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„În numele vorbitorilor de limbă română ai
Universității Tel-Aviv, exprim sincere aprecieri
pentru înaltul nivel cultural, ca formă
și conținut, cu care Gazeta Românească
prezintă actualitatea israeliană”
Acad. Jean-Jacques Askenasy
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Ca în fiecare an, de sărbători poșta
israeliană este supraaglomerată și
sosește cu întârziere. Redacția trimite
ca de obicei abonamentele cu mențiunea
urgent, în plicuri care sperăm să ajungă
la dumneavoastră la timp.
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Netanyahu:
Începutul unei noi ere
„Israelul discută în secret cu numeroşi lideri ai ţărilor arabe şi
musulmane pentru o normalizare a relaţiilor acestora cu statul
israelian”, a afirmat duminică premierul Benjamin Netanyahu,
cu o zi înainte de primul zbor comercial direct între
Israel şi Emiratele Arabe Unite

D

elegaţia americano-israeliană a aterizat luni la Abu Dhabi, în
„primul zbor comercial direct” între Israel şi Emirate. Aceasta a
rămas în capitala Emiratelor timp de 36 de ore în care a purtat
discuții cu înalți oficiali din Emiratele Arabe Unite.
Condusă de Meir Ben-Shabbat, șeful Consiliului de Securitate Națională, delegația israeliană a inclus oficiali din Ministerele Afacerilor Externe, Finanțelor, Sănătății, Științei și Tehnologiei, Economiei
și Industriei, Cooperării Regionale, Autorității Populației, Autorității
Cibernetice și a Autorității pentru Inovare.
Oficialii israelieni și omologii lor din Emiratele Arabe Unite au pregătit acorduri pentru semnarea lor la Washington în trei săptămâni.
La cererea EAU, au fost înființate șapte grupuri de lucru în domeniile diplomației, finanțelor, științei și tehnologiei, turismului, culturii,
agriculturii și inteligenței cibernetice.
În urmă cu doi ani, premierul Netanyahu a călătorit în secret în
Emiratele Arabe Unite pentru o întâlnire cu prințul moștenitor al Emiratelor Unite Arabe, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Netanyahu a
fost însoțit atunci de șeful Mossad, Yossi Cohen.
Reuniunea din 2018 a condus la o cooperare mai strânsă între cele
două părți și, un an mai târziu, șeful Consiliului de Securitate Națională israeliană, Meir Ben-Shabbat, s-a întâlnit cu înalți
lideri din Emiratele Arabe Unite în Washington D.C.
Luni, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei a
LUNI, la chioșcuri - nr. 2797 al
acuzat public Emiratele Arabe Unite că „trădează”
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Rivlin: „Un altfel de an școlar”

A demisionat din
cauza lui Katz

Rivlin: „Astăzi, 1 septembrie 2020, începem un nou capitol
în educația copiilor noștri. În inima mea, am convingerea
că, așa cum am depășit împreună dificultățile din ultimul an,
la fel vom construi împreună un nou an mai bun”

„

Anul care începe astăzi, nu
este un an școlar obișnuit. Începem întotdeauna anul școlar
cu un sentiment de mare bucurie și
emoție specială, dar de data aceasta îl abordăm cu un sentiment de
teamă care este mai mare decât
normal. De data aceasta începem
un pic diferit. Încă din primul meu
an de președinte, elevii israelieni au
fost în centrul preocupărilor mele
și astăzi, prima zi de școală, este
din nou o zi festivă în programul
meu de președinte.
Astăzi este ultima primă zi de
școală pe care o voi trăi ca președinte al țării, anul acesta cu elevii
din Beit Shemesh. Ochii mei se vor
umple de lacrimi la vederea șirurilor de elevi care vor flutura steaguri
și vor purta cămăși albe, cu un sentiment de speranță în suflete.
Anul 5781 începe în timp de
pandemie cu coronavirus, pandemie care a adus cu sine provocări și
schimbări în viața noastră, schimbări neexperimentate până acum.
Din cauza acestei pandemii, nu am
avut o adevărată vacanță de vară și
suficiente momente pentru a ne
odihni cu adevărat. Nici voi, dragi

Directorul de buget al Ministerului de
Finanțe, Shaul Meridor, a demisionat
duminică seara deoarece îndeplinirea
îndatoririlor sale a devenit imposibilă
în subordinea Ministerului de Finanțe
Israel Katz, potrivit declarațiilor sale

„
Reuven Rivlin

părinți, nici voi - copii iubiți și nici
voi - minunații noștri profesori.
Voi, care ghidați și formați
generația următoare. Voi, coloana vertebrală a societății noastre.
Voi, care dați stabilitate copiilor
noștri în acest timp de anxietate și
incertitudine.
Într-un moment în care avem
nevoie de valori solide și fundații
emoționale, prezența voastră caldă și constantă de la izbucnirea
pandemiei, de la școală și de la
distanță, îi ajută pe elevi să mențină rutina învățării și să își dezvolte
abilitățile și capacitățile de care vor
avea nevoie în viitor”.

Spre regretul
meu, nu mă
lăsați pe mine
și pe alți funcționari publici din alte
sectoare ale ministerului să facem ceea
ce știm să facem,”
i-a scris Meridor lui
Katz. „Nu mai pot
Shaul Meridor
face parte din acest
sistem și nu mai pot
oferi legitimitate unei serii de decizii greșite,” a
scris Meridor adăugând că poporul israelian va
plăti „scump” respectivele decizii greșite „în următorii ani.” El l-a acuzat pe Katz că „creează
surse de date fictive pentru a oferi bugete suplimentare” și pentru a acționa în afara procesului
de luare a deciziilor din ministerul său.
Președintele Reuven Rivlin și-a exprimat regretul profund față de demisie și a spus că e profund
îngrijorat din cauza „măsurii aspre luate de Meridor și a semnificației sale”. Meridor e „un profesionist de prim rang și unul din cei mai devotați
funcționari publici cu care am avut privilegiul să
lucrez în ultimii ani,” a spus Rivlin.

Atacuri în Siria
Unsprezece oameni au fost uciși și câțiva răniți în atacuri aeriene
în Siria, luni noaptea, atacuri atribuite Israelului

P

otrivit unui raport al Observatorului Sirian pentru Drepturile
Omului, zece soldați și un civil
au fost uciși atunci când avioanele, despre care se presupune că erau israeliene,
au lovit peste noapte poziții ocupate de
forțele pro-iraniene la sud de Damasc.
Agenția de știri de stat SANA din

Siria a raportat marți dimineață că
rețeaua de apărare antiaeriană a țării
a fost activată după ce avioane ostile
s-au apropiat de zona Damascului.
Raportul a susținut că o serie de rachete lansate de aeronavele inamice au fost
interceptate.
Marți, Observatorul Sirian pentru
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Drepturile Omului a raportat că atacurile au vizat forțele Hezbollah, alături de
alte forțe pro-iraniene din Al-Hejana, la
sud de Damasc.
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Azi, când se scrie istoria

ici măcar Coronavirusul sau
manifestațiile antiguvernamentale din toată țara nu pot eclipsa
evenimentele istorice care schimbă dramatic geopolitica Orientului Mijlociu.
Zborul aeronavei El Al deasupra Arabiei
Saudite, aterizarea la Abu Dabi și începerea tratativelor de pace între Israel și
Emiratele Unite sunt un vis împlinit, un
vis pe care nimeni nu-l credea că poate
deveni realitate.
Șeicul Mohammed bin Sultan bin
Zayed Al Nahyan, cunoscut uzual și ca
MBZ, adică prințul moștenitor al Emiratului Abu Dhabi și Comandantul Suprem
al Forțelor Armate ale Emiratelor Arabe
Unite, a anulat o lege din 1972 care prevedea boicotul țării sale asupra Israelului.
Acordurile comerciale pe care le vor semna
cele două țări, ar putea valora miliarde în
viitor iar un aliat atât de puternic chiar în
vecinătatea Iranului reprezintă o victorie
indubitabilă.
Negocierile care se duc în aceste zile
pentru scrierea acordului, sunt foarte importante dar însuși faptul că se va semna un
acord de pace între Emiratele Unite și Israel
este suficient încât să nu mai conteze și altceva. În trecut, negocierile cu statele arabe
au avut un efect important asupra securității Israelului și a legăturilor noastre cu americanii. De această dată, obținem o victorie
strategică de pătrundere într-un cerc arab
la cel mai înalt nivel fără să depindem de
relația cu palestinienii. Mai mult, este de
așteptat ca negocierile să nu fie complicate;
ele depind doar de agenda prezidențială a
lui Trump, care se pregătește de alegerile
din data de 3 noiembrie.
De fapt, alegerile americane sunt singura îngrijorare în purtarea acestor negocieri.
Pacea cu Emiratele Arabe Unite are amprenta lui Trump și a fost condusă de ginerele său, Jared Kushner. Cu tot respectul
pentru cooperarea dintre guvernul israelian
și administrația Trump, echipa de negocieri israeliană, aflată sub conducerea șefului
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Consiliului de Securitate Națională, Meir
Ben Shabbat, ar trebui să funcționeze ca și
cum nu ar avea loc alegeri în SUA. Nu ar
trebui să facă niciun pas înapoi sau să facă
vreo concesie doar din cauza presiunii constrângerilor de timp. Putem presupune că
echipa noastră știe acest lucru și că guvernanții din Emirate sunt la fel de interesați
ca și Israelul să facă tranzacția posibilă.
Emiratele Arabe Unite au luat o decizie curajoasă și importantă atunci când au
optat pentru normalizarea relațiilor cu Israelul, fără a aștepta ca noi să facem pacea
cu palestinienii. Decizia de a pune capăt
boicotului față de Israel este deosebit de
importantă și putem spera că și alte state
arabe vor face același lucru, fie că vor stabili
legături diplomatice, fie că nu.
Faptul că lumea arabă nu a atacat Emiratele și a răspuns cu un amestec de sprijin
și liniște, este încurajator. Chiar dacă a ieșit
la iveală că Israelul a avut cu EAU legături
de afaceri și de apărare în ciuda boicotului,
relațiile secrete nu pot fi comparate cu relațiile diplomatice deschise.
În toată această euforie, să nu uităm că
tratatul de pace cu Emiratele Arabe nu substituie pacea cu palestinienii. Dacă nu ne
grăbim și nu trasăm o graniță între Israel
și viitorul stat palestinian, situația actuală
- indiferent de normalizarea binevenită cu
o parte din lumea arabă - se va transforma
într-un coșmar în care atentatele teroriste,
baloanele incendiare sau rachetele trase din
Gaza nu vor înceta să umbrească viitorul
națiunii noastre.
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Despre decăderea Institutului
Cultural Român - Tel Aviv

punea Lucian Blaga că „limba este
întâiul mare poem al unui popor.”
Noi, originarii din România, nu
putem uita acest dar de preț pe care l-am
adus cu noi în Israel. Odată cu integrarea
în Țara Sfântă, nu trebuie să ne uităm
rădăcinile și, prin intermediul educației,
avem datoria să transmitem mai departe
către cei mici valorile limbii române.
Guvernul României, printr-o lege
din anul 2013, sărbătorește în fiecare
an, la 31 august, limba română. Se organizează programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau
ştiinţific, consacrate limbii române, atât
în România, cât și prin reprezentanțele
diplomatice şi institutele culturale de pe
tot mapamondul.
Sărbătoririi limbii române i se acordă
așa o importanță, încât este obligatorie
arborarea drapelului în instituțiile publice și intonarea imnului de stat. Păcat că
nu există aceste preocupări și la Institutul Cultural Român de la Tel Aviv.
Desigur că scuza principală este
pandemia Coronavirusului care nu ne
permite să facem evenimente sau să ne

întâlnim. Numai că în alte țări s-a putut.
Am văzut în Belgia sau în alte părți ale
lumii, oameni îmbrăcați de sărbătoare
care nu s-au dat înapoi pentru a sărbători limba română.
Incapacitatea actualului director al
ICR Tel Aviv de a realiza evenimente care
să promoveze cultura română, a adus Ins
titutul în situația ca în data de 31 august,
în ziua de mare sărbătoare a limbii române, să se transmită doar niște mesaje pe o
rețea de socializare că vor începe cursuri
online într-un viitor apropiat.
Atât de cufundat în lumea Facebook,
actualul director ICR Tel Aviv nu realizează că lumea virtuală este doar o nișă
care nu poate defini cultura unui popor,
nu poate reprezenta valorile materiale și
spirituale ale unei națiuni. Chiar și acolo, pe Facebook, manifestările organizate
de domnia sa nu au voie să se rezume la
2-3 urmăritori în direct, ceea ce denotă
o risipă de energie și o strădanie inutilă
care nu pune în valoare cultura română.
E trist să asistăm la decăderea acestui
templu al Limbii Române pe care îl iubesc toți originarii din România. Chiar

V. MIREUȚĂ

L

de timp şi nu ne grăbim”, a adăugat
Nasrallah.

Știri pe scurt

iderul Hezbollah-ului, Hassan
Nasrallah, a afirmat duminica
aceasta că mişcarea sa va ucide
câte un soldat israelian pentru fiecare
membru al formaţiunii
ucis de Israel, dând de
înţeles că încă nu a răzbunat victima unui raid
recent efectuat de Israel
în Siria.
„Israelienii trebuie să
înţeleagă: atunci când

și Televiziunea Română a transmis în
ziua de 31 august un semnal că la ICR
Tel Aviv lucrurile s-au degradat. Probabil, guvernanții români sunt ocupați cu
moțiunea de cenzură, apropiatele alegeri
și, ca de obicei, grija pentru cultură este
pe ultimul loc.
În Israel, emigranții sosiți din toate colțurile lumii aduc cu ei și tezaurul
limbii materne pe care se străduiesc să-l
conserve și să-l transmită viitoarelor
generații. Idișul, o limbă considerată
moartă, în Israel are viață și este cultivată
din răsputeri. De ce să lăsăm în paragină
Limba Română, de ce să nu ne bucurăm
de bogăția acestui grai pe care l-am adus
cu noi din țara natală?
Tragem un semnal de alarmă pentru
resuscitarea Institutului Cultural Român
de la Tel Aviv și revigorarea evenimentelor culturale românești în Țara Sfântă.

ei ucid un combatant de-al nostru,
noi vom ucide un soldat de-al lor. Este
echitabil”, a spus Hassan Nasrallah în
timpul unui discurs televizat.
„Ceea ce israelienii
au făcut în urmă cu
câteva zile şi vreme de
mai multe săptămâni,
toate acestea sunt luate
în calcul (...) Decizia de
a riposta este definitivă; problema este doar

*

Israelul a înregistrat luni cel mai
mare număr zilnic de noi cazuri de coronavirus de la începutul focarului, au
declarat marți oficialii din domeniul
sănătății.
Ministerul Sănătății a declarat că
2.159 de persoane au fost testate pozitiv pentru COVID-19, luni, depășind
recordul anterior de 2.100 de cazuri
raportate la 28 iulie.
Numărul deceselor din cauza complicațiilor legate de coronavirus a crescut la 939, dintre care 619 au decedat
în lunile iulie și august.
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Acord Hamas - Israel
Luni, Hamasul a anunțat că a ajuns la un acord cu Israelul
pentru aplanarea violențelor de la graniță

T

ratativele mediate de trimisul din
Qatar în Fâșia Gaza, Muhammad al-Amadi, „au adus înțelegeri între noi și Israel pentru reinstalarea
calmului în regiune și prevenirea escaladării violențelor,” s-a menționat într-un
comunicat din partea grupării teroriste.
Organizația teroristă a mai precizat
că acordul va include facilitarea unor
proiecte sociale care să contribuie la gestionarea situației umanitare și limitarea
răspândirii COVID-19 în enclava de
coastă. „În cadrul demersurilor noastre,
vor fi anunțate în curând mai multe proiecte care vor ajuta la ridicarea poverii

cauzate de pandemia de coronavirus care a cuprins Fâșia Gaza,” s-a
adăugat în comunicat.
Hamas susține că situația de la
frontieră va reveni la standardele
sale „dinaintea escaladării”.
Oficialii israelieni au confirmat știrile
despre acordul dintre părți și au spus că
acesta va include transferul ajutorului financiar din Qatar în Gaza, redeschiderea
completă a punctului de trecere a frontierei Kerem Shalom marți și extinderea
zonei de pescuit din Gaza în regiunea
dinaintea escaladării.
Potrivit unui oficial familiarizat cu

Daune de milioane

Razie Tzahal

Familiile celor trei adolescenți uciși de un
terorist Hamas în 2014, crime care au dus la
operațiunea „Stânca Indestructibilă”, au dat în
judecată gruparea teroristă la Tribunalul din
Ierusalim, cerând o jumătate de
miliard de șekeli despăgubiri

Armata israeliană a cartografiat luni casa
teroristului care a înjunghiat mortal un rabin în
centrul Israelului, înaintea demolării, în timp ce
victima era condusă pe ultimul drum

F

amiliile tinerilor
Naftali Fraenkel,
Gil-ad Shaar și
Eyal Yifrach susțin că
demersul lor juridic
este o încercare de a opri
transferarea banilor de la Autoritatea Palestiniană către
Hamas. „Dacă acuzarea are puterea de a descuraja chiar
și în mică măsură aceste forțe ale răului, aceasta va fi recompensa noastră,” au precizat familiile într-o declarație.
Fraenkel (16 ani), Shaar (16 ani) și Yifrach (19 ani)
au fost răpiți de teroriștii Hamas în noaptea de 12 iunie
2014, pe când făceau autostopul la sud de Ierusalim.
Trupurile lor au fost descoperite la 30 iunie, în Halhul, lângă Hebron, după o căutare de 18 zile și s-a constatat că au fost uciși la câteva ore după ce au fost răpiți.
Tensiunile au crescut și mai mult după uciderea adolescentului palestinian Muhammed Abu Kdheir de către
extremiștii evrei într-un atac de răzbunare. Evenimentele
de atunci au fost un catalizator de bază al războiului de
50 zile dintre Israel și Hamas din Gaza care a început pe
8 iulie.
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subiectul, comunicatul organizației teroriste a fost o doleanță israeliană, iar
părțile vor continua dezbaterea condițiilor de realizare a acalmiei. „Deliberările
și eventualele solicitări suplimentare din
partea Hamas vor continua, dat fiind că
gruparea a sistat lansarea de dispozitive
incendiare și explozive transportate cu
baloane dinspre Fâșia Gaza,” au declarat
oficialii israelieni.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

•

R

abinul Shai
Ohayon (39
ani) a fost
găsit inconștient cu
multiple răni prin
înjunghiere în orașul
Petah Tikva, miercurea trecută, și declarat
decedat la scurt timp.
Suspectul palestinian în vârstă de 46 ani deținea un permis de
muncă israelian. El a fost arestat și predat agenților Shabak.
Trupele Tzahal din brigada de infanterie Kfir au efectuat
o razie la locuința familiei lui Khalil Doikat din localitatea
Rojib, la est de Nablus, în nordul Cisiordaniei. Trupele au
confiscat documente, au interogat rudele teroristului și au
cartografiat structura înaintea demolării.
Anchetatorii Shabak cercetează dacă rudele suspectului
cunoșteau intențiile acestuia de a comite actul terorist. Se pare
că tatăl celor șase nu ar fi făcut parte din nicio organizație
teroristă și ar fi trecut cu bine de toate verificările necesare
pentru obținerea unui permis de muncă în Israel. Cu toate
acestea, o anchetă preliminară a arătat că agresorul suferea
de tulburări mentale și a fost recent tratat de oficialii AP din
domeniul sănătății și bunăstării sociale. Între timp, circa 200
persoane au participat la funeraliile rabinului.
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„SEMAFORUL” - arma secretă
de luptă împotriva virusului
Duminică, toate ministerele guvernamentale au aprobat
planul propus de „șeful” coronavirusului, profesorul Ronni
Gamzu, plan destinat combaterii răspândirii COVID-19

R

ata de infectare cu coronavirus
din Israel e printre cele mai ridicate din lume.
Planul denumit „SEMAFORUL” va
include împărțirea țării în 250 de consilii locale și regionale, fiecare localitate
fiind definită printr-o culoare începând
de la verde, pentru morbiditate scăzută
și ajungând la roșu pentru rate ridicate
de infectare.

Culoarea va fi alocată pe
baza numărului de cazuri noi
la 10.000 locuitori per săptămână, a creșterii numărului de
pacienți pe săptămână și a numărului
de rezultate pozitive la testele Covid în
fiecare săptămână.
Culoarea alocată va fi valabilă timp
de două săptămâni după care va fi reevaluată în funcție de înmulțirea sau

Prelungirea
stării de urgență
Cabinetul israelian a votat duminică în cadrul
unei videoconferințe prelungirea stării de urgență
declarate din cauza pandemiei de coronavirus

C

um starea de urgență declarată la începutul anului
urma să expire la 6 septembrie, Cabinetul Premierului a declarat că „în lumina faptului că există
încă un risc tangibil ca virusul să se răspândească ușor și să
afecteze sănătatea populației, s-a decis să se ceară Comisiei
Parlamentare pentru Constituție, Lege și Justiție să aprobe
prelungirea valabilității declarării stării de urgență datorate
coronavirusului cu 60 zile, din 7 septembrie până pe 6 noiembrie 2020”.
În perioada pandemiei
de coronavirus,
Knessetul a adoptat o serie de legi
prin care guvernul
e autorizat să impună reglementări provizorii pe
durata stării de
urgență fără aprobare prealabilă din partea Knessetului.
Knessetul are în continuare puterea de a trece în revistă
reglementările de urgență și de a le aproba sau de a le anula.

Ronni Gamzu

reducerea cazurilor și va determina nivelul permis de activități comerciale,
educative și culturale.
Autoritățile locale vor fi asistate în
acest demers de Comandamentul Frontului Intern Tzahal.

Situație îngrijorătoare
Decesele cauzate de coronavirusul din Israel
s-au dublat în decurs de o lună, a informat luni
Ministerul Sănătății

L

a sfârșitul lunii iulie, 497 israelieni cedaseră în fața
COVID-19. Până la sfârșitul lunii august, acest număr aproape s-a dublat și se ridică la 922.
Experții avertizează că pandemia ar putea afecta sistemul
de sănătate al națiunii și capacitatea sa de a trata pacienții cu
virus în lunile următoare.
„Statutul
medical actual al Israelului
este mult mai
rău decât orice au arătat
până acum
toate predicțiile specialiștilor”, a declarat Keren
Shechter-Azulay, directorul general al districtului sudic la
Compania de sănătate Maccabi. „Septembrie va fi o lună
crucială, o perioadă plină de sărbători, sesiuni de rugăciuni în
sinagogi și întâlniri de familie. După aceea, valul obișnuit de
boli de iarnă și deschiderea școlilor vor începe să influențeze
numărul pacienților cu virus. Trebuie să ne uităm la această
problemă în mod corect, altfel perioada de iarnă ne va copleși
și va provoca o catastrofă medicală”.
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Tableta zilei
Enciclopedia antisemitismului

I

de Wolfgang Benz

storicul Wolfgang Benz, fost direc- sunt în primul rând de
tor al Centrului pentru Studiul An- ordin legislativ, social şi
tisemitismului din cadrul Universi- economic. Evreii emigratății Tehnice din Berlin, este inițiatorul ției pedestre sunt oameni
unei lucrări enciclopedice despre forme- lipsiți de drepturi civice,
le de manifestare ale anti-iudaismului. victime ale propagandei
Până în prezent, au apărut
5 volume sub
titlul: „Handbuch des Antisemitismus”
„Lexiconul antisemitismului”,
antisemite
subintitulat:
și a violen„ Du ș m ă n i re a
ței rasiale
evreilor de-a
din RomâWolfgang Benz
lungul istoriei şi
nia. Tineri
în prezent”.
evrei din Focșani, Iași, Galați, Brăila,
În volumul 5 sunt menționate for- Piatra Neamț, București şi din alte lomațiunile politice anti-iudaice din calități, au organizat plecarea, începând
România de astăzi: Partidul România cu drumul pe jos. Asociațiile create în
Mare (PRM), organizația Noua Dreap- primul deceniu al ale secolului XX poartă, Partidul Unității Naţionale Române tă numele de „Drumeții din Bârlad”,
(PUNR) sau Vatra Românească. Volu- „Societatea drumeților meseriași din
mul descrie formele de manifestare ale Focșani” sau „Pribegii”. Circa 70.000
antisemitismului din România contem- de evrei au părăsit România până-n
porană, stabilind liniile
1910, stabilind-se în
tradițiilor xenofobiei roStatele Unite, Canada,
mâne în cultura politică
Anglia, dar şi-n Turcia,
românească din secolul al
Cipru, America de Sud
19-lea, până-n prezent.
şi Africa de Sud.
Brigitte Mihok coauÎn volumul 5, coautoare a lexiconului, detorul Dietmar Muller
scrie o mişcare necunosanalizează consecințele
cută publicului larg a
provocate de publicați„Fusgeyer” (Emigranții
ile lui A.C. Cuza, ctipedeștri) a exodului matorul celui mai radical
siv al evreilor români din
partid antisemit din isprimul deceniu al secolutoria României, în anul
lui XX. Cauzele comple1923 intitulat „Liga
xe ale acestei emigrații
Apărării Naţionale
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Creștine” (LANC). Din acest partid se
desprinde, în anul 1927, gruparea radical-antisemită „Legiunea Arhanghelului
Mihail”, sub conducerea lui Corneliu
Zelea Codreanu care duce la apogeu
antisemitismul românesc. Membrii ei
legionari continuă întâlnirile lor până
în ultimii ani ai noii Românii democrate, eliberată prin dictatura proletară
comunistă.
Enumerarea în ordine alfabetică a organizațiilor antisemite din România și
rolul jucat de fiecare dintre ele în istoria
antisemitismului, datorită scrupulozității editorului Wolfgang Benz, devine un
document pentru memoria colectivă a
umanității.
Toate cele 5 volume constituie o
frescă enciclopedică a unui fenomen
care, de-a lungul istoriei, s-a manifestat
sub diverse forme, unele mai radicale,
altele mai puţin radicale, culminând în
hecatomba provocată de nazişti şi de
aliaţii lor. Cea mai recentă formă a antiiudaismului român este eroizarea lui
Ion Antonescu, de către istorici care se
autonumesc „credincioși naționaliști și
patrioți români”, în realitate, tragice figuri ale umanismului în decadență.
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Sprijin din Ungaria
Uniunea Europeană trebuie să renunţe la „politica unilaterală
anti-israeliană’’ şi să pună accentul pe parteneriat, a declarat luni
ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, în timpul unei reuniuni
a miniştrilor europeni de externe desfăşurată la Berlin, la care a
fost prezent și ministrul israelian de externe, Gabi Ashkenazi

V

orbind în faţa presei, Peter Szijjarto a estimat că UE are trei
sarcini în relaţia cu Israelul, şi
anume să caute parteneriatul, să înceteze politica de condamnare perpetuă şi
criticile la adresa acestei ţări şi să organizeze o reuniune a Consiliului de Asociere
UE-Israel, care s-a reunit ultima dată cu
opt ani în urmă. Dar, cel mai important,
a susţinut oficialul ungar, este ca UE să
oprească imediat sprijinul financiar pentru organizațiile care ameninţă securita-

tea internă a Israelului.
El a vorbit şi despre o altă
temă pe agenda reuniunii de
două zile a miniştrilor europeni, respectiv relaţia cu Turcia, despre care a spus
că există „mari probleme’’.
Toate ţările implicate în disputa privind extracţia gazelor naturale din regiunile estice ale Mediteranei sunt aliate
ale Ungariei în cadrul UE sau al NATO,
aminteşte Szijjarto, menţionând Grecia,
Cipru şi Turcia. „Cunoscând importanţa

„

suveranităţii naţionale şi a unităţii teritoriale, Ungaria propune ca UE să adopte o
abordare foarte precaută când ia în considerare măsuri împotriva Turciei’’, a indicat şeful diplomaţiei ungare, argumentând că „securitatea de astăzi a Europei,
din punctul de vedere al migraţiei, este
în mâinile acestei ţări şi a preşedintelui
ei’’, Recep Tayyip Erdogan.

Vrea să „deschidă
porțile iadului”

Pedeapsă pentru umor
Un caricaturist iordanian a fost trimis luni în faţa
Curţii pentru Siguranţa Statului şi riscă închisoarea
pentru un desen „jignitor” ce evocă opoziţia
Israelului faţă de vânzarea de avioane de luptă
americane F-35 către Emiratele Arabe Unite
Procurorul general al Ammanului l-a trimis
azi pe celebrul caricaturist Emad Hajjaj
în faţa Curţii pentru
Siguranţa Statului
din cauza unui desen
considerat jignitor pentru Emirate”, a precizat această sursă.
Numărându-se printre cei mai cunoscuţi caricaturişti
din Iordania, Hajjaj a fost arestat la câteva ore după de a
postat caricatura pe contul său de Facebook şi pe site-ul
său oficial.
Caricaturistul, care riscă până la cinci ani de închisoare,
va sta în detenţie timp de 14 zile în aşteptarea anchetei. În
vârstă de 52 de ani, caricaturistul este „acuzat că a comis
acte şi a produs scrieri susceptibile să perturbe relaţiile cu
o ţară prietenă”, precizează sursa.
Intitulat „Israelul îi cere Americii să nu vândă F-35
Emiratelor Arabe Unite”, desenul îl reprezintă pe prinţul
moştenitor din Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, ţinând în
mâini o porumbiţă pe care se poate vedea drapelul israelian
şi care îl scuipă în faţă. Pe flegmă este scris F-35.

Peter Szijjarto

După ce ani întregi a fost o prezență foarte
discretă, văduva lui Yasser Arafat a dat un interviu
surpriză pentru știrile de pe Canalul 11 TV din
Israel după ce a fost criticată de palestinieni pentru
că a părut să susțină EAU în stabilirea de relații
diplomatice cu Israelul

A

cum două săptămâni,
Suha Arafat, care a locuit în Franța ani de
zile, a postat că e stânjenită
de remarcile jignitoare făcute
de palestinieni în legătură cu
EAU: „Vreau să-mi cer scuze în
numele poporului palestinian,
față de poporul din Emirate
Suha Arafat
pentru profanarea și arderea
steagului EAU în Ierusalim…
și pentru insultarea simbolurilor îndrăgitului stat EAU.”
După ce Suha a primit amenințări din partea Autorității
Palestiniene, ea i-a avertizat pe înalții oficiali AP că dacă îi
vor face rău ei sau familiei sale, ei vor riposta. „Voi deschide
porțile iadului asupra lor,” a spus Suha Arafa. Potrivit spuselor Suhei, AP a început deja să-i hărțuiască membrii familiei,
iar fratele ei – ambasadorul palestinian în Cipru – a fost
chemat la interogatoriu în Ramallah după ce a refuzat organizarea unor activități împotriva Emiratelor la ambasadă.
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Shalom kita alef!
Marți, 1 septembrie 2020, peste 2,4 milioane de copii
israelieni au început un nou an școlar pe fondul pandemiei
de coronavirus, majoritatea trebuind să studieze de la
distanță anul acesta din cauza restricțiilor de sănătate

Î

nceputul anului școlar a fost tulburat
de incertitudine cu privire la rata crescândă a infecției cu COVID-19 și posibilitatea ca readucerea copiilor la școală
să ducă la un alt focar de masă.
Cabinetul Coronavirus a votat abia
luni seara târziu ca școlile din 23 de orașe
și comunități „roșii”, unde rata infecției
COVID-19 este excepțional de mare, să
rămână închise. Decizia lasă acasă peste
140.000 de copii de toate vârstele. Miniștrii urmează să organizeze astăzi o altă
dezbatere cu privire la redeschiderea școlilor din aceste zone.
În plus, alți 10.000 de copii nu își

vor începe anul școlar așa
cum era planificat din cauza
proastei organizări a instituțiilor de educație respective și
din cauza luptelor părinților
care nu vor să-și trimită copiii la școală
de frica virusului.
Conform celor mai recente statistici,
aproximativ 169.000 de copii au început învățământul primar, intrând în clasa întâi, în timp ce 132.000 au început
ultimul an de școală.
Părinții au fost
rugați să completeze
o declarație de să-

Zboruri directe spre UAE
Israelul și Emiratele Arabe speră să stabilească
zboruri directe între țările noastre în câteva
săptămâni, a declarat directorul general al Min. de
Externe, Alon Ushpiz, adăugând că ambele părți
vor să deschidă ambasade reciproce „rapid”

Î

ntrebat într-un interviu acordat postului de radio al armatei dacă zboruri directe vor avea loc în curând, Ushpiz
a declarat: „Cu siguranță vă pot spune că acesta este obiectivul. Trebuie să rezolvăm rapid acest lucru, deoarece ambele
părți doresc acest lucru, dar și pentru că acesta ar trebui să fie
un acord de pace ale cărui dividende ar trebui să fie resimțite
în viața de zi cu zi a oamenilor, indiferent unde trăiesc”.
El spune că se lucrează intens la stabilirea de zboruri
directe între Tel Aviv și Abu Dhabi - și, eventual, și către
Dubai - și pentru a permite israelienilor să obțină vize rapid
atât pentru turism, cât și pentru afaceri.
Ushpiz spune că deschiderea reciprocă a ambasadelor
este „prioritatea maximă” pentru ambele părți în cadrul
discuțiilor. El a refuzat să ofere un termen estimat pentru
acest lucru, dar a adăugat că
ministrul de externe al EAU
și angajații Ministerului de
Externe israelian și-au exprimat speranța că deschiderea ambasadelor va avea
loc „rapid”.
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nătate pentru copilul lor înainte de a-l
aduce la școală, care poate fi făcută fie
online, fie la intrarea în clădirea școlii.
Copiilor din clasa a X-a și peste, li se
permite să își completeze propria declarație de sănătate.

Laborator coronavirus
la aeroport
Omega, o companie de testare coronavirus care
funcționează în colaborare cu Centrul Medical
Rambam, a fost selectată pentru a amenaja
laboratoare de testare la Aeroportul Ben-Gurion

S

e estimează că laboratorul va fi înființat în 45 zile.
Testele standard cu rezultate furnizate în 14 ore vor
costa circa 45 șekeli. Rezultatele rapide vor fi disponibile la un preț de circa 135 șekeli. Laboratorul va fi
deschis pentru persoanele care călătoresc din Israel în țări
ce impun prezentarea la sosire a unui test de coronavirus
negativ.
Omega a declarat că va introduce un sistem de management digital care va fi disponibil pentru utilizatori pe
telefoane și calculatoare, unde aceștia pot face rezervarea
întâlniri și primi rezultatele. Sistemul va elibera un pașaport medical în limbile ebraică și engleză.
Un centru de testare drive-in (recoltare probe din automobil) va fi amenajat în apropierea Terminalului 3.
Cabinetul pentru coronavirus a votat duminică suplimentarea locurilor unde israelienii pot călători și de
unde se pot întoarce fără a trebui să intre în auto-izolare.
Lista țărilor conține: Australia, Uruguay, Emiratele Arabe
Unite, Irlanda, Taiwan, Norvegia, Singapore, Portugalia,
Tailanda, Austria, Italia, Estonia, Bulgaria, Regatul Unit
al Marii Britanii, Georgia, Germania, Danemarca, Hong
Kong, Ungaria, Grecia, Iordania, Letonia, Lituania, Noua
Zeelandă, Slovenia, Finlanda, Canada, Cipru, Croația și
Rwanda. Din păcate nu și România.
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Cazul de viol din Eilat
Duminică, Poliția a declarat că șase persoane urmează a
fi cercetate și acuzate în cazul de violare în grup a unei
adolescente într-un hotel din Eilat

P

otrivit surselor, doar patru dintre
suspecți vor fi trimiși în urmărire
sub acuzații de viol.
Cel puțin 14 bărbați au fost arestați
până în prezent în legătură cu cazul de
agresiune sexuală care a șocat Israelul,
după ce, acum aproape trei săptămâni,
o tânără de 16 ani a depus o plângere la
poliție în care acuza că ar fi fost violată
de peste 30 bărbați la hotelul Red Sea.
Din cei 14 suspecți arestați până
acum, se crede că doi adulți în vârstă de
27 ani din Hadera și doi frați în vârstă
de 17 ani vor fi puși sub acuzare pentru

participarea la agresiunea sexuală asupra adolescentei din camera sa de hotel. Cel puțin alți 10
suspecți vor fi acuzați de neîmpiedicarea infracțiunii dar și de
instigare și complicitate la viol.
Cei doi suspecți adulți vor
compărea în fața instanței pentru o audiere, iar cei doi adolescenți au fost eliberați și plasați în arest la domiciliu în
urma ordinului judecătoresc de duminică, în ciuda obiecției poliției.
Poliția
a înaintat

Noi proteste
Șaisprezece persoane au fost arestate
la marșurile anti-Netanyahu organizate
sâmbătă noaptea în Ierusalim, în cea de-a
10 săptămână consecutivă de proteste
împotriva premierului

C

i r c a
20.000
oameni
au demonstrat
în capitală iar
grupuri mai
mici de protestatari au ținut
pancarte și bannere pe 315 poduri și pasaje de pe
autostrăzile din Israel.
2.000 protestatari au mărșăluit în cadrul unei
demonstrații neautorizate de-a lungul Străzii Yaffo
spre Piața Paris. Poliția nu a intervenit, deși demonstranții au perturbat traficul și transportul
public, inclusiv trenul ușor din Ierusalim, timp
de o oră.
Pe lângă demonstranții de stânga afiliați mișcărilor de protest „Steagul Negru” și „Ministrul
Infracțiunilor”, circa 200 adepți Hasidim Breslov
au demonstrat împotriva lui Netanyahu, o turnură
surprinzătoare după anii de solidaritate dintre partidele politice Haredi și partidul Likud al primului
ministru.

și o cerere la Curtea de Magistrați din
Ashkelon pentru prelungirea arestului
preventiv al celuilalt suspect minor. Un
alt adolescent, acuzat și el că nu a împiedicat comiterea infracțiunii, a fost eliberat și el și plasat în arest la domiciliu.

Katz cere tăierea plăților
din sectorul public

Statul își întărește poziția vizavi de înțelegerea cu Federația
Generală a Muncii din Israel, Histadrut

Î

n cadrul negocierilor recente, statul a prezentat
Federației Histadrut o listă
cu tăieri de salarii pentru
700,000 angajați din sectorul public.
Ministrul de Finanțe,
Israel Katz, a instruit MiIsrael Katz
nisterul de Finanțe să ajungă la un acord până pe 13
septembrie și a anunțat că va recomanda guvernului inițierea unor
măsuri legislative unilaterale, dacă până atunci nu se va ajunge la
un acord cu Histadrut.
Guvernul, prin intermediul Directorului Acordurilor de Salarizare și Angajare, Kobi Bar-Nathan, le cere angajaților din sectorul
public să fie de acord cu reduceri temporare salariale pe o perioadă
de doi ani. Acest plan e similar celui prezentat în 2003 de Ministerul de Finanțe de la acea vreme, Benjamin Netanyahu, care prevedea reducerea cu 10% a salariilor celor cu venituri peste 20.000
șekeli/lună. Veniturile celor cu salariu sub 20.000 șekeli ar urma
să fie reduse treptat, în medie cu 3%. Potrivit datelor Ministerului
de Finanțe, există circa 105.000 angajați în sectorul public al căror
salariu de bază e peste 20.000 șekeli/lună (din aproximativ 180.000
angajați cu salarii brute mai mari de 20.000 șekeli).
Singura preocupare declarată a lui Katz e aceea ca salariile să nu
fie reduse sub salariul minim în urma tăierilor.
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Shinzo Abe
a demisionat

Record de cazuri
COVID-19 în India

Prim-ministrul Japoniei a demisionat vineri, motivând
probleme de sănătate despre care spune că ar afecta
capacitatea sa de a lua decizii în viitor

India a atins un nou record de îmbolnăviri:
78.761 în doar 24 de ore

I

ndia, ţara în care locuiesc 1.3 miliarde de oameni, se află
pe locul trei în topul ţărilor cu cele mai multe cazuri de
coronavirus. India
a raportat un total de
3.5 milioane de cazuri
de Covid-19.
Recordul înregistrat de India vine la
doar o zi după decizia
Guvernului de a relaxa
măsurile pentru a stimula economia aflată
în dificultate.

Iulia Timoșenko, la
terapie intensivă
Iulia Timoşenko, fost premier al Ucrainei, este în
stare gravă. Ea a fost internată în weekend, cu
diagnostic de COVID-19. Este la terapie intensivă,
ventilată artificial, iar doctorii nu reușesc să-i
scadă temperatura sub 39 de grade Celsius

Iulia Timoșenko

P

resa ucraineană scrie
că fiica și ginerele Iuliei Timoşenko s-ar fi
îmbolnăvit și ei.
În vârstă de 59 de ani,
Iulia Timoşenko a fost unul
dintre liderii Revoluţiei Portocalii din 2004, când prooccidentalul Viktor Iuşcenko
a fost confirmat preşedinte
după ce o instanţă a stabilit că
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alegerile au fost falsificate
în favoarea adversarului
său pro-Moscova, Viktor
Ianukovici.
În 2011, Iulia a fost
condamnată la şapte ani
de închisoare pentru abuz
de putere, acuzaţie pe care
a negat-o şi despre care a
spus că a fost motivată politic. Ea a fost eliberată din
închisoare la începutul lui
2014, după ce Ianukovici a
fost înlăturat de la putere în
urma unei revolte populare ce
a îndepărtat Ucraina de Rusia şi a apropiat-o de Uniunea
Europeană şi SUA, dar a dus
totodată la anexarea Crimeei
de către Rusia.
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Ș

eful executivului nipon a mărturisit că
a suferit timp de ani
de zile de colită ulcerativă, o boală inflamatorie
a intestinelor, iar situația
sa s-a înrăutățit în ultimele luni. Demisia lui
Abe vine după ce, anul
Shinzo Abe
trecut, a devenit cel mai
longeviv prim-ministru
al țării. Shinzo Abe conduce Japonia din 2012, însă a mai
avut un mandat de un an între 2006 și 2007, moment în care
a demisionat tot din motive de sănătate.
„Am decis să demisionez din funcția de prim-ministru, cu
convingerea că nu pot continua în această funcție în condițiile
în care nu am încredere că pot duce la bun sfârșit activitatea
pe care mi-a încredințat-o poporul”, a spus Abe în cadrul unei
conferințe de presă.

Testare gratuită
Toţi cei care vor să îşi facă testul pentru COVID-19
în Franța, o pot face, începând de luni, în câteva
centre amenajate pe străzile din Paris.
Testarea este gratuită

C

entre medicale temporare pentru testare au fost înființate începând de luni pe străzile din Paris, în
special în faţa primăriilor din cartiere, a anunțat
purtătorul de cuvânt al
Guvernului, Gabriel Attal. Inițiativa vine în sprijinul laboratoarelor, luate
cu asalt de parizieni, unii
chiar şi fără simptome şi
care stau la coadă ore întregi pentru a se testa.
Joi, ministrul Sănătăţii, Olivier Véran, anunţa
că Guvernul ajunge la
capacitatea de un milion de teste pe săptămână pentru a
controla răspândirea infecțiilor.
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Are nevoie de încă 4 ani

Pedeapsă prea blândă

Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite,
a lăudat modul în care soțul său, președintele
Donald Trump, a gestionat „teribila pandemie”
de COVID. „Avem nevoie de încă patru ani ca
soțul meu să fie preşedintele nostru”, a adăugat
Melania Trump

Un iranian a fost condamnat la 9 ani de închisoare
pentru că şi-a decapitat fiica de 14 ani în timp ce
aceasta dormea, a informat vineri presa mama
adolescentei care cere execuţia soţului său

„

Nu este un om politic tradiţional. Nu doar vorbeşte, el
obţine rezultate”, a spus prima-doamnă a Statelor Unite, criticând
vehement atitudinea presei care îl
atacă în mod constant pe Donald
Trump, președintele american.
În a doua zi a
convenției republicane unde noul
coronavirus a fost
Donald și Melania Trump
rar menţionat, fosta manechină de origine slovenă, în vârstă de 50 de ani, a
făcut o declarație, insistând asupra ravagiilor cauzate de
virus. „Din martie, viețile noastre s-au schimbat radical
(...). Știu că mulți oameni sunt îngrijorați și vreau să știți
că nu sunteți singuri”, a declarat ea din grădina Casei Albe.
Promițând că „Donald” va face tot posibilul să aibă grijă
de toți cei afectați, ea a denunțat „atacurile” taberei democrate şi „bârfele” difuzate de mass-media.

Ofițer francez arestat
Un ofițer francez angajat NATO a fost arestat
pentru spionaj în favoarea Rusiei. Bărbatul lucra
la centrul de comandă din Napoli și este acuzat
că a furnizat documente secrete unui agent al
Serviciului de Informații Militare

L

ocotent- colonelul a fost
observat în
compania spionului
rus iar autoritățile
franceze au decis să
acționeze imediat și
l-au reținut când se pregătea să se întoarcă în Italia. El riscă
acum 15 ani de închisoare pentru trădare.
În ultimii 70 de ani, 12 militari francezi au fost inculpați
pentru spionaj în favoarea unei puteri străine.

R

omina Achrafi a fost
ucisă în timp ce dormea, pe 21 mai, de către tatăl ei, care a decapitat-o
după ce aceasta s-a întors în
căminul familial din Talesh,
în provincia Gilan.
Îndrăgostită de un bărbat

cu circa 15 ani mai în vârstă
decât ea care a fost refuzat de
tatăl fetei atunci când a cerut-o în căsătorie, adolescenta ar fi plecat de acasă înainte
de a fi găsită, în urma unei
plângeri a tatălui. Tot potrivit
mass-media, tânăra a declarat
în faţa judecătorului, după ce
a fost arestată, că nu vrea să
se întoarcă acasă, spunând că
îi este teamă pentru viaţa sa.
În Iran, legea prevede o
vârstă minimă pentru căsătorie de 13 ani pentru fete.

Dezastrul lăsat în urmă
Cel puţin 14 persoane au murit în statele
Lousiana şi Texas din sudul Statelor Unite,
în urma uraganului Laura, care a făcut şi 31
de victime în Haiti, potrivit celor mai recente
bilanțuri oficiale publicate vineri

C

el puţin 10 persoane şi-au pierdut viaţa, jumătate
dintre ele din
cauza monoxidului de carbon produs
de generatoare portabile folosite în interiorul
locuințelor în urma
întreruperii alimentării cu electricitate. Un
număr de 464.813 locuințe au rămas fără
electricitate.
Uraganul Laura, care a devastat duminică Haiti, a făcut
în acest stat insular cel puţin 31 de victime şi a rănit opt
persoane. Alți opt oameni sunt dați dispăruți. În Republica Dominicană, cu care Haiti împarte insula Quisqueya,
patru persoane au fost ucise. În Cuba, cel puţin 340.000
de persoane au fost evacuate ca măsură de precauție. După
ce a traversat Marea Caraibelor, furtuna Laura a crescut
în intensitate când a ajuns în Golful Mexic şi a devenit un
uragan de categorie 4 pe scala Saffir-Simpson.
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Consum record de energie electrică
Duminică după-amiaza, consumul de electricitate din Israel a atins
un record național istoric de 14.089 MW, depășind cu 135 MW
recordul anterior stabilit la începutul acestui an,
în timpul valului de caniculă din mai

Î

ncepând de sâmbătă, Israelul e traversat de un val de caniculă care s-a
întețit duminică, temperaturile apropiindu-se de 50° Celsius în Tveria.
Serviciul Meteorologic Israelian a în-

registrat temperaturi de 42°C în Eilat,
38°C în Ierusalim, 47°C în Tveria și
33°C în Haifa. Se estimează că valul de
caniculă va dura o săptămână.
Ministerul Sănătății a emis un comunicat în care îndeamnă
populația să poarte măști și să
respecte indicațiile de distanțare socială, deoarece rata de

Măștile nu sunt
obligatorii

Directorul General al Ministerului
Educației, Amit Edri, și Directorul
General Adjunct al Ministerului Sănătății,
Itamar Grotto, au convenit asupra unei
liste actualizate a instrucțiunilor școlare
pe durata pandemiei de coronavirus

Î

n baza noilor instrucțiuni, în timpul examenelor, elevii vor fi obligați să stea la o distanță de
cel puțin 2 metri între ei dar nu vor fi obligați să
poarte măști. Școlile vor avea de asemenea voie
să organizeze drumeții și excursii la fiecare clasă,
inclusiv dormitul în aer liber, în concordanță cu
instrucțiunile relevante pentru clasele respective.
Instructorii pentru activități extrașcolare și ore
suplimentare față de programa școlară vor avea
voie să se întâlnească în maxim șase grupe/zi în
loc de șase/săptămână ca până acum.
În fiecare zi de lucru, la fiecare grădiniță vor fi
folosite echipamente externe separate, așa încât
echipamentul să nu fie folosit pentru mai mult
de o grupă în orice zi. La sfârșitul zilei de lucru,
echipamentul va fi dezinfectat pentru a putea fi
folosit în ziua următoare. Aceste activități vor fi
organizate fără nici un contact fizic între copii și
instructor.

14

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

infectare cu coronavirus rămâne ridicată.
Israelienii, în special cei cu afecțiuni
cronice și cetățenii vârstnici sunt sfătuiți
„să evite expunerea la căldură și soare,
dar și epuizarea fizică inutilă, să se hidrateze și să stea pe cât posibil în spații cu
aer-condiționat,” a precizat ministerul.
În luna mai, Ministerul Sănătății le-a
permis temporar israelienilor să renunțe
la măști din cauza condițiilor meteorologice extreme. Autoritatea Israeliană pentru Natură și Parcuri a interzis drumețiile pe anumite rute, inclusiv Deșertul
Iudeei, până la scăderea temperaturilor.

Forța șekelului
Șekelul a doborât duminică recordul față de dolar din
ultimii nouă ani, ajungând la 3.369 șekeli pentru 1$

A

cesta este pragul minim
atins de dolar
din iunie 2011 încoace. Atunci 1 dolar
ajunsese să valoreze
la bursă 3,363 șekeli.
Noul record a fost
atins nu doar datorită întăririi șekelului,
ci mai ales din cauza
slăbirii dolarului față de principalelele valute din lume după ce
Banca Federală a început să tipărească bani pentru a face față crizei
de coronavirus.
Potrivit publicației Globes, numărul mare de israelieni care călătoresc de regulă în străinătate vara dar au rămas în Israel anul acesta
din cauza crizei de coronavirus și restricțiile de deplasare, sunt unul
din motivele principale ale puternicei întăriri a șekelului.
Banca Israeliană a fost nevoită să cumpere miliarde de dolari pentru a-și aduce rezervele valutare la 157 miliarde de dolari după care
a decis să-și sisteze temporar măsurile de intervenție și să permită
libera circulație a dolarului, astfel încât dolarul s-a prăbușit brusc.
Președintele Asociației Producătorilor din Israel, Ron Tomer a
declarat că „exportatorii israelieni se confruntă simultan cu două
boli – coronavirusul și prăbușirea dolarului. O valoare atât de scăzută a dolarului ar putea duce la încetarea exporturilor anumitor
produse din cauza lipsei de viabilitate și poate atrage după sine
concedieri colective în fabricile exportatoare,” a adăugat Lior, subliniind că exportatorii din Israel sunt afectați de slăbirea dolarului.

•
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Mulți copii israelieni desculți și flămânzi
În cadrul studiului internațional pe tema bunăstării copiilor,
organizația Lumea Copiilor (The Children’s World) a examinat viețile
a 125.000 copii din 35 țări din lumea întreagă

Î

n Israel, cercetătorii au chestionat
4.867 copii cu vârstele cuprinse între
8 și 12 ani din diverse sectoare din țară,
excluzând comunitatea ultra-ortodoxă.
Potrivit studiului, 16% din copiii israelieni duc lipsă de echipamente școlare, doar Namibia și Nepal înregistrând
un procent mai mare de copii fără astfel
de echipamente. Sondajul a mai arătat
că aproximativ 18% din copiii israelieni
nu au îmbrăcăminte adecvată, iar 19%
duc lipsă de încălțăminte utilizabilă – Israelul situându-se la aceste categorii pe
ultimul și penultimul loc.
Circa 20% din copiii israelieni pro-

vin din familii ce nu-și pot permite să
plătească excursiile școlare, surclasând la
acest capitol doar opt alte țări incluse în
sondaj. Referitor la dietă, 4,5% din copiii israelieni interogați au spus că ocazional au suficientă hrană, iar 0,8% au
spus că frecvent nu au destulă mâncare.
În privința comunicațiilor, 72,7%
din copiii israelieni intervievați au răspuns că au acces atât la un telefon mobil
cât și la internet (excluzând comunitatea
ultra-ortodoxă) – plasând Israelul pe locul 18 în rândul celor 35 țări incluse în
sondaj.
Studiul a mai arătat o discrepanță

dramatică între copiii arabi și evrei din
Israel, mai mulți copii arabi raportând
lipsa tuturor articolelor față de copiii
evrei.
Se cuvine menționat că peste 30%
dintre copiii arabi cu vârsta cuprinsă
între 10 și 12 nu au acces la internet și
aproape 30% au spus că nu au suficientă
încălțăminte și îmbrăcăminte.

Se închid hoteluri

Restricții relaxate

În ciuda ratei actuale de infectare cu
coronavirus, Comandamentul Frontului Intern
al Tzahalului a dispus închiderea treptată a
hotelurilor de carantină

Începând de la 1 septembrie, Grecia a
dublat numărul turiștilor israelieni care
au voie să intre pe teritoriul său,
de la 600 pe săptămână la 1.200

T

rei astfel de unități au
fost închise deja săptămâna trecută, urmând
a fi închise alte șapte unități,
în funcție de evoluția datelor
despre contaminări. Hotelurile închise săptămâna trecută sunt situate în Acco, lângă
granița libaneză și pe Înălțimile Golan.
Săptămâna aceasta se preconizează că vor fi închise și

centrele de carantină din Tel
Aviv, Ierusalim și cele din
apropierea Muntelui Tabor.
De la începutul pandemiei,
28 de hoteluri au fost folosite
ca centre de carantină.
Închiderea celor șapte hoteluri va permite Comandamentului Frontului Intern „să
se concentreze mai bine asupra altor provocări, cum ar fi
pregătirea hotelurilor pentru
perioada sărbătorilor,”
a spus supervizorul
centrelor de coronavirus, col. Nir Baron. El
a mai amenționat că,
la nevoie, Comandamentul Frontului Intern poate redeschide
un hotel în cel mult
48 ore.
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S

ituația va fi reanalizată la 15
septembrie.
Începând din 16 august, deținătorii de pașapoarte israeliene au
voie să călătorească în
trei țări fără a fi nevoie
să se autoizoleze la intrare și la întoarcerea în Israel
– Grecia, Bulgaria și Croația. Însă în Grecia turiștii israelieni aveau voie să se deplaseze doar în Atena, Thessaloniki, Creta și Corfu, ei neavând voie să circule liber
în toată țara. Totuși, de la 1 septembrie, această ultimă
restricție a fost ridicată iar israelienii pot circula pe tot
teritoriul Greciei.
Chiar dacă înaintea îmbarcării în avionul spre Grecia, israelienii tot mai trebuie să prezinte un test negativ Covid-19 valid realizat cu 72 ore înaintea zborului,
nu toți pasagerii vor trebui să efectueze un test suplimentar înaintea intrării în Grecia. Testarea la graniță
înaintea intrării în Grecia se va realiza de acum înainte
aleatoriu.
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Noi reglementări pentru pensie

Lucreţia BERZINTU

Ziua Limbii Române

„

A vorbi despre limba în care gândești, a gândi - gândire nu
se poate face decât numai într-o limbă - în cazul nostru
a vorbi despre limba română este ca o zi de sărbătoare.
Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decît exprimată în
limba română. Pentru mine, iarba se numește iarbă, pentru
mine, arborele se numește arbore, malul se numește mal, iar
norul se numește nor. Ce patrie minunată este această limbă!
Ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are! Această observație, această relevație am avut-o abia atunci cînd am învățat
o altă limbă.” - (Nichita Stănescu)
Limba română, sărbătorită la maturitate, are o istorie îndelungată. O limbă romanică, vorbită în principal în România
şi Republica Moldova, are patru dialecte care se disting: 1)
daco - român, vorbit în România şi în Republica Moldova
precum şi în diaspora; 2) aromân, sau macedo - român, vorbit
în comunităţile din Grecia, Albania, Bulgaria, Kosovo, Serbia;
3) megleno - român, un dialect aproape dispărut din nordul
Greciei, şi 4) istro - român, de asemenea aproape dispărut,
vorbit în peninsula Istria din Croaţia.
Cel mai vechi document scris în limba română, păstrat,
este „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către judele Braşovului” (1521), descoperită în 1894 în Arhivele Naţionale
ale judeţului Braşov unde se păstrează şi astăzi. Cea mai veche
inscripţie în aromână este datată la 1731.
Limba română a fost introdusă ca obligatorie, în actele de
stat şi în ritualul religios, în timpul voievozilor Vasile Lupu
(1634 - 1653) în Moldova şi Matei Basarab (1632 - 1654) în
Ţara Românească.
Prima gramatică românească se datorează lui Samuel Micu
şi Gheorghe Şincai. Datează din anul 1780, se intitula „Elementa linguae daco - romanae sive valachicae” şi a fost tipărită
la Viena.
Limba română din perioada modernă, ca toate limbile,
împrumută multe cuvinte din alte limbi, în special din limba
franceză. De la Revoluţia din 1989, România a fost deschisă lumii întregi. Acum, limba română este influenţată foarte mult (ca majoritatea ţărilor europene) de limba engleză
americană.
Limba română este, aşa cum spunea Negruzzi, o pânză
ţesută cu multe fire diferite. Dar românii de astăzi au ajuns
să accepte mai multe fire „grosiere”...
Din nucleul de cuvinte dacice, de latinizare şi influenţă slavă, limba română spune povestea unui popor de
supravieţuitori.

LA MULŢI ANI, LIMBII ROMÂNE!
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1. Pensie lunară pentru originarii din România - asigurată
de Serviciile de Securitatea Socială germane:
Imigranții din România care s-au născut până în 1936 și în timpul
războiului, în douăzeci de orașe și sate din România care, în 2019,
au fost recunoscute ca ghetouri deschise, sunt eligibili în anumite
condiții să primească o pensie lunară de la securitatea socială
germană, pe lângă indemnizația din partea Israelului sau cea din
fondul Articolului 2.
Cele douăzeci de orașe și sate recunoscute recent ca ghetouri
deschise sunt: Iași, Botoșani, Târgu Mureș, Galați, Focșani, Tecuci,
Roman, Piatra Neamț, Bârlad, Vaslui, Alba Julia, Constanța, Târgu
Neamț, Hârlău, Buzău, Râmnicu Sărat, Stefănești, Craiova, Pașcani,
Bacău.
Drepturile moștenitorilor celor care au trăit în ghetouri (inclusiv
toate ghetourile menționate în paragraful anterior):
Vaduvii sau văduvele celor care au trăit în ghetouri au dreptul la
o pensie lunară pe viață. În plus, moștenitorii care nu sunt văduvii
acestor supraviețuitori ci copii lor, sau orice alt moștenitor legal
potrivit unui testament, pot primi o plată retroactivă pentru perioada
cuprinsă între 07/01/97 până la data decesului supraviețuitorului. În
următoarele condiții (văduvii trebuie să respecte doar condițiile 1 și 3,
iar ceilalți moștenitori - copii sau moștenitori conform testamentului,
trebuie să îndeplinească toate cele trei condiții:
1. Supraviețuitorul decedat s-a născut înainte de 1936 și a lucrat
în ghetou și nu a solicitat niciodată o pensie de la securitatea socială
germană.
2. Supraviețuitorul a decedat după 27 iunie 2002.
3. Supraviețuitorul a înaintat cerere la Bituah Leumi din Israel
pentru a primi pensie pentru limită de vârstă după 1975.
2. Pensie lunară din Israel pentru cei care nu primesc încă
o pensie lunară sau trimestrială - conform noii liste de 20 de
orașe:
Pe lângă noul drept din Germania, supraviețuitorii Holocaustului
care locuiesc în Israel și sunt originari din orașele de pe noua listă și
care nu primesc încă o indemnizație lunară din Germania sau Israel
sau din fondul Articolului 2, au dreptul la o indemnizație lunară din
partea Israelului, cu condiția să fi fost în viață în timpul războiului
în România, ca copii sau ca embrioni (născuți până în iunie 1945).
3. Pensie lunară din Israel pentru cei care încă nu primesc
o pensie lunară sau trimestrială - dacă petentul este din altă
localitate, în afara celor 20 recunoscute:
Supraviețuitorii Holocaustului care locuiesc în Israel, originari din
alte localități care nu figurează în noua listă și care încă nu primesc o
indemnizație lunară din partea Israelului sau Germaniei, sunt eligibili
pentru o indemnizație lunară din partea Israelului, cu condiția să fi
fost în viață în timpul războiului din România, atât ca copii, cât și ca
embrioni (născuți până în 1945). Este important să înțelegem - acest
drept este relevant numai pentru cei care în prezent primesc doar o
subvenție anuală sau nu au primit încă nimic.
Aceste informații sunt puse la dispoziția dvs. de Ami Bar, fiul unor
supraviețuitori ai Holocaustului din România, care vă poate ajuta cu
consiliere și îndrumare. Vorbesc doar ebraică și engleză, din păcate,
așa că dacă nu vorbiți bine aceste limbi, vă rugăm să solicitați ajutor
de la cunoscuți.
Există două modalități de a mă contacta:
Telefon: 055-6665123,
email: shoa.rights@gmail.com
Vă rog să aveți răbdare, există multe cereri și am nevoie de timp
pentru a reveni.
Cu respect, Ami Bar
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alte coordonate impuse de situația existentă în perioada respectivă, au permis
probabil României recuperarea Ardealului, una din regiunile cele mai înfloritoare ale României, cu pondere substanțială
în economia țării.
Am convingerea că ar fi cu totul
in ziare și din alte mijinutil, poate chiar ridicol, ca cineloace de comunicație
va să încerce să demonstreze unele
la care am avut acces,
binefaceri pe care această zi le-ar fi
am constatat că anul acesta data
adus populației în viața de zi cu zi.
istorică pe care am consemnat-o
Poate în glumă, poate în derâdere,
în titlu a trecut din păcate fără
cineva ar putea aminti de zilele de
atenția pe care, după părerea
23 august din anii următori ai înmea, o merita din plin. 23 aucheierii armistițiului atunci când,
gust este importantă atât pendemonstrând în fața tribunei ofitru populația care trăiește în
ciale se gândeau la ... crenvurștii
România dar, mai ales, pentru
cu muștar și la berea rece pe care
populația evreiască destinată a
puteau să le consume după ce se
fi distrusă, asasinată într-unul din mo- România.
debarasau de lozincile și de portretele
Chiar dacă acest lucru este perfect conducătorilor.
durile specifice ale nazismului.
Dacă aș avea posibilitatea să fac un adevărat nu cred că trebuie și că putem
M-am referit în cele de mai sus la parsondaj de opinie cu întrebarea ce își trece cu vederea faptul că ruperea rela- tea umbroasă a zilei de 23 august 1944.
amintește fiecare din cei chestionați în țiilor cu Germania nazistă a adus RomâDar, dacă noi, evreii români, am conlegătură cu ziua de 23 august presupun niei și beneficii de natură diplomatică. tinuat să supraviețuim și să ajungem în
că o majoritate cu pondere destul de Presupun că la masa tratativelor care au țara strămoșilor noștri, acest lucru se
serioasă ar răspunde că ziua de 23 au- avut loc după terminarea războiului, Ro- datorează tot zilei de 23 august 1944,
gust 1944 a deschis porțile care au per- mânia nu s-a aflat pe banca învinșilor, ci ziua în care când armatele naziste au
mis infiltrarea societății comuniste în a învingătorilor. Acest fapt corelat și cu
fost alungate din țară sau
neutralizate.
Se știe că o fiară rănită
poate fi mai periculoasă decât
una în plină vigoare. ÎnfrânPrimarul din Uman (Ucraina), Alexander Tsibiri, a susținut marți că unul
gerea suferită la Stalingrad de
dintre pelerinii hasidici care au venit în orașul său înainte de sărbătoarea
armatele naziste constituiau
Rosh Hashana, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, o afirmație care a
fără discuție o rană adâncă
fost confirmată ulterior de mișcarea hasidică Breslov
pe trupul mașinii de război
naziste. La fel concentrarea
sibiri a declarat pentru presa
elevilor evrei de la 14 ani în
ucrainiană că hasidim-ii care au
sus era și ea o dovadă de dezaajuns deja în Uman, s-au infiltrat
gregare a aceleiași mașini de
în Ucraina prin țări verzi și au folosit
război. Sunt greu de descris
zboruri de legătură. El a spus că nu are
clipele de groază pe care le-am
încredere în cei care intră în Ucraina fotrăit în ziua de 22 august când
losind rute ocolitoare și declarând că nu
trebuia încă să ne prezentăm
au fost infectați cu coronavirus.
la aeroportul german pentru
„Din câte știu eu, pasagerii din 70 de
săparea biutelor (adăposturi
țări ar trebui să aibă interdicția de a inpentru avioane) și momentul
tra în Ucraina. Dar există informații că
rii s-au „furișat” în Ucraina călătorind prin
în care așteptam cu sufletul la
hasidimii au sosit din alte țări care nu sunt țări terțe. Mișcarea a recunoscut că unul
țări roșii și aceasta este o problemă foarte dintre adepții săi, un ultra-religios de 20 gură intrarea tancurilor armatei roșii.
mare”, a spus el.
de ani, a înregistrat rezultate pozitive penDin fericire acestea au apăReprezentanții mișcării hasidice de la tru coronavirus, după ce a aterizat vineri în
rut la timp și partea luminoaBreslov au negat acuzațiile că adepții mișcă- Uman.
să a zilei s-a ivit la orizont

D

Fața umbrită și fața luminată
a zilei de 23 august 1944

Au dus virusul în Ucraina

T
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P

Pericopa cetățeanului de rând

e zi ce trece, am convingerea că
situația contaminării este „organizată” pentru a fi în centrul și în
fruntea informațiilor zilnice, pentru a sustrage atenția din sălile tribunalelor unde
este prezent „stimatul nostru premier”.
Nu știu dacă cititorii și-au dat seama,
dar domnul Netanyahu întotdeauna STĂ
ÎN PICIOARE, pentru a nu fi fotografiat
AȘEZAT PE BANCA ACUZAȚILOR.
Toți care au legătură sau tangență cu
situația pacostei numită CORONA, declară întotdeauna la posturile de televiziune că NU primesc date clare. Cifrele prezentate în mass- media trebuiau furnizate
de către UN SINGUR FOR TUTELAR.
Pe baza cifrelor neclare, se iau decizii confuze și se dau instrucțiuni care nu
sunt pe înțelesul populației. Amintesc
doar două subiecte: restaurantele și sălile
cu aparatură de sport. O zi este permisă
activitatea lor și alta nu!
Interesant este că într-o țară ca Austria, cu un număr similar de locuitori cu
Israelul, după ce au fost difuzate instrucțiunile clare de comportare a locuitorilor
și acestea au fost executate, s-a terminat
„circul coronei”.
Această situație întărește convingerea
mea că este planificat ca acest subiect
legat de CORONA să fie cât mai mult la
ordinea zilei în toată mass-media.

M-am folosit de Facebook pentru a
propune organizarea unei activități legate de această pandemie, pe cele 15 județe
(nafot), deoarece în fiecare regiune sunt
alte situații locale și numai pe baza acestora trebuie emise instrucțiuni. Situația
din regiunea „galilului răsăritean” nu este
identică cu cea a „neghevului apusean”.
Deci, instrucțiunile PENTRU TOATĂ
ȚARA sunt cu totul eronate.
Am propus să fie numit un ofițer superior în rezervă care să se ocupe cu „logistică” în fiecare județ și acesta să se folosească de experiența sa din acest domeniu.
Mi se pare că guvernul, precum și
premierul, sunt „surzi” la a asculta orice
propunere care poate ameliora situația
actuală.
Să fie mass-media prea ocupată cu
pandemia ca să nu adune informații din
sălile tribunalelor, locație unde apare premierul pe scenă ca „un adevărat actor”?
Stimații deputați sunt prea ocupați cu
strigătele de la tribună sau din plen!
Doamna deputat care stă în fruntea
comisiei parlamentare cu privire la „CORONA”, este amenințată cu înlăturarea
din funcție dacă nu va „dansa” conform
intereselor premierului israelian.
Eu m-aș bucura de farsele mai sus
amintite dacă nu ar fi fost făcute pe umerii mei, ca cetățean de rând!

NESTEMATE POETICE

culese de Ady Covaliu

VIS de Adam Mickiewicz
Când ai să fii silită să mă abandonezi,
Chiar de-ai să simți în suflet, neîncetat, iubire,
Nici când mă vei lăsa, să nu mă întristezi
Și nici să nu vorbești de-a noastră despărțire.
Aș vrea chiar din ajun, când soarele-o apune,
Să sorb minutul ultim în dezmierdări prelungi,
Iar ceasul despărțirii, fatal, când va să sune,
O cupă de otravă tu să-mi întinzi atunci.
Te-oi săruta pe gură cu buze-nfiorate;
Nu-mi voi închide ochii când cețuri îi cuprind;
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Ci vreau să dorm de-a pururi în dulce voluptate,
Obrazul sărutându-ți și-n ochii tăi privind.
Iar după lungi decenii ce-n șir s-or fi-mplinit,
Când voi primi poruncă să ies de sub morminte,
Îți va veni în minte prietenu-adormit;
Și spre-a-l trezi, din ceruri la dânsul vei descinde.
La pieptul tău iubit tu mă vei strânge iară,
Din nou voi simți brațele dragi cum mă cuprind;
Mi s-o părea o clipă că ațipisem doară,
Obrazul sărutându-ți și-n ochii tăi privind.
Traducere de Miron Radu Paraschivescu
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FONFLEURI
• Ca să fii cu adevărat măgar, trebuie să te înconjori numai cu oi.
• Adulter!? Operaţie simplă de
schimbare a sexului folosit cu
altul nefolosit de tine.
• Gay. Bărbaţi cucernici care evită
intrarea în păcatul originar.
• Amintiri din epoca de aur: Trec
rânduri, rânduri muncitorii…
Antrenamente pentru stat la
rând: la carne, ouă, lapte, ţigări
Carpaţi, salam cu soia, etc…
etc…
• Nu-i frumos să vorbeşti cu gura
plină şi, dacă se poate, nici
atunci când ai un gol în creier.
• Am fost credincios toată viaţa
unei mari iubiri: ciocolata.
• Plâng, dar nu mă plâng; râd, dar
nu iau în râs.
• Pe Facebook sunt avertizat că
mă urmăresc o mie de persoane.
Sper să nu fie toţi de la poliţie!
• Lichidele iau forma vasului în
care sunt turnate. În cazul meu,
un butoi.
• Iubirea!? O uriaşă risipă de timp,
de efort şi de bani, având ca rezultat suferinţa, durerea, dezamăgirea, regretele… Mai bine
construiam piramide…
• Spre fericirea întregii planete
scriitorii ar trebui să fie mai întâi cititori.
• Incultura domnului profesor
atingea cote enciclopedice.
• Soţiile vor să fie amante, iar
amantele soţii… Vai de capul
bieţilor bărbaţi!
• Bărbaţii devin obiectivi în privinţa femeilor după dispariţia
libido-ului. Deci, foarte târziu;
prin urmare, inutil!
• Ne tragem toţi din Adam şi Eva
şi din şarpe nimeni!? Hai, că nu
pot să cred!
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Memoria nu uită! Societatea nu iartă!

a data de 5 septembrie 2019 elicoptere israeliene și germane au
zburat peste monumentul ridicat
în Germania în memoria sportivilor
israelieni uciși mișelește la OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ de la MÜNCHEN din1972 de o grupare a teroriștilor arabi intitulată „SEPTEMBRIE
NEGRU”. La inaugurarea „Monumentului” a participat REUVEN RIVLIN
- Președintele Statului ISRAEL și reprezentanți ai GERMANIEI.
Evenimentul de tristă amintire s-a
petrecut în cea de a doua săptămână a
Jocurilor Olimpice din 1972. În acea perioadă, Germania era încă împărțită în
două state: unul „democrat”, sub călcâiul comuniștilor, și GERMANIA liberă.
Evenimentul mârșav s-a petrecut în cea
de a doua săptămână a desfășurării JOCURILOR în satul olimpic unde, din
păcate, după anchetele desfășurate, siguranța participanților nu era suficientă.
Tragedia acestei olimpiade a amintit pe
cea din anul 1936 pe când Adolf Hitler
și-a făcut propaganda fascistă în obținerea dictaturii.
Filmul documentar „O ZI DE SEPTEMBRIE” pune la dispoziția spectatorilor un document istoric, prin care
spectatorii au prilejul de a constata insuficiența măsurilor de securitate abordate
de guvernul Germaniei libere. „SATUL
SPORTIVILOR”, respectiv cabanele
unde erau găzduiți sportivii israelieni, nu
erau suficient de apărate. Circulația nu
era supravegheată, constatându-se lipsa
unor gărzi înarmate. Într-un interviu cu
ziariștii Sereg Gradarg și Aharon Klein,
aceștia relatează în presa vremii despre
„insuficienta securitate a dormitoarelor
israelienilor”, libera trecere, plimbările
necontrolate.
Ziarul „Der Spiegler” relatează că, cu
trei săptămâni înainte de OLIMPIADĂ,
la Beirut a avut o întâlnire a palestinienilor din gruparea teroristă. Ministerul
de externe german a avut la îndemână

toate declarațiile în scris ale teroriștilor
palestinieni. Serviciile de securitate de la
München, având informații exacte, puteau lua cele mai stricte măsuri de securitate, ceea ce nu s-a realizat. În seara de 4
septembrie 1972 a avut loc la München
spectacolul „Violonistul de pe acoperiș”
în rolul principal avându-l pe actorul
israelian Shmuel Rodenscki. Sportivii
israelieni au fost printre spectatorii care
au aplaudat cu entuziasm. Apoi, s-au
întors la cabana rezervată odihnei sportivilor. La data de 5 septembrie 1972,
după cum se poate vedea în filmul documentar, aceștia au fost observați cum
treceau liberi prin satul unde erau cabanele de odihnă și camerele rezervate
israelienilor. Primul care și-a dat seama
că ceva se petrece în apartamentele respective, a fost IOSEF GUTFROIND
- judecător sportiv. Îl menționez de asemenea pe MOȘE WEINBERG care s-a
luptat cu teroriștii, ducându-i spre alte
încăperi, unde nu erau israelieni. Gad
Tzalani a reușit într-o măsură oarecare,
după o luptă sângeroasă, să-i îndepărteze pe teroriști. De asemenea, sportivul
Iosef ROMAN – luptător în Războiul
de șase zile din 1967, a reușit să-l atace
pe unul din banda teroristă, înainte de
a fi el însuși grav rănit. Atacul terorist
al bandei „Septembrie negru” a avut
un final tragic pentru israelieni. 9 sportivi din reprezentanța israeliană au fost
omorâți: I. GUTFROIND, KAHAT
ȘOR-antrenor; AMITZUR ȘAPIRA-tatăl lui Andrei Spitzer; IACOV SCHAPIRA – judecător; Eliezer HOFMAN - în
vârstă de 18 ani; MARK TALBIN; DAVID BERGHER, ZEEV FRIDMAN și
ALON DANI- care a sosit în Israel din
Uniunea Sovietică cu patru zile înainte
de începerea Jocurilor Olimpiadei.
Îmi permit să mă opresc la doi din
delegația sportivilor care au reprezentat STATUL ISRAEL: KAHAT ȘOR –
originar din Podul Iloaiei, jud. Iași (el
a preluat numele de la bunicul său). A
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fost un sportiv care a practicat mai întâi
tenisul, ski-ul și apoi s-a dedicat „tragerii
la țintă”. Cu timpul, a fost calificat ca
antrenor al acestui sport, ajungând la a
fi menționat printre sportivii internaționali. Michal - fiica acestuia a declarat:
„tata – în plină iarnă când era imposibil
de a se antrena, aducea sportivii acasă și-i
antrena în ridicarea de greutăți”. Întreaga familie a făcut alia în Israel în 1963
– exact 9 ani înaintea catastrofei.
Mai extragem din declarația lui Michal: „tata a fost sionist și a dorit să facă
alia cu mulți ani înainte, dar regimul
comunist din România nu i-a eliberat
pașaport!” Kahat Șor a fost unul din cei
zece sportivi care au reprezentat Israelul
la OLIMPIADA TOKIO-1964. După
patru ani, respectiv în 1968, a făcut
parte din delegația sportivă israeliană
la MEXICO-CITY. Înainte de plecarea
spre München, antrenorul Kahat Șor a
plecat cu sportivii Herșcovici și Zeilic
Ștock – la antrenamente – în România.
Sara, soția, l-a însoțit, rămânând – în
perioada „Jocurilor de la München” în
România. Aici a primit vestea neagră.
Michal, care urmărea desfășurarea jocurilor, la radio, a auzit „vestea neagră”:
6 omorâți și 3 spânzurați... ANDREI
SPITZER- antrenor al echipei de scrimă”, sportiv de origine din Timișoara,
a fost de asemenea victima bandei „Septembrie negru”. Soția lui Spitzer era de
origine olandeză. Ea s-a luptat cu autoritățile germane timp de 40 de ani pentru
a primi despăgubirile cuvenite.
Premierul guvernului israelian,
GOLDA MEIR, a ordonat în acea noapte de 5 septembrie ora 22 să se zboare
la München pentru salvarea sportivilor
israelieni. În MEMORIA celor 9 sportivi israelieni s-au ridicat în Israel câteva
monumente: La Institutul Weingreit realizat de sculptorul Naftali; un amfiteatru – arhitect Moșe Lupenfard și Ghidon
Gamrama; un monument la Gimnaziul
Navon.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 1 9

G A Z E TA - C A L A N O I L A N I M E N I
xvcbzfhgkshgkscaneasca
Tururi în capsule

M

uzeul Israel s-a redeschis la mijlocul lunii
august după lunile de închidre impuse de coronavirus,
cu câteva demonstrații din

partea angajaților care au
protestat împotriva posibilelor tăieri salariale și cu o
subvenție de ultim moment
din partea donatorilor americani. Cea mai mare instituție
culturală din țară și-a deschis
în sfârșit porțile pentru vizitatori, cu o abordare sigură
pentru contextul pandemiei
de coronavirus, care include
tururi de jumătate de oră în
capsule.
Circa 100 angajați permanenți ai muzeului, de la
director la agenții de pază,
ghidează capsulele de grupuri
mici de rude sau prieteni care
vizitează împreună muzeul.
Tururile au loc pe toată durata zilei și nu necesită înregistrare prealabilă, dar vizitatorii sunt încurajați să cumpere
online bilete pentru vizitarea
muzeului.
Unele tururi sunt oferite
de curatorii expozițiilor personale. Directorul Ido Bruno
conduce turul prin grădina
de sculpturi, iar directorul
Altarului Cărții își prezintă
părerile despre misterioasele
pergamente antice adăpostite
în clădire.
Deocamdată, doar 2.000
persoane au voie să intre si-
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multan în complexul muzeal
care poate primi circa 20.000
vizitatori. De la redeschiderea
muzeului, au fost organizate
circa 500 tururi, majoritatea ghizilor oferind cel puțin
două pe zi.
Fiecărui vizitator
i se măsoară temperatura la intrare,
după care e liber să
se plimbe după bunul plac sau să se
îndrepte spre galeria temporară din
clădirea principală
unde e prezentată
o listă a tururilor în
limbile ebraică, arabă, engleză, italiană și rusă.

rate de cel puțin
doi metri, precum
și marcate clar de
o frânghie sau de
o panglică, iar
locurile vor fi în
grupuri stabilite.
Persoanelor care
nu locuiesc în
aceeași gospodărie, li se va cere să
păstreze o distanță de 2 metri
între ele, pe cât posibil, și va
trebui să existe cel puțin un
scaun gol între ele. Sinagogilor li se va cere, de asemenea, să numească un supraveghetor al coronavirusului,
precum și persoanelor care să
asigure divizarea corectă a zonei și că oamenii sunt așezați
Plan pentru rugăciuni în grupurile corespunzătoare.
abinetul Coronavirus a
Orice sinagogă cu mai
aprobat duminică seara mult de 250 de persoane va
un plan pentru rugăciunile trebui să prezinte autorității
de „înaltele sărbători”.
locale și Ministerului Sănătății un plan detaliat al
zonei.

C

din urmă aproape de zero.
Descoperirile profesorului
Last susțin măsurile adoptate de „șeful” Coronavirusului, prof. Roni Gamzu, care
a anunțat o serie de posibile
măsuri de reducere a răspândirii virusului în Israel.
Potrivit afirmațiilor profesorului Last: „Statul Israel
trebuie să mențină situația
existentă în vederea reducerii cât mai rapide a numărului de persoane infectate din
țară. Nu e deloc nevoie de o
carantinare totală, deoarece
vom asista la o tendință de
scădere a cazurilor în viitorul
apropiat. Cu toate acestea,
Nou studiu
dacă vor fi adunări numeroase de Sfintele Sărbători,
n n o u s t u - atunci e posibil să asistăm la
d i u re a l i z a t o nouă izbucnire a virusului.”
de Prof. Mark Last
de la Universitatea Marea își cere tributul
Ben-Gurion arată
oi frați s-au înecat vineri
că în următoarele
seara, în timp ce înotau
două săptămâni Sta- pe o plajă din Tel Aviv. Zitul Israel va dobândi „imu- yad și Raad al-Amwassi, care
nitate în masă” împotriva aveau în jur de 40 de ani, au
coronavirusului.
fost tratați de personalul me„Imunitatea în masă” e un dical al Magen David Adom
scenariu în care procentul de la locul înecării dar, din păcapopulație care a
contractat deja
virusul și și-a revenit, e atât de
ridicat, încât rata
noilor infectări
scade pe măsură
ce tot mai mulți oameni devin
imuni la boală,
ajungând în cele

U

Planul, parte a strategiei
„Semafor” care urmează să
fie implementată pe 6 septembrie, trebuie să primească în continuare aprobarea
comitetului Knesset.
Sinagogilor li se va permite să stabilească „capsule” de
până la 20 de persoane și fiecare capsulă va fi separată de
celelalte din clădire. Capsulele vor trebui, de asemenea, să
respecte regulile Ministerului
Sănătății. Rugăciunile vor fi
permise în spații deschise, ca
și până acum.
Capsulele vor trebui sepa-
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te, au fost declarați decedați
la fața locului.
Un al treilea frate de treizeci de ani aproape s-a înecat
în același incident, dar a fost
salvat și se află în stare bună.
Cei trei sunt palestinieni
dintr-un sat din Cisiordania
și veniseră în Yaffo la niște
rude. Ei au vrut să facă o baie
în mare pentru a se distra dar
se pare că au fost surprinși de
curenții puternici.
Vineri dimineața, o femeie
de 45 de ani s-a înecat la plaja
Zikim, la sud de Ashkelon, a
informat spitalul din localitate unde a fost adus trupul
neînsuflețit.

O

Casă pentru
ambasador

mul de afaceri, miliardarul Sheldon Adelson, un
mare iubitor al Israelului, este
în „discuții avansate” pentru
a cumpăra reședința oficială a
ambasadorului SUA în Statul
Israel - un semnal că mutarea
ambasadei la Ierusalim nu va
fi inversată cu ușurință.
Se pare că înalți oficiali
americani au ajuns la o înțelegere cu Adelson, un magnat
al cazinourilor din Las Vegas
și un filantrop al cauzelor
evreiești, pentru a cumpăra
reședința ambasadorului.
Actualul ambasador al
SUA în Israel, David Friedman, locuiește într-o reședință oficială din Ierusalim dar
nu foarte aproape de sediul

ambasadei, putând parcurge
distanța și într-o oră dacă traficul este foarte mare.
Este vorba de o vilă de
11.000 de metri pătrați care
va fi probabil demolată pentru a fi construită o nouă casă
care va servi ca reședință a
ambasadorului. Prețul cerut
este de 300 de milioane de
șekeli adică 87 de milioane
de dolari.
Dacă achiziția va fi făcută,
se va depăși recordul cumpărării de imobile stabilite în
ianuarie când miliardarul ruso-israelian Roman Abramovich a achiziționat o „moșie”
în centrul Israelului pentru
64,5 milioane de dolari.

O

stare critică iar medicii sunt
rezervați în privința șanselor
de recuperare.

Vestitori de sărbătoare

I

sraelienii din întreaga țară
vor sufla în shofar simultan în ziua de Rosh Hashana, la 11 dimineața, pentru a

Nuntă horror

mireasă în vârstă de 33
de ani dintr-un moshav
din regiunea Sadot Negev din
sudul Israelului a fost dusă de
urgență la Spitalul Soroka duminică seara, după ce s-a prăbușit în timpul nunții sale.
Mireasa, medic pediatru,
a fost transportată la spital în
stare critică după ce a leșinat
în timpul nunții, aparent în
urma unui infarct. Oaspeții,
colegi de serviciu, deci în majoritate medici, au încercat să
resusciteze mireasa în timp ce
așteptau sosirea ambulanței.
Nunta a avut loc în curtea
unei case private, în prezența
unui număr mic de persoane dar se pare că emoțiile au
fost atât de mari pentru mireasă, încât inima ei
a cedat.
„Este trist să primești la camera de
urgențe o mireasă
îmbrăcată în rochia
albă a cărei viață atârnă de un fir de ață”
a spus medicul de la
primiri urgențe. Tânăra este internată în

se asigura că cei care nu pot
ajunge la rugăciuni, vor putea auzi sunetul tradițional
chiar și în mijlocul focarului
de coronavirus.
Rabinul Israel Riani, fondatorul organizației B’Noam,
care a demarat această inițiativă, a declarat că „cel mai
important simbol al sărbătorii de Rosh Hashana este
suflarea în shofar.

puse de două femei,
susțin că rabinul „le-a
atacat”.
A fost deschisă o
anchetă, în timpul
căreia a devenit clar
că rabinul este suspectat de agresiune
indecentă.
Potrivit anchetelor
inițiale, suspectul a
fost chemat la un interogatoriu cu privire la suspiciunea că
a agresat sexual două femei.
Ancheta a început după ce
o doctoriță a depus o plângere
la poliție, acuzând suspectul
că a agresat-o sexual când a
ajuns la acesta pentru a cere
sfaturi. Medicul le-a spus
procurorilor că,
după ce și-a ridicat
cămașa, el i-a cerut
să-și ridice sutienul,
susținând că „îl va
ajuta să diagnosticheze situația”. Potrivit acesteia, el i-a
atins sânii cu mâna
și în acel moment
s-a simțit foarte jenată. Mai târziu i-a atins zona
stomacului.
După ce a început ancheta, a fost primită o plângere
suplimentară împotriva suspectului de la o altă femeie
care a descris un incident similar. Femeia a spus că știe de
alte două cazuri în care suspectul a agresat sexual femei
care au venit să-i ceară sfaturi
spirituale.

Acuzații grave

N

etanel Shriki,
un cunoscut
rabin din Netivot
a fost arestat luni
seara, după ce au
fost depuse plângeri împotriva sa.
Plângerile, de-
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Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, efectuează, în perioada 2-3 septembrie 2020, o vizită oficială în
Statul Israel și Autoritatea
Palestiniană. Programul vizitei în Statul Israel include
consultări cu ministrul aface-

rilor externe, Gabi Ashkenazi,
și întrevederi cu Președintele
Reuven Rivlin, prim-ministrul Benjamin Netanyahu,
prim-ministrul supleant și
ministru al apărării, Benny
Gantz, ministrul cooperării
regionale, Ofir Akunis, și
liderul opoziției și al formațiunii Yesh Atid-Telem din
Knesset, Yair Lapid.
Discuțiile cu oficialii israelieni s-au concentrat pe
modalitățile de dezvoltare și
aprofundare a relațiilor bilaterale, cu caracter strategic,
dintre cele două state, cu
accent pe domeniile politic,
economic și securitar, în beneficiul României și al Statului Israel. Totodată, oficialii
au discutat și aprofundat evoluțiile din regiune, cu precădere cele mai recente evoluții
din cadrul Procesului de Pace
din Orientul Mijlociu.
Programul vizitei în Autoritatea Palestiniană include
consultări cu ministrul afacerilor externe, Riad Malki, și
întrevederi cu prim-ministrul
Mohammad Shtayyeh și cu
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Ahmed Majdalani, ministrul mativ publicat luni, în
muncii și dezvoltării sociale. condiţiile în care ţara
se luptă cu o creştere a
STOPSTOPSTOP
cazurilor de infecţie cu
Compania Herbalife Nu- coronavirus.
trition va plăti 123,1 milioane
Printre ţările afecde dolari pentru a-şi rezolva tate de reintroducerea
acuzaţiile penale şi civile care interdicţiei zborurilor
implică oficiali guvernamen- sunt Franţa şi Spania,
tali şi din presă, destinaţii turistice pope care compania pulare precum Muntenegru şi
i-a corupt pentru Croaţia, alături de România,
a-şi construi afa- SUA, Israel, Mexic şi Brazilia.
cerea în China,
Polonia a raportat 64.689
transmite De- de cazuri de infecţie cu noul
partamentul de coronavirus şi 2.010 decese.
Justiţie din SUA.
STOPSTOPSTOP
Autorităţile spun
că Herbalife a
Grupul de cercetare al
mituit oficialii Departamentului Apărării al
chinezi cu bani, SUA examinează brevetele somese şi călătorii licitate şi câştigate de Moderpentru a obţine licenţe de na, o companie americană de
vânzări, pentru e reduce con- biotehnologie care dezvoltă
troalele şi apariţiile negative un vaccin COVID-19, după
în presă. Din 2006 până în ce cercetătorii au acuzat com2016, Herbalife şi-a mărit pania că nu a făcut publică fivânzările de la 7% la 19% şi nanţarea guvernamentală aşa
cum o cere legea federală. Într-un raport
publicat săptămâna
aceasta, cercetătorii de
la Knowledge Ecology
International (KEI),
un grup de sprijin al
pacienţilor, au declarat că Moderna nu a
a ajuns la o cifră de afaceri de prezentat în brevetele sale de
4,49 de miliarde de dolari.
vaccin faptul că a primit subCompania va avea de achi- venţii de aproximativ 25 de
tat amenzi penale de 55,74 milioane de dolari de la Agenmilioane de dolari şi 67,31 ţia de proiecte de cercetare
milioane de dolari pentru un avansată a Departamentul
caz iniţiat de Comisia pen- Apărării, pentru a-şi dezvolta
tru Bursă şi Valori Mobiliare. tehnologia de vaccinare.
Herbalife Nutrition are cenPrezentarea finanţării fetre de vânzări și în România derale în brevete ajută la deși în Israel.
terminarea modului în care
sunt utilizate fondurile puSTOPSTOPSTOP
blice şi dacă se plătesc taxe
Polonia va interzice toate către guvern.
zborurile din 46 de ţări, înModerna, care a primit
cepând din 2 septembrie, po- pentru dezvoltarea vaccinului
trivit unui proiect de act nor- aproape 1 miliard de dolari de
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la guvernul SUA, a declarat
că a considerat că a respectat
cerinţele de prezentare a brevetelor. Vaccinul de la Moderna, care foloseşte tehnologia
ARNm, va fi printre cele mai
scumpe vaccinuri împotriva
COVID-19. Compania şi-a
prezentat vaccinul către potenţialii cumpărători la preţul
de aproximativ 50 până la 60
de dolari pentru un ciclu de
două doze, în timp ce unele
vaccinuri ale firmelor concurente au un preţ semnificativ
mai mic. De exemplu, vaccinul dezvoltat de AstraZeneca
şi de Universitatea din Oxford
are un preţ de aproximativ 3
dolari pe doză.
STOPSTOPSTOP

Două partide de fotbal din
primul tur preliminar al Europa League, Nomme Kalju
(Estonia) - Mura (Slovenia) şi
Maccabi Haifa (Israel) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia),
prevăzute joi, au fost suspendate din cauza cazurilor pozitive la Covid-19 în rândul
jucătorilor.
Primul meci amânat a fost
cel din Israel, dintre Maccabi
şi Zeljeznicar, după ce cinci
jucători bosniaci au fost testaţi pozitiv după sosirea în
ţara noastră. După confirmarea anulării partidei, delegaţia
bosniacă a revenit pe calea aerului la Sarajevo.
UEFA urmează să anunţe
o decizie privind situaţia celor
două meciuri.
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Dascălii noștri, ai tuturor

um ar trăi oamenii
fără îndrumători, fără
educatori, fără mentori? Ar crește desigur niște
mici sălbăticiuni din care se
dezvoltă ființe brute lipsite
de educație, de bun simț, dar
mai ales de cea mai elementară pregătire pentru viață. Lăsând la o parte pe bunica care
răsfață, mama care hrănește și
tăticul care întinde câte o pălmuță indulgentă unui puști
hiperactiv. Asta este familia,
cu rolul ei de a asigura copiilor un cămin confortabil, pe
măsura posibilităților. Materiale și intelectuale. Ceea ce în
niciun caz nu este suficient.
Școala este aceea care
transformă orice omuleț inconștient de sine într-un om
capabil să stea „la verticală”
în viața asta nu ușoară, nu
simplă, care ne poartă prin
meandrele ei încurcate până
la prima licărire de lumină.
Dascălul este personajul
cel mai important în viața
oricărui om, după cei care
i-au dat viață. Totodată, el
este și persoana cea mai utilă
într-o societate, baza pe care
se clădește o colectivitate
umană. Deși toată lumea știe
acest lucru, nu cu toții înțeleg să respecte și să-i aprecieze astăzi la justa lor valoare
pe dascălii lor, la fel cum au
simțit în alte vremuri. În timpurile noastre, precum toate
valorile morale s-au schimbat
din păcate în rău, tot așa s-a
schimbat și comportarea respectuoasă față de aceia care ne
educă și ne învață tot ce trebuia să știm pentru a ne crea
o existență normală.
Să zicem că toate schim-

bările în rău au început „de
sus”- de la conducere. Desconsiderând munca didactică, s-a ajuns printr-o înțelegere tacită ca această muncă
să nu fie remunerată la nivelul meritelor sale reale. Este
foarte trist când un profesor
trăiește la un nivel material
scăzut și în lipsuri materiale,
deseori sub „linia de plutire”,
fiind plătit pentru valoarea
muncii sale cu cel mai mic
salariu.
Asta explică și grevele,
mai ales cele dinaintea zilei
de 01.09, ziua reluării școlii.
O altă piedică în activitatea didactică o constituie inconsecvența și instabilitatea
programelor de învățământ,
datorită schimbării dese a
conducerii ministerului; la
fiecare schimbare de guvern,
vine la conducere un nou
ministru al învățământului,
aducând cu sine cerințe noi,
individuale, reflectând deseori concepțiile sale ideologice,
ceea ce se reflectă în schimbarea programei de învățământ.
Acest lucru duce la derutarea
celor care învață, dar în special a acelora care predau. Mai
ales că nici miniștrii răspunzători de învățământ nu sunt
întotdeauna persoane venite din branșă, deci neavând
nimic comun cu munca la
catedră, continuă să fie ceea
ce au fost întotdeauna, adică
politicieni neto.
În sfârșit, mai avem problema democrației prost înțelese, problemă resimțită
în toate domeniile, dar și în
dăscălie. Lipsa de disciplină
la orele de predare vine de la
falsa concepție a educației pe

calea prieteniei excesive dintre profesor și elev, trecându-se peste distanța necesară
dintre aceștia în momentele
de seriozitate obligatorie.
La fel ca în viața societății la
modul general, și în școală se
neglijează importanța acelei
scări ierarhice atât de necesară unui proces didactic serios.
Și amestecul părinților în bunul mers al formării unei discipline școlare, este deosebit
de dăunător. Uneori, părinții
consideră că ei știu mai bine
decât profesorul cum trebuie
să se comporte cu odrasla lor,
fără a ține cont că ei nu au
calificarea necesară pe care o
deține un cadru didactic. Am
la dispoziție un exemplu concret, care pe mine m-a șocat,
cu atât mai mult, cu cât pe
vremea când s-a întâmplat,
eu mai eram o nou venită cu
amintirea proaspătă a elevilor
din perioada activității mele
profesorale. Prin anii 80, într-un liceu din Lod a intrat
într-o clasă mama unui elev
în timpul desfășurării unei
lecții; a împins cu putere pe
profesoară de la locul ei, i-a
smuls catalogul din mână,
arătându-i cu degetul pagina pe care figurau notele
feciorașului ei, după care i-a
strigat toate injuriile existente în limba ebraică, deoarece
profesoara a îndrăznit să înscrie note mici care nu corespundeau cu „geniul” băiatului ei. În final, a răsturnat și
masa, ca să le „arate ea lor”
cum trebuie apreciat copilul
ei deștept.
După primele momente
de șoc, corpul didactic a hotărât să intre în grevă. A doua
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zi, școala a fost vizitată de
către primarul orașului, care
a ținut o cuvântare lungă și
frumoasă, trăgând concluzia
că pentru asemenea întâmplări, vinovați se fac, de obicei, profesorii. Deci, înapoi
la muncă, și „atenție cum vă
comportați” cu elevii și părinții lor!...
Am amintit acest caz din
următorul motiv: cândva, în
ziarul meu (n.r.: Gazeta Românească), unde și eu trudesc săptămână de săptămână,
a apărut într-o zi un material
la rubrica umoristică, care
mi-a căzut rău la inimă. Redacția a găsit de cuviință să
anunțe cititorii că este vorba
despre o satiră. Mă întrebam
doar la adresa cui era această
satiră. Din câte am învățat
eu în anii mei de ucenicie didactică, umorul, satira, chiar
și sarcasmul constituie un
gen literar folosit cu un scop
foarte serios: analizează niște
fenomene morale ori sociale
cu intenția de a îndrepta lucrurile nedrepte. Materialul
cu pricina era însă incoerent,
semăna cu un joc de cuvinte
și în nici un caz nu aducea
soluții. O problemă serioasă,
transformată în ceva neserios, neprofesionist. Nu am
râs; din contra, m-a întristat. Nu cunosc autorul și nu
este nimic personal împotriva domniei sale. Am doar o
rugăminte fierbinte: nu mai
trântiți profesorii, nu-i aruncați pe jos, nu-i umiliți! Ei nu
merită așa ceva! Mai ales că
o fac alții în mod sistematic
fără ajutorul nimănui, fie din
incompetență, fie din vădite
motive politice.
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Dicționarul mincinos (V)

ragi prieteni, aveți aici o listă
care conține câteva afirmații.
Unele dintre aceste afirmații
sunt adevărate: situații și fapte care reflectă realitatea. Celelalte afirmații sunt
false. Pur și simplu, fantezii. Ca să nu
spunem minciuni sfruntate. Datoria
dumneavoastră este de a preciza care
dintre ele sunt adevărate și care false.
La nevoie, evident, vă puteți servi și de
Internet.
Răspunsurile corecte le veți găsi la
sfârșitul textului.
Spor la treabă!

Întrebări
37- Cel de al 13-lea președinte al
USA, Abraham Lincoln, a avut dinți
falși (de lemn),
pe care i-a purtat până în ziua
în care a fost
asasinat.
38- Tradiționalele fuste
verzi ale vechilor dansatoare
de Hula din
Hawaii erau confecționate din frunzele unei plante numite TI. Dansatoarele moderne de
Hula care mai
folosesc fuste
naturale, obișnuiesc să le țină
peste noapte
în... frigider,
spre a le menține mai mult
timp „fragede și
proaspete”.
39The
BEATLES n-au fost numai cântăreți
extraordinari, ci și fenomenali compozitori. Atât John Lennon cât și Paul McCartney și George Harrison au compus
melodii care au devenit instantaneu șlagăre mondiale. Singurul Beatle care n-a
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compus niciun cântec în viața lui este
carismaticul lor toboșar Ringo Starr.
40- În afară de balade (vesele și triste), migdale (amare), parodii (originale)
și sumedenie de poezii și versuri umoristice, versatilul Gheorghe Topîrceanu
a scris și o piesă de teatru: o comedie
intitulată „Minunile Sfântului Sisoe”
– a cărei premieră a avut loc la Iași în
anul 1928. Neînțeleasă de publicul de
pe acea vreme, piesa a fost o „cădere”
și nu s-a mai jucat niciodată în timpul
vieții autorului.
41- Tuturor ne este familiară imaginea lui Hamlet cu craniul în mână,
debitând monologul „A fi sau a nu fi”.
Dar nu toată lumea știe că acel craniu
aparținuse unui fost rege al Danemarcei,
străbunicul lui Hamlet.
42- Ca să reziste gerurilor devastatoare de la Polul Nord, pinguinii
numiți „Imperiali” își construiesc din
zăpadă cuiburi care seamănă oarecum
cu iglurile eschimoșilor.
43- Cât era ea de talentată, de suavă, de romantică și
de îndrăgostită, frumoasa Veronica Micle i-a pus adoratului
ei iubit Eminescu o
mulțime de... coarne. Cele mai ascuțite,
chiar cu intimul prieten al bardului de la
Ipotești, cu flamboiantul Ion Luca Caragiale. Totuși, Veronica Micle nu era soi rău, ci doar – vorba
poetei Nina Cassian – tare „iubăreață”.

primul președinte al Americii, George
Washington.
38. Absolut adevărat. Dansatoarele
de Hula care mai folosesc și astăzi fuste
„vegetale”, le păstrează în frigider. Alt
fel, cu clima călduroasă a Hawaiiului, li
s-ar... ofili prea repede.
39. Fals. Ringo Starr e și el un compozitor talentat. Dovadă, cele 125 de
cântece pe care le-a scris (unele singur,
altele în colaborare), culminând cu faimosul „hit” OCTOPUS’S GARDEN.
40. Fals. „Minunile Sfântului Sisoe”
n-a fost piesă de teatru ci roman – care
a fost foarte bine primit și de critică și
de publicul cititor.
41. Minciună: craniul din mâinile lui Hamlet n-a
fost nici al unui
rege, nici al unui
străbun, ci al bufonului curții, un
măscărici pe nume
Yorik.
42. Dublă minciună: a) Fiind
prevăzuți cu un
consistent strat de
grăsime, pinguinii
imperiali sunt perfect adaptați pentru
temperaturile joase de la pol, așa că
nu-și construiesc niciun fel de cuib. b)
Imperiali sau nu, pinguinii nu trăiesc
Răspunsuri
la Polul Nord, ci în Antarctica, adică la
37. Falsă. Afirmația este falsă; nu Polul Sud.
43. Adevărat. Infidelitățile Veronidantura președintelui Abraham Lincoln.
Acesta a trăit și a murit cu dinții lui na- căi Micle i-au provocat mari suferințe
turali. Cine a suferit încă din tinerețe lui Eminescu. Pe de altă parte însă, nici
de probleme dentare și a avut o proteză „luceafărul Emin” nu i-a fost ei... ușă de
dentară confecționată din lemn a fost biserică.
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Menorah din colecțiile
Muzeului Municipiului București

ntr-un studiu din 2014, Alain Decrop afirma că dimensiunile funcționale și simbolice ale obiectelor cumpărate în călătorii nu au fost suficient
analizate în studiile dedicate până acum
fenomenului turismului. (Decrop&Masset, 2014). În urma unor interviuri
cu 19 participanți, Decrop a concluzionat că exista patru funcții fundamentale ale suvenirurilor: categorizare, auto
expresie, conectare și creație proprie.
Considerate mesageri ai sensului foarte puternici, suvenirurile sunt parte din
cultura materială din ce în ce mai mult
imprimată de conceptul de consumerism. (Love&Sheldon, 1998). Consecința succesului amintirilor cumpărate
în călătorii a dus, în mod evident, la
producerea în masă a unor tipologii de
obiecte standard ce permiteau cumpărătorului să creeze un dialog cu elemente
recognoscibile ce serveau atât funcției
de rememorare, cât și celei de stabilire

a unei conexiuni personale cu locurile vizitate.
Din colecțiile Muzeului Municipiului București fac parte două
menorah cu șapte brațe,
realizate în Israel din
alamă turnată. „Made
by Tamar” este o inscripție ce apare pe multe exemple de menorah
datând din anii ’50-’80.
Inscripția cu caractere
ebraice Yerushaláyim
este menită să ne indice
proveniența, iar cea de
„Made in Israel” și, respectiv, de „Holy Land”
să funcționeze ca un
garant al autenticității
obiectelor. Prezența leului pe una dintre cele două menorah,
numit în Talmud „regele fiarelor”, poate
semnifica unul din cele 12 triburi ale Israelului, tribul lui Iuda. Potrivit tradiției, tribul lui Iuda era menit să conducă
peste toate triburile Israelului. Cei care
se convertesc din motive egoiste sau personale la iudaism sunt numiți „convertiții leului”, aluzie la samaritenii care au
început să se închine la YHWH din frica
de lei (II Regi, 17:25-28).
Cele șapte brațe a celei de-a doua menorah sunt acoperite cu motivul spicelor
de grâu. Grâul este una din cele șapte
specii ale tărâmului Israel atribuite cu
diverse proprietăți spirituale și medicale.
Grâul corespunde cu chesed (bunătate),
primul din cele șapte sefirot. Semnificațiile asociate cu chesed sunt: creștere și a
lua legătura cu ceilalți. Potrivit filosofului Maimonide, grâul întărește organismul și laptele matern, hrana supremă și
expresia a chesed. Cele două menorah
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din colecțiile Muzeului Municipiului
București ilustrează două tipuri distincte
ce își găsesc sursele în antichitatea romană. Prima menorah cu baza ovoidală își
găsește corespondent pe un vas de sticlă
din colecțiile Civico museo archeologico
di Bergamo, iar cea de-a doua, în reprezentarea de pe Arcul lui Titus.
Menorah este cel mai important simbol al iudaismului și al culturii ebraice,
prima sa apariție și mențiune fiind în
Templul lui Solomon. Dincolo de semnificațiile religioase, există și o serie de
conotații naționale asociate, cum ar fi
menorah Hanukkah ce a devenit un simbol al naționalismului sionist. Odată cu
ceremonia de marcare a maturizării, copilul devenit adult primește în dar o menorah. În concluzie, o menorah reprezintă unul dintre cele mai reprezentative
obiecte ce pot constitui un suvenir cu
adevărat memorabil și cu o încărcătură
spirituală semnificativă.
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Jaf ca-n filme
O camionetă blindată care transporta nouă
milioane de euro, a fost atacată vineri în oraşul
francez Lyon de un grup de bărbaţi înarmați. Hoții
au fugit cu banii, după care au dat foc mașinilor cu
care au părăsit locul faptei

J

aful armat a avut loc în apropierea gării centrale a orașului, atunci când camioneta ieșea din incinta unei sucursale a Băncii Franței. Atacatorii, în număr de cinci

şi puternic înarmați, au blocat vehiculul şi au amenințat cu
armele cele trei persoane aflate în cabină. Ei au reuşit astfel
să sustragă încărcătura de bani, apoi au incendiat vehiculul şi
au fugit cu două autoturisme. Niciunul dintre angajații care
păzeau încărcătura, nu a fost rănit. După câteva ore, poliția
a găsit mașinile cu care au fugit hoții calcinate, într-o zonă
din afara orașului. Investigația este în desfăşurare.

Cea mai scumpă
ovină din lume
Cea mai scumpă oaie din lume valorează cât un
apartament elegant. Mai exact, 400 de mii de
euro. Este prețul cu care a fost vândut un astfel de
animal, la o licitație organizată în Scoția

E

ste vorba de un ber- exemplar vândut în 2009 cu
bec de șase luni din- „doar” 250 de mii de euro.
tr-o rasă foarte apreciată, care crește pe o insulă
din largul coastelor Olandei.
Oile din această rasă se vând
în mod normal cu sume
mari, însă acest exemplar
a doborât cu mult recordul mondial deținut de un
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Recordmen la
curățatul ferestrelor
Britanicul Terry Burrows a intrat în Cartea
Recordurilor Guinness ediţia din 2020.
Terry (65 de ani), din Romford, Essex, spală trei
geamuri în 9,41 de secunde

C

ea mai fericită este
soția lui atunci când
vine vorba de curăţenie în casă şi asta pentru că
cele 12 de geamuri pe care le
are de spălat atunci când face
curăţenie generală, sunt lacrimă până să îşi termine de băut
cafeaua. Tehnica lui Burrows
Terry Burrows
este simplă: folosește ambele
mâini, cu una dă cu buretele şi cu cealaltă curăță cu racleta.

Bacteria „Conan”
Un tip de bacterie foarte rezistentă la radiații a
supraviețuit în afara Stației Spațiale Internaționale
timp de trei ani, potrivit unui nou studiu

B

acteriile Deinococcus tor al misiunii spațiale Tanpose găsesc pe Pământ po și echipa sa au folosit o
aeronavă și
și au fost
baloane știporeclite
ințifice pen„Bacteriile
tru a găsi
Conan” de
bacteriile
către oameDeinococnii de șticus care
ință pentru
pluteau
capacitatea
de fapt la
lor de a su12.000 de
praviețui frigului, deshidrată- metri deasupra suprafeței
rii și acidului. Bacteria poate Pământului.
rezista la o cantitate de 3.000
Echipa a prezis că coloniile
de ori mai mare de radiații acestei bacterii cu mai mult
decât cantitatea care ar ucide de 1 milimetru în diametru ar
un om.
putea supraviețui până la opt
Misiunea Tanpopo a fost ani în afara orbitei. „Rezultaconcepută pentru a demon- tele sugerează că Deinococcus
stra că microbii pot trece de ar putea supraviețui în timla o planetă la alta. Autorul pul călătoriei de pe Pământ
studiului Akihiko Yamagishi, către Marte și invers”, a spus
care este principalul investiga- Yamagashi.
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Doliu la Hollywood
Este doliu la Hollywood, după ce actorul Chadwick Boseman s-a
stins fulgerător din viață, la doar 43 de ani. Starul din „Pantera
Neagră” suferea de cancer la colon din 2016, dar și-a ținut
ascunsă cumplita boală

N

imeni nu știa că timp de
patru ani în care nu a lipsit
de la niciun eveniment și a
jucat în mai multe filme de succes,
Chadwick Boseman trecea prin numeroase operații și ședințe de chimioterapie. Una dintre dorințele sale
arzătoare a fost să se căsătorească cu
dragostea vieții lui, Taylor Simone
Ledward. Se pare că cei doi s-au căsătorit în privat anul acesta, înainte ca
Chadwick Boseman să plece dintre
noi.
Reprezentanții vedetei au confirmat că a decedat acasă cu „soția”
Taylor Simone Ledward alături, după
o luptă secretă cu cancerul de colon.
Tânăra de doar 29 de ani i-a fost ală-

Împreună au
aproape 215 ani
Soţii centenari Julio César Mora şi
Waldramina Quintero din Ecuador au
primit recunoaşterea că alcătuiesc cel
mai în vârstă cuplu căsătorit din lume

J

Chadwick Boseman

turi până în ultima clipă. Chadwick
îi ceruse lui Taylor să se căsătorească
cu el în octombrie anul trecut și se
crede că cei doi și-au spus jurămintele într-o ceremonie privată înainte
ca boala actorului să avanseze.

ulio César Mora are 110 ani, iar soția sa,
Waldramina Quintero, 104 ani. Combinat, cuplul din Quito are 214 ani şi
358 de zile. Cartea Recordurilor a certificat
recordul lor la opt decenii după ce familiile
ambilor nu voiau să-i lase să se căsătorească.
De altfel, părinții şi rudele lor nici nu au
conceput să vină la nunta lor.
În prezent, soţii centenari se iubesc la fel
ca în prima zi şi au demonstrat tuturor că au
trecut proba timpului. Au 5 copii, 11 nepoţi,
21 strănepoți şi 9 stră-strănepoţi, care îi fac
fericiți zi de zi. Mora şi Quintero au lucrat
amândoi ca profesori. Ei s-au cunoscut în
1934 prin intermediul surorii Waldraminei,
care era măritată cu vărul lui Julio.

Iubita lui Brad Pitt
În urmă cu numai câteva zile, s-a aflat că actorul Brad Pitt
(56 de ani) a înlocuit-o în sfârşit pe fosta sa soţie, Angelina
Jolie (45 de ani). Aleasa lui este Nicole Poturalski, un
fotomodel german, cu origini poloneze, de numai 27 de ani

E

Nicole Poturalski

a seamănă cu Angelina, mai
ales la buze, şi Brad s-a îndrăgostit nebunește de aceasta.
Şi Nicole îl iubeşte pe faimosul actor. Numai că s-a descoperit că iubi-

ta mult mai tânără nu este liberă. Ea
este căsătorită cu Roland Mary, de
68 de ani. Și are şi un copil, Emil,
de 7 ani, cu acesta.
Nicole l-a cunoscut pe Brad
chiar în restaurantul soțului ei,
„Borchardt”, din Berlin, în august
2019. Între actor şi fotomodel s-a
înfiripat o idilă în secret, după ce ea
i-a strecurat numărul său de telefon.
Soțul ei, Roland Mary, a fost însurat de mai multe ori şi are 5 copii.
A refuzat să facă vreun comentariu
despre iubirea soției sale cu Brad.
Sunt într-o căsătorie deschisă.
Apropiații spun că vede „filosofic”
această relaţie. Pentru el nu există
gelozie şi sentimente negative.
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Waldramina și Julio

Cei doi soţi de record spun că relația lor
a fost mereu bună, datorită iubirii şi a respectului pe care l-au avut mereu unul pentru
altul chiar după prima întâlnire. De câte ori
au avut probleme în cuplu, au avut grijă să
nu știe nimeni şi, mai ales, copiii lor.
Ei s-au căsătorit la 7 februarie 1941.
Nunta a avut loc în secret, în prezența numai a nașilor şi a celor mai buni prieteni.
Familiile lor nu au avut relaţii bune şi s-au
opus vehement căsătoriei lor. Însă, cu timpul
şi cu răbdare, animozitatea dintre rudele lor
a dispărut.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Selecţii: Laurențiu Ghiță
Acad. Mihai Cimpoi (Chişinău)

Mihai BATOG BUJENIȚĂ

A

TURTURICA

ceastă pasăre, banală
până la disperare, se
bucură de un renume
cel puţin ciudat. Este socotită
un simbol perfect al fidelităţii, drăgălăşeniei, tandreţei şi
al sensibilităţii. Este drept că
de vină pentru această licenţă
sunt poeţii arabi timpurii, mai ales cei
aflaţi în zona Buharei sau a Samarkandului, la vremea când a cânta vinul nu era
un mare păcat. Prin urmare, o parte din
mister dispare dacă îi socotim pe aceşti
barzi ai iubirii asemenea celor de astăzi,
adică foarte capabili să vadă, după vreo
beţie, orice altceva decât realitatea. Ca să
nu mai vorbim de faptul că o comparaţie
între această pasăre şi ciorile, vulturii hoitari sau coţofenele din fauna acelor grele
timpuri, le dădea totuşi câştig de cauză.
Oricum, tradiţia folclorică autohtonă
valorifică acest registru al sensibilităţii
specifice şi combină sentimental turturica, la modul destul de nefiresc, cu alte
păsărele pe bază de compatibilităţi destul
de bizare. În realitate, turturica, în afara
faptului că împrumută patronimul, ca
nume de familie, unor masculi fără nici
o urmă de drăgălăşenie (numiţii turturoi,
horribile dictu!), iar în perioadele de tulburare hormonală, bărbaţii le numesc pe
iubitele lor: „turturico” pe un ton atât de
uleios încât îţi vine să vomiţi, nu prea mai
are alte calităţi. Dacă nu socotim calitate
faptul că gângureşte toată ziua, nu ştim,
nici noi, nici ea, ce şi de ce, iar când dă de
un turturoi suficient de slab de cap pentru a o lua în seamă, se pune pe clocit fără
întrerupere, dar şi fără să-şi abandoneze
deprinderea de bază, gânguritul. Ceea ce
are un efect ciudat!
Turturoiul se imbecilizează rapid şi,
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Vârstă
Încep să mă albesc la plete,
Devine viaţa-mi tot mai grea,
Încet-încet renunţ la fete,
Dar nu şi la… Feteasca mea.

Pensionarul recăsătorit

renunţând la orice altă activitate colaterală, cum ar fi la noi oamenii: şpriţul,
meciurile, intratul încălţat în dormitor,
biliardul la cârciumă sau salivatul în faţa
fetelor care fac gimnastică la bară, munceşte până îşi dă duhul, hrănind conștiincios generații întregi de turturei. Iar
aceștia, la rândul lor, având bine întipărit
în puţina lor memorie comportamentul
părinţilor, fac la fel când ajung maturi.
Doamne, fereşte-ne!
În consecinţă, dacă oamenii ar cunoaşte turturica şi altfel decât din poeziile de
dragoste vehiculate, mai ales în rural, s-ar
feri ca de pensia alimentară de asemenea
formule cleioase pentru a-şi dezmierda
iubitele.
Cum însă cultura nu este chiar punctul forte al tinerilor îndrăgostiţi, considerăm că-şi merită soarta, identică în timp,
cu a extrem de fericitului turturoi. Este
totuşi vizibil faptul că planul divin îngăduie asta, deci orice schimbare poate fi
nefastă. Aşadar, nu este cazul să ne facem
griji din pricina turturicii. Conform proverbului că vacii fără coadă, Domnul îi ia
musca de pe spate, această pasăre va vieţui
şi după venirea asteroidului, a cometei,
a cutremurelor devastatoare, a încălzirii
globale, a deşertificării, a glaciaţiunilor a
prăbuşirii sistemului bancar sau a vulcanismului total. Un prost va fi totdeauna
gata să se sacrifice pentru ea.

Bravo, bravo, de trei ori, bravo!
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Cu noua soaţă, moş Andrei
N-a prea avut idee proastă:
Din vârsta lui, scazi vârsta ei
Şi mai rămâne de-o nevastă…

După 20 de ani de la
Podul de flori
Moldoveanul cel cu piatra-n sân
Doar pe jumătate-a fost român;
Azi, când fără ţară nu mai poate,
Este un român şi jumătate!

Dorință
Pe Dunăre de-ar curge vin,
Eu, însetat făr’de măsură,
Aș vrea acest nectar divin
Să fie apa mea de gură!

Tonalitatea dictatorului
Cunoaștem, negreșit, dictonul,
Dar știm cu toții că nebunul
În muzică încurcă tonul
Și-atunci o face doar cu tunul…

La vârsta a treia
Adesea, când admir câte-o femeie
Şi văd că pot să intru la idee,
Chiar dacă ştiu precis că nu-mi
convine,
Ideea e mai tare decât mine…

Pretinselor elite ale scrisului
românesc
Din marfa voastră literară,
Să prinzi vreo noimă - nu apuci:
Fiind ca ploaia cea de vară,
Rămân din ea ceva bulbuci!
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Marele Premiu la
Formula 1
Marele Premiu al Toscanei la Formula 1, ce
va avea loc în perioada 11-13 septembrie, va
fi primul din acest sezon la care publicul va
avea acces, au anunţat, sâmbătă, responsabilii
circuitului italian de la Mugello, care va accepta
circa 3.000 de spectatori zilnic

T

oate
Grand
Prix-urile de Formula 1 disputate de
la reluarea sezonului, la începutul lui iulie în Austria,
au fost cu porțile închise,
respectând un protocol sanitar strict. Marele Premiu
al Italiei, cu o săptămână
înaintea celui al Toscanei,
va fi disputat tot cu porțile închise, pe circuitul din
Monza. Din cei 2.880 de
spectatori admiși în fieca-

re zi, 2.000 vor putea cumpăra un bilet începând cu
1 septembrie, iar alţi 800
vor fi membri ai cluburilor
Ferrari, la cel de-al 1000lea Grand Prix din istoria
prestigioasei „Scuderia”
italiene în Formula 1. De
asemenea, va fi pentru
prima oară când circuitul
toscan, cunoscut ca Valentino Rossi şi pentru cursele
de MotoGP, va găzdui un
Grand Prix de Formula 1.
În 70 de ani de
istorie, cursele
de Formula 1 au
fost rezervate în
general circuitelor din Monza şi
Imola.

J.Lo nu mai vrea să
investească în baseball
Consortiul condus de fostul jucător de baseball
Alex Rodriguez şi de artista Jennifer Lopez a
anunţat familia Wilpon, care deţine New York
Mets, că nu mai doreşte în acest moment să
cumpere echipa din MLB

Î

ntr-un comunicat dat publicității de Rodriguez
se menționează că
din consortiu mai fac
parte Vincent Viola,
Mike Repole şi Marc
Lore şi că oferta făcută de consortiu era
una record, relatează
Jennifer Lopez
presa americana.
„Consortiul este dezamăgit ca nu va participa la revitalizarea
New York City”, se adăuga în comunicat.
Jennifer Lopez a postat comunicatul pe Twitter, alături de
mesajul: „Eu şi Alex suntem atât de dezamăgiți! Am muncit
din greu in ultimele șase luni cu visul de a deveni primul
cuplu minoritar şi prima femeie-proprietar care cumpără
echipa din MLB preferata a tatălui sau cu banii câștigați de
ea prin munca multă. Încă nu am renunțat”.
Potrivit ESPN, Rodriguez şi Lopez, care sunt logodiți, ar
fi contribuit la oferta cu 300 de milioane de dolari.

Djokovic, din nou câștigător

Novak Djokovic

Novak Djokovic, a câştigat pentru a doua oară în carieră turneul
ATP Masters 1.000 de la Cincinnati, din New York şi dotat cu premii
totale de 4.222.190 dolari, după ce l-a învins sâmbătă în finală pe
canadianul Milos Raonic (30 ATP), cu 1-6, 6-3, 6-4

D

jokovic, considerat marele favorit al US Open, turneul de
Mare Şlem care debutează luni
la Flushing Meadows, l-a egalat pe Rafael Nadal la numărul de victorii în turneele Masters 1.000, cu 35 de titluri. El
este primul care şi-a adjudecat cel puţin
de două ori fiecare din cele nouă turnee din această categorie. La US Open,
Djokovic va debuta în sesiune nocturnă în faţa bosniacului Damir Dzumhur
(107 ATP).

Jucătoarea niponă Naomi Osaka, nr.
10 mondial, a declarat forfait pentru
finala turneului WTA de la Cincinnati, dotat cu premii totale de 1.950.079
dolari, programat în acest an la arenele
Flushing Meadows din New York, din
cauza unei accidentări, au anunţat, sâmbătă, organizatorii competiției.
Belarusa Victoria Azarenka (59
WTA), adversara sa din finală, a fost declarată învingătoare a turneului. „Sunt
foarte tristă că a trebuit să mă retrag din

Jo i , 3 s e p t e m b r i e 2 0 2 0

•

cauza unei accidentări”, a explicat Osaka, fără să precizeze dacă va fi în măsură să participe la US Open, turneu care
debutează luni. Osaka anunțase miercuri că se retrage de pe tablou pentru
a protesta împotriva focurilor de armă
trase de poliţie asupra afro-americanului
Jacob Blake, dar a revenit ulterior asupra deciziei învingând-o în semifinale
pe belgianca Elise Mertens.
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Magdalena BRĂTESCU

„Krum” de Hanoch Levin

S

la Teatrul Hacameri

crisă în 1975, piesa „Krum”
a mai fost reprezentă în același an la Teatrul din Haifa,
iar în 2000 tot la Hacameri în
regia lui Michael Gurevici cu o
distribuție de aur, Rami Baruch,
Dvora Keidar, Ezra Dagan, Itzhak Hezkya, Hannah Roth!
„Piesa cu două înmormântări
și două nunți”, după cum a fost
subintitulată de dramaturg îl are
ca erou principal pe Krum, un
bărbat de 38 de ani care se întoarce din America acasă la mama și-i
declară chiar de la aeroport: „Nam reușit în străinătate, mamă.
N-am făcut bani, n-am fost fericit,
n-am petrecut, n-am progresat, nu
m-am însurat, nu m-am logodit, n-am
cumpărat nimic, nu ți-am adus nimic.
În valiză am lenjerie murdară și trusa
de bărbierit. Asta e, ți-am spus totul și
vreau să mă lași în pace.”
Melodrama „Krum” conține temele
favorite ale dramaturgiei leviniene, inutilitatea vieții, imposibilitatea omului
de a-și realiza visele, sexul fără dragoste,
căsătoria ca un refugiu contra singurătății, alăturarea cuplurilor fără ca partenerii să știe ceva unul despre celălalt,
sau dacă știu nu apreciază, misoginismul și sarcasmul.
Multe din datele biografice ale autorului pot fi identificate în această
piesă, precum legătura dragoste-ură
dintre Krum și idișe-mama lui, plecarea fratelui în străinătate spre un nou
Eden (aici pleacă și revine însuși Krum,
iar în final, vedeta celebră și bietul său
prieten bâlbâit). Levin care a fost căsătorit de câteva ori se exprimă cu dispreț
despre această instituție. De altfel, toate personajele masculine ale piesei sunt
invalide sufletește, ajung la baldachinul
de nuntă fără tragere de inimă, din întâmplare sau, în cazul lui Krum, el fuge
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chiar înainte de ceremonie.
Toată viața israelianului de rând
defilează în fața spectatorului: filme
tridimensionale care amăgesc privitorul oferindu-i femei frumoase, goale,
mașini americane, ca după două ore să
se trezească în minciuna vieții cotidiene. Nunțile zgomotoase, obsesia fotografiilor, dansul și muzica contrastând
cu plictisul vieții cotidiene. Scenele
de gelozie ale soției. Falsitatea vieții
vedetelor, drogurile, superficialitatea.
Moartea ca evadare dintr-o viață urâtă.
„Până ne găsim sufletul, ne iese sufletul”, filozofează Krum, cel care continuă să viseze la averi, femei frumoase
și o carieră de succes ca scriitor. Critica
socială e pusă în gura unui doctor invizibil care explică indiferent că medicina
nu poate rezolva sărăcia, împlini visele
sau înfrumuseța viața. Ea poate doar
vindeca trupul și nici asta întotdeauna!
Montarea maestrului Ilan Ronen
pe scena Ha’cameri este ireproșabilă.
Toate intențiile autorului sunt bine reliefate, iar alegerea distribuției- ideală.
Amintesc pe Udi Rotschild (Krum),
Alon Dahan (Taguti), Kineret Limoni
(Dupa), Dana Meinrath (Truda), Sara
von Schwarze (Felicia), Guy Mesika
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(Bartoldo), Eran Mor (Tachtich), Yarden Bracha (Tzwitzi).
Piesa e regizată modern, agrementată cu muzică și dansuri
adecvate (Miri Lazar). Scena
goală are în fundal panouri
transparente care oglindesc deformat imaginile create pe scenă sugerând anomaliile vieții
personajelor. Lipsa decorurilor
nu deranjează, ici colo scaune
pentru sala de cinema sau interiorul unei camere sunt suficiente. Foarte reușite pentru
împrospătarea atmosferei sunt
ecranele video (Ziv Voloshin)
care redau în gros plan monitoare de
spital, pozele eroilor, scene de film etc.
În ciuda tuturor gadgeturilor, cântului, dansului, tristele povești de
viață ale cuplurilor, Truda-Tachtich,
Tzwitzi-Bartoldo, Dupa-Taguti, Krum
și mama lui, plictisesc uneori de-a lungul celor două ore și un sfert ale spectacolului. Am râs uneori, deși adevărurile
spuse în nuanțe mai comice, sau mai
dramatice sunt dureroase. Viața e rezumată cu sarcasm, destinul omului trecând invariabil prin căsătorie, unul-doi
copii, muncă și împrumutul imobiliar.
Dragostea, prietenia, fidelitatea,
înțelegerea între oameni, familia, toate sunt un mare bluff în concepția autorului. Poate nu vrem să recunoaștem
pentru că nu ne e plăcut, dar oamenii
într-adevăr trăiesc cu vise neîmplinite și
nu oricine are norocul să-și întâlnească
perechea potrivită care să-l facă fericit.
Spectacolul lui Ilan Ronen reușește
să surprindă profunzimile leviniene,
geniul său dramatic, universalitatea,
dar și identitatea fiecăruia dintre noi.
Ne putem recunoaște în personajele
piesei, simple, sincere, în plânsul și râsul lor amar, în spaimele și goana după
idealuri de neatins.
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Mesajul rabinului avocat Iosef Wasserman
din preajma Anului Nou Mozaic 5781/2021,
luna ELUL!

lună pe an, luna
Elul, ultima a anului, după calendarul mozaic, vestește că se
termină anul și se apropie
cel nou. Noi suntem obligați
să oprim mersul timpului, să
ne facem proces de conştiinţă şi să ne pregătim pentru
noul an, să ne autocontrolăm și să ne pregătim serios
pentru zilele importante de
Roş HaȘana şi Iom Kipur.
Viaţa trece într-un ritm
ameţitor. Această trecere
a timpului provoacă greșeala de a nu
aprecia proporția pe care o iau faptele
zilnice. Fapte mici şi neînsemnate ni
se par în centrul vieţii, şi publicitatea,
care după firea naturii ei se ocupă de
problemele zilnice, exagerează fiecare
prostie, încât, în acel moment, ni se
pare că mersul înainte al vieţii, depinde
numai de viitoarele noutăți.
Trec câteva zile şi nimeni nu-şi mai
aminteşte de catastrofa care a avut loc
cu o zi în urmă; dar atunci, se întâmplă
o altă catastrofă şi totul se repetă din
nou.
Această situaţie nu este numai în
domeniul vieţii publice ci şi în viaţa
particulară, atenția fiecăruia din noi
şi energia lui nefiind pusă tocmai în
elementele cele mai esențiale ale vieţii.
Foarte multă atenţie şi energie este întrebuințată, risipită, pentru lucruri nu
întotdeauna de cea mai mare importanţă, atât în ceea ce priveşte viaţa familială, cât şi în relațiile dintre oameni, la
locul de muncă, între prieteni, etc.
Când ne uităm înapoi, prin perspectiva timpului trecut, ne întrebăm cum
se poate că am depus atâta energie în
lucruri mici şi neimportante din viaţa
noastră, ajungând la concluzia că trebuie să privim şi să reflectăm spre viitor.

Exact pentru asta ne-a dat Dumnezeu
perioada de 40 de zile care începe din
luna Elul vineri 21/08/20 până după
Iom Kipur pe data de 29/09/20. Acesta este timpul potrivit să oprim ritmul
vieţii cotidiene pentru o perioadă de
timp şi să cuprindem viaţa într-o perspectivă mai largă, cu o privire şi gândire mai concentrată.
Oare noi reușim să realizăm scopurile adevărate ale vieţii pe care ni le-am
propus? Oare ne-am concentrat energiile în direcțiile cele mai importante
ale vieţii? Numim noi aceasta „proces
de conştiinţă” dar, uneori, semnificația
acestui termen s-a şters într-atât încât
nu mai are aproape nici o importanţă în
zilele noastre. Când spunem „proces de
conştiinţă”, o atribuim altcuiva... Doar
puţini se referă la propria lor persoană,
la propria lor analiză. De aceea, această
perioadă de 40 de zile este foarte importantă căci, dacă nu putem face un
adevărat proces de conştiinţă, trebuie
să ne ajutăm cu binefacerile influenței
acestei luni, acestor zile, zile de apreciere reciprocă şi ajutor reciproc. În zilele
luni Elul suntem ajutați în special de
Sus, de Bunul Dumnezeu (ani ledodi
vedodi li).
Tata, Rabinul Pinhas Eliau, fie-i me-
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moria binecuvântată, compara aceste zile cu perioada când
regele iese la câmp, prin oraş,
în faţa poporului, şi permite
fiecărui om să se apropie de
el! În palatul lui este foarte
greu să intri şi să te apropii
de rege, şi numai oamenii
speciali, cu mult noroc, reușesc să se apropie de el. Dar
când regele iese la câmp, fie
care poate să se apropie şi
să-i ceară ce doreşte. Așadar,
în luna Elul, Dumnezeu iese,
să spunem, din palatul lui. El
se face simțit şi binevoitor cu fiecare
din noi. Bunul Dumnezeu ajută cum
numai El știe, pe fiecare care vrea cu
adevărat să-şi corecteze faptele şi viaţa
şi să primească hotărâri bune în anul
viitor. Lucruri care sunt foarte greu de
schimbat pe parcursul anului, se pot
face în aceste zile cu mult mai multă
uşurinţă, cu un efort mult mai mic.
Acestea sunt şi zile de milă şi ajutor, şi
noi trebuie să ne purtăm tot astfel, unul
cu celălalt, să binecuvântăm pe fiecare,
să urăm unul celuilalt un An Bun, să
fim înscrişi în Cartea Vieţii. Să judecăm
pe fiecare favorabil, să găsim o luminiță
bună în fiecare evreu.
Marea dragoste pe care Dumnezeu
o are pentru poporul evreu, trebuie să
se reflecte în dragostea şi respectul reciproc dintre oameni – fiii Lui.
Dacă vom folosi cum trebuie zilele
lunii Elul în viaţa noastră particulară, a
fiecăruia din noi, şi în viaţa publică, şi
dacă vom răspândi o atmosferă de dragoste, respect şi binefacere, bineînțeles
că Dumnezeu ne va binecuvânta cu un
An Bun, un an cu Pace adevărată.
Anul 5781/2021 să ne împlinească
toate dorințile de viaţă lungă,sănatoasă,
fericită şi bună pentru noi toți.
LEŞANA TOVA TIKATEVU!

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 1

PROGR AMUL TV ROMÂNESC
xvcbzfhgkshgkscaneasca

PROTV
INTERNAȚIONAL
JOI, 3 sept 2020
06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:45
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Ce spun românii
Teleshopping

06:15
07:00
10:00
11:30
12:45
13:00
13:15
14:00
15:30
16:00
17:00
18:00
18:30
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:45

Ce spun românii
Știrile ProTv
La Măruță
Acasă la români
Teleshopping
Știrile ProTv
ApropoTv
Lecții de viață
Arena bucătarilor
România, te iubesc!
Ce spun românii
Ce se întâmplă, doctore?
Superspeed
Știrile ProTv
Arena bucătarilor
Las Fierbinți
Regina
Acasă la români
Teleshopping

06:15
07:00
10:00
11:30
12:15

Ce spun românii
Știrile ProTv
Acasă șa români
Ce spun românii
Superspeed

VINERI, 4 sept 2020

SÂMBĂTĂ, 5 sept 2020

DUMINICĂ, 6 sept 2020

32

12:45
13:00
13:30
14:25
14:30
15:00
15:45
16:30
18:00
19:00
20:00
20:30
21:30
22:45
23:30
00:15

Teleshopping
Arena bucătarilor
Lecții de viață
Știrile ProTv
Ce se întâmplă, doctore?
ApropoTv
Ce spun românii
Lecții de viață
România, te iubesc!
Știrile ProTv
Superspeed
Las Fierbinți
Regina
Acasă la români
ApropoTv
Teleshopping

TVR INTERNAȚIONAL
JOI, 3 sept 2020
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:30
23:20
23:45

LUNI, 7 sept 2020

06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
22:45
23:15
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Ce spun românii
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

06:00
10:30
13:00
14:00
14:15
15:00
17:00
18:00
19:00
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00

Știrile ProTv
Vorbește lumea
Știrile ProTv
Teleshopping
Lecții de viață
La Măruță
Știrile ProTv
Ce spun românii
Știrile ProTv
Lacrimi de iubire
Regina
La Bloc
Știrile ProTv
Teleshopping

VINERI, 4 sept 2020

MARȚI, 8 sept 2020

MIERCURI, 9 sept 2020

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
Vorbește corect!
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viață
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
Articolul VII
Telejurnal
Vorbește corect!
Politică şi delicateţuri
Descălecați în Carpați
Recitaluri la Cerbul de Aur
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
A doua Românie
Tu votezi București!
Tu votezi România 9!
Câștigă România!

07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
12:30
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:00
21:00
22:30
23:20
23:45

Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
Vorbește corect!
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viață
Discover Romania
Un doctor pentru dumneavoastră
A doua Românie
Telejurnal
Vorbește corect!
Exclusiv în România
Diasporadar
Descălecați în Carpați
Recitaluri la Cerbul de Aur
Piersic Show
Garantat 100%
La un pas de România
Telejurnal
Dăruiește, Românie!
Tu votezi București!
Tu votezi România 9!
Teatru TV

SÂMBĂTĂ, 5 sept 2020
07:00
07:30
08:00
08:50
09:00
10:00
10:50

•

Regatul sălbatic
Pescar hoinar
Ferma
Discover Romania
Mic dejun cu un campion
Drag de România mea
Diasporadar

11:00
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:00
00:35

Drag de România mea
A doua emigrare
Dăruiește, Românie!
Telejurnal
La un pas de România
Gala umorului
Ora regelui
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii
Telejurnal
Drag de România mea
Drum în penumbră
Lumea azi

DUMINICĂ, 6 sept 2020
07:00
07:50
08:00
08:50
09:20
10:00
10:25
10:35
11:50
12:00
12:50
13:00
14:00
14:30
15:00
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
23:30

Universul credinței *Partea I
Discover Romania
Universul credinței *Partea II-a
Natură şi aventură
Exclusiv în România
În grădina Danei
Diasporadar
Viaţa satului *Partea I
Minutul de agricultură
Viaţa satului *Partea II-a
Discover Romanai
Tezaur folcloric
Telejurnal
Lumea şi noi
Teatru TV
Cooltura
Politică şi delicateţuri
Telejurnal Moldova
Memorialul durerii
Telejurnal
Vedeta populară
Fructe de pădure

LUNI, 7 sept 2020
07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
12:00
14:00
14:50
14:55
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:25
22:30
23:20
23:45

Telejurnal
Discover Romania
Telejurnal
Vorbeşte corect!
Telejurnal regional
Diasporadar
Ca’n viaţă
Discover Romania
Politică şi delicateţuri
Femei de 10, bărbaţi de 10
Telejurnal
Vorbește corect!
Cerbul de Aur
Drumul lui Leșe
Descălecați în Carpați
Recitaluri la Cerbul de Aur
Piersic Show
Un doctor pentru dumneavoastră
Telejurnal
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Câștigă România!
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REDUCERE
DE PREȚ LA
COLECȚIA
ALEXANDRU
ANDY

• Adio, mamă!
• Sus cortina!
• Nerușinatul
Doctor Mesmer
• Ca’n filme
Patru cărți pentru numai 190 de șekeli!
Sunați acum la editură la tel. 0524-716004
și comandați pachetul Alexandru Andy!
(Prețul unui singur volum este 80 de șekeli)

SCORPION

Îți displace atunci când anumite persoane încearcă să îți inducă alegerile pe care să le faci.
Vei vorbi deschis despre această frustrare cu
cei care contează pentru tine.
Totul în viață este trecător, chiar și dezamăgirile de care ai parte în raport cu anumite
persoane. Timpul te ajută să le rezolvi cu încredere pe toate.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

Te simți încă „legată” emoțional de anumite
persoane și asta va face destul de dificilă luarea anumitor decizii. Acțiunile tale deslușesc
o parte a sufletului tău.

A seta priorități face parte din activitatea ta
zilnică și o astfel de dinamică nu te sperie,
din contra. Tot ceea ce trebuie să faci este să
te „asculți”.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Instinctul tău este destul de puternic și de
aceea îți urmezi mereu intuiția în situațiile
în care nu găsești soluții la problemele pe
care le întâmpini.

Este posibil ca sprijinul și înțelegerea persoanei iubite să nu fie suficiente pentru tine și
vei căuta surse de confort în altă parte. Viața
ta are nevoie de schimbarea pe care o trăiești.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Persoanele din jur se indispun destul de repede atunci când treci de la furie la zâmbet
sau la disponibilitate afectivă. Lasă-te inspirat de lucrurile simple din jurul tău!

Transpui cu ușurință în plan social ideile pe
care le ai. Chiar dacă primești apreciere de la
cei din jur, totuși, nu ai încredere suficientă
în propriile abilități.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Indiferent de ora din zi sau din noapte, tu
îți arăți disponibilitatea emoțională în raport
cu anumite persoane. Faci asta pentru că este
ceea ce simți.

Expresia un „stil de viață sănătos” a devenit
un clișeu pentru tine. Atunci când vine vorba
de reușitele în plan profesional, pentru tine
sunt extrem de importante detaliile.

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Zilele următoare vei trece de la un gând la
altul, de la o stare de spirit la alta, de la o rezoluție la alta. Nu crezi în clișee, dar consideri
că unele dintre ele îți oferă „spațiul” necesar.

BERBEC

20.04 - 21.03

Chiar dacă te simți constrâns de anumite reguli, îți dai seama de importanța lor. Modul
în care alegi să te raportezi la cei din jur te va
ajuta să îți deschizi uși în plan profesional.

21.09 - 23.08

G A Z E TA - H O R O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Jo i , 3 s e p t e m b r i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 3
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Cum ne ferim de
coronavirus în
camerele de hotel

Cremă de zahăr ars
cu portocale
Ingrediente: 400 grame zahăr, 8 ouă, coajă de lămâie, 1
litru lapte, apă de flori de portocale
Mod de preparare: Topim 200 de grame de zahăr. Atenţie să
nu lăsați să se lipească de tigaie! Într-un bol adăugăm ouăle,
200 de grame de zahăr şi coaja
de lămâie. Apoi apa de flori de
portocal şi 1 litru de lapte. Adăugăm compoziția peste zahărul
ars. Apoi băgăm la cuptor, pe o
tavă în care am turnat două pahare cu apă. Lăsăm la cuptor o
oră şi un sfert la 180 de grade.
Faceți însă şi testul scobitorii să
vă asigurați că este bine.

10 sfaturi pentru turiști
• Alegeți cu atenție pensiunea sau hotelul și citiți recomandările altor turiști. Este primul criteriu de selecție.
• Dacă mergeți cu mașina și spațiul vă permite, puteți
să vă luați de acasă lenjerie de pat, perne și prosoape.
Puneți-vă în bagaj șervețele antibacteriene, o sticlă cu
pulverizator plină de spirt și o lavetă.
• La sosire, purtați mască, inspectați camera înainte de a
despacheta, asigurați-vă că totul e igienizat și deschideți
larg ferestrele. Dacă timpul vă permite, puteți merge
să vă plimbați prin stațiune până când camera se mai
aerisește.
• Dezinfectați cardul de acces sau cheile primite de la
recepție.
• Curățați obiectele de uz comun din cameră cu spirt sau
cu șervețele antibacteriene: clanțele, întrerupătoarele,
robineții, scaunul de toaletă, telecomanda, mânerele de
la uși, dulapuri, ferestre.
• Îndepărtați cuvertura de pe pat fără a o vântura prea
mult și nu o folosiți, căci nu toate hotelurile o spală
după fiecare client.
• Nu mergeți desculți prin cameră; folosiți papuci aduși
de acasă.
• Nu folosiți paharele din cameră decât dacă sunt de unică
folosință, sigilate.
• Nu stați cu nasul în perdea, privind pe fereastră. Nici
acestea nu sunt spălate după fiecare client.
• Purtați mască în spațiile comune (lift, hol, recepție). Nu
vă urcați în lift cu alte persoane străine.
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Tunsorile bărbătești la
modă în acest an
părul este tuns pierdut
până la piele, va evidenția contrastul dintre părul lung de pe creștet și
părțile laterale.

Tunsoare zero
Mulți bărbați optează pentru
a se rade pe cap din cauza subțierii podoabei capilare sau a
unei linii inestetice a părului.
Alții se rad pe cap pentru a
nu-și crea prea multe bătăi de
cap cu îngrijirea părului dar și
pentru că multor femei le plac
bărbații cu chelie și barbă. Un
cap ras contrastează perfect
cu o barbă bogată. Acest stil
necesită o întreținere minimă
și creează un efect maxim.
Tunsori scurte
Tunsorile scurte se potrivesc,
în general, cu bărbile scurte.
O tunsoare tip fade, unde

Tunsori de lungime
medie
O tunsoare medie se potrivește perfect cu o barbă bogată și lungă, atât
timp cât părul nu este prea
gros și aspru. O tunsoare de
tip «dezordonată», executată
pe un păr de lungime medie,
va funcționa excelent cu o
barbă bogată mai ales pentru
cei care își doresc un aspect
lejer.
Păr lung
Părul lung se potrivește foarte
bine cu o barbă lungă și bogată care conferă un aer de
masculinitate. Uneori, bărbații aleg să își lase părul lung
pentru a compensa o barbă
care crește inegal sau este prea
rară.
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G A Z E TA S Ă NĂTAT E
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Oboseala și epuizarea

Testul de salivă

Stare cunoscută fiecăruia dintre noi, oboseala este
modalitatea prin care organismul ne spune că are nevoie
de o pauză pentru refacere. Alteori, epuizarea poate fi
pusă pe seama unor boli

Un nou studiu al oamenilor de știință
israelieni a demonstrat că testele de salivă
ar putea confirma foarte repede producerea
atacurilor de cord la pacienți, permițând
tratarea mai rapidă a acestora și salvarea
vieții lor

Anemia epuizează organismul:
oboseala poate fi cauzată şi de
anemie. Dacă ești palid şi te simţi
epuizat, lipsit cu totul de energie,
trebuie căutată cu atenţie cauza.
Semn de diabet: diabetul zaharat,
cel de tip 1, care apare la persoanele tinere, poate fi „anunţat” şi
prin oboseală, pe lângă sete excesivă, urinări dese, gură uscată
şi scădere în greutate. De asemenea, oboseala este un posibil
simptom al diabetului de tip 2.
În toate situațiile, trebuie măsurată glicemia.

Gripa: este una dintre afecțiunile care ne „golește” de energie.
Adesea, oboseala specifică acestei
infecţii este destul de pronunțată, punându-ne la pat câteva zile
bune.
Simptom al depresiei: în unele
cazuri, oboseala este şi semn de
depresie. Cum poți să-ţi dai seama? Relativ uşor. Dacă te trezești
greu şi neodihnit, dar pe măsură
ce te pui în mişcare, începi să-ţi
revii, simțindu-te în continuare
lipsit de chef, abătut cu sau fără
motiv evident, este posibil să ai
de-a face cu depresia. Nu o ignora, cere ajutorul unui psiholog.
Astenia: fumătorii împătimiți se
plâng adesea că sunt permanent
obosiți. Este firesc, pentru că, în
cazul lor, se reduce aportul de
oxigen către celule.

S

tudiul a fost prezentat la ediția din 2020 a
Congresului Societății Europene de Cardiologie, organizat online săptămâna trecută din
cauza pandemiei de coronavirus. Autorul studiului,
Dr. Roi Westreich de la Centrul Medical Universitar Soroka
din Beersheba a spus
că studiul
și-a propus
găsirea unei
alternative
pentru analiza sângelui folosită
în prezent
pentru confirmarea atacurilor de cord (pe lângă simptomelor
fizice cum ar fi durerea în coșul pieptului și electrocardiogramele care măsoară semnalele electrice ale
inimii). În cadrul studiului au fost prelevate probe
de salivă de la 32 pacienți confirmați cu leziuni ale
mușchiului cardiac. Probele prelevate au fost procesate și testate pentru troponină. „Cum nu a fost
creat nici un test care să poată fi folosit pe salivă,
a trebuit să folosim testele disponibile în comerț
care se folosesc pe sângele integral, plasmă sau ser
și să le ajustăm pentru examinarea salivei,” a spus
Westreich.
Cercetătorii au găsit proteina în 84% din probe.
Un grup de control de 13 voluntari sănătoși nu a
prezentat nici o urmă de troponină în probele prelevate. Westreich a spus că rezultatele pot fi citite
în cel mult 10 minute, mult mai repede decât în
cazul testelor de sânge.
În continuare, oamenii de știință își vor extinde studiile la un număr mai mare de pacienți și
lucrează la un test prototip special pentru salivă.
Westreich a spus că prototipul „va fi calibrat pentru
a indica rezultate pozitive, atunci când nivelul de
troponină din salivă depășește un anumit prag și
pentru a oferi un răspuns afirmativ/negativ ca în
cazul testului de sarcină.”

Brățara Amazon Halo
O nouă brațară creată de grupul Amazon poate să spună
dacă purtătorul a discutat într-o manieră cordială sau
amuzantă cu un coleg de la locul de muncă şi, în plus,
să analizeze calitatea somnului acestuia şi repartizarea
grăsimii sale corporale

A

mazon, un gigant al
comerțului online
şi al tehnologiilor,
comercializează, începând
de joi, o brățară fără ecran,
denumită Amazon Halo,
care măsoară şi evaluează în
permanentă activitatea fizică a utilizatorilor, graţie unor
sisteme ce folosesc inteligența artificială. La fel ca în cazul
multor accesorii şi ceasuri conectate, ideea de bază este aceea

ca noul produs să poată să evalueze sănătatea şi starea de bine
a utilizatorilor, într-o manieră
precisă şi personalizată.
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1

2

3

4

A

R

N O

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORIZONTAL: 1. Încăpere special amenajată în care se poate asigura adaptarea
sportivilor la solicitările condițiilor naturale de concurs. 2. Hapsân. 3. Mătuși ― A
însufleți. 4. Tristă ― Perioadă de timp. 5.
Învârtită ― Interior aranjat! 6. WC-ul celor
mici ― Conținutul unui ziar! 7. Zbârcit. 8.
Piept de vițel! ― Agățat. 9. Urare ― Mahalagioaice. 10. Fluviu în Italia ― Lacheu.
VERTICAL: 1. Cale des circulată. 2. Rezervor de energie. 3. Oriental. 4. Persoană
care a suferit o intervenție chirurgicală ―
Se află în hrisoave! 5. Replică finală! ― Instigat. 6. A indica ― Plantă textilă. 7. Belșug ― Aliată. 8. În fond sunt niște eretici!
― Orificiu terminal al tubului digestiv. 9.
Latinitate. 10. A pune în ordine ― Literă
din alfabetul ebraic.
DICȚIONAR: ANJ, ITE, ETI

O familie se duce pentru prima
dată la restaurant şi, după ce mănâncă, el plăteşte, iar ea îi spune
chelnerului:
- Resturile să mi le puneţi la pachet
pentru căţel.
- Bineînțeles, doamnă.
La care copiii în gura mare:
- Uraaaaa! Ne cumpără căţeeel!

*

că-su, mai contează?

*

Ştiind că mă ţin toată ziua de bancuri, şeful meu mi-a trimis un sms:
- Trimite-mi o glumă bună.
- Acum lucrez, şefule, o să-ţi trimit
mai târziu, i-am scris.
- Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-mi una! mi-a răspuns.

*

Popescu şi soţia la doctor.
- Și zici că ai prins un crap de peste
- Domnule Popescu, sincer, nu îmi 11 kilograme, fără exagerare?
place cum arată soţia dumneavoas- Fără.
tră, spuse doctorul.
- Și cu exagerare?
- Nici mie, dar la ce avere are tai- Nu știu, că nu l-am cântărit...
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: c, r, f, h, r, moralitate, meticulos, spaima, aba, eleate, ap, sti, nerasa, ita, lot, r, staza, arte,
itinerar, ave, i legal, i, ala, ene, etamina, tv, amin, prii,
atacatoare, era, ester.
Pag. 36: neintrecut, imperioase, ci, gin, par, ono,
adia, a, tacut, atas, imas , arama, ne, cota, im, incasa,
ide, stat, coton, menajament.
Pag. 37: a) metal, marş, ilar: sasca, tiranici, i, atacuri,
ma, acid: unu, s, i, uscata, ap, uriaşi, cretin, i, a, ou, e,
ostic: ingredient. b) vesti, popa, intemperii, stas, etice,
torturi, av, irealitate, es, mii, lua, rateu, nur, n, rn,
vizir, initiatici, colegi, iad. c) lacas, conac, odaita, lara,
camaruta, ci, asi, arena, n, t, numar, cai, ap, ru, etac,
rac, tineret, local, r, la, casa, etaj, p, oteli, usite, sera,
acaret. d) parlamenta, elba, amari, ri, sucita, masati,
asa, ita, unit, v, s, rc, anima, iscat, fear, umiliti, li, non,
serbia, ecartament.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Vioiciune. 2.
G
Eficace (fem.) 1
3. Lână artifi- 2
E
cială ― Parcat
la mijloc! 4. 3 L A N I T A L
Numele a trei 4
I
împărătese biT
O Z A N A
zantine ― Roda 5
în anagramă. 5.
O
Oferiți ― Râu, 6
afluent al Mol- 7
R
dovei. 6. Plini
de fire ― E… 8
împotrivă. 7. 9
Autorități ― Literă din alfabe- 10
tul ebraic. 8.
Ofertă la piață! ― Rondea. 9. Prinț (diminutiv) ― Acar! 10.
Aspect (fig.) ― Crac de pantalon rustic.
VERTICAL: 1. A se întări. 2. Protectoare. 3. Fiecare dintre organismele parentale deosebite genotipic între ele care,
prin încrucișare, dau naștere unui nou individ ― În miez de
vară! 4. Pădurice de arini (pl.). 5. Mahalagioaică ― A prăpădi. 6. Conținutul unui citat! ― Te menține pe linia de
plutire. 7. Metil-celuloză ― Nădragi… de interior! 8. Lună
din calendarul ebraic ― … Alighieri (1263-1321), creatorul
limbii literare italiene. 9. Dans popular italian. 10. Bani de
valoare neînsemnată.
DICȚIONAR: ODAR, DRA, TILOZA

ORIZONTAL: 1.
Vestigiu al trecu1
tului. 2. Stacojiu. 3. Smintită
2
(pop.) 4. Cro3
chiu ― Romi în
anagramă. 5. În
4 E B O S A
centru la Verești!
5
― Învârtire. 6.
Regina Castiliei
6
(1474-1504) ― Un
mijloc de a înota!
7
7. Varietate de
8
argilă de culoare
galben-brună ―
9
Comună în jude10
țul Sălaj unde în
1940 românii au
fost masacrați de către unguri ― Pere! 8. Distrugere ― Bărbieriți. 9. Măsură de suprafață ― Energic. 10. Asuprită.
VERTICAL: 1. Stricat. 2. Ornamentații specifice artei arabe.
3. Schimbări ale direcției în urma ciocnirii cu un obstacol. 4.
Anexă la motocicletă ― Pieptar. 5. Numele unuia din vechile
triburi iudaice ― Literă din alfabetul ebraic. 6. Prietenul din
Franța ― În luna iulie! ― În retur! 7. Tată alintat ― Plantă
legumicolă înrudită cu ceapa. 8. Referitor la uter (masc.)
― Verbul vechilor iubiri. 9. Erou central! ― Persecutat. 10.
Figură lipsită de regularitate, ordine și armonie.
DICȚIONAR: IROM, RES, ULI
1

2

4

5

6

7

8

9

10

ORIZONTAL: 1.
Ţara talibanilor
1 A
A
A
unde a stat ascuns Osama Bin
2
A
Laden. 2. Depu3 A
A
nerea sărurilor
de calciu în ţe4
suturile vii, întă5 A
A
A
rindu-le. 3. Piaţă
publică la ateni6
N
eni — Un schimb
în natură moşte7 A
A
S
nit de la oamenii
8
A U L
A
A primitivi. 4. Un
bărbat în putere
9
A
— Parte din omeA
A
10
nire! 5. Ar fi bacil dar îi lipseşte
tocmai vitamina B! — Un peşte rudă cu judeţul românesc......
Severin. 6. Plantă oleaginoasă din care se extrage un ulei ce
face purgaţie — Unităţi de informaţie la chibiţi! 7. Zice-se
când se rupe, e gata viaţa! — Unul tare de ureche. 8. Ansamblu la Toyota! — Un sat pe la caucazieni — Gaza ciuntită de la
pază! 9. Aer bun — Şi-a luat altă locuinţă. 10. Promulgate să
intre în vigoare — E vorba de tratate, ordonante, etc.
VERTICAL: 1. Un personaj hapsân de tot. 2. Proces în care
faocitele absorb bacteriile pătrunse în organism. 3. Care ţine
de glotă, parte a laringelui — Hoţ pe la olteni! 4. Astea-s nişte
acrituri, ca „Gaiţele” din piesa lui Kiriţescu — Fac o vârstă. 5.
Phenian spre dreapta! — Marcă de motocicletă la naşu’! 6. Insula lui Monte Cristo — Tecuci — Nişte pomi ce cresc în culmi!
7. Şantier arheologic la Tilsit! — Abreviaţie abreviată — Ies din
balamuc! 8. Băgată în sperieţi. 9. Se tratează cu ingrediente
având mirosul fin. 10. O stare de urgenţă, preventivă pentru
cetăţeni.
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL:
1. Milostivă.
I
I
2. Mărginit. 1
3. Amăgită. 4. 2
I
E
Fac parte dinI
E
tr-o populație 3
indo-europeană 4 I
I
I
I
răspândită pe
I
I I
țărmul de NE 5
al Mării AdriaO C A
tice ― Crac de 6 I Z A
pantalon rustic. 7
5. Familii ai căror membri se 8
succed ereditar 9
E
la conducerea
I E
I
unor țări. 6. 10 E
Râu afluent al
Tisei ― Apelativ popular ― Unitate de măsură arhaică. 7.
Miez de cataif! ― Piesă metalică acoperită parțial cu un
manșon izolant care se montează la capătul unui cordon
electric și cu ajutorul căreia se stabilește un contact electric. 8. Suspendată. 9. Cartea sfântă a evreilor ― Pauză în
activitatea artistică. 10. Muza poeziei erotice în mitologia
greacă ― Unitate monetară în Japonia (plur.)
VERTICAL: 1. Lăcomie. 2. Termen folosit de Pavlov cu referință la complexul receptori senzoriali, căi de transmitere
și centri de pe scoarța cerebrală. 3. Semințele acestei plante
au efect laxativ ― Papagal mare din America de Sud 4. Hazlie
― Segmentul cuprins între cot și umăr. 5. Amuletă. 6. Ultimele noutăți! ― Fraged. 7. Ebrietate (plur.) ― Neagă religia
(plur.) 8. Ilogice. 9. Nota diapazonului ― Replică finală! ―
Asin! 10. Alarmă ― Campioni.

3
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Biblioteca Familia vă oferă o
serie de cărți noi pentru copii și
adolescenți, atât în limba română,
cât și în limba ebraică, la prețuri
foarte avantajoase.
Pentru informații, vă rugăm sunați
la telefon 0524-885544
(vorbim românește)

Aprinderea lumânărilor de Șabat
Pericopa Ki Tavo
VINERI
04.09.2020

SÂMBĂTĂ
05.09.2020

Tel Aviv

18:40

19:36

Ierusalim

18:23

19:34

Haifa

18:33

19:36

București

19:28

20:29

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 03.09.2020
șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3.33

3.39

1 euro

3.96

4.04

1 liră
sterlină

4.43

4.51

1 leu
românesc

0,83

0,85

Student la științele
calculatoarelor, serios și
răbdător, oferă lecții și
consultații de specialitate.
Vorbesc perfect română
și ebraică.
Creare de site-uri
web, bloguri
și pagini de
Facebook.
0584-716.004

Timpul trece mai plăcut când citești o carte bună!
Prizonier la Guantanamo memoriile unui înalt responsabil taliban. . . . . . . . . . .50
James Fenimore Cooper - Ultimul Mohican. . . . . . . . . .50
Stela Covaci - Persecuția. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Șulhan Aruh - Codexul sfânt al comportării evreilor
potrivit Talmudului (în română).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
O masă într-o farfurie - rețete din întreaga lume .  .  .  .  .  .150
Istoria ca viitor de Ana Blandiana (conferințe și texte uitate).  .  80
Vin din Alep (itinerariul unui refugiat sirian).  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Siria - de ce s-a înșelat occidentul .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40
Iranul meu - gustul amar al revoluției.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .70
Moscova și lumea - Ambiția grandorii.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Ariel Sharon și bătăliile lui politice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .100
Povestea miracolului economic israelian națiunea start-up.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .80
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50

joi,
3 sept

vineri,
4 sept

Haifa

32°

33°

34°

Nazareth

37°

38°

40°

Tveria

41°

42°

43°

Tel Aviv

33°

33°

33°

Ierusalim

35°

37°

38°

Eilat

44°

44°

45°
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șk.
șk.
șk.
șk.

Specialist, montez antene de
satelit pentru toate programele
românești din pachetele DOLCE.

sâmbătă,
5 sept

Profesionalism, servicii de
calitate, garanție.
Peste 50 de programe românești

RAFI: 0509-656.634

* valorile reprezintă media zilei

38

șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

Comandă acum la telefon 0524-716004

PROGNOZA METEO
3 - 5 septembrie
Zonă

șk.
șk.
șk.

•

Jo i , 3 s e p t e m b r i e 2 0 2 0

G A Z E TA C A L E I D O S C O P
xvcbzfhgkshgkscaneasca

În prag de Rosh Hashana

În prag de Rosh Hashana am primit la
redacție noul număr al ziarului Orizonturi,
frumoasa publicație a comunității din Beer
Sheva și Negev.

Marea doamnă a teatrului românesc, directoarea Teatrului
Evreiesc de Stat, Maia Morgenstern a transmis fanilor săi următorul mesaj:
„Luna Elul. O lună din an. Calendaristică. O lună în care nu
se petrec evenimente răsunătoare, nu în afară. Nu sunt sărbători
zgomotoase, nu sunt posturi severe. O lună înainte
de Rosh Hashana, începutul Anului Nou evreiesc.
O lună, un interval de
timp dedicat introspecției.
O vreme a evaluărilor personale. Un prag, un examen
greu, pe care îl dăm fiecare
în fața (sau în interiorul)
propriei conștiințe.
Timp ar fi, vreme este.
Aerul are densitatea catifelei, lumina are dulceața
mierii. Amurgurile lungi,
Foto: Dan Druta
tot mai lungi, se cristalizează în nuanțe de chihlimbar.
Este vreme. Mai este... De noi depinde, doar de noi, nimic nu ar
trebui să ne împiedice, să ne rețină de la acest joc - exercițiu al
adevărului, sinceritatea autoevaluării în fața propriei conștiințe,
în fața sinelui. Poate ne cunoaște mai bine. Poate vom recunoaște.
E bine.

Organizația condusă de dr. Nathan
Cohen se poate mândri cu o publicație
interesantă, bogată în știri și informații
despre activitatea HOR Beer Sheva, puse la
dispoziția cititorilor de un colectiv entuziast.

NOU! NOU! NOU!
A apărut o nouă revistă semnată Adalbert
Gyuris, editată cu ocazia împlinirii a 50 de
ani de activitate în domeniul enigmisticii.
Conține 76 de pagini bogate în jocuri pentru
toate categoriile de dezlegători:
26 de integrame, 46 de careuri rebus
(multe dintre ele recorduri) și peste 54
de jocuri enigmistice, toate cu soluțiile la
sfârșitul revistei.

La Mulți Ani!

Îi spunem bun venit în clubul octogenarilor scriitorului de limba ebraică și română!

Harry Bar Shalom

Născut la Bacău, la 28 august 1939,
Harry a emigrat în Israel în anul 1961 unde
a absolvit Tehnionul din Haifa (B.Sc., M.Sc.,
Industrial & Management Engineer) - pe
atunci unicul Institut Politehnic din Israel!
Harry Bar-Shalom este membru al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română, al Asociaţiei Scriitorilor de limbă Franceză şi al
Asociaţiei Scriitorilor de limbă Ebraică din
Israel, precum şi al Uniunii Scriitorilor din
România şi al Asociaţiei de Poezie Terpsichore (Franţa). A scris 18 volume de proză dintre care 12 concepute în
limba ebraică şi 6 concepute în limba română, precum şi 2 volume de
versuri - unul în limba română, celălalt în limba franceză.
Îi dorim prestigiosului scriitor multă sănătate și inspirație pentru a ne
încânta în continuare cu romanele sale minunate!

Jo i , 3 s e p t e m b r i e 2 0 2 0

„Învățând... jucându-ne” - o revistă
enigmistică care face
deliciul iubitorilor de gen!
Revista costă 50 de șekeli (inclusiv
expediția) și se poate procura
telefonând la redacție:

0524-716004

•
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Timpul trece greu în timpul pandemiei?
Colecția de integrame a
Revistei Familiei vă ajută
să vă relaxați și să practicați
cel mai sănătos sport:
sportul minții!
7 reviste de integrame doar 210 șekeli

Sunați la 0524-716004

