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Salvarea poate
veni din Germania

Vom lucra cu orice preț
O asociație a lanțurilor comerciale, de modă și de
catering a anunțat duminică că lucrătorii din Israel
își vor relua activitatea la 18 octombrie, indiferent
dacă guvernul va permite sau nu acest lucru în
cadrul blocării naționale

Germania a declarat săptămâna aceasta că va
împărtăși cu Israelul orice vaccinare împotriva
coronavirusului creată în Europa

M

inistrul german al Sănătății, Jens Spahn, l-a informat duminică pe ambasadorul Israelului în
Germania, Jeremy Issacharoff, despre decizia luată în urma întâlnirii de săptămâna trecută dintre ministrul
de externe, Gabi Ashkenazi, și omologul său german, Heiko
Maas, la Berlin.
„Mulțumesc ministrului german de externe și ministrului sănătății pentru sprijinul acordat Israelului în lupta
împotriva Coronavirusului”, a spus Ashkenazi. „Acest pas
simbolizează prietenia specială și legătura caldă dintre țările
noastre.”
Potrivit lui
Ashkenazi, primirea timpurie
a unui vaccin
din Germania va
permite economiei să-și revină
mai repede.
El a adăugat
că ambasadorul
Issacharoff și
personalul ambasadei „au jucat un rol imens în această realizare importantă”.
Decizia Germaniei de a furniza Israelului un vaccin
dezvoltat în Europa este în contradicție cu decizia luată
de Comitetul UE pentru securitatea sănătății de a furniza
vaccinul mai întâi țărilor europene.
Fiind una dintre puterile de frunte din UE, Germania
a decis să ocolească decizia comitetului și să justifice aranjamentul său cu Israelul prin „legătura strânsă” pe care o
au cele două țări.
Gigantul farmaceutic britanic-suedez AstraZeneca a
anunțat recent că studiile clinice pentru un vaccin se află
într-o fază finală.

Vizitați noul grup al Gazetei Românești
de pe Facebook!

GRUP GAZETA
ROMÂNEASCĂ

reunește susținătorii de
limbă română ai Israelului
de pe toate meridianele!
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U

niunea, care reprezintă peste 400 de
lanțuri comerciale
și 18.000 de magazine, își
propune cu această mișcare
să accelereze redeschiderea
economiei, care este programată doar pentru luna
noiembrie.
„Ne pregătim pentru deschiderea tuturor magazinelor
care nu se află în orașele roșii (orașe cu rate ridicate de infectare cu coronavirus)”, se arată într-un comunicat de presă în
numele organizației. „Anunțăm că nu vom putea respecta
planul de ieșire al Ministerului Sănătății care a decis să nu
ia în considerare sectorul afacerilor și nu înțelege că acest
mod de luptă împotriva coronavirusului dă o lovitură de
grație economiei. Suntem siguri că Guvernul nu va permite
acest lucru și va începe prima fază a ieșirii din blocare. În
primul val, am închis afacerile pentru aproximativ două
luni. În cel de-al doilea val, am cooperat din nou, sperând
că închiderea va dura până în seara de Simhat Tora”.
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Se lucrează la buget

Iar s-a răzgândit

Ministerul de Finanțe Israel Katz a promis duminică că
mult-așteptatul buget de stat pentru 2021 va fi gata în
decembrie pe fondul acuzațiilor potrivit cărora guvernul
tergiversează aprobarea din motive politice

Liderul partidului Iudaismul Unit al Torei,
Yaakov Litzman, urmează să se întoarcă la
guvernare la doar câteva săptămâni după
ce și-a dat demisia din funcția de ministru
al locuințelor când a protestat
împotriva blocării naționale în timpul
sărbătorilor de Tishrei

N

eaprobarea bugetului de
anul trecut a fost un factor important în frământările politice fără precedent din
Israel care au determinat organizarea a trei scrutine într-un singur
an, ultimul în luna martie.
Katz a spus că guvernul începe
să pregătească bugetul pe 2021 cu
discuții în zilele următoare pentru
stabilirea obiectivelor și țintelor
Israel Katz
bugetare. „Bugetul va aborda nevoia gestionării pandemiei continue de coronavirus precum și nevoia
de a readuce economia la gradul maxim de angajare, activitate și
creștere,” a precizat Katz într-un comunicat. Cu puțin timp înaintea
anunțării de către Katz a progreselor făcute în legătură cu bugetul,
directoarea generală a ministerului, Keren Turner-Eyal, a spus că se
va retrage în săptămânile următoare. Nu s-a oferit niciun motiv al
plecării, iar Katz l-a numit pe Eran Yaacov, șeful autorității fiscale din
Israel, director general interimar. Turner-Eyal a fost numită pe post
în luna mai de către Katz, dar dezacordurile dintre cei doi au devenit
în scurt timp evidente, culminând cu o cenzură publică după ce șeful
bugetului, Shaul Meridor a demisionat în luna august.

L

itzman a purtat discuții
duminică cu
prim-ministrul Benjamin Netanyahu și
reprezentanți ai partidului Shas pentru a
găsi o modalitate de
reveni.
În timpul ședinței,
Yaakov Litzman
s-a convenit ca ministrul adjunct al finanțelor, Itzhak Cohen, de la Shas să fie promovat în
funcția de ministru al locuințelor, Litzman urmând
a fi numit apoi ministru adjunct al locuințelor.
Soluția ciudată vizează menținerea numărului de
miniștri și viceminiștri alocați fiecărui partid în temeiul acordului de coaliție dintre Likud și partidul
Alb Albaștrilor.

Scandal la televizor
Ministrul Likud, Gila Gamliel, căreia i s-a cerut deja să demisioneze
din cauza încălcării regulilor de carantină impuse pentru pandemia
de coronavirus și a inducerii în eroare a Ministerului Sănătății pe
această temă, a fost acuzată într-o anchetă TV de sâmbătă noaptea
că „amestecă viața privată cu cea publică” în privința utilizării
banilor contribuabililor și a resurselor oficiale

G

amliel s-a mutat la unul din
cele mai costisitoare hoteluri
din New York, cheltuind mii
de dolari în plus din banii contribuabililor, invocând o reacție alergică la
hotelul unde ar fi trebuit să stea; ea a
fost însoțită de cinci membri ai familiei
într-o vizită de lucru de șase zile în Austria în care a desfășurat relativ puține
activități oficiale și s-a folosit de mașina
și șoferul guvernului pentru a-și duce
copiii la școală, a relatat Canal 12TV.

Gamliel, ministrul israelian al protecției mediului, a spus că e păcat că
postul TV a ales să o atace cu acuzații vechi în timp ce ea încă se luptă
cu infecția COVID-19 și a negat orice
ilegalitate.
Majoritatea acuzațiilor formulate în
reportajul TV s-au referit la perioada
din 2015 până la începutul acestui an,
când Gamliel a fost ministrul egalității
sociale.
În weekendul trecut, Gamliel a
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Gila Gamliel

anunțat că s-a infectat cu coronavirus
și i s-a cerut să demisioneze după ce a
recunoscut că a încălcat limita de carantină, deplasându-se de la locuința sa
din Tel Aviv până în orașul Tveria. Ea
ar fi încercat de asemenea să ascundă
vizita făcută la centrul epidemiologic al
Ministerului Sănătății pentru testarea
pentru coronavirus.
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Ioana TOFF

Se clatină tronul regelui

U

n nou sondaj de opinie ne arată că
partidul „Yamina” (Dreapta) al lui
Naftali Bennett, se situează la o
distanță foarte mică de Likud, formațiunea
condusă de Benjamin Netanyahu.
Având în vedere pandemia de Coronavirus, carantinarea populației, numărul
mare de măsuri nepopulare luate de primul ministru, la care se adaugă și șomajul
uriaș din Israel, putem afirma că încrederea publicului în guvernul Netanyahu a
suferit o lovitură puternică.
Pe măsură ce numărul simpatizanților
Likud este în descreștere, se observă că nu
rivalii tradiționali ai lui Netanyahu câștigă
adepți, ci un coleg politic de dreapta, fostul
ministru al apărării din guvernul anterior
- Naftali Bennett.
Există o criză de conducere în Israel iar
oamenii caută o alternativă. De când a fost
alungat de Netanyahu de la guvern, Bennett a făcut numeroase turnee prin țară, s-a
întâlnit cu oamenii, și-a format o echipă
de profesioniști în comunicare și a devenit
foarte popular printre alegători.
Cu doar patru luni în urmă, după ce a
reușit să formeze o coaliție de guvernare și
a depășit aparent primul val de coronavirus, Netanyahu părea de neînvins. Partidul
său avea asigurate 40 de scaune în Knesset,
iar likudnicii își făceau socotelile că nici
măcar nu mai au nevoie de coaliție pentru
a forma majoritatea. A fost momentul în
care Netanyahu l-a subapreciat pe Bennett
și s-a descotorisit de el, considerându-l
superficial.
Numai că Naftali Bennet e un tip foarte
pragmatic. Nu degeaba deține o companie
de software de milioane pe care a ridicat-o
de la zero. La despărțirea de Bibi, Bennett
a simțit că acesta este momentul lui de a se
deconecta de primul ministru și a devenit
el însuși o forță politică. Imediat a publicat
o carte intitulată „Cum să învingem o epidemie: calea de a depăși criza și de a conduce Israelul spre prosperitatea economică”,
volum care a avut succes printre cetățenii
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Cartea publicată
de Naftali Bennett

grav loviți de pandemie. Din acel moment,
Bennett s-a considerat în campanie electorală, având un singur scop: atunci când
scaunul lui Bibi se clatină, el trebuie să fie
primul în opțiunile electoratului.
Persoanele care nu-l cunosc pe Bennett,
trebuie să știe că este un tip foarte ambițios
și creativ. Dovadă este faptul că a crescut
uluitor în sondaje de comparăm rezultatele
votului de acum mai puțin de un an când
partidul său nu a reușit să treacă pragul
electoral și Bennett era pe cale să iasă din
politică.
Epoca post-Netanyahu se apropie. Nu
trebuie să uităm că mai sunt și alți jucători
importanți pe teren. Israel Katz, Avigdor
Liberman și Benny Gantz își ascut și ei
săbiile. Lupta pentru obținerea postului
de prim-ministru al Israelului va fi una
aprigă.
Nimeni nu este veșnic în funcție, nici
măcar Netanyahu. Întrebarea este: care
dintre toți acești pretendenți la biroul din
strada Balfour este mai bun decât Bibi?
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Directorul de la ICR
și manechinele fără chip

S

ăptămâna trecută, au avut loc în
România numeroase evenimente
dedicate Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului. O serie de
ceremonii de comemorare au avut loc
pe tot teritoriul României, în frunte cu
inițiativa Institutului Naţional pentru
Studierea Holocaustului din România
„Elie Wiesel”. Instituția a organizat un
ceremonial de comemorare a victimelor
Holocaustului la Ansamblul Monumental „Memorialul Victimelor Holocaustului”, ocazie cu care s-au depus coroane
de flori şi s-au rostit alocuțiuni de către
președintele României, primul ministru

și alți oameni politici.
În Israel, o inițiativă
de a organiza o astfel de
comemorare a avut-o Institutul Cultural
Român de la Tel Aviv, sub conducerea
directorului Marton Salamon, din păcate, printr-un eveniment total neinspirat.
Desfășurat online datorită restricțiilor
sanitare impuse de pandemia Coronaviruslui, evenimentul ICR Tel Aviv s-a
desfășurat în limba engleză cu toate că
nu se desfășura nici în SUA și nici cu ocazia Zilei Internaționale a Holocaustului.
În aceste condiții nu au putut asista la
eveniment decât americanii sau persoanele care au cunoștințe
solide de limba engleză.
Marton Salamon
și-a prezentat alocuțiunea dintr-un decor total neinspirat în contradicție cu semnificația
evenimentului pe care
îl prezenta. Directorul
ICR Tel Aviv vorbește
publicului înconjurat

V. MIREUȚĂ

Știri pe scurt

P

reședintele partidului Yamina,
Naftali Bennett, a fost internat
marți dimineață, după ce s-a
plâns de dureri de gât și de ceafă. Fostul ministru al Apărării a fost internat la
spitalul Tel HaShomer din Ramat Gan,
unde a fost supus unei serii de examene medicale. Pe baza recomandărilor
medicilor, Bennett a decis să rămână în
spital pentru moment pentru examinări
ulterioare.

*

Reuniunea Cabinetului Coronavirus care trebuia să aibă loc marți după-amiază s-a amânat pentru joi, din
cauza lipsei de date care să stabilească în
mod clar dacă blocarea în curs a dus la
nivelul de scădere a ratelor de infectare
cu coronavirus
Ministerul Sănătății și Cabinetul
Coronavirus urmau să delibereze asupra
planului de a reduce treptat restricțiile
de blocare pe o perioadă de patru luni,
începând de săptămâna viitoare.
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de niște manechine fără cap pe care
sunt aruncate niște cearceafuri albe. O
documentare mai profundă i-ar fi relevat
vorbitorului că unul dintre scopurile Institutului Yad Vashem este identificarea
„evreului victimă” ca om, cu identitatea sa, cu chipul său. Victimele Holocaustului nu sunt în niciun caz fantome
fără chip ale trecutului și acesta nu este
în niciun caz un mod de a comemora
Holocaustul.
În continuarea evenimentului, organizatorul dă o lovitură și românilor al
căror reprezentant cultural este. În partea a doua a comemorării, spectatorii pot
urmări piesa „Ultima ţigară a lui Fondane”, de Cătălin Mihuleac, care descrie
ultimele ore din viața poetului român
de origine evreiască Benjamin Fondane
(Fundoianu). Discuțiile imaginare ale
lui Fondane cu stafia unchiului său sunt
puse în scenă de actorii Teatrului Karov
care vorbesc în limba ebraică iar dialogul
este subtitrat în limba română.
Din nou dând dovadă de superficialitate, organizatorul evenimentului permite afișarea următorului dialog: „Fundoianu nu vine de la Fundoaia ci de la
curul care le e atât de scump românilor”.
Chiar dacă autorul piesei a avut o asemenea exprimare, nu aceasta este imaginea ce trebuie sugerată spectatorilor, și
anume că Fondane persiflează gusturile
poporului român.
Din păcate, în această șaradă de eveniment care într-un final lovește atât în
memoria victimelor Holocaustului cât
și în cultura poporului român, au fost
atrase și personalități ca ambasadorul
României sau președintele AMIR, personalități care probabil că nici n-au bănuit că înregistrările discursurilor lor vor
fi montate într-un astfel de eveniment.
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UE: „Fără alte ajutoare până
nu încasați taxele din Israel”
Uniunea Europeană l-a informat pe președintele Abu Mazen
că nu va mai oferi niciun alt ajutor sau împrumut până când
Autoritatea Palestiniană, rămasă fără bani, nu va accepta
veniturile fiscale colectate în numele său de către Statul Israel

P

otrivit unei știri recente, care
citează surse diplomatice israeliene și din UE, Ramallah s-a
adresat forului din Bruxelles cu o cerere
de împrumuturi urgente, deoarece se
chinuie să umple golurile din buget.
Autoritatea Palestiniană refuză de
mult timp să accepte taxele colectate
de Israel, din cauza deducerii de către
Ierusalim a alocațiilor plătite de AP fa-

miliilor teroriștilor palestinieni
care fie sunt întemnițați, fie au
fost uciși în timpul unui atac.
Uniunea Europeană a respins cererea
AP iar șeful departamentului de politică externă, Josep Borrell, l-a informat
pe Abu Mazen că Autoritatea Palestiniană nu va mai primi niciun ajutor
financiar din partea Uniunii până nu
acceptă colectarea taxelor.

Israelul și Hamasul sunt pe punctul de a încheia un
acord de încetare a focului pentru o perioadă de șase
luni de-a lungul frontierei cu Gaza

Negociatorul șef palestinian și secretarul
general al Comitetului executiv al
Organizației pentru Eliberarea Palestinei
(OEP), Saeb Erekat, a fost depistat
pozitiv cu COVID-19

C

onform aceleiași surse,
criza de coronavirus a dus la
o criză economică
și umanitară gravă, din ce în ce mai
profundă în Fâșia
Gaza, aceasta făcând gruparea
teroristă să ia în calcul o înțelegere pentru o perioadă de șase
luni cu Israelul.
Astfel, în schimbul încetării
atacurilor asupra Israelului din
enclava de coastă condusă de
Hamas, Qatarul va transfera
100 milioane de dolari către
gruparea teroristă.
În trecut, Hamasul a lansat atacuri asupra Israelului
chiar și atunci când se afla în
dificultate financiară, în special atacuri distructive prin
incendiere, folosind dispozitive prinse de baloane trimise

P

oliticianul palestinian are 65 de ani și o sănătate
foarte șubredă.
Erkat și-a anulat toate întâlnirile și a spus
că se confruntă cu „simptome dificile care rezultă din
lipsa de imunitate, ca urmare a recentului transplant
pulmonar”. Erkat a avut un atac de cord ușor în 2012
și i s-a făcut un transplant de plămâni în 2017, după
ani de suferință de fibroză pulmonară, plasându-l într-o categorie de risc ridicat pentru cei diagnosticați cu
coronavirus.
Saeb Erekat
Saeb Erekat este unul
dintre arhitecții centrali
ai acordurilor de pace
de la Oslo
între Israel și
OEP. El a fost implicat în calitate de negociator-șef
palestinian din 1995 și a continuat să fie cea mai înaltă
personalitate a OEP în ceea ce privește negocierile
cu Israelul; de asemenea, joacă un rol important în
politica palestiniană.

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă

AP trece printr-o criză financiară
fără precedent, agravată de izbucnirea
pandemiei de coronavirus.
Refuzul UE evidențiază îndoielile
din ce în ce mai mari față de politica
Autorității Palestiniene sub conducerea lui Abu Mazen, chiar și în rândul
susținătorilor fervenți ai palestinienilor.

Posibil acord de pace

Corona la palestinieni
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Președintele
palestinian
Abu Mazen
adresându-se
Parlamentului
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asupra terenurilor agricole din
sudul Israelului.
Gruparea a avertizat recent
că va escalada tensiunile de-a
lungul frontierei cu Gaza și a
cerut reînnoirea proiectelor
civile, subliniind lipsa apei și
a energiei electrice. Pe de altă
parte, din nou a avut loc un
incendiu în sudul Israelului
provocat de dispozitivele incendiare prinse de baloane și
lansate din Gaza.
Israelul mai cere restituirea
de către Hamas a trupurilor
celor doi soldați Tzahal care
au pierit în războiul din 2014.
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Plan de ieșire din carantină
Cabinetul pentru Coronavirus a prezentat duminică un plan clar de
ieșire din carantină

Î

n timpul ședinței cabinetului coronavirus de marți,
șeful acestuia, prof. Ronni
Gamzu a recomandat marți
ca termenele actuale ale blocării să rămână în vigoare în
orașele „roșii”, chiar și după
ce restricțiile vor fi ușurate în
restul țării. E vorba de o serie
de orașe care au o populație
ultraortodoxă considerabilă.
În principiu, în funcție
de nivelul zilnic de infectări,
programul de ușurare a restricțiilor va fi demarat peste
o săptămână.
În prima etapă, grădini-

țele și sectorul privat se vor
deschide pentru public fără
restricții, inclusiv Aeroportul Ben Gurion, fiind astfel
eliminate limita de depărtare
de casă, interdicția organizării de demonstrații, restricția
de a fi cu familia restrânsă și
cea de vizitare a plajelor.
În a doua etapă, dacă
numărul testelor pozitive
zilnice COVID-19 scade la
1.000, la 1 noiembrie se vor
relua cursurile claselor 1-4 și
se vor deschide sinagogile.
În faza a treia, dacă numărul testelor pozitive va fi

Fără vaccin în
următoarele luni
Profesorul Itamar Grotto, Directorul General
Adjunct al Ministerului Israelian al Sănătății
a avertizat că niciun vaccin nu va fi disponibil
înaintea începerii sezonului de gripă

G

rotto a spus că e improbabil ca un vaccin
să fie gata de utilizare
în următoarele trei luni și a
îndemnat persoanele din grupele de risc ridicat să se vaccineze măcar împotriva gripei.
Institutul biologic din Israel a declarat că a terminat
dezvoltarea vaccinului israelian și că este gata să înceapă
testarea acestuia pe pacienți pe 21 octombrie.
Procesul de testare a vaccinului are trei faze, dintre care
prima este un test de siguranță și include testarea vaccinului
pe 100 de persoane sănătoase cu vârste cuprinse între 18 și
50 de ani. A doua fază, care ar putea începe în noiembrie,
va testa siguranța și eficacitatea vaccinului pe 1.000 de persoane. Dacă prima și a doua fază vor avea succes, a treia fază
va testa vaccinul pe 30.000 de persoane și ar putea avea loc
în ianuarie și februarie.

de 500, se va putea lucra din nou
cu publicul, se vor
deschide centrele
comerciale, piețele
și sălile de sport.
În a patra fază, planificată după 29 noiembrie, dacă
numărul de teste pozitive va
scădea până la 250, se vor
deschide restaurantele, cafenelele și punctele de atracție.
La mijlocul lunii decembrie se vor deschide hotelurile și piscinele, iar la sfârșitul
lunii decembrie vor fi permise cultura de agrement, func-

ționarea muzeelor și practicarea sporturilor în grup.
În faza a șaptea, preconizată să aibă loc după 10 ianuarie, va fi posibilă reluarea
cursurilor claselor V–XII iar
spre sfârșitul lunii ianuarie,
se vor deschide sălile de evenimente și parcurile de distracții. În luna februarie, se
vor relua sporturile cu public
și se vor deschide cluburile și
barurile.

Armata sare în ajutor
Israelul a inaugurat duminică un nou serviciu
spitalicesc anticoronavirus co-gestionat de armată,
o premieră pentru corpul medical militar israelian,
care va trata civili, pentru a întări sistemul național
de sănătate

C

âteva sute de
medici, infirmieri, ambulanţieri şi alt personal medical militar
se vor ralia echipelor
spitalului Rambam
din Haifa pentru a
trata pacienţi infectaţi cu noul tip de
coronavirus.
Ei vor co-gestiona sala de control inaugurată duminică,
ce permite monitorizarea pacienţilor cu ajutorul camerelor
video, precum şi unitatea de îngrijiri înfiinţată în parcarea
spitalului, transformată în aripă pentru tratarea bolnavilor
de COVID-19.
Potrivit directorului-adjunct al spitalului, Avi Weissman,
intervenţia armatei va permite restabilirea serviciilor suspendate din cauza noului tip de coronavirus. Personajul medical
militar din Israel îngrijeşte de obicei doar soldaţi sau mai
intervine în timpul unor crize umanitare în străinătate.
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Cel mai în vârstă
dintre noi

Acad. prof. dr. J. ASKENASY

Tableta zilei

Înainte de comemorarea
Holocaustului în România

Î

n ziarul românesc „Adevărul” din
25 septembrie, cu 15 zile înaintea
comemorării „Zilei Holocaustului
în „România Democrată”, apare o
știre despre cele întâmplate în comuna Dornești din județul Suceava.
Pe pagina 1 a ziarului este fotografia gardului candidatului „Uniunii
Pentru Bucovina”, Corneliu Furman, pentru funcția de primar al
comunei, cu zvastica însoțită de
cuvintele „jidan-pocăit”. Cauza este
zvonul în sat că bunicul sau bunica
din partea tatălui sau a mamei, ar fi
fost „jidan”. Ori în România de azi,
dacă vrei să elimini un candidat de
la alegeri, este suficient de a-i pune
stigma de „jidan”, chiar și într-o comună din fundul Moldovei.
Cei care i-au „înfrumusețat”
gardul scot în evidență reușita eliminării unui candidat la primărie
(dovedită de rezultatele finale ale
alegerilor) prin stigma „jidan”. Cetățeanul Corneliu Fruman a pierdut postul de primar dar a devenit
evreu în noaptea de 25 septembrie.
Astfel, Președintele tuturor federațiilor de evrei din România (în
total 2700 de membri) va fi fericit
să anunțe că mai are o federație de
evrei în Dornești. Această integrare
îi dă domnului Cornel Fruman și
noi drepturi, în afară de calitatea

8

de membru al Uniunii pentru Bucovina; el poate avea și un reprezentant în Senat prin deputatul
minorității.
Problema rămânerii lui în comună, în noua sa etnie, este problematică. Omul înconjurat de
buni patrioți naționaliști ar avea
nevoie fie de gardă de corp fie de
permis de armă.
- Dragă dle Cornel Furman, pe
Ceaușescu l-au împușcat, el nu mai
poate să te vândă Israelului pentru
dolari. Nu am auzit nimic despre
poziția ambasadei României în Israel sau a ambasadei Israelului în
România despre acest eveniment
desfășurat cu 15 zile înaintea comemorării Holocaustului. De
asemenea, îmi iau libertatea de a
da câteva sfaturi practice „Uniunii
pentru Bucovina”.

Este de dorit studiul mai aprofundat al etniei bunicilor din partea mamei sau a tatălui a viitorilor candidați la primării, înainte
de a pierde toate primăriile din
România.
Și, în general, pentru partidele politice cu pretenții guvernamentale, evitarea candidaților „jidani-pocăiți” pe liste.
Domnule Cornel Fruman, bun
venit în club!

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă
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Shlomo Sulayman, cel mai în vârstă
israelian în viață, a decedat duminică la
vârsta de 117 ani

Î

n ultimele sale clipe, Shlomo a fost împreună
cu familia sa și a lăsat în urma sa șase copii și
de zeci de nepoți, strănepoți și stră-strănepoți.
Shlomo a imigrat din Yemen în Israel cu soția
și cei patru copii în 1949. Ceilalți doi copii ai
săi s-au născut în Israel. A locuit cu familia în
Netanya și, după ce a servit în Tzahal, a lucrat
în agricultură.
Soția sa a murit în urmă cu câțiva ani la vârsta
de 94 de ani și de atunci Sulayman a trăit singur.
În ciuda singurătății sale, nepotul său, Gil Radia, povestește că el a continuat să ducă o viață
modestă, mergând în fiecare zi la sinagogă, fiind
considerat un expert în scripturile evreiești.
Întrebat care a fost secretul longevității bunicului său, Radia a declarat că acesta nu mânca
mult și era întotdeauna activ fizic.
„Mânca porții mici. Dimineața, o bucată de
pâine cu cremă de brânză; pentru prânz fie pui,
pește sau ou cu orez; iar seara o salată cu un ou”,
spune Gil. „Mergea pe jos pe distanțe mari, la fel
ca atunci când lucra”, a adăugat el. „Mergea de
la Moshav Avihayil până la casa sa din Netanya,
purtând pe spate un sac mare de portocale”.
În ultimele luni, din cauza pandemiei coronavirusului, Sulayman a fost singur la el acasă.
Potrivit familiei sale, Sulayman s-a născut în
1903, aceasta făcându-l nu numai cea mai în vârstă persoană din Israel, ci și printre cele mai în
vârstă din lume.
Cea mai bătrână persoană verificată în viață
astăzi este japoneza Kane Tanaka, care are 117
ani și 283 de zile.

Shlomo
Sulayman (zl)
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Acordul a fost aprobat
Cabinetul israelian a aprobat luni acordul de normalizare cu
Emiratele Arabe Unite, iar premierul Benjamin Netanyahu a
spus că prințul moștenitor din Abu Dhabi a fost a de acord
într-o discuție telefonică să-l întâlnească în viitorul apropiat

„

Tratatul de pace” intermediat de
SUA cu țara arabă din Golf a deschis noi perspective diplomatice în
regiune, chiar dacă palestinienii au condamnat pactul, considerându-l o trădare
a dorinței lor de statalitate pe pământul
ocupat de israelieni.
Luni, prințul moștenitor din Abu
Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, a transmis că a discutat cu Netanyahu despre consolidarea relațiilor
bilaterale și planurile de pace din regiune. Într-un comunicat oficial, ce a coincis cu un vot al cabinetului israelian

prin care a fost aprobat acordul
din 15 septembrie cu Emiratele
Arabe Unite, Netanyahu a spus
că el și prințul moștenitor se vor întâlni
„în curând”.
Potrivit sursei, delegația EAU e așteptată să sosească în Israel la 20 octombrie
pentru a dezbate și finaliza detaliile acordului de normalizare a relațiilor. Surse
au adăugat că cel puțin alte „cinci sau
șase” acorduri sunt în faze avansate, inclusiv acorduri în
domeniul investițiilor, aviației, coo-

Armele nu se dau oricui
Israelul se va opune oricărui tip de vânzări de
avioane americane F-35 către Qatar, a declarat
duminică ministrul pentru serviciile de informaţii,
Eli Cohen, care a invocat necesitatea menţinerii
superiorităţii militare israeliene în regiune

C

ohen a făcut aceste comentarii la postul de radio al
armatei israeliene, atunci când a fost întrebat despre un material difuzat de agenția Reuters, potrivit
căruia Qatarul a trimis o solicitare oficială către Washington pentru achiziţionarea de avioane F-35.
Întrebat dacă Israelul
se va opune unei astfel
de vânzări, Cohen a declarat: „Răspunsul este
da. Superioritatea noastră militară și problema
securității în regiune reprezintă cel mai important aspect pentru noi.
Regiunea noastră încă
nu s-a transformat în
Eli Cohen
Elveţia”.
Solicitarea din Qatar
intervine după un acord subsidiar încheiat în august între
SUA şi Emiratele Arabe Unite în care Washingtonul a fost
de acord să ia în calcul să-şi dea acceptul pentru ca statul
din Golf să poată cumpăra avioane de tip F-35.

perării științifico-tehnologice, al vizelor
și înființării de ambasade, ce ar putea fi
gata de semnare înaintea sosirii în țară
a delegației din Emirate.
Bin Zayed al-Nahyan nu va participa probabil la delegație, el urmând să-l
întâlnească pe Netanyahu cu altă ocazie,
undeva înaintea alegerilor americane din
luna noiembrie.

Întâlnire secretă

Sâmbătă, președintele palestinian Abu Mazen s-a
întâlnit în Cisiordania cu Președintele Congresului
Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, în urma unui
apel lansat de miliardarul evreu către palestinieni
pentru relansarea tratativelor de pace cu Israelul

M

inistrul
palestinian al
Afacerilor Civile,
Hussein al-Sheikh a
dezvăluit întâlnirea
într-o transmisiune,
Președintele Congresului
fără a da însă nici un Evreiesc Mondial, Ronald Lauder
detaliu suplimentar.
Lauder, un om
de afaceri evreo-american, s-a mai întâlnit cu Abu Mazen
și acum un an, la New York. De curând, când a participat la
Casa Albă la ceremonia de semnare a acordului dintre Israel,
Emiratele Arabe Unite și Bahrain, Ronald Lauder a declarat
pentru ziarul saudit „Arab News” că speră că acordul îi va
readuce pe israelieni și pe palestinieni înapoi la tratativele
de pace, care au eșuat în 2014.
Congresul Evreiesc Mondial a precizat într-un comunicat că Lauder s-a întâlnit sâmbătă cu liderul palestinian
„pentru o vizită privată la invitația lui Abu Mazen, pentru a
dezbate o serie de aspecte referitoare la Palestina și Orientul
Mijlociu.”
La Washington, o persoană familiarizată cu subiectul a
spus că vizita lui Lauder nu a fost oficială, ci efectuată într-o
manieră strict privată.
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Incendii de proporții
Șase aeronave de stingere a incendiilor au survolat sâmbătă
incendiile izbucnite încă de vineri în nordul țării unde circa
5.000 locuitori au fost nevoiți să-și evacueze casele

D

eși se crede că majoritatea incendiile au fost provocate de
temperaturile extrem de ridicate, oficialii securității israeliene
și-au manifestat temerile ca nu cumva unele incendii din Cisiordania să fi
fost rezultatul unor acte deliberate ale
palestinienilor.
Circa 800 locuitori din regiune au
fost nevoiți să-și petreacă noaptea la
hotelurile din oraș, în timp ce furnizorii
de servicii medicale au administrat me-

dicamente persoanelor ce aveau
nevoie de tratamente.
Zece case au fost arse și circa
30 persoane rănite ușor de pe
urma inhalării fumului, dintre
care 10 au fost pompieri. Soldații Tzahal au fost chemați pentru a ajuta
la combaterea incendiilor și evacuarea
cetățenilor din zonele rezidențiale ale
țării aflate în pericol.
Vineri dimineața, circa 25 echipe
de pompieri, inclusiv voluntari, au fost
aduse în regiunea Kfar

Noi confruntări

Zeci de mii de israelieni au protestat sâmbătă
împotriva premierului Benjamin Netanyahu în mai
mult de 1.000 adunări distanțate social în toată țara

Î

n Tel Aviv s-au raportat ciocniri de
forțe între demonstranți și poliție în
timp ce autoritățile
încercau să-i împiedice pe activiști
să mărșăluiască pe
străzi. Poliția a declarat că a reținut
opt protestatari în Tel Aviv și Ierusalim.
După luni de proteste în care i s-a cerut lui Netanyahu să
demisioneze din cauza acuzațiilor de corupție și gestionare defectuoasă a pandemiei, marșurile de sâmbătă seara au atras cei
mai mulți participanți. După aprobarea restricției de luna trecută, zeci de mii de israelieni au organizat proteste la colțurile
străzilor și în piețele publice din apropierea locuințelor lor.
Canalele TV 12 și 13 au relatat că protestele de sâmbătă au
părut cele mai mari din toate timpurile. Mișcarea „Steaguri Negre”, unul din grupurile ce au condus demonstrațiile, a declarat
că la proteste ar fi participat peste 200.000 persoane.
Mii de demonstranți s-au adunat sâmbătă seara în Piața Habima din Tel Aviv și Piața Rabin. „Vrem un guvern căruia-i pasă
de populație,” a spus Itay Flicker, un cetățean stabilit în Tel Aviv.
„Demonstrăm fiindcă oamenii suferă cu adevărat — din punct
de vedere al sănătății, economiei și tot așa”.
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HaOranim, situată lângă Modiin Illit
pentru controlarea incendiilor din zona
în care focurile au aduse pagube serioase
mai multor locuințe. Totodată, serviciile
de salvare au cerut evacuarea locuitorilor
din satele învecinate.
În Israel s-au înregistrat vineri temperaturi de peste 30 de grade, neobişnuit
de ridicate pentru acest anotimp.

Și generalul e om...
Șeful Statului Major al Tzahal, Aviv Kochavi,
s-a făcut de râs zilele trecute

G

eneralul a fost surprins că a încălcat restricțiile de izolare impuse tuturor cetățenilor ca
parte a luptei împotriva răspândirii coronavirusului în ajunul sărbătorii Sukkot.
Kochavi i-a găzduit pe părinții soției sale acasă la
el, în ciuda directivei Ministerului Sănătății, conform
căreia o persoană nu are voie să rămână acasă la o altă
persoană, indiferent de limita de distanță.
Purtătorul de cuvânt al Tzahal a răspuns: „Pe tot
parcursul perioadei de izolare, Aviv Kochavi s-a abținut să găzduiască oameni în conformitate cu liniile
directoare. Șeful Statului Major regretă că de Sukot
a cedat și a permis ca părinții soției să rămână la el
peste noapte.”
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Economia în declin

Aliya în pandemie

Guvernatorul Băncii Israelului, Amir Yaron, îndeamnă
guvernul să permită funcționarea firmelor mici

Premierul Netanyahu i-a comunicat
vineri omologului său etiopian că țara
sa intenționează să aducă „imediat” în
Israel peste 2.000 evrei etiopieni

G

uvernul trebuie să
permită redeschiderea imediată a
firmelor mici, a declarat
luni guvernatorul Băncii
Israelului.
Prof. Amir Yaron a declarat pentru postul de radio al armatei că guvernul Amir
ar trebui să adopte urgent
și bugetul pentru 2021. El
a propus un plan diferit de planul
actual pentru concediile fără plată,
adăugând că se va permite o revenire treptată, flexibilă a economiei la
activitatea normală.
„Firmele mici ar trebuie redeschise cât mai repede posibil,”
a spus Yaron. „Cât timp ratele de
morbiditate nu sunt ridicate și este
posibilă aplicarea regulamentului,
țara trebuie să se pregătească pentru
ieșirea din carantină și să permită
funcționarea acestor firme.”
Spre sfârșitul interviului, guvernatorul a vorbit despre modelul
sistemului de concedii fără plată

Yaron (stânga) și premierul
Benjamin Netanyahu

care a fost criticat de populație pe
motiv că nu încurajează întoarcerea
la muncă a angajaților și nici nu-i
încurajează pe angajatori să fie interesați să reangajeze personalul.
„Când se va termina carantina,
va trebui să creăm un mecanism
care să permită revenirea la muncă din „vacanțele” fără plată – de
exemplu, angajatului să i se permită
reluarea activității cu jumătate de
normă, cât timp primește un ajutor
de șomaj de 50%,” a spus Yaron.
„Aceasta ar reduce cheltuielile angajatorului și ar oferi angajatului un
stimulent,” a adăugat el.

A

nunțul a fost făcut vineri după o discuție telefonică cu premierul etiopian
Abiy Ahmed. Cabinetul lui Netanyahu
a declarat că decizia e rezultatul „angajamentului său față de procesul continuu de aliya al
evreilor în Israel.”
În capitala Addis Ababa și în Gondar trăiesc circa 13.000 etiopieni evrei, majoritatea
așteptând să ajungă în Israel, considerat de ei
adevărata casă. Majoritatea locuiesc în condiții
precare și au amenințat că vor intra în greva
foamei dacă nu vor fi lăsați să călătorească spre
„patria lor.”
În 1991, pe când Etiopia era în plin război
civil, Israelul a desfășurat dramatica „Operațiune Solomon”, transportând pe calea aerului
circa 14.500 evrei etiopieni în mai puțin de
două zile.

Indisciplina religioșilor

Ș

Șeful spitalului din Bnei Brak a demisionat din cauza
indisciplinei din sectorul Haredi

eful singurului spital din Bnei Brak
și-a dat demisia duminică la doar
câteva ore după ce a numit sectorul
ultra-ortodox o „masă nesubordontă
care ucide lumea.”
Săptămâna trecută, au avut loc ciocniri de forțe în orașele haredi din țară,
incluzând și Bnei Brak, unde ofițerii de
poliție încearcă să asigure respectarea
regulilor de carantină din aceste comunități care nu țin cont de directivele sanitare. Potrivit oficialilor din sănătate,
peste 40% din cazurile recent diagnos-

ticate au apărut în comunitățile
ultra-ortodoxe.
Într-un interviu acordat postului public Kan, directorul spitalului Maayanei Yeshua, profesorul
Moti Ravid, a spus că nu a văzut
niciodată un grup de oameni atât de
indisciplinat „care omoară efectiv lumea”. „Nu înțeleg care e legătura între
religie și ceea ce fac ei; au fost învățați
să primească totul și să nu ofere nimic
în schimb de ani de zile.”
La câteva ore, spitalul a declarat că
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Prof. Moti Ravid

cei din conducere își exprimă regretul
față de remarcile directorului „în care
s-au rostit idei abuzive care nu ar trebui declarate împotriva populației ultra-ortodoxe în general și a rabinilor în
particular.”
La scurt timp, profesorul Ravid și-a
depus scrisoarea de demisie.
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Armistițiu și bombe

Copil contra cizme

Lupte intense opuneau marţi forţele separatiste
armene din Nagorno-Karabah şi armata azeră,
ignorând în continuare armistiţiul umanitar, în
timp ce Crucea Roşie estimează la sute de mii de
persoane populaţia afectată de conflict

O femeie de 25 de ani, din Moscova, a fost reținută
întrucât și-a scos la vânzare fiica nou-născută, de
doar o săptămână, pentru că își dorea foarte mult o
pereche de cizme noi și nu avea bani
să și le cumpere

a fel cum s-a întâmplat de când
au început luptele pe 27 septembrie, beligeranţii îşi aruncă reciproc responsabilitatea
confruntărilor soldate
cu peste 600 de morţi,
dintre care 73 de civili,
conform unor bilanţuri parţiale. Azerbaidjanul nu comunică
numărul deceselor în rândul trupelor sale.
Pentru a patra zi consecutiv, şi în pofida apelurilor insistente din partea Rusiei şi a occidentalilor, încetarea focului
negociată la Moscova şi care ar fi trebuit să intre în vigoare
sâmbătă, a rămas doar pe hârtie.
Azerbaidjanul pare să fi cucerit câteva teritorii în cele puţin mai mult de două săptămâni de lupte, dar nu a reuşit
să obţină un avantaj semnificativ asupra separatiştilor care
controlează în continuare zonele muntoase.

uiza Gadzhieva, care mai are doi copii, a postat online anunțul prin care își oferea spre vânzare fetița și
a acceptat să o dea pentru echivalentul a aproximativ
3.300 de euro. Femeia a declarat ulterior că nu a vrut să-și
vândă copilul, ci doar să-i caute părinți adoptivi.
Anunțul Luizei a ajuns și la polițiști, iar aceștia au pozat
în potențiali cumpărători. I-au dat întâlnire Luizei pentru
a încheia tranzacția într-o
cafenea, iar ea
a venit cu copilul în brațe.
Fetița a fost
preluată de
serviciile sociale, iar Luiza a
fost reținută.

L

Averi la adăpost
Americanii bogați se grăbesc să îşi schimbe
planurile referitoare la administrarea averilor
până la sfârșitul acestui an, îngrijorați că Biden va
câştiga alegerile şi va mări taxele pe moșteniri

D

emocraţii vor să
mărească taxele pe
moşteniri la „norma istorică”, potrivit platformei partidului. Asta ar
însemna reducerea excepției

Joe Biden
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la 5,49 de milioane de dolari,
nivelul existent atunci când
preşedintele Trump a semnat
reforma fiscală care include
beneficii pentru companii şi
americanii bogați, în 2017,
au spus consultanții.
„Joe Biden candidează
pentru a reconstrui coloana vertebrală a acestei
naţiuni - clasa de mijloc
americană - asigurându-se că economia noastră recompensează munca şi nu doar bogăția”, a
spus purtătorul de cuvânt
al campaniei Biden.
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Dorință împlinită
Peru a deschis situl cu ruinele incașe din Machu
Picchu pentru un singur turist japonez care a
așteptat aproape șapte luni să viziteze obiectivul
aflat în patrimoniul mondial

J

esse Katayama urma să
viziteze Machu Picchu
în luna martie, însă
obiectivul a fost închis din
cauza pandemiei de coronavirus. Ministrul culturii
din Peru, Alejandro Neyra,
a declarat că lui Katayama
i s-a permis accesul după ce a
depus o cerere specială.
Turistului japonez i s-a
permis să viziteze ruinele sâmbătă, însoțit de șeful
monumentului, „astfel încât
să-și poată îndeplini visul
înainte de a se întoarce în
țara sa”, a mai spus ministrul
Culturii.

Peru a raportat peste
849.000 de cazuri de coronavirus și 33.000 de decese
de la începutul pandemiei.
Machu Picchu, care este
cea mai importantă atracție
turistică din Peru, ar putea fi
redeschis la capacitate redusă
luna viitoare, însă nu a fost
anunțată nicio dată certă.
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Sete de distrugere
Noua rachetă balistică, de dimensiuni „colosale”,
dezvăluită în premieră de Coreea de Nord la
cea mai recentă paradă militară, reprezintă o
amenințare directă la adresa Statelor Unite ale
Americii și sugerează că regimul de la Phenian
dispune de o rachetă care poate fi echipată cu
mai multe focoase ori ogive nucleare

U

riașa rachetă,
transportată pe un vehicul
special cu 11 osii,
a fost prezentată la
finalul paradei militare organizate cu
ocazia aniversării a 75 de ani de la crearea Partidului Muncitoresc Coreean și a reușit să-i surprindă inclusiv pe analiștii
militari familiarizați, până în prezent, cu arsenalul militar al
Coreei de Nord. Aceasta este, practic, cea mai mare rachetă
balistică intercontinentală (ICBM) de care dispune Coreea
de Nord, despre care Kim Jong Un a făcut prima oară referire pe 1 ianuarie 2020 când a declarat că țara sa „dezvoltă
un sistem de armament de ultimă generație, sistem de care
dispun doar statele avansate”.

Economia lumii,
în scădere dramatică
Economia mondială va înregistra o scădere
de 4,4% anul acesta, în contextul efectelor
restricțiilor aplicate în pandemie, estimează Fondul
Monetar Internațional (FMI)

P

otrivit estimărilor FMI, scăderea economică de
4,4% la nivel global este
cea mai gravă de după
Marea Depresiune din
anii 1930.
„Chiar dacă economia mondială tinde să
își revină, creșterea va fi lungă, inegală și incertă. Relansarea
economică nu este sigură, atâta timp cât pandemia continuă
să se răspândească ”, a afirmat Gita Gopinath, economistul-șef
al Fondului Monetar Internațional.
Pentru anul 2021, FMI preconizează o creștere economică
de 5,2% la nivel mondial.

Turcia întinde coarda

SUA au cerut marţi Turciei să pună capăt
„provocării sale deliberate” în Marea Mediterană,
unde Ankara tocmai a trimis o navă de explorare a
resurselor de gaz într-o zonă contestată, cu riscul
amplificării crizei cu Grecia

„

Cerem ca Turcia să pună
capăt acestei provocări
deliberate şi să înceapă
imediat convorbiri preliminare cu Grecia”, a afirmat purtătoarea de cuvânt
a Departamentului de Stat,
Morgan Ortagus. „Forța,
ameninţările, intimidarea şi
manevrele militare nu vor
rezolva tensiunile în Mediterana de Est”, a adăugat ea.
Potrivit Washingtonului,
care „deplânge” decizia Turciei, trimiterea acestei nave
„complică deliberat reluarea
discuţiilor preliminare esenţiale între Grecia şi Turcia”,
două ţări membre ale NATO.
Atena şi Ankara sunt an-

grenate de mai multe luni în
puternice tensiuni diplomatice după trimiterea de către
Turcia, între 10 august şi
jumătatea lunii septembrie,
a unei nave de explorare
seismică, escortată de nave
de război, care să efectueze
studii în largul insulelor greceşti, într-o zonă care ar putea fi bogată în gaze naturale.
Marina turcă a anunţat
luni că nava Oruc Reis îşi va
relua activităţile în regiune
până la 22 octombrie, declanşând furia Greciei, care
a anunţat că nu va începe
discuţiile cu Ankara atâta
timp cât aceasta nu-şi retrage nava.

2.000 de dolari pentru
fiecare copil născut
Singapore le va acorda cuplurilor câte un bonus
de 3.000 de dolari singaporezi (circa 2.200 de
dolari americani) pentru fiecare copil născut în
următorii doi ani

P

lata le va permite cuplurilor să acopere
cheltuielile pentru
creşterea copilului în timpul pandemiei de coronavirus. Bonusul va suplimenta
stimulentele deja existente,
în valoare de până la 10.000
de dolari pe copil.
Potrivit unui recent
sondaj, circa 30% dintre singaporezi consideră că cel mai
probabil vor fi nevoiți să-şi amâne planurile de nuntă sau
de a avea un copil, ca rezultat al pandemiei şi al efectelor
acesteia asupra economiei.
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Blindatul lui Sara Netanyahu
Sara Netanyahu urmează să devină prima soție a unui
prim-ministru israelian care primește propriul
vehicul blindat, automobil despre care se crede
că a costat mai mult de 1 milion de șekeli

V

ehiculul, un Skoda
Superb, va ajunge în
Israel în zilele următoare alături de alte mașini
destinate oficialilor de nivel
înalt, precum foștii miniștri
Ehud Barak și Ehud Olmert.
Știrea a fost imediat preluată de stânga politică și
transformată într-o armă
împotriva premierului. De
fapt, este vorba de o solicitare făcută în anul 2018 de în-

noire a parcului auto pentru
oficialități, cerere onorată
abia acum.
Sara Netanyahu a anunțat că nu a făcut personal o
astfel de cerere și că nu-i este
necesar un astfel de vehicul.
Presa de stânga a înfierat-o
pe prima doamnă, numind-o
risipitoare și profitoare, astfel încât Benjamin Netanyahu s-a simțit dator să o apere: „Mass-media de stânga

varsă din
nou sângele soției mele
Sarah, așa cum se întâmplă
zilnic de mai bine de 20 de
ani. Decizia de cumpărare a
unui automobil blindat este
a Diviziei de Apărare și este
o hotărâre profesională. Dar
balonul cu ponegriri al stângii a explodat imediat. Nu
mă aștept să ne ceară scuze,

Zboruri amânate?
Zborurile directe între Israel și Emiratele Arabe
Unite, care urmau să înceapă în octombrie
după acordul de normalizare dintre cele două
țări, vor fi amânate până în ianuarie
din cauza coronavirusului,
a declarat marți un oficial israelian

L

egătura aeriană anunțată după ce cele două state au
semnat acordul la Casa Albă luna trecută își propune să deschidă turismul și noi afaceri în ciuda
pandemiei cu Covid-19. Dar un al doilea blocaj în Israel
a pus aceste planuri în așteptare, amânând
speranțele unor
câștiguri rapide.
„Simt că
alergăm cu
mâinile la spate”, a declarat
viceprimarul
Ierusalimului, Fleur Hassan-Nahoum, în timpul unei
vizite la Dubai. „Ar fi trebuit să existe zboruri directe în
octombrie, apoi Israelul a intrat în carantină. Acum, când
vorbesc cu oficialii de aici și de acolo, discutăm despre
primul zbor direct în ianuarie”, a spus Hassan-Nahoum.
Transportatorul din Dubai, Emirates, urmează să producă mese kasher pentru turiștii israelieni, în conformitate cu regulile dietetice evreiești.
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nu le stă în caracter”.
Soția primului ministru și
copiii lor, Yair și Avner, sunt
protejați de unitatea „Magen” (Scutul) din cabinetul
primului ministru. Premierul însuși primește protecție
de la serviciul de securitate
Shabak.

Șomeri recalificați
Guvernul a anunțat că va recalifica 3.000
șomeri pentru posturi din domeniul
high-tech în următorul an

„

Programul de Urgență pentru Resurse Umane” este o
inițiativă guvernamentală care alocă 60 de milioane de
șekeli programului de instruire și găsire a unor noi locuri
de muncă pentru șomerii care vin din sectoarele de cercetare,
de dezvoltare, de asigurare a calității dar și în alte domenii
cum ar fi securitatea cibernetică.
Programul e destinat angajaților cu
înalte calificări care
au rămas șomeri
din cauza pandemiei de Covid-19.
„Autoritatea Israeliană pentru Inovații” estimează că înaintea ultimei carantine,
existau între 130.000 și 150.000 de astfel de candidați pentru
schema de recalificare profesională. Autoritățile speră ca reușita
acestui program pilot să permită extinderea schemei și recalificarea altor câteva mii de șomeri. Fiecare participant la curs
va primi o subvenție cuprinsă între 25.000 și 45.000 de șekeli.
Programul va pune la dispoziție angajați pentru sectoarele
tradiționale, care din cauza pandemiei necesită capacități de
lucru la distanță fie, pentru personalul ce muncește la domiciliu, fie pentru generarea unor vânzări online.
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Ceruri libere
Israelul şi Iordania au semnat un acord ce permite utilizarea
reciprocă a spaţiului lor aerian, a anunţat Ministerul
Transporturilor

Î

n virtutea noului acord, zborurile israeliene şi iordaniene vor putea folosi
reciproc spaţiul aerian în timpul săptămânii între orele locale 23.00 şi 6.00 şi
o fereastră mai lungă de 12 ore va exista
în weekend.
Se preconizează că acordul va reduce
semnificativ timpul de zbor între Israel
şi statele din Golf.
Potrivit ministrului israelian al transporturilor Miri Regev, acordul va ajuta Israelul „să se integreze mai mult în
regiune”.

„Deschidem noi căi de
cooperare în domeniul transporturilor şi al economiei”, a
adăugat ea.
Israelul şi Iordania au semnat acorduri de pace în 1994.
Zboruri directe între cele două ţări vecine au fost efectuate ani de zile, dar țările
nu şi-au folosit reciproc spaţiile aeriene
pentru zborurile către destinaţii diferite.
Anunţul intervine în urma acordului
istoric de normalizare între Israel şi Emiratele Arabe Unite (EAU), la 13 august.

Cădere de 3 locuri

Sistemul secret al religioșilor
O rețea vastă de voluntari din regiunile ultraortodoxe au tratat, în secret, fără știrea
autorităților, timp de câteva luni, mii de pacienți
cu coronavirus în locuințele lor, ca o alternativă la
spitalele din țară din ce în ce mai aglomerate

Israelul a căzut 3 locuri ajungând pe
poziția 19 în Clasamentul Mondial
al Competitivității Digitale pe anul
2020 care analizează modul în care
economiile țărilor lumii folosesc
tehnologiile digitale

I

nițiativa a fost lansată în sectele anti-Sioniste Haredi care au
vrut să evite internarea în
spitalele israeliene; știrea
s-a răspândit în întreaga comunitate odată cu
apropierea de pragul de
supraaglomerare al spitalelor și suprasolicitarea
personalului.
Organizatorii inițiativei private susțin că programul lor oferă tratamente mai bune decât
sistemul sanitar și ridică o parte din povara ce afectează sistemul de îngrijiri medicale și de
aceea, ei încurajează o inițiativă
similară și în afara comunității
ultra-ortodoxe.
Au fost tratați prin această rețea medicală secretă peste 2000
de pacienți, din care doar 170 au
ajuns în stare gravă. Organizato-

În septembrie, Arabia Saudită a
anunţat că şi-a deschis spaţiul aerian
către „toate ţările” care zboară spre şi
dinspre EAU, o măsură salutată călduros de premierul Netanyahu ca un „progres enorm” ce deschide calea zborurilor
directe între Israel şi Emiratele Arabe
Unite.

Î
rii susțin că doar 15 dintre aceștia
nu au mai putut fi tratați la domiciliu și s-a hotărât internarea
lor la spital. Trei persoane au decedat după ce au fost internate în
unitățile sanitare.
Rețeaua are în componență
medici și asistenți din sectorul
religios care fac acest serviciu voluntar și este condusă de câțiva
lideri Haredi. Organizatorii declară că dețin în total 220 aparate
de oxigen în mai multe orașe.
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n același clasament, Statele Unite și Singapore
au ocupat primul și respectiv al doilea loc, la
fel ca anul trecut, Danemarca a ieșit pe locul 3,
urcând o poziție față de anul trecut, iar Suedia a
fost pe locul 4, coborând o poziție față de anul
trecut.
Competitivitatea digitală a economiilor e unul
din factorii pe baza cărora se pot anticipa economiile care se vor redresa rapid și cele care-și vor
reveni mai lent, potrivit autorilor raportului.
„Flexibilitatea și adaptabilitatea indivizilor și
cele ale sectorului privat pot fi totodată o parte
importantă din puzzle pentru țările care încearcă
să-și refacă economiile după lupta cu COVID” a
spus Christos Cabolis, economist șef la Centrul
Mondial de Competitivate IMD.
Israelul a căzut în acest clasament în ultimii
doi ani. Dacă în 2018, ocupa poziția 12, în 2019
a ieșit pe locul 16. În 2016 și 2017 Israelul a
fost pe locul 13. Statele Unite au ieșit mereu pe
primul loc în clasamentul general din ultimii trei
ani.
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„Cocktail” israelian

Dr. Ernest HUȘANU

Oamenii de știință israelieni au creat un cocktail
de anticorpi pentru combaterea coronavirusului și
sugerează că e posibil ca acesta să fie mai de încredere
decât injecția promovată de Donald Trump ca fiind
miraculoasă

Neparalele

Un cățel altfel

Î

Motto: Nu toți câinii latră!

n orice casă civilizată se găsesc recipiente din plastic
cu diferite funcții. La fel și în apartamentul subsemnatului. Unul dintre aceste obiecte este foarte atașat
de mine. Mai precis, de picioarele mele. L-am poreclit
„cățelul”. Stă în spațiul de sub biroul la care scriu diverse
consemnări precum ar fi sumele destinate bilanțului
financiar, nu întotdeauna generator de optimism, sau
schițe literare, care îmi susțin activitatea cerebrală și
tonusul necesar parcurgerii zilelor și a nopților mai ales.
Prietenul meu, cățelul, este prezent la toate aceste
activități. Tăcut, înțelegător și primitor al multor fragmente de foi scrise și apoi rupte pentru că nu corespund
spiritului meu autocritic. În acest proces de tăiere și
acumulare a hârtiilor în coșul cățelului și golirea lor, se
interpune, de o vreme, o persoană cu rol de metapelet.
De vârstă mijlocie, harnică și vorbitoare de limba
română, nu lipsită
de stâlciri lexicale,
are uneori exprimări
originale cu tentă
ilariantă. Intervenția sa în transportul
recipientului cu hârtii la mamutul metalic de lângă blocul
în care se depozitează foile ciopârțite a
devenit obișnuință.
După golirea coșului, se întoarce în apartament, agitând în aer „cățelul”
și spune: „a păpat cățelul tot!”
Râd cu moderație la gluma sa cu imperfecțiune lexicală, mulțumit că prietenul și martorul activității mele
scriitoricești scrupuloase revine lângă picioarele mele.
Exprimarea metaforică a femeii mă distrează și inspirat de „păpatul cățelului” completez: dar a rămas „modelul”. Dialogul scurt între mine și inventiva metapelet
a devenit un obicei, când se întoarce cu recipientul golit.
Astfel, „a păpat cățelul, dar a rămas modelul” – adică
filele apte de a fi expediate redacției – este sinteza colaborării scriitor, cățel și… model.
O colaborare benefică, nu?
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T

ratamentele președintelui american ar fi inclus un cocktail experimental de anticorpi creați artificial, cocktail
dezvoltat de producătorul de medicamente Regeneron.
Dar în timp ce anticorpii administrați lui Trump s-ar baza
parțial pe anticorpi produși de un șoarece, cercetătorii Universității din Tel Aviv susțin că au dezvoltat și testat în laborator un
cocktail similar bazat în întregime pe anticorpi umani.
„Anticorpii noștri sunt foarte asemănători cu cei administrați
președintelui Trump”, a declarat imunologa Natalia Freund. Ea
a precizat: „Negociem cu companiile farmaceutice ca să înceapă
testarea pe oameni a cocktailului nostru.” Freund spune că acest
cocktail ar putea proteja de coronoavirus persoanele sănătoase și
ar putea ajuta persoanele infectate să lupte cu virusul.
Cocktailul nu a fost testat încă pe oameni dar imunoloaga
susține că studiul de laborator aflat în curs de evaluare este gata
în vederea publicării în revista Patogeni PLOS. Natalia Freund
a arătat că anticorpii au oprit virusul in vitro și că atunci când
s-a încercat infectarea celulelor în prezența anticorpilor, virusul
nu le-a putut infecta.
Oamenii de știință israelieni au jucat un rol important în
dezvoltarea tratamentelor cu anticorpi, iar primul studiu clinic
din lume al unui medicament pentru coronavirus a avut loc în
august la Centrul Medical Hadassah din Ierusalim. Dar pentru
astfel de medicamente, e nevoie să se doneze anticorpi pentru
fiecare doză.

Coronavirusul ne-a
schimbat viața. Cine este
acest inamic care a făcut
mii de victime în doar
câteva luni, de unde a
venit, cum se manifestă,
cum acționează asupra
corpului uman, fazele
bolii, tratamentul
preventiv și tratamentul
curativ? Toate acestea
le găsiți explicate într-o
lucrare de excepție semnată de distinsul
acad. prof. dr. Jean Askenasy.
Cei interesați pot comanda lucrarea
(în română sau în ebraică) la tel.: 09-9543242
pentru numai 20 de șekeli.
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„De ce mă înjuri, mă jidane?”
Holocaustul din România a făcut numeroase victime printre evreii din
Basarabia, Bucovina, Dorohoi, Herța și Transnistria. Chiar dacă evreii din
restul Regatului și sudul Transilvaniei nu au avut aceeași soartă, ei au
fost supuși unor crunte discriminări în perioada 1940 - 1944. Eminentul
profesor de neurologie Jean Askenasy este originar din România și a
emigrat în Israel în 1972. Mai puțin cunoscute sunt persecuțiile la care
a fost supus, el și familia sa în timpul regimului fascist condus de Ion
Antonescu în perioada 1940 - 1944 în orașul Craiova unde locuia pe
atunci familia Askenasy
Rep: Ce a însemnat pentru dvs începutul regimului național legionar în septembrie 1940?
J.A.: Aș începe prin a spune că regimul legionar a acționat pe trei planuri.
Planul I a fost situația nouă social-politică în care se afla tatăl meu, cel care ne
întreținea, și care a devenit foarte precară și instabilă.
Rep: Deci a fost concediat?
J.A.: A fost concediat. A fost luat la
muncă forțată, etc. și am trăit momente de maximă nesiguranță. Pe planul II,
trăiam frica de bătăile legionarilor lui
Voicu, care ne pândeau când ieșeam de
la școală, sau de certurile mamei cu tata,
pe tema omorârii copilului, adică a mea,
dacă mă mai lasă la școală. Pe planul III,
mediu pur evreiesc al existenței mele și
izolarea de toți prietenii mei creștini și
prietene creștine, a fost vătămătoare.
Între 1940 și 1944 părinții au organizat o școală clandestină într-o cameră în
subsolul templului din strada Horezului
nr. 15 sin Craiova, în timp ce toți colegii
mei creștini continuau să învețe la Colegiul Național Carol I.
Clasa de opt elevi avea un corp didactic sui generis. Un farmacist ne preda chimia, un avocat ne preda latina, o
secretară ne preda româna, un contabil
- matematica, Această organizare ne-au
salvat 4 ani din tinerețe pe care altfel leam fi pierdut din cauza regimului antonescian al dictaturii nazisto-legionare.
Când băiatul șefului de cuib, Voicu
din Craiova, a aflat că vreo opt jidani,
ies de la sinagoga din strada Horezu 15
în fiecare zi, au început să ne pândească
la ieșire. Spre exemplu, Voicu se apropia
și mergea în rând cu mine câțiva zeci de

metri, după care țipa în gura mare „De
ce mă înjuri, mă jidane?” și începea să
mă lovească cu pumnii sau cu bățul.
Rep: Deci, ați fost victima unor violențe fizice?
J.A.: Da, categoric și nu o dată, ci de
zeci de ori, la ieșirea de la cursuri. Întrebuințam tot felul de stratageme; plecam
la alte ore, încercam să o luăm în sens
invers, dar nu ajuta. Tata mă aștepta
adesea la ieșire.
Rep: În contextul rebeliunii legionare
din ianuarie 1941 ați avut de suferit?
J.A.: Socrul meu Natan Stroe, tatăl
soției, care era deseori ridicat de legionari și eliberat pe bani, s-a hotărât într-o
zi să se ducă la prietenul lui. La venirea
legionarilor care veniseră pentru a-l ridica pe prietenul lui, l-au luat și pe el. A
doua zi a fost găsit cu un glonț în cap în
pădurea Jilava (pogromul de la București
din ianuarie 1941). Acestea sunt lucruri
peste care nu se poate trece cu condeiul,
și pe care, trăindu-le odată, nu le mai
poți uita în veci.
Rep: Ce a însemnat 23 august 1944
pentru dvs și pentru evreii din Craiova
și România în general?
J.A.: Pentru a vă răspunde la această
întrebare am să-l citez pe distinsul meu
amic, academicianul profesor doctor Solomon Marcus care, într-una dintre ședințele de la Academie, unde erau mulți
istorici, le-a spus așa: „Domnilor istorici, nu mai modificați istoria după interesele dumneavoastră. Spuneți adevărul;
eu la 23 august 1944 m-am bucurat, am
fost fericit că am scăpat de naziști, de
germani și de legionari. Asta înseamnă
că eu m-am bucurat că jidanii au vândut
țara bolșevicilor?”
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Marcel Askenasy cu fiul său,
Jean, în 1940

Rep: Cum ați fost reprimit la școală?
Care a fost atitudinea după 1944?
J.A.: Este o perioadă despre care nu
îmi place să vorbesc, o perioadă foarte
grea, care a marcat influența uriașă a pedagogului tricolor asupra elevilor. Colegul meu, Riza, care după aceea a devenit
un mare activist al Partidului Comunist,
se urca pe catedră și traducea din Signalul german articole despre ce înseamnă
să fii un evreu. După ce termina articolul, săreau câte vreo 2-3 pe mine și entuziasmați de Riza își vărsau focul pe mine.
Rep: Deci în pofida faptului că regimul fascist căzuse, erați în continuare
victima persecuțiilor antisemite.
J.A.: Categoric. În acea zi pe care am
relatat-o mai sus, am venit plin de sânge
pe guler. Mama i-a cerut tatei să mă retragă de la școală. Tata m-a luat în baie,
mama crezând că vrea să-mi șteargă sângele de pe cămașă aștepta liniștită. Tata a
început să mă amenințe cu palmele și cu
o durere sfâșietoare în piept îmi spunea:
să înveți să te bați; am să-ți iau profesor
de box și de jiu-jitsu, să înveți să te aperi.
Simțeam durerea din el și înțelegeam că
nu am încotro.
un interviu realizat de Petru Clej
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Instantanee israeliene

e pare că cele descrise în cartea
FERMA ANIMALELOR ale autorului Aric Artur Blair, publicată sub pseudonimul George Orwell,
este o nimica toată, față de realitatea
israeliană.
Ministrul de interne Arie Deri,
absolvent al departamentului penal
al închisorii israeliene – în cadrul
funcțiilor sale ministeriale - se ocupă
și de biroul populației. Acum câteva
luni, una dintre funcționarele mârșave și meschine, slujbașă la aeroportul
Ben-Gurion, a arestat și închis-o într-o
celulă împuțită o studentă din România care a avut tupeul să vină în Israel
– PENTRU TREI ZILE – fiind invitată
de o familie de gravi invalizi al Holocaustului. Numai cineva cu o construcție
sufletească specific deformată este sigură
că toți oamenii sunt necinstiți și că încearcă să înșele. Așa a presupus funcționara, că tânăra studentă a venit în Israel
pentru a munci în mod ilegal. Chiar
dacă în computerul instituției sunt date
exacte care arată că tânăra în cauză a vizitat țara – în ultimii doi ani - de TREI
ORI. Prima dată singură, a doua oară
cu prietenul ei și a treia oară cu mama
ei. Deci dacă intenționa să lucreze aici
ilegal, avea ocazia în trecut s-o facă. Ea a
fost acum alungată cu primul avion, s-a
întors la București și a trebuit să urmeze
un tratament psihic pentru a-și reveni
din șocul prin care a trecut.
Pe de altă parte, funcționarii aceluiași
departament sunt miloși și sensibili față
de mii de infiltrați care vin aici PEN-

FONFLEURI

TRU MUNCĂ, care vizitează aproape
lunar închisorile statului, dau de furcă
poliției și justiției – ba chiar unii dintre
ei au fost acuzați de încercări de viol.
NIMENI DINTRE EI NU A FOST A
FOST ALUNGAT DIN ȚARĂ! Mârșavul reprezentant al biroului populației găsește întotdeauna subterfugii de a ocoli
alungarea lor.
Pe stimatul ministru nu-l interesează
că la mii de femei și tinere din Șhunat
Hatikva din Tel Aviv și alte asemenea
cartiere din alte regiuni, le este frică să
iasă seara din casă. Spargerile și furturile
efectuate de aceștia sunt ceva derizoriu.
Să-și bată poliția capul!
Pentru ei PERICOLUL DE INVADARE ÎN MASĂ era o studentă din
București.
Comportarea brutală și barbară a
acestei funcționare nu-i va putea fi iertată și uitată niciodată.
Să știe stimatul ministru că păcatul
inuman comis mai sus nu-i va fi iertat
niciodată. Fiind om religios, îl așteaptă undeva pe cealaltă lume o răsplată
adecvată.

NESTEMATE POETICE

culese de Ady Covaliu

VISE - de Langston Hughes
Agață-te de vise
Căci de vor dispărea,
Viața e o pasăre cu aripa ruptă
Ce nu poate zbura.

18

Acul
lui
BUJENIȚĂ

Agață-te de vise
Căci dacă ele pier,
Viața-i un ogor pustiu
Unde ninge și e ger.
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• Inventarea oribilei centuri de
castitate a avut ca efect colateral o remarcabilă extindere a
orizontului tradițiilor orale.
• Pe timp de carantină, nu neglijați mucoasele! Vă pot face
fericit chiar dacă sunt doar
adolescente, iar orice boală ați
lua de la ele, se tratează simplu,
cu injecții.
• A trecut vremea când alergam
după femei! Acum aleargă ele
după mine. De exemplu, ieri,
o asistentă m-a alergat prin tot
salonul ca să-mi facă o injecţie!
• Frunzele de laur sunt foarte
otrăvitoare! Mai ales când le
poartă alţii!
• Intelectualii sunt modele sociale perfecte! Ei reușesc să
îmbine în mod fericit setea de
cunoaştere cu foamea zilnică.
De studiat!
• Prostia omoară chinuitor de
încet… Aveți la îndemână noul
Covid 19! Nu ezitați!
• Dacă nu ești pe Facebook, nu
exiști! Mare adevăr! Cunosc oameni care numai acolo există.
• Ținuta vestimentară este uneori obligatorie. Inteligența,
niciodată!
• Pantofii unui om spun despre
acesta mult mai mult decât
CV-ul.
• Covorașul de la intrarea în locuință este o adevărată carte de
vizită.
• Nu consumați pastă de roşii!
Este colorată cu minimum de
plumb. Înlocuiți-o cu pasta de
dinţi!
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DAN PAGIS

oet și cercetător literar al poeziei
ebraice din perioada renașterii
Dan Pagis s-a născut în orașul
RĂDĂUȚI din Bucovina-România la
data de 16 octombrie 1930. La vârsta
de 4 ani, după ce a rămas orfan de mama
care se îmbolnăvise, a fost crescut de bunici – familia Auslander.
În 1940, odată cu cedarea Bucovinei către Uniunea Sovietică, evreii din
Bucovina și Basarabia au fost evacuați
în condiții inumane, respectiv au fost
urcați în vagoane de marfă, fără a avea
posibilitatea de a lua cu ei decât un rucsac sau o valiză cu cele strict necesare. La
data de 13 octombrie1941, ultimii 4000
de evrei au fost transportați la Atacki și
de acolo în Transnistria. Dan a rămas în
seama bunicilor de la o vârstă fragedă,
deoarece tatăl său emigrase în Palestina
încă în anul 1939.
După eliberarea din lagărele Transnistriei, bunicii cu micul Dan s-au întors în România. În 1946 Dan a emigrat
singur în cadrul Emigrației tineretului –
Aliat Ha-Noar, în Eretz Israel. Legătura
cu tatăl său a fost dificilă.
Tânărul Dan a intrat în kibuțul Gad,
integrându-se în acest mediu. Apoi, a
învățat la Seminarul kibuțurilor. Ca absolvent-educator a intrat în învăţământ.
A fost mai întâi învățător apoi a predat
la Kiriat Gat. În 1956 se mută la Ierusalim și studiază la Universitatea Ebraică.
A predat ca profesor la Gimnaziul Rehavia. În 1976 devine profesor în cadrul
Universității din Ierusalim și cercetător
al poeziei ebraice din Evul Mediu...
Primele sale poezii le-a publicat în
1949 și mai apoi în 1956. Toate aceste
versuri de început au apărut în ziarele
și revistele acelor ani. Dar prima carte,
„ȘAON haȚEL” (Ceasul din umbră) în
care a selectat o parte din operele sale, a
cunoscut lumina tiparului în 1959. Pe
parcursul anilor au cunoscut versurile
sale noi apariții prin cele șase cărții.
Dan Pagis, având o formație inte-

lectuală și cunoscând câteva limbi, germana, franceza și engleza - a abordat
și profesia de traducător și redactor. O
ultimă carte, apărută în 1991, conține
numeroase versuri din arhiva personală
și fragmente de proză. O preocupare deosebită a poetului a fost perioada „CATASTROFEI HOLOCAUSTULUI”.
Unul din primele sale versuri în care se
reflectă suferințele celor evacuați, „Scris
cu creioane pe vagon”, a apărut în 1970.
Trebuie subliniat faptul că aceste versuri, prin puternicul lor mesaj, au fost
alese pentru a străjui Andarta de la YAD
VA ȘEM din Ierusalim. Le vom găsi de
asemenea pe Andarta fostului lagăr de
la Băltzi.
În cartea „Poetul cu cerneală secretă”, vom citi versuri tăioase, precum
„Nopți sigilate/ În fumul tăios, de oțel/
în rătăcirea pescărușilor, fără țintă/ la
răspândirea bărcilor negre” Amintim
lectorilor că poetul se referă la trecerea
forțată a Nistrului, unde și-au găsit pieirea numeroși deportați. În alte versuri,
„Fabricantul de arme”, exprimările sunt
tăioase: „Aruncat ca un instrument în
lingura războaielor/ Și tot ce-am trăit
încet/ S-a dărâmat.” Menționez în mod
deosebit „Poetul cu cerneală secretă”
în care poezia „ULTIMA rugăciune a
lui Saul” este zguduitoare prin imaginile adânci, influențând cutremurător
lectorii.
În „Portretele poeților” în curs de
apariție la editura „Bialik” cronicara
face o analiză substanțială, comparativă,
a poeților de origine română Paul Celan
și Dan Pagis. Ceea ce a determinat-o,
în ultimă instanță a scrie despre Dan
PAGIS și Celan a fost mediul și educația
primită de aceștia în anii 1920. Ambii
au fost educați în limba germană. Ambii
au părăsit România după perioada fascistă. Celan a poposit o perioadă în Germania, după care s-a stabilit în Franța,
iar Pagis a fost educat și s-a integrat în
mediul israelian. De altfel, cu prilejul vi-
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zitei lui Celan la Ierusalim, s-a constatat
că limba ebraică nu îi era străină. Ambii
scriitori au primit o educație religioasă,
în vremea copilăriei.
În ceea ce privește activitatea educativă a lui Pagis, e demn de menționat
perioada când a fost cercetător al „copilăriei poeziei ebraice” (PIUT) și a predat
la catedra „literatura ebraică primitivă”
a Universității, în paralel cu literatura
Baroc.
De altfel, chiar în școlile din Germania sunt analizate unele poezii ale lui
Pagis, în special cele care se referă la perioada Holocaustului. În poezia sa „Lovitura de moarte (Pogaat mavet), textul
a fost transpus pe note muzicale iar în
unele școli a devenit foarte cunoscut.
În cel de al treilea volum de poezii,
apărut în anul 1970 vom citi „GHILGUL” (Rostogolirea). Este pentru prima
dată când poetul se axează în mod deosebit, pe tema Holocaustului. În acest
mic volum apare poezia sa „VAGONUL
pecetluit”.
Volumul a rămas opera sa de netăgăduit, operă de valoare literară-comemorativă „Scris cu creionul pe vagon” sunt
versuri simbolice, chintesența suferințelor evreilor din Holocaustul Transnistriei. Lectorul descoperă valoarea universală a unui adevăr curent, a acuzației
în fața tribunalului popoarelor – nu a
poetului matur DAN PAGIS, ci a copilului SORIN - așa cum se numea, pe
când se sufoca alături de bunicii săi, în
nesfârșite chinuri, pe drumul sângeros.
Cele șapte poezii din volum au devenit
simbolul acelei perioade istorice a neomeniei, a tragediei poporului evreu. Versurile din acest mic volum sunt ACTUL
de ACUZARE al celor care au ordonat
și au comis CRIMELE SÂNGEROASE
împotriva evreilor în perioada celui de
al doilea război mondial.
Poezia lui Dan Pagis este integrată
vibrant în tradițiile și capacitățile inițiale ale spiritualității evreiești. Vom găsi
de asemenea versuri scrise sub influența educației hasidice. Pagis, cunoscând
perfect limba engleză, a fost solicitat de
a preda un curs de literatură la Universitatea din Stockholm.
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Furnale metalurgice
de acum 6.500 ani

E

xcavațiile din capitala
Deșertului Negev, Beer
Sheva, au scos la suprafață
ateliere de topire a cuprului
de acum 6.500 ani.
Metalurgia a apărut în
Levantul de Sud în a doua

jumătate a mileniului 5 î.e.n.
Potrivit profesorului Erez
Ben-Yosef de la Universitatea
din Tel Aviv, descoperirea din
Beer Sheva indică o evoluție
tehnologică de la o metodă
anterioară de topire a minereului ce folosea creuzete mici
de ceramică la aceste cuptoare
mari, montate în sol.
Descoperirile au fost publicate în studiul „Aprinderea
cuptorului: Noi perspective
asupra practicilor metalurgice
din Levantul de Sud Calcolitic dintr-un atelier de topire a
cuprului descoperit recent în
Horvat Beter (Israel),” care a
apărut în Jurnalul științific al
Științei Arheologice.
Așezarea din Horvat Beter
e identificată ca aparținând
culturii ghassuliene din perioada calcolitică, cunoscută
pentru meșteșugurile sale
fine.
Acolo, minereul de cupru brut extras la o distanță
de 100 kilometri în Wadi
Faynan, din Iordania a fost
rafinat în cadrul unui proces cconsiderat de Ben-Yosef
„magic”.

20

Fetița și șarpele

împreună în piscină. Este ceva natural
plictiseală mare din capentru noi”, a spus
uza izolării. Mai ales
ea.
copiii suferă că nu pot să se
întâlnească cu prietenii lor
Seniorii sunt
de joacă pentru a se distra ca
mulțumiți
altădată.
Lui Inbar, în vârstă de opt
entru a marca
ani, îi place să se răcorească în
Ziua Mondială a
mica sa piscină din cur- Cetățenilor Seniori,
tea casei sale. Și dacă nu Biroul Central de Statistică
se poate bălăci cu prie- din Israel a publicat datele
tenii, atunci ea l-a luat unui studiu social care arată
partener de joacă pe... că, în ciuda pandemiei monpitonul ei de companie. diale de coronavirus din ulȘarpele galben de 3,5 timul an, majoritatea cetățemetri, numit Belle, este nilor seniori s-au declarat în
unul dintre numeroase- general mulțumiți de viețile
le animale de companie lor.
ale familiei, ce locuiește
Deși 28% din cetățenii
într-o comunitate agricolă seniori cu vârsta peste 65 ani
din sudul Israelului.
se simt uneori singuri, 86%
Șarpele a fost numit după din vârstnicii israelieni sunt
Belle, personajul feminin care mulțumiți de viața pe care
îmbracă o rochie galbenă în o duc, dintre care 56% sunt
popularul film de desene ani- mulțumiți iar 30% sunt foarmate „Frumoasa și Bestia”.
te mulțumiți. Totuși, doar
Inbar a spus că Belle este o 21% cred că viețile lor se vor
companie bună în timpul izo- îmbunătăți în anii următori.
lării care a ținut școlile închise Aproape jumătate (45%) cred
în ultimele câteva săptămâni. că viețile lor nu se vor schim„Mă ajută să treacă timpul ba, iar 19% se tem că viețile
mai repede pentru că îmi pla- li se vor înrăutăți.
Potrivit datelor
biroului de statistică
de la sfârșitul anului
2019 ne arată că populația vârstnică din Israel număra puțin peste
un milion, circa 40%
dintre ei având vârste
de 75 și peste, iar mai
ce foarte mult să stau cu șerpii bine de jumătate – 55,4%,
și uneori îi ajut să-și schimbe adică 606.000, erau femei.
pielea”, a spus Inbar.
Din punct de vedere ecoSarit Regev, mama lui nomic, 22,2% din cetățeInbar, a povestit că cei doi au nii vârstnici au raportat că
crescut împreună: „Inbar a încă mai lucrau în 2019, cu
fost crescută aproape de toa- o medie de 41,3% din venite aceste animale. Când Inbar turi provenind din salarii iar
era mică, a înotat în piscină restul din capitaluri proprii,
cu șarpele așa că nu este de ajutoare de la stat, pensii și
mirare că ei se scaldă acum investiții. Mai bine de o trei-

E
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me dintre ei (35%) au raportat că au primit ajutoare de la
copiii lor, 60% din cei ajutați
fiind arabi, iar 39% dintre ei
evrei. 20% dintre vârstnici –
1 din 5 – au raportat că nu
și-au putut plăti singuri facturile lunare.
Populația cu vârsta de aur
a Israelului e activă și dornică
de călătorii, 32% declarând
că au mers într-o excursie sau
vacanță în străinătate în anul
dinaintea studiului.

Facebook salvează
un câine

C

âteva zeci de persoane
s-au adunat marți seara
în fața casei unui bărbat din
Bat Yam și numai intervenția rapidă a poliției l-a salvat
pe acesta să nu fie linșat de
mulțime.
Totul a început pe Facebook când cineva a postat un
videoclip în care se vedea cum
un bărbat bate cu o curea un
câine. Filmulețul a început să
circule cu viteza... internetului ajungând la mii de oameni
care s-au declarat oripilați de
gestul bărbatului. Internauții
au organizat o poteră, au aflat
adresa bătăușului și au pornit
spre casa lui cu intenția să-i
aplice o corecție și să salveze
câinele.
Spre norocul bătăușului, alte persoane au depus
plângere la poliție împotriva
cruzimii față de animale și
astfel ofițerii au ajuns la locuința acestuia înaintea po-
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terei. Pentru a nu fi linșat de
furia oamenilor, polițiștii au
fost nevoiți să ceară întăriri și
să-l scoată pe acesta pe o ușă
dosnică.
Bărbatul va apărea în fața
tribunalului cu acuzația de
cruzime față de animale iar
cățelul a fost preluat de Mi-

nisterul Agriculturii și se află
într-un adăpost.

Bunicuțe pasionate
de jocuri pe timpul
pandemiei

P

entru mulți dintre noi,
tehnologia e un colac
de salvare în zilele grele ale
pandemiei de coronavirus
– telefoanele smartphone,
laptopurile, calculatoarele și
consolele de jocuri ne oferă
un spațiu de evadare atât de
necesar.
Cea mai mare parte a populației vârstnice a Israelului
nu se bucură de aceste privilegii. Pentru mulți dintre ei,
folosirea unui smartphone e
adesea complicată, la fel ca
și operarea unui calculator
sau a unei console de jocuri.
Izolarea impusă de pandemie,
distanțarea socială și singurătatea forțată, fără evadări
și distracții poate duce la depresie clinică severă în rândul
populației în etate.
Cum nu se întrezărește
în viitorul apropiat un sfârșit al pandemiei și regulilor
de distanțare socială, câteva
companii high-tech din Israel
au decis să-și valorifice cunoș-

tințele și experiența pentru a
ajuta populația vârstnică și
vulnerabilă din Israel.
În fruntea lor se află compania EyeClick care a inventat sistemul interactiv de proiecție Obie, ce folosește un
proiector special și senzori de
mișcare pentru a transforma
orice suprafață plană
într-un joc video interactiv vesel și plin
de culoare.
Pe timpul pandemiei, produsul EyeClick s-a dovedit a fi
o sursă atât de necesară de amuzament,
relaxare și chiar exerciții pentru populația vârstnică care
se poate aduna acum în jurul
mesei pe care e proiectat jo-

mâna cealaltă ținea îndreptat
spre patronul magazinului un
mic spray cu piper. Partenerul
său care flutura un cuțit lung
se uita la ușă în timp ce vânzătorul golea casa de marcat.
Incidentul a durat mai puțin
de un minut, după care hoții
au fugit din magazin. Tâlharii
nu au fost încă identificați.
Patronul magazinului,
Oren Gal, a declarat că magazinele sale au fost
jefuite în mod repetat, furându-i-se chiar
și 10.000 șekeli iar
odată hoții au furat
țigări în valoare de
mii de șekeli. „Miam instruit angajații
să nu opună rezistență atunci când au loc
cul, pentru a juca fără niciun astfel de jafuri — să dea bani
contact fizic cu ceilalți parti- și țigări, orice vor pentru ca
cipanți sau personalul.
supliciul să ia sfârșit cât mai
repede,” a spus el.
Supermarket jefuit

D

în Holon

oi suspecți mascați,
fluturând un topor, un
cuțit lung de bucătărie și un
spray cu piper, au jefuit vineri
dimineața un supermarket
din Holon de unde au furat
circa 2.000 șekeli. Camerele
de securitate din apropiere
au surprins doi suspecți ce au
intrat în magazin și l-au amenințat pe patronul de după
tejghea, cerându-i bărbatului
să-și golească tot numerarul
de la casa de marcat.
Unul din suspecți ținea toporul în aer cu o mână, iar cu

P

Schemă „pirat”
de testare a
coronavirusului

oliția a anunțat luni arestarea a cinci voluntari
de la serviciul de ambulanță
Magen David Adom, bănuiți
de administrarea unor
teste de coronavirus
„pirat” pe teritoriul
Israelului, în unele cazuri aceștia falsificând
rezultatele.
Suspecții, stabiliți
în Ierusalim, cu vârste între 20 și 30 ani,
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călătoreau prin țară —
inclusiv la Aeroportul
Ben Gurion — și vindeau teste în schimbul
unor sume de ordinul
a zeci de mii de șekeli,
conform unui comunicat al poliției.
Ei trimiteau testele
la procesat la un laborator privat din Ierusalim și la unul din orașul
Ramallah, Cisiordania, pentru a nu fi cercetați în baza de
date a Ministerului Sănătății,
a declarat poliția.
Se bănuiește că o parte din
rezultatele testelor au fost falsificate, permițându-le beneficiarilor să arate un certificat
de testare negativă cu coronavirus la ieșirea din țară prin
Aeroportul Ben Gurion.
Poliția a declarat că arestul
preventiv a patru din cei cinci
s a fost prelungit până vineri.
„Infractorii au luat sănătatea
publică în propriile mâini,
subminând importanța acurateței testelor de coronavirus, al căror obiectiv e să
prevină transmiterea virusului și să-i ajute pe israelieni
să supraviețuiască epidemiei
cu cât mai puține decese cu
putință,” s-a specificat în comunicatul poliției.
Suspecții au fost acuzați
că au fost mânați de „lăcomie,” adăugându-se că poliția
e hotărâtă să-i aducă în fața
justiției. În comunicat nu s-a
precizat câte teste ar fi administrat în total suspecții.
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Un tribunal american a decis ca Iranul să plătească 1,45
miliarde de dolari familiei
unui fost agent FBI care a fost
răpit de Republica Islamică în
timp ce se afla într-o misiune
CIA neautorizată pe o insulă
iraniană în 2007.
Hotărârea vine după ce familia lui Robert Levinson și
guvernul SUA cred acum că
acesta a murit sub custodia
guvernului iranian, lucru negat demult de Teheran, deși
oficialii au oferit de-a lungul
timpului relatări contradictorii despre ceea ce i s-a întâmplat pe insula Kish.
Tensiunile rămân mari

Acordul istoric semnat
luna trecută între Israel și
Emiratele Arabe Unite își
arată rezultatele. Nu în di-

între SUA și Iran, pe fondul
campaniei de presiune maximalistă a președintelui american Donald Trump asupra
programului nuclear de la
Teheran. Deși SUA și Iranul
nu au relații diplomatice din
1979, America încă deține
miliarde de dolari în active
iraniene înghețate care ar putea fi folosite pentru a plăti
daune familiei Levinson.
Curtea Districtuală a SUA
din Washington a constatat că
Iranul îi datora familiei lui
Levinson 1,35 miliarde de
dolari în daune punitive și
107 milioane de dolari în
despăgubiri pentru răpirea
sa.
Levinson a dispărut de
pe insula Kish din Iran pe
9 martie 2007.
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fața susținătorilor cu...măști.
Măști pe care le-a împărțit în
public. Președintele, însă, nu
a purtat masca. Evenimentul
s-a ținut în exterior.
Trump a zis că se
simte foarte puternic
și că i s-a transmis că e
imun, așa că ar putea
merge în public să împartă săruturi. El le-a
spus suporterilor că nu
se poate închide în subsol, ca președinte, și să
nu-i pese de ce se întâmplă afară. „Dacă nu vrei
să ieși, stai și relaxează-te, le-a
spus el și i-a avertizat că Joe
Biden vrea să țină pe toată lumea în carantină".
„Voi săruta băieții și femeile frumoase și pe toată
lumea. Vă voi da un sărut
mare. Când ești președinte,
nu te poți închide la subsol și
să spui că nu te interesează de
restul lumii. Trebuie să ieși. Și
e riscant, dar vei ieși. Îți da un
sentiment bun când poți învinge ceva (COVID)", a spus
Donald Trump, care a primit
deja 2 teste negative consecutive la coronavirus.

plomație, ci în comerțul cu
diamante. Acum, că au acces
neîngrădit pe piață, comercianții israelieni de pietre prețioase și-au reorientat afacerile
în Dubai.
Aproape 50 de
firme s-au înscris
în ultimele săptămâni la licitații
pentru a cumpăra
diamante.
Dubaiul are o
poziție strategică
în acest comerț
de nișă. E suficient de aproape de Africa, acolo unde sunt cele mai multe
mine de diamante, și suficiSTOPSTOPSTOP
ent de aproape de India, acolo
Curtea Penală din Atena
unde sunt șlefuite 90% dintre (Grecia) a respins luni
diamantele din toată lumea. toate circumstanţele
atenuante susceptibiSTOPSTOPSTOP
Donald Trump s-a întors le să reducă pedepsele
și se vede că i-a fost dor de sce- cu închisoarea de care
nă. Mii de oameni l-au aștep- sunt pasibili liderii
tat marți în Florida, la primul partidului neonazist
miting după externarea sa iar Zori Aurii, declaraţi
Trump și-a făcut apariția în vinovaţi, săptămâna
trecută, de „conducerea unei organizaţii
criminale”.
Fondatorul şi liderul partidului neonazist
grec Zori Aurii, Nikos
Michaloliakos, şi alte
şase cadre ale partidului
neonazist riscă până la
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15 ani de închisoare.
Sute de manifestanţi antifascişti aşteptau luni pronunţarea pedepselor în faţa
Palatului de Justiţie de la
Atena, agitând pancarte pe
care se putea citi: „Nu există
circumstanţe atenuante pentru criminalii nazişti”.
STOPSTOPSTOP

O nouă tragedie cauzată
de noul coronavirus a avut
loc zilele trecute într-o familie din sudul țării. O tânără de
21 de ani rezidentă din Rahat
a decedat la spitalul Soroka
după ce a contractat coronavirusul și a născut în urmă cu
aproximativ o lună.
Tânăra mamă nu a avut
alte boli sau condiții de boală
preexistente în afară de sarcină. După ce a ajuns la spital
în luna a noua de sarcină și
a fost testată pozitiv la coronavirus, medicii au luat hotărârea să îi facă operație de
cezariană, pentru a nu pune
în pericol copilul. După ce s-a
născut, bebelușul a fost testat
și s-a constatat că nu are coronavirus. Mama a fost însă
internată în secția de terapie
intensivă, cu complicații respiratorii. Ulterior, tânăra a

fost plasată pe un aparat de
ventilat pentru inimă și plămâni dar a pierdut lupta cu
viața o lună mai târziu.
Ministerul Sănătății a raportat luni seara că numărul
de morți din cauza coronavirusului a depășit pentru prima dată în țara noastră 2.000
de cazuri.
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„Timpul și măștile” - cartea
despre un adevăr înfricoşător

M

irel Brateș z.l. a fost un scriitor
cunoscut nu numai în Israel,
dar și în România. Am citit
volumul „Timpul și măștile” în ultimele
zile și pot spune că am fost mai mult decât impresionată, chiar șocată, citind filă
după filă o carte de istorie contemporană
care dezvăluie atâtea adevăruri pe care
eram convinsă că le știam.
Volumul semnat de către Mirel Brateș
s-a transformat pentru mine din simpla
citire a încă unui roman, într-un duș
rece ca gheața, care mi-a deschis ochii
asupra unui trecut, înlocuit în ultimii
30 de ani de noile probleme și necazuri
din Orientul nostru Mijlociu.
La începutul cărții aflăm despre viața trepidantă și lucrătorii unei redacții.
Eroul își cunoaște colegii de muncă și superiorii și ni-i prezintă pe fiecare dintre
ei, ca și cum ar ridica cu discreție colțul
unei perdele care acoperă lumea sa, până
ce noi cititorii începem să intuim impresiile sale despre fiecare, iar la urmă îi
cunoaștem și noi. Invidia, răutatea, gelozia pe talentul și pana excelentă a personajului cărții - Dan Constantineanu - se
agravează în momentul când cu toții află
că invidiatul coleg este și evreu, pe adevăratul său nume Dan Clarenfeld. Iese
în evidență astfel și antisemitismul, ca
sentiment primordial și ereditar.
De aici abia intrăm în acțiunea cărții. Dan este „luat la ochi” de către noul
tovarăș prim secretar, un fost ofițer de
securitate care a supraviețuit destul de
bine după crahul dezertării generalului
Pacepa. Acesta, Cornel Pârjol, reușește
nu numai să-l scoată din munca sa jurnalistică, dar ajutat de poliție și procuratură, aranjează un mic proces lui Dan
Constantineanu, pe motive brodate în
jurul luării de mită și alte delicte născocite. Săptămânile petrecute la interogatorii, bătăile barbare, întrebările stupide
exprimate într-un limbaj josnic, sunt

aproape imposibil de suportat atât pentru eroul nostru, cât și pentru cititorii
reîntorși în timp la zilele Inchiziției.
Citind acest capitol, mă simțeam rătăcind prin labirintul coridoarelor tribunalului lui Kafka. De fapt, toate situațiile
din carte, ca și personajele obscure, venite dintr-o lume subumană, m-au ținut
într-o permanentă atmosferă absurdă,
kafkiană. Închisoarea era mai suportabilă datorită lipsei orelor îndelungate de
interogatorii soldate cu bătăi crunte; în
schimb, era și insuportabilă datorită condițiilor inumane în care trăiau deținuții,
a foametei, a murdăriei, și nu mai puțin
a muncii foarte grele la care trebuiau să
facă față. Dar omul este puternic atunci
când mai are o speranță în supraviețuire.
Așadar, cei doi ani de infern au trecut, Dan a fost eliberat, s-a întors acasă,
bucurându-se de noul statut de om liber. După bucuria de a simți confortul
de acasă, curățenia aerului neinfestat cu
toate duhorile insuportabile, eroul nostru iese din casă în speranța de a-și găsi
un loc de muncă. Acuma abia vine momentul dezamăgirilor, când el înțelege că
nu are și nici nu a avut prieteni: toți se
retrag, îl privesc cruciș, se îndepărtează,
de frică să nu fie observați în anturajul
unui fost deținut.
Și totuși, există și un prieten, unul
singur și bun, Ion Peleagic, fostul coleg
de redacție și superior în funcție, un ziarist talentat și un scriitor talentat, care
nu și-a publicat nicicând povestirile de
frica cenzurii. Dar pe Dan l-a prețuit și
a încercat în mod discret să-l sprijine.
Până la urmă, îl și ajută să găsească un
post în prima sa profesiune de inginer.
Munca era grea la un nou șantier, dar
merita, devenind pentru Dan o nouă
speranță. Până ce apar încă o dată aceiași oameni de nimic. De data asta, Dan
renunță pentru totdeauna la orice fel
de carieră obținută prin trudă, în mod
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cinstit. El nu se lasă strivit; în schimb,
părăsește totul și face cerere de plecare
în Israel. Singurul care se bucură aflând
despre hotărârea sa, este același Ion Peleagic, prietenul și omul. Dacă mai există un singur om adevărat, Pământul mai
poate fi salvat. Oare nu se face Primăvara
cu o singură floare plăpândă și gingașă?
Iată, eu am ajuns la capăt, deși nu
am povestit decât un mic segment din
odiseea omului de rând oprimat de cea
mai odioasă și fioroasă mașină de distrugere a cetățeanului în regimul bolșevic.
Cartea lui Mirel Brateș z.l. trebuie citită
pentru a se afla povestea în întregime,
așa cum a trăit-o eroul cărții, sau poate
însuși autorul ei. Dar mai ales, pentru a
nu se uita!
Chiar dacă narațiunea nu este expusă
în ordine cronologică, deoarece mereu
intervin amintirile și gândurile personajelor, chiar și multele personaje secundare care fiecare își are rolul său, totuși,
până în final, totul devine clar, coerent,
situațiile se adună.
Este foarte interesant stilul scriitorului, felul cum abordează el problemele,
punându-le în gura personajelor sale;
cărora li s-au creat nume speciale, uneori neverosimile, cred că scopul a fost
caricaturizarea multora dintre cei care
nu merită un nume de om normal.
Căci răutatea și cruzimea ies din limitele normalului.
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Dicționarul mincinos (XI)

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
69.- „Nechezatul” girafelor este atât
de puternic, că poate fi auzit la distanță
de kilometri.
70.- La vârste
foarte înaintate oamenii își pierd, încet, încet memoria
și abilitatea fizică.
Dar nu... toți oamenii. Muzicianul
și pianistul Teodor
Cosma a susținut
(cu mare succes)
un recital de pian
la Ateneul Român,
la vârsta de...102
ani.
71.- Cel mai acerb concurent al faimosului inventator Thomas Alva Edison a fost fizicianul (născut în Serbia)

Nikola Tesla. Când Edison a vrut să-și
lanseze generatoarele producătoare de
curent electric continuu, Tesla a oferit
americanilor dinamuri producătoare de
curent alternativ, în condiții mult mai
avantajoase. Ca să-și învingă concurentul, Edison a pornit o campanie de ponegrire a sistemelor Tesla, numindu-le
periculoase. Ba chiar, ca să se vadă cât de
periculoase sunt, a electrocutat un elefant, bineînțeles cu un dinam TESLA.
72.- Japonezii au inventat și au produs primele televizoare fără ecran, imaginea apărând (tridimensională) în...
mijlocul salonului în care află televizorul. (Fiind, de fapt, proiectată pe firele
de praf care se găsesc în atmosferă.)
73.- Cu toate că nu era cetățean israelian, în 1952 i s-a propus lui Albert
Einstein președinția Statului
Israel.
74.- Ca să micșoreze
riscul de a fi atacați de crocodili în timp ce se adapă,
elefanții africani au dezvoltat o strategie specială: doi
elefanți (de obicei cei mai
bătrâni din turmă) fac zgomot și agitație mare la malul lacului sau al „gropii de
apă” pentru a atrage atenția
crocodililor, în timp ce în
partea opusă, restul hoardei se adapă în
relativă siguranță. După un timp, alți
elefanți preiau rolul de „gălăgioși”, ca și
bătrânii să poată bea.

Răspunsuri
69. Minciună. Girafele nu nechează,
nu latră, nu țipă, nu urlă, nu zbiară, nu
rag, nu fac Muuu ca vaca, nici Cucurigu
ca cocoșul (cacofonia intenționată). În
fapt, în ciuda gâtului lor atât de lung,
girafele sunt total... mute.
70. Perfect adevărat. La vârsta de
102 ani, Teodor Cosma a revenit în vizită la București, unde a dat un recital
de pian pe scena Ateneului Român, cân-
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tând un șirag de melodii compuse de fiul
său Vladimir (Bimbo) Cosma, care astăzi
este unul din cei mai prețuiți compozitori din Europa. Dintre melodiile cântate de excepționalul centenar, amintim
muzica din filmul RABI IAKOB, muzica din filmul MARELE BLOND CU
UN PANTOF NEGRU, MISTRAL, și
multe altele – devenite șlagăre mondiale.
71. Tot adevărat. Edison, cât era de
genial ca inventator, tot pe atât de ingenios (și lipsit de scrupule) era și în materie de „business”.
72. Informație – deocamdată – falsă.
Asemenea televizoare (încă) nu există.
Dar, cu rapidele progrese tehnice din
zilele noastre, n-ar fi de mirare ca mâine,
poimâine, afirmația de mai sus să exprime... realitatea.
73. Adevărat. În 1952 i s–a propus
lui Einstein președinția Israelului. Dar
marele fizician a refuzat, spunând: „Sunt
adânc mișcat de oferta Statului Israel,
și în același
timp trist și
rușinat că
nu pot s-o
accept.”
74. Afirmație falsă.
O asemenea
strategie nu
există. Ca și
antilopele,
zebrele, girafele și toate celelalte animale
ale junglei, elefanții sălbatici își potolesc
setea cu riscul vieții.
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Imobilul
Văcărescu-Bellu-Prager

B

locul Prager, cunoscut și sub numele de Blocul „Agricola”, aflat
la intersecția Căii Victoriei cu
strada Marconi, lângă Palatul CEC și
peste drum de Palatul Poștelor are începutul în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, când, negustorul de blănuri,

Casa Prager

Sigmund Prager, furnizor al Curții Regale, cumpără de la Barbu Bellu casa Văcărescu-Bellu. Acesta își începuse activitatea încă din anul 1854, tot în București,
dar în alte localuri de prăvălii, iar în
anul 1887 deschide aici un magazin de
blănuri de lux. Un an mai târziu, dărâmă clădirea și ridică o casă nouă, după
planurile arhitectului George Mandrea.
Inițial, locul a aparținut Cantacuzinilor, apoi lui Ienăchiță Văcărescu, care
o cumpără pe la 1770. Imobilul avea
și un mic locaș de închinăciune pentru familie și pentru oaspeți. În anul
1812, văduva poetului, doamna Ecaterina (născută Caragea) vinde casa lui
Ioan Hagi Moscu, fost vistiernic, iar
terenul alăturat casei, lui Ștefan Bellu,
mare vistiernic şi logofăt al dreptății
sub Ioan Gheorghe Vodă Caragea. Între
anii 1846 și 1887, paraclisul, aflat încă
în proprietatea Bellu, capătă funcțiunea
de biserică parohială. În „Repertoriul
bibliografic al monumentelor feudale
din București”, Nicolae Stoicescu ne
informează că Bellu dărâmă vechile
case și construiește alături altele noi.

În anul 1833, Ștefan Bellu
moare și casa rămâne fiului
său Alexandru, apoi lui Barbu, urmașul acestuia. Între
anii 1848 și 1859, baronul
Barbu Bellu va închiria casa
Poștei Austriece.
Conform actului de vânzare-cumpărare de la 1887, Sigmund Prager s-a
obligat să permită accesul enoriașilor
din parohie la paraclis pentru închinăciune. Mai târziu va ceda primăriei obiectele liturgice și mobilierul, iar
paraclisul ruinat va fi demolat în anul
1893. Unul din fiii lui Sigmund Prager,
Alexandru, va iniția pe terenul casei o
afacere cu automobile, fiind, probabil,
unul dintre primii importatori din
România. Magazinul Prager și terenul
pe care se făcea comerț cu automobile
au același număr poștal, Calea Victoriei
nr. 9. La această adresă era și un atelier
mecanic pentru reparații de automobi-

Casa Prager

le, motociclete și biciclete și o stație de
vulcanizare. La Alexandru Prager se puteau face operațiuni de nichelare, emailare și alămuire, sau se puteau închiria
automobile.
De-a lungul străzii Marconi, pe terenul care făcea parte din curtea vechii
case a baronului Bellu, Societatea de
asigurări „Agricola” ridică în anul 1912
un imobil, Blocul Prager sau Blocul
Agricola, după proiectul arhitectului
Paul Smărăndescu. Unul dintre primii
chiriași a fost „Bank of Romania”. Casa
Prager, martora multor evenimente din
istoria Bucureștiului există și azi, lipită
de Blocul Prager.

POEZIE ROMÂNEASCĂ ÎN ȚARA SFÂNTĂ
CUM?

de Maria Găitan Mozes
Adevărul trebuie spus
în toată cruzimea lui
miezul nu poate fi
tăvălit în dulceață
nici diluat
zilele negre
mărgele se-nșiră
pe o slabă ață
pe trupul bătrânului
tată
de viață îngenunchiat
adevărul trebuie spus
nu se mai poate ascunde
sub perfida minciună
niciunde

Jo i , 1 5 o c t o m b r i e 2 0 2 0

în casă întrebările
au început să inunde
telefonul
de atâta vreme
nu mai răspunde
ziua toată
tata
bate cărarea spre poartă
deschide,
închide zăvorul
și în zarea drumului
nici urmă măcar de
fecior.
Spaimele
pline de corona covid

•

care clipă de clipă
în preajmă ucid
se abat asupra
bătrânului gârbav
ca roiurile de viespi
veninoase.
Și totuși adevărul trebuie
spus.
Doamne,
cum poți deschide gura
slobozind tunătura
de trăznet și fulger
nemilos
țintind către inima unui
tată...
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Hârtie cu scrisul
lui Mao Tse Tung

Cerșetori norocoși
Patru cerșetori au câştigat săptămâna aceasta
50.000 de euro cu un loz „răzuiește şi câștigă”
făcut cadou de un cetăţean în oraşul Brest, nordul
Franței, la ușa unei tutungerii în faţa căreia
aceștia cerșeau

„

Stăteau cu mâna întinsă cerșind la miezul nopţii, când un
client al stabilimentului
a decis să le dăruiască un
loz de 1 euro”, a informat
Compania franceză de loterie - Francaise des Jeux
(FDJ), într-un comunicat.
FDJ a remarcat uimirea celor patru persoane când au descoperit că au câştigat,
nu un premiu de cinci euro, ci suma de 50.000 de euro. Cei
patru, cu vârste în jur de 30 de ani, şi-au împărțit premiul
în mod egal, astfel încât fiecare a primit câte 12.500 de euro.

Descoperire uluitoare
Descoperire surprinzătoare făcută de o echipă de
cercetători din Italia: au găsit intacte celule din
creierul unui tânăr care a murit în urmă cu aproape
2.000 de ani în erupția vulcanului Vezuviu

D

escoperirea a fost
făcută în timp ce
experții studiau
rămășițele descoperite pentru prima dată în anii 1960
în Herculaneum, un oraș
îngropat de cenușă în timpul erupției vulcanice din
79 e.n.
Victima, care a fost găsită
întinsă cu fața în jos pe un

26

pat de lemn într-o clădire
despre care se crede că era
dedicată împăratului Augustus, avea în jur de 25 de ani
în momentul morții sale,
potrivit cercetătorilor. „Creierul expus cenușii vulcanice
fierbinți trebuie să fi fost lichefiat mai întâi și apoi s-a
transformat imediat într-un
material sticlos, prin răcirea
rapidă a depozitului de cenușă vulcanică”, a explicat
antropologul criminalist,
Pier Paolo Petrone. Echipa
a găsit celule din creier „incredibil de bine conservate,
cu o rezoluție imposibil de
găsit în altă parte”, după
cum a spus Petrone.
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Un sul de hârtie care ar valora sute de milioane de
dolari a fost furat și apoi găsit în Hong Kong, însă
tăiat în două

O

biectul de artă a fost furat luna trecută din casa
unui colecționar și conține poezii scrise de Mao
Tse Tung, fondatorul Republicii Populare Chineze.
Hoții au vândut obiectul furat pentru o sumă derizorie,
după ce l-ar fi tăiat în două, pentru că era prea lung (2,8
metri) pentru a fi expus, a anunțat poliția din Hong Kong.
Proprietarul sulului de hârtie susține că
acesta valora, înainte
să fie tăiat, aproximativ 300 de milioane de
dolari.
În 2019, o scrisoare cu autograful lui
Mao Tse Tung a fost
vândută la licitație cu
670.000 de dolari.

Caz surprinzător
O mexicancă în vârstă de 103 ani care suferea de
o gravă boală pulmonară cronică, s-a vindecat de
COVID-19 după ce a fost internată timp de 11 zile,
a informat Institutul mexican de securitate socială

D

ona Maria a fost testată pozitiv cu noul coronavirus,
însă nu suferea de factori agravanţi precum hipertensiune, diabet şi obezitate.
Dona Maria a
fost internată pe
22 septembrie la
spitalul general
regional din Guadalajara, în statul
Jalisco, cu nasul
înfundat, un puseu de febră şi dificultăţi de respiraţie, dar nu necesita
conectarea la ventilator. „A fost întotdeauna foarte veselă, conştientă, vorbind cu medicii. Chiar şi la final, ne-a recomandat
să ne îngrijim. Evoluţia ei a fost foarte bună, iar simptomele
au dispărut”, a declarat directorul spitalului, David Sanchez.
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Intervenție complicată
După intervenția chirurgicală la care a fost supus
pentru înlocuirea unei valve cardiace,
Regele Harald al V-lea al Norvegiei se simte bine

R

egele a suferit o operaţie pe cord în 2005,
iar intervenția de vineri a constat în înlocuirea
valvei cardiace artificiale pe

care monarhul a primit-o în
urmă cu 15 ani, a precizat Palatul Regal, care a prezentat
intervenția ca fiind una de
rutină.
Harald a fost internat
recent din cauza din cauza
unor dificultăţi respiratorii, însă medicii au exclus
rapid varianta unei infecţii
cu COVID-19.
Monarhul în vârstă de
83 de ani, care nu are în
mod oficial puteri politice,
este șeful statului din 1991.

80 de ani de la nașterea
lui John Lennon
Pentru a sărbători ziua în care legendarul John
Lennon ar fi împlinit vârsta de 80 de ani, clădirea
Empire State din New York a fost iluminată
zilele trecute în culoarea albastră şi decorată
cu un semn al păcii alb care se rotea în vârful
său, amintind de misiunea umanitară a fostului
membru al trupei „The Beatles”

F

iul lui John Lennon
şi Yoko Ono, Sean
Ono Lennon, a fost
prezent la eveniment pentru a aprinde acel sistem
de iluminat, montat în
onoarea tatălui său pe faţada emblematicului edificiu din New York, un oraş
în care celebrul muzician
britanic şi-a petrecut ultimii nouă ani din viaţă şi
cu care a declarat de multe ori că se identifica.
Administratorii clădirii newyorkeze s-au aliat cu ocazia
acestui omagiu special cu compania Universal Music Group,
care va lansa un nou album cu cântece înregistrate de John
Lennon, „Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes”.

Kim Kardashian
donează

Kim Kardashian a donat 1 milion de dolari
pentru oamenii care au fost afectaţi în conflictul
din Armenia. Surorile Kardashian au înființat
o organizaţie care să ajute oamenii nevinovaţi
afectaţi de acest conflict

O

rganizaţia pentru
strângerea
de fonduri se numește Armenia Fund, iar
surorile Kardashian
au postat fiecare, pe
pagina de Instagram,
câte un video care să
atragă atenția asupra
situației.
Kim anunță că baKim Kardashian
nii strânși se îndreaptă
direct către persoanele
care au nevoie de hrană, adăpost, asistenţă medicală şi alte
resurse care sunt greu de găsit în acest moment.

Campanie pentru
salvarea planetei
Ducele de Cambridge a anunțat că va oferi 50 de
milioane de lire sterline de-a lungul a 10 ani prin
intermediul premiului Earthshot, descris ca fiind
„cel mai prestigios premiu pentru mediu la nivel
global din istorie”, care are ca scop găsirea de
soluții pentru salvarea planetei până în 2030

L

a lansarea oficială a premiului, Prințul William a
declarat că a simțit că este „responsabilitatea” lui
pentru că
Pământul a ajuns
la „un punct de
cotitură” și că viitorul deceniu va
fi „crucial”. Cinci
premii în valoare de 1 milion de
lire sterline vor fi
Prințul William
acordate anual în
următorii 10 ani, având ca scop găsirea de cel puțin 50
de soluții pentru problemele de mediu ale lumii.
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Trompeta 
(această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare)
BEEP



BEEP

Donald Trump are Covid de 8 ani

M

edicii
care l-au
examinat pe Donald
Trump, spun că
președintele american avea Coronavirus de cel puțin 8 ani, cam de
când a început să
fie portocaliu la
față. Până acum,
culoarea nu părea
un simptom, dar
acum este destul
de clar că omul nu
se simte bine.
„Dacă ne luăm după culoare, Donald
Trump are Covid de 8 ani! În privința
gustului, ne-am lămurit demult că nu
are, dar nu e singurul în situația asta. La
fel putem spune și despre Netanyahu că
n-a avut niciun gust încă de când s-a căsătorit. Comportamentul delirant al lui
Trump, desele momente în care pare că a
adormit în timp ce vorbește prostii, sunt
clar semne de epuizare, dacă nu fizică, sigur mentală”, a declarat D.C. Scărlătescu,

28

Selecţii: Laurențiu Ghiță
Mihai Moleşag (Tulcea)
CARTEA
Prezentă-n spaţii culturale,
În librării, biblioteci,
Ea umple rafturile goale
Dar nu şi capetele seci.
POLITICIENII NOŞTRI
Actori de şcoală indigenă,
Cu roluri bine definite
Ce intră simultan în scenă,
Dar joacă piese diferite.
MĂSURI ÎMPOTRIVA
OBEZITĂȚII
Spre a-ţi reduce din mâncare,
Să nu devii, cumva, rotund,
Guvernul ăsta e în stare
Să-ţi ia şi morcovul din fund!

unul dintre medicii care s-a ocupat de sănătatea președintelui american.
Trump pare să-și fi revenit destul de
repede din criza de Coronavirus pe care
a avut-o și a cerut deja să fie revăzute
premiile Nobel pentru că el n-a câștigat
la nicio categorie. Freza i-a fost afectată
puternic în timpul tratamentului, frizerul
său personal declarând că a trebuit să intervină cu patru canistre de fixativ să i-o
readucă la cotele de dinainte de infectare.

UMO R
Într-un tren doi ardeleni şi un negru:
— Bre, da’ tu nu eşti de pe aici.
— Da, tatăl meu este din Africa, dar
mama mea este de aici.
— Păi cum?
— Păi tata a fost odată pe aici şi a
văzut-o pe mama şi a început sa alerge
după ea şi a alergat şi a alergat şi a alergat. Şi aşa m-am născut eu!
După vreo 5 minute, ardelenii aveau
o nelămurire:

INCURSIUNI ÎN
UNIVERSUL EPIGRAMEI
ROMÂNEŞTI

— Măi, dar ştii ce ne întrebăm noi?
O fi prins-o pe maică-ta?

*

Traversând o stradă, un ardelean este
izbit de o maşină, dar nu păţeşte nimic.
Totuşi, şoferul îi pune câteva monede în
mână ca să împace lucrurile. Încântat,
ardeleanul i se adresează:
— Treceți des cu mașina pe aici,
domnule?
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POSIBIL
Păstorel aşa ar spune,
Cum îl ştiu mereu pe fază:
- Fii deşteaptă, naţiune!
N-a spus nimeni să fii trează!
ELECTORALĂ
Privind la urnă-s bucuros
Că-i bag pe toţi, la o adică,
În locu-acela-ntunecos,
Prin crăpătura aia mică.
EVOLUŢIE
O duc cu mult mai bine ca-n trecut,
Acestei stări de fapt deţin controlul
Şi pot să dovedesc că mi-au crescut
Şi glicemia şi colesterolul!
ADMIRAŢIE REŢINUTĂ
În faţa mea stau un băiat şi-o fată;
Sunt minunaţi şi îi admir, fireşte,
Căci frumuseţea fetei mă
îmbată…
(Iar corpul lui atletic …mă trezeşte!)
ÎN FAŢA PORŢII
Se gândi o clipă, două,
Un viţel puţin mai copt:
- Dacă asta-i poarta nouă,
Unde-s celelalte opt?
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Roland Garros 2020

Victorie pentru Israel

Rafa Nadal rămâne „Regele zgurii”! Spaniolul
a cucerit duminică al 13-lea trofeu la Roland
Garros și al 20-lea titlu de Grand Slam din
carieră. Nadal s-a impus în 3 seturi, 6-0, 6-2,
7-5, în fața lui Novak Djokovic într-un meci
aproape fără greșeală în fața liderului mondial

Alex Dowsett (Israel Start-up Nation) a câştigat,
sâmbătă, cea de-a 8-a etapă a Turului ciclist al
Italiei, disputată între Giovinazzo şi Vieste, pe
distanţa de 200 km, fiind cronometrat cu timpul
de 4h 50 min. 09 sec. (medie orară 41,3 km)

Î

Alex Dowsett

n fața liderului ATP, spaniolul a avut o prestație extraordinară, fiind în control total în primele 2 seturi.
13 finale la Roland Garros, 13 victorii pentru Rafa,
care a început ca din tun finala de la Paris. 6-0 după 46 de
minute, iar apoi un set în
care Novak a demonstrat
că poate riposta, reușind
să câștige două ghemuri.
Al treilea act a fost cel în
care orgoliul și abilitățile
lui Novak au ieșit la iveală,
sârbul reușind să îi pună
mari probleme ibericului.
A reușit primul și singurul
Rafa Nadal
său break din meci și a fost
la un ghem de a câștiga setul, însă Rafa a rămas de neclintit. Nadal a apelat la toate loviturile din arsenalul său
variat și s-a impus cu scorul de 7-5, ultimul punct al meciului fiind adjudecat printr-un as! Cu acest triumf de la
Roland Garros, Nadal ajunge la 20 de victorii în turneele
de Grand Slam, recordul all-time din circuitul masculin,
deținut de rivalul Roger Federer (39 de ani, 4 ATP).
*
Jucătoarea poloneză de tenis
Iga Swiatek (54
WTA) a câştigat
sâmbătă finala
probei feminine
Iga
de simplu a turSwiatek
neului de la Roland Garros, după
ce a învins-o în două seturi, 6-4, 6-1, pe americanca Sofia
Kenin (6 WTA), a patra favorită a competiţiei.
Swiatek, care furnizase o mare surpriză în optimile de
finală, eliminând-o pe românca Simona Halep, numărul
doi mondial şi principala favorită (6-1, 6-2), a obţinut
prima victorie din carieră la un turneu de Mare Şlem. Iga
Swiatek, prima jucătoare poloneză, atât la feminin cât şi la
masculin, care a câştigat un turneu de Mare Şlem, sâmbătă
la Roland Garros, consideră că „cea mai mare provocare”
a sa „va fi aceea de a fi constantă”.

Î

nsă victoria a
fost umbrită de
un test pozitiv
la coronavirus al colegului său de echipă, britanicul Simon
Yates, cu doar câteva
ore înaintea cursei.
Aproape de finalul
competiției de 200
de kilometri de la Giovinazzo in Puglia la
Vieste, Dowsett a realizat un timp spectaculos în care a trecut
linia de finish cu un minut înaintea italianului Salvatore
Puccio de la Ineos și a britanicului Matthew Holmes de la
WorldTeam Lotto.

Ronaldo are COVID-19
Cristiano Ronaldo a fost testat pozitiv pentru
coronavirus înaintea meciului dintre naționala
Portugaliei și reprezentativa Suediei.
Jucătorul echipei Juventus Torino a părăsit
cantonamentul și s-a izolat

M

ama fotbalis- Cristiano
tului, Dolores Ronaldo și
Aveiro, a fost mama sa
prima persoană informată
despre starea de sănătate a
starului portughez. Aceasta
l-a încurajat pe Cristiano,
care va fi nevoit să stea 14
zile în izolare, astfel că riscă
să rateze meciul cu Barcelona din Liga Campionilor.
„Dumnezeu le dă bătălii mari marilor războinici. Și este un
alt război pe care îl vei câștiga, fiule!”, a scris Dolores Aveiro,
mama lui Cristiano Ronaldo, pe Instagram.
„Cristiano Ronaldo a fost scos din antrenamentul echipei
naționale după un test pozitiv de COVID-19, astfel că nu va
juca împotriva Suediei. Internaționalul portughez se simte bine,
fără simptome, și este în izolare”, a fost anunțul lusitanilor, de
marți, de pe site-ul oficial.
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Magdalena BRĂTESCU

Marea doamnă a teatrului israelian,
Lya König, în „Vremea iubirilor” (Et dodim)
la Habima

Î

ntâmpinată de spectatori cu
aplauze frenetice chiar înainte de a rosti prima replică
şi ovaționată îndelung şi la finalul piesei cu strigăte de „bravo”
şi de comentarii ca „e minunată, e unică!”, Lya König în rolul
„mame”, cu un genial firesc al
rostirii şi gesticii, cu umor şi inteligenţă scenică, interpretează,
cântă şi dansează fără reproş.
„Vremea iubirilor” este o melodramă despre vremurile revolute când „sângele nu se făcea
apă” şi fraților le păsa unuia de
celălalt și când bunica îşi permitea să facă educaţie nepoților. Când o
sarcină neprogramată ducea inevitabil
la căsătorie, când munca fizică era considerată mai importantă decât afacerile,
sau când prima dragoste supraviețuia
tot restul vieţii în inima unui bărbat.
Acţiunea piesei lui Roy Rashkes se
petrece în Tel Avivul anilor ’30. Este
povestea unei familii de evrei din Minsk, dar şi a unui oraş în construcţie şi
a începuturilor Statului Israel, cu melodii pe care tot publicul le ştie şi le
fredonează împreună cu personajele.
Interpreții spectacolului sunt actori
totali care joacă, dansează şi cântă cu
voci excepționale.
„Mame” îşi conduce familia cu
mână forte. Ea a emigrat în Israel din
oraşul Minsk, singură cu trei copii cărora le dirijează viaţa, iar uneori, îi cere
socoteală şi lui Dumnezeu când... face
greșeli.
O dezamăgire în dragoste, un copil crescut de noul soţ al mamei, un
speculant imoral, un tată pentru care
soarta ţării este mai importantă decât
viaţa propriului fiu, o iubire din tinereţe care nu moare sunt nucleul piesei în

30

care se împletesc trecutul şi prezentul.
Totul agrementat cu şlagăre de neuitat.
Istoria se repetă. Nimic nu-i nou
sub soare. Războiul face victime, iar la
Tel Aviv se dansează. Un tată trădător
se poate întoarce oricând în viaţa fiicei
sale să-şi ceară drepturile, o iubită din
adolescenţă poate reveni să tulbure menajul unui bărbat căsătorit cu alta. O
casnică poate face carieră la orice vârstă,
o mamă dură îşi manipulează copiii şi
le face rău, când în fapt le vrea doar
binele. Şi atunci ca şi acum au existat
voci care credeau în cedarea teritoriilor
în schimbul păcii. „Dacă egiptenii vor
nisip, le dăm nisip!” decide „mame” cu
umor.
Piesa se joacă într-un decor format din schele, iar pânza din fundal
reprezintă malul mării, căci eroii construiesc Tel Avivul, formându-se pe ei
înşişi odată cu oraşul. Interpreții sunt
entuziaşti şi crează roluri aidoma unor
bijuterii artistice, fiecare după principiile şi imboldurile inimii personajului
interpretat. I-am remarcat pe Amnon
Wolf (Yehuda), un actor tânăr şi talentat, cu o lume interioară şi o ges-
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tică foarte convingătoare şi pe
Ilanit Ghershon (Rohale) care
trece cu dezinvoltură de la copilărie la adolescenţă, sugerând
perfect diferențele de vârstă. O
distincţie specială pentru Tomer
Sharon în rolul „mahărului”
îmbogăţit de război, dansatorul
Vienei, graţios şi cu o voce de
canţonetist italian care face să
vibreze inima spectatoarelor şi
pereții sălii.
Da, dintotdeauna oamenii
au iubit şi au suferit, dar ceea
ce emoționează în piesa „Vremea
iubirilor” este candoarea de odinioară când se credea în dreptatea drumului ales.
Cântecele trezesc nostalgia publicului care stă pe scaune şi e purtat
pe aripile trecutului într-o atmosferă
asemănătoare emisiunilor „Cândva,
pe vremuri” sau „Micul Tel Aviv”, cu
capitole din istoria locală şi ale familiei
israeliene de la începuturi.
Piesa pare ilustrarea arhifolositei expresii „când am venit noi în ţară...”, cu
Tel Avivul de altădată, cu muncitorii
din construcţii care erau mai apreciaţi decât negustorii şi speculanţii, cu
mama care era general în casă.
Dacă încercăm să depășim aspectele
istorice, psihologice şi educative şi dincolo de fondul muzical, se poate ajunge
şi la diferenţele sociale dintre proletari
şi burghezi, constructori şi speculanţi
revizionişti, dintre comunitatea „ieke”
şi cea „poloneză”, dintre simplitatea
vieţii celor care muncesc pe schele şi
cea a orașului cu cafenele şi distracții.
Abia atunci se pune întrebarea, oare
molozul din construcții a reuşit să netezească diferențele sociale care pătrund
pe nesimțite în cuibul familiei?
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O traumă
care nu dispare

ste 9 octombrie 2019.
La Halle, comunitatea
evreiască sărbătorește
Yom Kippur, cea mai importantă sărbătoare iudaică. Cu
puțin timp înainte de ora 12,
la prânz, se aud împușcături.
Un atentator trage din afara
sinagogii de mai multe ori
asupra ușii de lemn încuiate. Ușa nu cedează și salvează
astfel comunitatea de la o catastrofă. Atacatorul împușcă
mortal două persoane în afara
sinagogii.
Nu a lipsit mult și Mollie
Sharfman s-ar fi putut număra și ea printre victime.
Femeia născută în SUA a
părăsit sinagoga cu puțin
timp înainte ca atentatorul
să ajungă acolo și să tragă
în ușă. „Atentatorul știa că
va avea loc o pauză între rugăciuni și urma să deschidă
focul asupra celor care ieșeau
din sinagogă”, spune Mollie
Sharfman. Dar atacatorul a
ajuns prea târziu, ceea ce i-a
salvat probabil viața doamnei
Sharfman. Ea se afla într-un
parc din apropiere când a auzit focurile de armă. A rămas
pe loc, instinctiv. Și azi încă
se gândește cât de aproape a
fost. „Viața mea este acum
împărțită: există viața dinainte și viața de după atentat.”

Interne Horst Seehofer s-a
deplasat la Halle. Politicienii le-au promis securitate
sporită tuturor comunităților evreiești din Germania.
În ziua atentatului, sinagoga
din Halle beneficiase doar de
protecție sporadică din partea
poliției.
După câteva săptămâni,
atenția opiniei publice s-a îndreptat spre alte teme. Acesta
a fost momentul în care lucrurile s-au complicat în viața
lui Mollie Sharfman. „Am început să cam pierd controlul
asupra vieții de zi cu zi, eram
speriată și fără speranță.” La
câteva luni după atac, ea a
fost diagnosticată cu sindrom
de stres post-traumatic. A început o terapie și lucrurile au
luat-o încet în direcția bună.
Cea mai mare susținere o
găsește exact în lucrul vizat
literalmente de atac: identitatea ei evreiască. Mollie
Sharfman este implicată puternic în comunitatea ei încă
din timpul grădiniței. Ea face
adesea muncă de voluntariat.
De un an și jumătate lucrează
pentru o organizație evreiască de educație din Berlin și se
implică voluntar la „Morasha
Germany”, o organizație evreiască studențească. „Pentru
mulți oameni”, spune Mollie
Sharfman, „a fost greu de priOdată cu liniștea
ceput. Da, tot eu sunt persoaa venit și frica
na care preia responsabilități
Atentatul a provocat o și pe care lumea se poate baza.
undă de șoc în Germania. De Dar după atentat am avut și
peste tot au venit mesaje de eu de luptat.”
solidaritate pentru comuniProcesul –
tatea evreiască din Halle. Mii
punct de cotitură
de persoane au ieșit în stradă
în multe orașe, ministrul de
La aproape zece luni de la

atac, a început procesul, în
această vară, împotriva atentatorului din Halle. Mollie
Sharfman a fost prima martoră în instanță. A fost și
momentul în care a început
să se gândească la faptul că
este o supraviețuitoare. Când
a auzit prima oară o jurnalistă numind-o supraviețuitoare
imediat după atac, i s-a părut
absurd. Supraviețuitor a fost
altcineva – bunicul ei. Sharfman este nepoata unui supraviețuitor al Holocaustului, un
bărbat care și-a pierdut toată familia. După război, el a
emigrat în SUA. Mollie Sharfman este prima sa nepoată
și duce mai departe o familie
care era aproape de dispariție.
„Toată viața mea el a fost
supraviețuitorul”, își amintește Sharfman. „Și am fost
mândră să fiu nepoata lui.
A îndurat lucruri cumplite
și totuși a avut încă multă
dragoste pentru noi. A iubit
comunitatea evreiască și ne-a
învățat pe toți să o iubim.” De
aceea l-a și pomenit la începutul lui septembrie în depoziția ei de la tribunal. Atentatorul a râs când Sharfman a
povestit de bunicul ei. Ceea
ce a deranjat-o. Totuși, experiența procesului a făcut-o
mai puternică. „Am fost capabilă să fiu în fața unui om
plin de ură care a vrut să ne
facă rău și să-i spun: te-ai pus
cu poporul greșit.”
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În căutarea sensului
Patru săptămâni mai târziu, la final de septembrie,
Mollie Sharfman se întâlnește cu prietenii într-o locuință din Berlin pentru a repeta
cântece religioase evreiești. În
câteva zile are loc Yom Kippur
pentru prima oară după atacul de la Halle, iar grupul
pregătește sărbătoarea în
comunitate. Atmosfera este
pozitivă, pe masă sunt fructe, în cameră se aude chitara.
Mollie Sharfman este cuprinsă însă din când în când de
melancolie.
Sunt aceleași cântece pe
care Sharfman le-a cântat cu
comunitatea din Halle cu puțin înaintea atacului. „Textele
lor reflectă multe din lucrurile prin care am trecut”, spune Sharfman. „Și mai spun că
Dumnezeu va fi mereu prezent, inclusiv în clipele negre.” În timp ce cânta aceste
melodii anul trecut, la puțin
timp după șocul atentatului,
își amintește cum o femeie a
spus că poporul evreu nu va
dispărea niciodată tocmai datorită acestor cântece.
Sunt gânduri personale,
rostite încet. Mollie Sharfman încearcă în continuare să
găsească un sens pentru cele
întâmplate. Este o traumă
care a lovit în urmă cu un an
întreaga comunitate evreiască
și care nu este încă vindecată.
sursa DW
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ASOCIAȚIA SCRIITORILOR ISRAELIENI
DE LIMBĂ ROMÂNĂ
Anunță că au mai rămas doar câteva
numere ale revistei anuale „Izvoare”, o
antologie a celor mai bune lucrări din
ultimul an ale membrilor asociației!
Întemeiată în anul 1964 la Tel Aviv,
ASILR are ca scop promovarea
creației literare a scriitorilor
israelieni de limbă română.
Revista IZVOARE abordează subiectele
care frământă și interesează scriitorii
israelieni moderni, artele și cultura
care înfloresc în Israel.
Prețul unei reviste este de 100 de șekeli
(inclusiv taxele de expediție).
Comenzi la telefon 0524-716004

SCORPION

Pentru tine, în această săptămână, Marte indică o stare agresivitate în plan profesional.
Acest fapt poate induce experiențe traumatizante la locul de muncă.
La birou vei avea dificultăți în menținerea
unui dialog elocvent și notabil. Această săptămână nu reprezintă pentru tine un nou început din niciun punct de vedere.

BALANTĂ

22.10 - 22.09

21.11 - 23.10

SĂGETĂTOR
20.12 - 22.11

TAUR
GEMENI
RAC
LEU
FECIOARĂ

CAPRICORN
19.01 - 21.12

În situații conflictuale, încearcă să adopți
o atitudine pasivă și să fii mai puțin agresiv. Această tactică te poate ajuta să fii mai
detensionat.

Oamenii semnează contracte și apoi renunță
la ele, plățile vin mai târziu decât ai prevăzut,
iar totul în jurul tău pare să aibă implicații
financiare.

19.02 - 20.01

22.08 - 23.07

Ești o fire care ascultă activ și care este foarte
deschisă în raport cu nevoile celor din jur.
Această capacitate a ta te face să fii remarcat
în orice context social.

Conexiunile interpersonale sunt foarte importante în viaţa ta. Forțele cosmice gravitează în jurul tău, impulsionându-te să te lași
condus de intuiție în tot ceea ce faci.

VĂRSĂTOR

22.07 - 22.06

Ambianța din relație nu e foarte plăcută din
cauza configurației planetare actuale. Aceasta îți este potrivnică întru totul. Sunt foarte
probabile diferențele de opinie.

Ambiția și dorința de succes sunt mai puternice în această săptămână decât nevoia
de armonie emoțională sau cea de liniște în
sânul familiei.

PEȘTI

21.06 - 22.05

Ai un respect și o stimă de sine ridicate. Acestea îți permit ca într-o situație socială tensionată să îți expui punctul de vedere, independent de tot ceea ce presupun cei din jur.

Lucrurile se întâmplă întotdeauna într-un
ritm anume tocmai pentru că reușitele au
nevoie de timp pentru a se materializa. Nu
te îngrijora!

20.03 - 20.02

21.05 - 21.04

Atunci când ești pus în postura de a face
alegeri în detrimentul propriei persoane, o
faci cu ușurință. Propriul confort nu a fost
niciodată o prioritate pentru tine.

BERBEC

20.04 - 21.03

Având în vedere că nu ești dispus să te dai la
o parte din fața situației, vei dori să negociezi. Compromisul pare dintr-odată o soluție
foarte bună.

21.09 - 23.08

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

Ghinioane fără sfârșit

O femeie din Canada, care a furat mai multe artefacte
din ruinele de la Pompei, le-a returnat după 15 ani,
susținând că au fost „blestemate”

Actrița Gal Gadot, a anunțat duminică că va
face parte din echipa regizorului peliculei
„Femeia minunată” (Wonder Woman), Patty
Jenkins, într-un nou film despre legendara
regină egipteană Cleopatra

T

urista a trimis către o agenție de
turism din sudul
Italiei un colet care conținea două plăci de mozaic
și o bucată dintr-o amforă, alături de o scrisoare în
care și-a mărturisit fapta.
„Vă rog să le luați înapoi,
aduc ghinion”, a scris ea.
Femeia și-a justificat fapta
comisă în urmă cu 15 ani, spunând că-și dorește „o bucată de
istorie pe care nimeni nu o putea avea”, însă a ajuns repede la
concluzia că artefactele „aveau
energie negativă”.
În scrisoare, Nicole a măr-

„Îmi place
să mă angajez
în noi călătorii,
îmi place entuziasmul noilor
proiecte, fiorul
de a aduce la
viață noi povești. Cleopatra
este o poveste
pe care am vrut
să o spun de foarte mult timp. Nu pot fi mai recunoscătoare pentru această echipă și pentru această oportunitate”, a spus Gal Gadot.
Filmul va fi produs de Paramount Pictures și este
scris de Laeta Kalogridis într-o reluare a poveștii epice
făcută celebră de Elizabeth Taylor în clasicul ei film
din 1963.
Anunțul a atras critici în legătură cu desemnarea
unei israeliene în rolul Reginei Egiptului, numeroși
opozanți susținând că o femeie arabă sau neagră ar fi
trebuit să câștige acest rol. Alții s-au opus pur și simplu
pentru că Gadot este israeliană.
Cleopatra a fost ultima conducătoare ptolemeică a
Egiptului, descendentă din Ptolemeu I Soter, un general grec macedonean și apropiat al lui Alexandru cel
Mare.
Gadot, care, la fel ca majoritatea tinerilor israelieni, a servit în armată (Tzahal), a născut controverse
în 2014 cu o postare pe Facebook în care își exprima
solidaritatea cu cetățenii israelieni aflați sub rachetele
Hamas și cu soldații israelieni care luptau împotriva
organizației Hamas din Fâșia Gaza.
„Trimit dragostea și rugăciunile către cetățenii mei
israelieni”, a scris ea atunci. „Mai ales, pentru toți băieții și fetele care își
riscă viața, protejându-mi țara
împotriva actelor
oribile comise de
Hamas, care se
ascund ca lașii în
spatele femeilor
și copiilor”.
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turisit că și-a învățat lecția și
că dorește „iertare de la Dumnezeu”. „Acum am 36 de ani
și am avut cancer de sân de
două ori”, a spus ea. „Ultima
dată am suferit o dublă mastectomie. Eu și familia mea
am avut și probleme financiare. Suntem oameni buni și nu
vreau să transmit acest blestem
familiei sau copiilor mei”.

Dezamorsare
Scafandrii din Marina Militară poloneză au început
luni operaţiunea de dezamorsare a unei bombe
rămase din Al Doilea Război Mondial, care cântăreşte
câteva tone şi a fost descoperită abia în 2019 în
portul din Swinoujscie

B

omba britanică,
numită Tallboy,
c â n t ă re ş t e 5 , 4
tone, conform BBC, fiind
descoperită în timp ce o
echipă de muncitori lucra
la adâncirea unui canal.
Operaţiunea de scoatere
a bombei va fi una dintre
cele mai dificile de acest gen desfăşurată în Europa.
Scafandrii au prevăzut trei zile doar pentru scoaterea bombei
din nisipul în care se află. Abia după ce această operaţiune va fi
încheiată, echipa va încerca să scoată detonatorul, a declarat un
oficial al marinei.
Dacă totul merge bine, următorul pas va fi neutralizarea încărcăturii explozive rămasă în rachetă printr-o explozie controlată.
Aproximativ 750 de locuitori ai oraşului au fost evacuaţi din
casele lor în timpul acestui proiect care va dura o săptămână.

•
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Măștile purtate
incorect

Tratament similar celui
primit de Donald Trump

Un studiu recent pe marginea folosirii
măștilor în Israel a arătat că „majoritatea
populației se expune la infectarea cu
COVID-19 din cauza folosirii greșite a
măștilor pe față”

AstraZeneca a primit 486 milioane de dolari pentru
a dezvolta un tratament similar celui primit de
președintele american Donald Trump și intenționează
să furnizeze până la 100.000 de doze
începând cu sfârșitul anului 2020

S

tudiul respectiv a vizat în principal frecvența
cu care israelienii își schimbă măștile.
Experții în sănătate recomandă schimbarea măștii din două în două ore. Măștile folosite
prea mult timp pot deveni mediul perfect de dezvoltare a bacteriilor, în special dacă după utilizare
masca e așezată pe o masă. În felul acesta, ciclul de
dezvoltare a bacteriilor se perpetuează la nesfârșit.
Conform aceluiași studiu, 90% din populație nu
își schimbă masca din două în două ore. Mai bine
de 25% din populație a raportat că își schimbă
masca mai puțin de o dată pe zi, adică o mare
parte din israelieni folosește aceeași mască timp de
câteva zile și mai puțin de 10% din cei ce folosesc
măști de unică folosință au raportat folosirea a trei
sau mai multe măști pe zi.

A

cordul dintre companie
şi guvernul american
presupune dezvoltarea
unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni
COVID-19, mai ales în cazul
celor cu vârsta de peste 80 de
ani.
Produsele pe bază de anticorpi sunt în centrul atenției de
când Trump a primit tratament
cu anticorpi, medicamentul companiei Regeneron.
Preşedintele a publicat şi un video pe Internet când îi lăuda beneficiile. „Mi-au dat Regeneron şi a fost de necrezut. M-am simțit
bine imediat. M-am simțit bine acum trei zile, la fel cum mă simt
acum. Vreau doar să vă spun că avem Regeneron, avem şi un medicament similar la Eli Lilly şi încercăm să le aducem pentru utilizarea
în regim de urgenţă”, a spus Donald Trump.

Producţia de Remdesivir
Ungaria a anunţat că a demarat deja producția de
Remdesivir, singurul medicament dovedit eficient prin
studii clinice, împotriva infecției cu noul coronavirus

Circa 20% din israelieni raportează că își
schimbă masca o dată pe zi.
Peste 75% din populație folosește măști chirurgicale, în timp ce restul populației folosește
măști lavabile reutilizabile. Studiul a fost realizat
de institutul de cercetări RotemAR și Amos Gazit
Ltd, care recomandă populației să treacă pe măști
anti-virale, refolosibile, cu proprietăți anti-microbiene pe straturile interioare și exterioare ale
pânzei, cum ar fi masca „Livinguard”.
În cadrul studiului a fost intervievat un eșantion reprezentativ al populației israeliano-evreiești
cu vârsta peste 18 ani.

P

roducția de Remdesivir,
singurul medicament care
până acum a fost dovedit
eficient, prin studii clinice, împotriva infecției cu noul coronavirus,
a demarat deja în Ungaria, com-
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pania farmaceutică Richter, fabricând până la acest moment suficiente doze pentru tratamentul a
250 de pacienţi. Anunţul oficial
privind producția de Remdesivir a
fost făcut de ministrul maghiar al
inovației şi al tehnologiei.
Guvernul de la Budapesta a dat asigurări
că, până la sfârșitul lunii
octombrie, vor fi produse
suficiente doze pentru a
trata peste 800 de pacienţi.
Medicamentul Remdesivir este fabricat original
în SUA de Gilead Sciences.
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ORIZONTAL: 1. Unelte de săpat. 2. Unealtă
folosită în dulgherie. 3. Doime! — Termen
de viitor — Unealtă cizmărească. 4. Insulă
grecească — Soare egiptean. 5. Jumătate de
tren! — Unelte pentru înclinat dinţii ferăstraielor. 6. Şef turc — Comună în Franţa —
Poftim! 7. Început de chelie! — Unealtă de
pescuit. 8. A impresiona — Masiv în Sahara.
9. Carne! — Scule. 10. Produs lactat prin fermentare — Ifose.
VERTICAL: 1. Cârlige de apucat peștele.
2. Unealtă folosită în lăcătuşerie. 3. Carte!
4. Unealtă de pescuit formată dintr-o plasă
mare — Unealtă de cernut. 5. Papagal american — Încă o dată — Nota traducătorului.
6. Bice! — Unelte de pescuit cu momeală.
7. Regiune în România — Unealtă pentru curăţat pielea şi părul vitelor. 8. Înfăţişare
— Însemnări scrise... pe portativ! 9. Acoperăminte capilare — Erbiu. 10. Moluşte gasteropode — Uite!
CUVINTE RARE: LERO, ADE, TAO, OAS,
ENA.

UMOR

- Dar şi periculos... dacă află nevastă-mea, mă omoară!

Ea cumpără pentru el o duzină de
*
chiloţi de aceeaşi culoare.
Un
bărbat
îi
spune
prietenului
El: De ce de-aceeaşi culoare? Ca
său:
să spună lumea că nu-mi schimb ni- Soția mea ține o cură de slăbit
ciodată chiloţii?
de
trei
săptămâni.
Ea: Care lume?
- Cât a pierdut până acum?
Tăcere…
- Două săptămâni.

*

Doi tipi discutau.
- Sunt însurat de 20 de
ani şi mereu îndrăgostit de
aceeaşi femeie.
- Mi se pare un lucru
admirabil!

36

*

– Tată poţi să scrii pe
întuneric?
– Hai să încercăm!
– Bine tată, am stins lumina, acum semnează carnetul
de note.
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Soluțiile jocurilor din numărul trecut:
Integramă: p, m, mitan, loco, bocit, zana, c, r, sitar,
firimituri, caminari, casaloti, c, latine, cr, pititi, ura, ti,
amonit, do, aripate, repica, ir, mira, ilice.
Pag. 36: venerabila, agitatoric, latitudine, il, ca, omis,
din, tr, ist, izocianat, tabinet, ic, atita, iata, tolera, sol,
eriteme, re.
Pag. 37: a) culegatori, acoperitor, latite, ine, az, linotip, mura, dra, a, ira, van, er, titra, acra, a, aisa, rob,
totalitari, examinabil. b) interimare, maimutarit, pus,
saraci, ofta, rc, ac, rr, daian, a, taler, tea, agasat, ape, nin,
mangal, tacticoasa, ateista, an. c) patriciana, abreviatie,
raid, untar, as, ars, aso, toata, cr, n, i, ranca, ca, coc,
gangav, enea, raita, rictus, zal, exterioare. d) spectatori,
cortina, at, eroi, acasa, n, sti, ere, aa, opereta, car, ten,
t, atu, bu, ate, fotolii, an, irozi, acte, sir, turneu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL :
1. De un carac1
ter pur-personal. 2. Distanţa 2
între şinele de
cale ferată. 3. 3
Iubitul Julietei 4
— Localitate în
S.U.A. 4. Geme! 5
— Localitate în
6
Rusia — Răsărit.
5. Pregătită la 7
toate — Început
de plecare! — 8
Aproape tot! 6. 9
Ţară în Africa.
7. Conţinut de 10
sine stătător. 8.
Orăşel în Mexic — Are aripi. 9. Patrie — A spinteca apa. 10.
Morală — Nimic în plus!
VERTICAL: 1. Piele preparată pentru scris, în vechime (pl.)
2. Însoţit, în special la un instrument muzical. 3. Ramură —
Au în grija lor o pupilă. 4. A face o mişcare bruscă provocată
de o surpriză — La cusut. 5. Curge în Franţa sau se citește
la Tel Aviv — Fir la război. 6 Calciu — Preferinţe. 7. Fluviu
care se varsă în golful Botnic — De neam latin (fem.). 8. Ţaţă
la ţară — Fiul fiului meu. 9. Lipsiţi de orice gust — Armăsar
dobrogean. 10. Partea de jos la un cort! — A ţinut un toast.
CUVINTE RARE: ELO, SNO, NIO, ITON, UME.

ORIZONTAL:
1.
Şi-a revenit
1
E
E
I
I
în fire. 2. Pan2 I
E
talon de ţăran — Profesor
3
E
antic de vorbire frumoasă.
4
I
I
I
3. Orăşel în
5
Franţa — Lipsit de orice
6
I I
gust — Natriu
7
în chimie. 4.
I
Căpătat în dar
8 I
I
I
— Vorbeşte numai prin ges9
I
turi, dar nu e
I
E
10
mut! 5. Făcută
mărunt-mărunt. 6. Partea din faţă şi partea din dos la un tanc! — Obligaţii cauzate de lipsuri monetare! 7. Are gripă... — Complet
inocent moralmente şi trupeşte. 8. Nejust — Aproximativ.
9. Are valoarea completă — Armăsar. 10. Suprafeţe pătrate
de teren — A pune pe cineva după gratii.
VERTICAL: 1. E cu totul altfel! 2. Ceva impalpabil, dar
mirositor — Pasăre cântătoare. 3. A fost observat — Mici
prelungiri protoplasmatice. 4. Mere! — Nu e prea pretenţioasă. 5. Organ principal aşezat sub diafragmă — Ei, aş!
6. Pact oficial între două ţări — Un fel de mămăligă foarte
moale. 7. Pui de capră — Ascuţitoare de cuţite, foarfece
etc. 8. Un cont curent, pe scurt — Legumă de supă. 9.
Atomi încărcaţi cu electricitate — Ivit pe neaşteptate. 10.
Adusă la cunoştinţa întregii lumi.
CUVINTE RARE: MER — CILI — CIR.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ORIZONTAL:
1. E la marginea
1
F
unui oraş (f.). 2.
A pune mâna pe
2
A
ceva — Omul fără
3
N
buric! 3. În fond,
nişte porci (î din
4
A
i) — Fire de… fa5
R
sole! 4. Măsură
de capacitate,
6
veche — Lac în
Suedia — Ale7
xandru cel mic.
8
5. Ing a plecat
din localitatea
9
Xingu! — Lucră10
tor de curte boierească. 6. Persia de azi — Muza elegiei. 7. Posedare cu forţa (pl.) — Alifie
la ţară. 8. Originară din Teba — Băutură absolut necesară
vieţii. 9. Plantă textilă — Şi-a pierdut momentan cunoştinţa.
10. Ia ghici!
VERTICAL: 1. Ajuns la cel mai înalt grad de senzaţie. 2.
Oameni dedaţi plăcerilor vieţii. 3. Drum cunoscut — Simbol
de imaculat. 4. Localitate în Peru — Se ivesc o dată la 12 luni
(m.). 5. Nume vechi de felinar — Simbolul căsătoriei. 6. Fiinţe supranaturale, cu aripioare şi... drăgălaşe! 7. Zeul Soare
— Gaură la nas (pl.) — Sfârşit la sfârşit! 8. Munte în Creta —
Îţi aparţine — Insulă în Pacific. 9. A privi spre... — Invenţia
lui Gutenberg. 10. Adusă într-o stare sau formă mai bună.
CUVINTE RARE: ANN — IDA— ANU.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORIZONTAL : 1.
Recensământ cetă- 1
E
I
ţenesc la Romani
I
— Binecuvântat cu 2 E
două soacre! 2.
3
I
I
Independentă la o
vârstă mică. 3. Risc 4 E
E
fără sfârşit! — VorI
bit cu voce aspră. 5
4. Pus la înfăţişare 6 O
I
pentru toţi — ToO E
talitatea elemen- 7
telor lichide de pe
I
glob. 5. Localitate 8 I
în Peru — Abis! — 9
Noroi. 6. Beţişor
E
U
I
de legat firele la 10
războiul de ţesut
— Pune condiţii! 7. A condus cea dintâi menajerie! — Lovit cu
violenţă. 8. Pune mâna! — Metal de... clopot! 9. Celebru munte
cunoscut de la potop — Crustaceu. 10. Cum s-ar spune... o boccea!
VERTICAL: 1. Totalitatea regalelor la o solemnitate. 2. Staţie
care transmite un program radiofonic. 3. Targa pentru un decedat — Bag la urmă! 4. În vârf de snop! — Producător de snopi!
— A pregăti pământul pentru snopi! 5. Cârâit de cioară — Transportat. 6. Vrednică de milă — Animal din America tropicală. 7.
Localitate în Austria — Primul om după legendă. 8. S-a terminat! — Lucrători la calea ferată. 9. Altfel decât e normal să fie
(fem.) — Instrument casnic. 10. Studiul mărimilor şi cantităţilor.
CUVINTE RARE: MALA — OTINC — TATU — IPS.

Jo i , 1 5 o c t o m b r i e 2 0 2 0

•

G A Z E TA RO M Â N E A S C Ă 3 7

G A Z E TA P U B L I C I TAT E
xvcbzfhgkshgkscaneasca

Avocat SYBILLE KRINSKY,
expert în spețele vârstei a treia
Procuri (ipui coah mitmasheh), testamente,
locuințe protejate, administrarea
proprietății, daune și accidente.
În cazul persoanelor în vârstă, consilierea
juridică se poate face la domiciliul clientului,
în conformitate cu reglementările de
sănătate în vigoare.
Str. Yakov 15 alef, Tel Aviv
Tel. 0507-266050
Email: sybillekrinsky@gmail.com

Aprinderea lumânărilor
Pericopa Bereshit
VINERI
16.10.2020

SÂMBĂTĂ
17.10.2020

Tel Aviv

17:46

18:42

Ierusalim

17:29

18:40

Haifa

17:38

18:32

București

18:11

19:11

Timpul trece mai plăcut
când citești o carte bună!
Harriet Lummis Smith - Pollyanna, flori de portocal .  .  .  .  60
Eleanor H. Porter - David și vioara lui .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
Rudyard Kipling - Cărțile junglei .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Raffaello Giovagnoli - Spartacus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Mark Twain - Prinț și cerșetor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
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
Marin Sorescu - Unde fugim de acasă (copii) .  .  .  .  .  .  .  .  80
Calistrat Hogaș - Pe drumuri de munte.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Alexandru Macedonski - Poema rondelurilor .  .  .  .  .  .  .  .  .50

șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.
șk.

Comandă acum
la telefon 0524-716004!

Ratele de CURS VALUTAR
Valabile pentru data de 15.10.2020

NOU! NOU! NOU!

șekeli
Monedă

Cumpărare

Vânzare

1 dolar
american

3,34

3,41

1 euro

3,95

4,02

1 liră
sterlină
1 leu
românesc

4,33

4,41

0,82

0,84

PROGNOZA METEO
15 - 17 octombrie
Zonă

joi,
15 oct

vineri,
16 oct

sâmbătă,
17 oct

Haifa

27°

26°

28°

Nazareth

30°

29°

29°

Tveria

34°

34°

34°

Tel Aviv

28°

28°

29°

Ierusalim

28°

27°

27°

Eilat

36°

36°

37°

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.
„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

* valorile reprezintă media zilei
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Cărți noi, bestselleruri la dispoziția dumneavoastră
Romanul este povestea Mariei, o fată dintr-un
sat brazilian, ale cărei prime întâlniri inocente
cu dragostea o lasă cu inima frântă. La o vârstă
fragedă, ea se convinge că nu va găsi niciodată
dragostea adevărată, crezând în schimb că
„dragostea este un lucru cumplit care te face
să suferi...“ O întâlnire întâmplătoare în Rio de
Janeiro o face să plece la Geneva, unde visează să
găsească faima și bogăție, dar sfârșește în stradă,
ca prostituată.

În poveştile de dragoste există întotdeauna ceva
care ne apropie de eternitate şi de esenţa vieţii,
pentru că ele conţin toate tainele lumii. Ce se
întâmplă însă atunci când timiditatea împiedică o
dragoste adolescentină să înflorească? Şi ce se
întâmplă când, unsprezece ani mai târziu, destinul
îi reuneşte pe îndrăgostiţi? Lângă râul Piedra,
într-un sătuc din Pirineii francezi, încercând să
găsească răspunsul la marile întrebări ale vieţii,
doi îndrăgostiți nu-l vor afla decât prin iubire.

Linda tocmai a împlinit 31 de ani şi, în ochii
celorlalți, are o viaţă perfectă – o căsnicie
exemplară, doi copii reușiți, o carieră de succes
şi o casă luxoasă în Geneva. De fapt, ea se află
la capătul puterilor, într-atât o obosește mimarea
unei fericiri pe care nu o simte. Numai că, într-o
zi, îl reîntâlnește pe Jacob și în ea se redeșteaptă
o pasiune de mult uitată. Romanul „Adulter”
ilustrează criza existenţială a unei tinere femei din
zilele noastre, surprinzând cu fineţe psihologică
încercările prin care trece pentru a se regăsi.

Imediat după miezul nopții, o puternică furtună
de zăpadă oprește brusc faimosul Orient Express.
Luxosul tren are surprinzător de mulți pasageri
pentru această perioadă a anului. Însă dimineață,
unul dintre călători nu-și mai face apariția și
un american este găsit mort în compartiment,
înjunghiat de douăsprezece ori, cu ușa
compartimentului încuiată pe dinăuntru...

Volumul este considerat cea mai citită și cea
mai vândută carte a scriitoarei. Zece oameni
sunt ademeniți să vină pe o insulă, sub diferite
pretexte. Fiecare dintre ei a fost făptaș al unei
crime dar fie a scăpat de justiție, fie a comis un
act care nu poate fi sancționat legal. Încă din
prima seară, sunt informați că au fost aduși pe
insulă să plătească pentru ce au făcut.

Hercule Poirot se află în față unui nou mister: de
data aceasta, trebuie să descâlcească ițele unui
caz de crimă vechi de 16 ani. Atunci, Caroline
Crale a fost condamnată la moarte pentru uciderea
soțului său, excentricul artist Amyas, totul fiind
considerat o crimă pasională. Și lucrurile sunt cu
atât mai complicate cu cât există nu unul, ci cinci
posibili criminali.

În tinerețe, Florentino și Daza trăiseră o
pasionantă poveste de dragoste. Când Florentino
află că Fermina se va căsători cu un doctor bogat,
simte că viața lui s-a sfârșit. Deși își găsește
echilibrul, dragostea lui pentru Fermina rămâne
la fel de puternică. Așa că, după 50 de ani, 9 luni
și 4 zile de despărțire, Florentino își reînnoiește
declarația de dragoste în fața femeii visurilor lui.
Acest roman este una dintre cele mai frumoase
și mai tragice povești de dragoste din literatura
universală; povestea a fost ecranizată în 2008.

Istoria celor o sută de ani ai fabuloasei aventuri
trăite de cele şapte generaţii ale familiei Buendía,
cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile,
disperările şi speranţele lor, este de fapt istoria
miticului Macondo. Volumul este capodopera care
l-a propulsat pe Gabriel García Márquez pe orbita
celebrității internaționale și i-a adus premiul Nobel
(1982). Cartea, în opinia unanimă a criticii, este,
după Don Quijote de la Mancha, cel mai frumos
roman de expresie spaniolă din toate timpurile.

Apărut în 1947, Ciuma este considerat unul dintre
cele mai profunde și mai influente romane ale
secolului trecut. Departe de a fi doar o poveste
despre ciumă, el vorbește în egală măsură despre
marile catastrofe ale epocii. Lașitate, dăruire,
nesăbuință, iubire, credință și disperare, toate se
amestecă și se împletesc într-o carte despre om
și umanitate. Și totuși, câte asemănări se pot găsi
cu pandemia Coronavirusului...

Cărțile costă 80 de șekeli /bucata
și se expediază cu poșta.
Cei care achiziționează 5 volume,
le primesc la ușă, aduse de un curier.
Comenzi la tel. 0524-716.004
Jo i , 1 5 o c t o m b r i e 2 0 2 0
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Cărți noi, bestselleruri la dispoziția dumneavoastră
Cu talentul său inegalabil, Danielle Steel aduce
la viață o epocă trecută a contrastelor, de la
obiceiurile elegante ale aristocrației antebelice,
până la disperarea și brutalitatea războiului, în
care dragostea unei mame și curajul unei fiice
reușesc să aducă speranță chiar și în cel mai
întunecat ceas al istoriei.
Danielle Steel are peste 580 de milioane de
cărți vândute în 47 de țări! Ea este cel mai
vândut autor în viață din toate timpurile!

Viețile a două femei extraordinare - o scriitoare și
o tânără indiană - se împletesc într-o călătorie de
neuitat în secolul al XVIII-lea, într-o tulburătoare
poveste despre dragoste, curaj și familie.
Cum a ajuns oare o indiană sioux să călătorească din
Lumea Nouă la curtea franceză a Mariei Antoaneta? Și
cum a ajuns să se căsătorească ea cu un marchiz?
Brigitte decide să pornească pe urmele acestei
femei excepționale și, pe măsură ce pune cap la cap
puzzle-ul călătoriei lui Wachiwi, viața ei liniștită se
transformă ea însăși într-o aventură.

Hugues, un tânăr și ambițios hotelier, vede
în vechiul „Hôtel Vendôme” ceea ce nimeni
altcineva nu vede: un adevărat diamant neșlefuit,
ascuns pe o străduță liniștită din Manhattan.
Eforturile uriașe pe care acesta le depune pentru
restaurarea hotelului, sunt în final răsplătite.
Vendôme își recapătă eleganța și strălucirea
de altădată, devenind un adevărat refugiu
newyorkez pentru celebrități și oameni bogați și
totodată căminul perfect pentru frumoasa soție a
lui Hugues și pentru fiica lor de patru ani.

„Obligat de onoare” este o poveste de dragoste
clasică care explorează nenumăratele emoții care îi
determină pe bărbați și pe femei să se regăsească
- să depășească granițele fricii, ale incertitudinii,
chiar și ale urii, și să exploreze teritoriul neexplorat
al iubirii. Sandra Brown este una dintre cele mai
cunoscute autoare americane contemporane. Cărțile ei
au fost publicate în 33 de țări, în peste
80 de milioane de exemplare.

Dani și Webster sunt nevoiți să dea ochii după
zece ani de la ultima lor întâlnire. Ultima dată
când s-au văzut, cei doi îndrăgostiți au fugit
să se căsătorească, dar părinții lui Dani l-au
considerat nedemn pe Logan pentru fiica lor,
prea sărac pentru a face parte din familia
lor. Logan a fost închis în închisoare pentru
câteva zile, suficient cât să se ceară anularea
căsătoriei, dar dragostea lor nu s-a stins
niciodată...

Megan este o tânără văduvă care și-a găsit consolarea
în munca de director de vânzări la un important post
de televiziune. Cea mai mare agenție de publicitate
cu care colaborează este condusă de Josh Bennett,
fostul șef al lui James, soțul ei care și-a găsit sfârșitul
tragic în urmă cu trei ani. Megan nutrește o profundă
antipatie pentru Josh din cauza sărutului pasional pe
care l-au împărtășit în noaptea nunții ei cu James.
Megan va fi atrasă astfel într-un joc înșelător de-a
șoarecele și pisica de bărbatul care a reușit să îi dea
un sărut pe care nu l-a uitat niciodată... sărutul ispitei.

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

