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Promoție
super

Lecțiile lui Henry Kissinger
pentru Siria

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Pentru a descifra ata-
curile aeriene ordonate
de administrația ameri-
cană în Siria, cea mai
bună grilă de analiză
este cea inspirată de
fostul secretar de
Stat american Henry
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De câtă vitamina D avem
nevoie?
Esențială pentru ab-
sorbția calciului și sănă-
tatea oaselor, vitamina
D a creat multe mituri.
Unii experți o privesc
ca pe o vitamină-
minune, recomandând
doze crescute.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8

555511114444----222288885555----0000000055552222

■ Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■  În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
dreptul matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■  Onorarii rezonabile.
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BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI
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ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508
Toll free: 1-866-995-5139

R.B.Q. 8323-5051-33
8531 Delmeade, suite 101

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Între 19 aprilie și 28
mai, Musée des maîtres et
artisans du Québec găz-
duiește expoziția „Es-
pérance - Rêves et espoirs”
a grupului de artiști plastici
Le Levant, din care face

parte și pictorița Anca Ciupitu. Grupul Le
Levant numără 28 de artiști, imigranți în
mare parte, de prima sau a doua generație.
Expoziția se înscrie în seria evenimentelor
dedicate celebrării a 375 de ani de exis-
tență a orașului Montreal. Titlul său evocă
aspirațiile pe care imigranții din toate
colțurile lumii le au venind în Canada -
speranța unei vieți mai bune, a unei vieți
în pace. Lucrările invită la o reflecție
asupra Celuilalt și ideii de apartenență la
aceeași lume și umanitate.  

Anca Ciupitu expune două lucrări în
ulei, realizate cu spatula. Prima se inti-

tulează „Labyrinth” (36”x48”) și este con-
struită pe tema primăverii ca simbol al
speranței, renașterii, reunificării, sublini-
ind ideea că natura este cea care ne îm-

bracă în armoniile sale și ne
face să păstrăm speranța în
ciuda vicisitudinilor. A
doua poartă numele de
„Quo vadis” (24”x36”) și
se poziționează - prin titlu
și tușa roșie, agresivă - de
partea cealaltă a balanței,
ca un avertisment, un sem-
nal pentru trezirea conști-
inței în fața pericolului
focului, al amenințării, al
violenței etc. care ne pot
lăsa despuiați, ne pot face
să pierdem speranța.

Musée des maîtres et ar-
tisans du Québec este situat
la 615 avenue Sainte-
Croix, Saint-Laurent, H4L
3X6 (metrou Du Collège).

Expoziția „Espérance - Rêves et espoirs”
poate fi vizitată de miercuri până du-
minică, de la 12.00 la 17.00. Info: 514-
747-7367.

Anca Ciupitu la Musée des
maîtres et artisans du Québec

Milene Herțug la Galeria 
Michel-Ange
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Renumita galerie Michel-Ange din
Montreal, nume de referință de peste 30 de
ani în arta quebecheză și canadiană, clasică
și contemporană, a achiziționat recent șase
lucrări semnate de Milene Herțug. Pic-
torița de origine română și-a perfecționat
viziunea artistică de-a lungul timpului și
continentelor, prin studiul și practica
diferitelor tehnici, în Romania, dar și în
Africa și Asia. Stabilită în Canada, a stu-
diat istoria artei la Univesité de Montréal și
și-a consolidat reputația artistică prin ex-

poziții personale și colective, participări la
festivaluri de artă și sesiuni de pictură live. 

Lucrările de la Galeria Michel-Ange
fac parte din proiectul pe care artista l-a in-
titulat „Manifest - The Dangers of Grow-
ing up”, o serie de lucrări prin intermediul
cărora Milene Herțug denunță fenomenele
ce îi alterează valorile proprii, ca de
exemplu indolenta, inconștiența, mondia-
lizarea, injustiția socială. Tablourile
vorbesc despre decalajul dintre propriul eu
și lumea înconjurătoare, destabilizantă. Ele
impresionează prin maturitatea stilului,
prin balansul între petele de culoare și
forme și, bineînțeles prin mesajul lor. 

Fotografiile tablourilor lui Milene
Herțug - „Behind the history” (24”x36”),
„A perfect illusion” (12”x12”), „Para-
digme” (30”x15”), „What is normal”
(30”x15”), „I still have your picture”
(24”x24”) și „Be yourself” (18”x24”),
toate în culori acrilice - sunt disponibile pe
situl galeriei, la www.michel-ange.net.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, întotdeauna în ritm cu
natura. În paralel cu o bogată activitate
expozițională, ea a publicat patru volume
de poezii și o carte de interviuri cu perso-
nalități românești din Montreal.

MUTAREA PIE�EI ROMÂNIEI ȘI A 
STATUII LUI EMINESCU

Mai multe asociații comunitare
românești au solicitat sprijinul autorităților
municipale pentru mutarea Pieței
României din arondismentul Plateau
Mont-Royal, unde se află acum, în
arondismentul Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce, unde există cea mai mare
concentrare de montrealezi de origine
română de pe insulă. 

Solicitarea este motivată și de faptul că
spațiul actual care găzduiește Piața
României și statuia poetului Mihai Emi-
nescu, situat între străzile Sewell și Clark,
va fi reamenajat pentru a face loc unui
parc pentru copii. În acest context, Parcul
Troie (situat între Chemin Côte-des-
Neiges și străzile Gatineau și Decelles)
este considerat un loc mult mai adecvat
pentru Piața României la Montreal și am-
plasarea unei opere de artă publică. Statuia
lui Mihai Eminescu, realizată de renumitul
sculptor Vasile Gorduz, a fost donată de
Guvernul României. 

Reamintim că Piața României de la
Montreal a fost creată în urma unui proto-
col semnat între Primăria Montreal și Gu-
vernul României, prin care a fost creată și
Piața Montreal la București (la intersecția
bulevardelor Expoziției și Mărăști). Am-
bele au fost inaugurate în 2004, cea de la
Montreal marcând un moment important
în istoria protestelor împotriva puterii de
la București: „îmbrânzirea” lui Ion Iliescu,
președintele României de atunci.   

ORA POVEȘTILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Duminică 7 mai, între orele 10.30-

11.30, Teatrul Inimagimô de la Grande
Bibliothèque va găzdui „Ora poveștilor în
limba română”, povestite de Maria Dan-
deș Lupu. Activitatea este destinată copi-
ilor mai mici de 13 ani. Intrarea este
gratuită, pe bază de rezervare (numărul de
locuri este limitat la 20; cei fără bilet pot
intra în măsura locurilor rămase disponi-
bile). Fiecare copil trebuie să fie însoțit de
un adult. 

Info: 514-873-1100 | banq.qc.ca.
Adresa: 475 De Maisonneuve Est, Biblio-
thèque et archives nationales du Québec -
Niveau M, Montreal, H2L 5C4 (metrou
Berri-UQAM, autobuzele 15, 24, 30, 125).

AAnnuunnțțuurrii  ccoommuunniittaarree

Anca Ciupitu - „Labyrinth” (36”x48”). 
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551144--446633--99666688
433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

SkyLawn Travel
► Bilete de avion - orice destinatie
► Asigurari de voiaj
► Tururi si croaziere
► Pachete turistice all inclusive

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

Salonul internațional de artă 
Artizana

În data de 7 mai 2017, la centrul
Jeunesse Ukrainienne din Montreal, are
loc cea de-a doua ediție a Salonului in-
ternațional de artă Artizana. La salon
participă în jur de 40 de artizani, dintre
care cinci sunt de origine română, nouă
din Republica Moldova, iar restul din
Rusia și Ucraina.

Organizatoarele - Marina Stavilă
Josu, Liliana Surugiu (originare din Re-
publica Moldova) și ucraineanca Olga
Chebotanuk - invită publicul să susțină
arta de artizanat, care îmbină tradiția cu
idei și concepte noi de confecționare a
unor produse diverse.

Ce puteți găsi la acest salon de arti-
zanat? Bijuterii făcute de mână, ca cele
confecționate de Mariana Tudor, Irina
Petrenko (Iris Design), Liliana Su-
rugiu (Bijouxcan), inspirate de pă-
durile boreale ale Canadei, Tatiana
Rusu, care pune în valoare diverse ma-
teriale naturale precum coconi de mă-

tase, etc. 
Veți găsi și produse cosmetice natu-

rale fabricate de Andreea Cocari (Na-
turia Cosmétiques Naturels) din
plante și flori, precum și creme pentru
piele, lumânări terapeutice din ceară de
albine, săpunuri făcute la rece și
săpunuri îmbrăcate în lână împâslită  cu
un strat subțire de flori de levănțică,
care pot fi folosite direct pe piele ca un
excelent și foarte fin exfoliant, în-
locuind buretele, confecționate de
Carmen Cimpian. Tehnica împâslirii
este cunoscută şi sub denumirea de
„felting”, iar Nelly Rusu va oferi în
cadrul salonului un atelier de inițiere în
această tehnică.

Amintim de asemenea și poșetele
împletite din hârtie de reviste (special
tratată) ale Claudiei Rafan, creațiile
din hârtie și felicitările personalizate ale
Magdalenei Dote, articolele croșetate
ale Marianei Luchian și Liliei Isamov

- de la coliere, la poșete, la haine pentru
copii și diverse alte accesorii, eșarfele
și fularele din lână merinos, mătase na-
turală, in și chiar urzici făcute de Olga
Saraevscaia-Sivaciuc, sau jucăriile din
hârtie prezentate de compania Hartia-
toys. Acestea constituie doar un eșan-
tion al produselor pe care le veți putea
admira și achiziționa în cadrul Salonu-
lui internațional Artizana.

Evenimentul va avea loc între orele
10.00 și 18.00. Centrul Jeunesse
Ukrainienne din Montreal este situat la
3270 rue Baubien Est, H1X 3C9. Mai
multe informații, precum și fotografii cu
produsele expuse, veți putea găsi pe
pagina Facebook Salon d'art interna-
tional Artizana. Ne alăturăm organiza-
toarelor în a vă îndemna să mergeți și să
vedeți frumusețile ce ies din mâinile
acestor creatoare, căci artizanatul cere
mult efort și dedicație. 

ACCENT MONTREAL

Pe data de 26 aprilie, la sediul UNEQ (Union des
écrivaines et des écrivains québécois) a avut loc o
întâlnire literară cu scriitoarele Felicia Mihali și
Miruna Tarcău. Evenimentul, intitulat „Regards et
jeux dans l’espace francophone”, a fost animat de
Anne Brigitte Renaud, romancieră și editoare
(fondatoarea Editurii Chauve-souris). El s-a înscris
în seria de evenimente prilejuite de celebrarea a 375
de ani de existență a orașului Montreal, aniversare ce
a sporit interesul pentru multiplele identități cultu-
rale ce conviețuiesc în această metropolă. 

Discuțiile s-au centrat asupra felului în care cele
două scriitoare de origine română, Felicia Mihali și
Miruna Tarcău, au experimentat imigrația, ele fiind
imigrante de primă și respectiv a doua generație,
precum și relația lor cu limba franceză, în care au
publicat aici la Montreal. 

Felicia Mihali este un nume important, recunos-
cut, în lumea literară din Quebec și Canada. Succe-
sul său se măsoară prin cele opt romane în franceză
- „La bien-aimée de Kandahar” (2016), „L’enlève-
ment de Sabina” (2011), „Confession pour un ordi-
nateur” (2009), „Dina” (2008), „Sweet, sweet
China” (2007), „La reine et le soldat” (2005), „Luc,
le Chinois et moi” (2004), „Le pays du fromage”
(2002) - și două în engleză - „A Second Chance”
(2014) și „The Darling of Kandahar” (2012) -
pu-blicate la edituri prestigioase precum XYZ și
Linda Leith, prin criticile pozitive apărute în Le
Devoir, The Globe and Mail, Maclean’s și multe al-
tele, prin selecționarea romanului „The Darling of
Kandahar”, în 2013, în Top 10 al cărților din Que-
bec pentru faimoasa emisiune Canada Reads de la
CBC.

La rândul său, Miruna Tarcău, scriitoare, jurna-
listă și critic literar, se bucură de un real succes, de-
butând la doar 16 ani cu romanul polițist „L’Île du
Diable” (2006). Au urmat apoi volumele „Le choix
de Selenae”, „La naissance de l’élu” și trilogia „The
Rise to Power”, toate în genul romanului de fantezie
eroică. 

În prezent ea face un doctorat la Universitatea
McGill, unde este și profesoară de literatură franceză
a secolului XX, și publică frecvent cronici literare
în reviste precum L'Esprit libre, Entrevous și La
Recrue du mois.

FFeelliicciiaa  MMiihhaallii  șșii  MMiirruunnaa
TTaarrccăăuu  --  RReeggrraaddss  eett  
jjeeuuxx  ddaannss  ll’’eessppaaccee  
ffrraannccoopphhoonnee

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZIEVENIMENT

Duminică, 7 mai, are loc la Montreal Salonul internațional de artă Artizana, în care
veți putea găsi obiecte inedite și cadouri ideale, de la decorații interioare, la bijuterii
și accesorii, produse cosmetice, dulciuri, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte. 

►
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

În luna martie a.c., în
cadrul Cenaclului Emi-
nescu, a avut loc lansarea
cărții „Radu Stanca -
Evocări și interpretări în
evantai” a prof. univ.
Anca Sîrghie, istoric li-

terar, invitată specială din Sibiu. Volumul,
apărut la Editura Technomedia în 2016, se
dorește a fi un omagiu, o culegere de
amintiri și impresii despre acest poet, dra-
maturg și regizor, dispărut mult prea de-
vreme, dar prezent mereu ca referință
majoră a literaturii române. Interesul pen-
tru opera și personalitatea lui Radu Stanca
a condus-o pe Anca Sîrghie la cercetări
aprofundate, concretizate într-o lucrare de
Doctorat („Radu Stanca - studiu mono-
grafic”, 1981), articole în reviste de spe-
cialitate, precum și volumele „Radu Stanca
și obsesia Thaliei. Ipostazele omului de
teatru”, publicat la Editura Tribuna din
Sibiu în 1996, „Dăltuiri” și „Radu Stanca.
Profil spiritual”, ambele apărute la Fun-
dația Națională pentru Știință și Artă din
București, în 2012 și respectiv 2015.

În cel mai recent volum autoarea
creează un ingenios portret al lui Radu
Stanca prin intermediul unui evantai de
convorbiri cu cei care l-au cunoscut: in-
telectuali ai epocii sale, actori cu care a co-
laborat, soția sa Dorina Stanca, la rândul ei
artistă dramatică, sau fratele său mai mare
Horia Stanca, publicist și scriitor. Cartea
este structurată în trei părți. Prima permite
cititorului să-și formeze o idee despre omul
Radu Stanca, pentru ca apoi să-l îmbrace în
haina de om de cultură multifuncțional. În a
doua parte, autoarea a semnat cinci inter-
pretări personale ale creației acestuia ca o

paralelă cu Mihai Eminescu și alți poeți, iar
în ultima parte, intitulată „Radu Stanca în
reportaje”, sunt evocate evenimente cultu-
rale recente, ca: întâlniri, lansări de carte,
conferințe, toate având ca scop populariza
operei lui Radu Stanca. 

Cu ocazia acestei lansării montrealeze a
cărții sale, Anca Sîrghie a prezentat confe-
rința „Mihai Eminescu și «fratele lui mai
mic», Lucian Blaga”. Autoarea a subliniat
faptul că Mihai Eminescu - a cărui dată de
naștere a fost decretată Ziua Culturii
Naționale - este și în prezent simțit de toate
generațiile ca poetul nostru național.
Făcând o paralelă între cei doi poeți, ea a
amintit că amândoi au avut debutul literar
la 15 ani, că au pornit de la o copilărie rus-

tică și au ajuns la o educație germanică, și
că au avut o dăruire comună pentru tradiți-
ile românești și folclor. Apreciind zestrea
primită de la strămoși, ei au îmbogățit și
transmis mai departe „limba ca un fagure
de miere”. Blaga l-a admirat mult pe Emi-
nescu. L-a purtat mereu în suflet și a dorit
dintotdeauna să fie „fratele mai mic al lui
Mihai Eminescu”. Astfel, el a editat și
tradus opera eminesciană și, de asemenea,
l-a apărat în diverse polemici literare. În
1928 a tradus în germană „Somnoroase
păsărele” și alte sonete, pentru care a fost
răsplătit mai târziu de către Academia
Română cu Premiul Hamangiu.

„În marea trecere spre eternitate, afirmă
Anca Sîrghie, romanticul Eminescu, acel
«fulger neîntrerupt» luminând calea timpi-

lor ce vin, și expresionistul Blaga, căută-
torul de «stele-n apă», stau cu cinste alături,
frați legitimi ai aceleiași mame, marea
Poezie”.

Anca Sîrghie, lansare de carte și conferință
despre marii poeți români 

EVENIMENT

Istoricul literar Anca Sîrghie și-a prezentat la Montreal, la invitația Cenaclului Eminescu, cel mai
recent volum al său dedicat poetului regizor Radu Stanca, considerat cel mai mare baladist român
și ctitor al teatrului modern din Sibiu.

►

Despre Radu Stanca
Iacob Radu Stanca (1920-1962) a fost
un „poet baladist neîntrecut în literatura
română, dramaturg aproape uitat,
teatrolog cu viziune reformatoare, eseist
rafinat, nu mai puțin actor și regizor in-
genios”, după cum îl descrie Anca
Sîrghie. 
A absolvit Facultatea de Litere și
Filosofie a Universității Regele Ferdi-
nand din Cluj în anul 1942, debutând în
1943 cu eseul critic „Problema cititu-
lui”, lucrare ce a constituit teza sa de li-
cență. În poezie a teoretizat baladescul,
în eseul „Resurecția baladei” apărut în
1945. A fost, pe rând, asistent al lui
Lucian Blaga la catedra de filosofie a
culturii, profesor de estetică a teatrului
la Sibiu, redactor, actor, regizor. A făcut
parte din Cercul literar de la Sibiu, ală-
turi de Ștefan Augustin Doinaș, Dan
Constantinescu, Deliu Petroiu, Ion Ne-
goițescu etc.
Din operele sale menționăm: „Dona
Juana” (1947), „Ștefan Braborescu”
(1965), „Versuri” (1966), „Teatru”
(1968), „Acvariu” (1971), „Roman epis-
tolar” (1978). Cea mai amplă selecție de
poezii ale sale, apărută până acum, este
volumul „Versuri” apărut în anul 1980
la editura Dacia.

Istoricul literar Anca Sîrghie a lansat la Montreal, în data de 16 martie, cel mai recent volum
al său intitulat „ Radu Stanca - Evocări și interpretări în evantai”. 

service la domiciliul dvs. sau la atelier
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Prin acest proiect de lege conflictul de
interese a fost practic desființat, sintagma
„conflict de interese” din articolul 301 fiind
înlocuită cu „folosirea funcţiei pentru fa-
vorizarea unor persoane”. PSD și UDMR
au renunțat în ultima clipă la un amenda-
ment care deschidea practic portița anga-
jării rudelor de către funcționarii publici,
însă nu și la redefinirea conflictului de in-
terese.

Astfel, proiectul de lege stabilește că nu
se mai pedepseşte obţinerea de foloase prin
participarea la luarea unei decizii, aşa cum
prevede Codul penal în prezent. Va fi pede-
psită în continuare obţinerea de foloase pa-
trimoniale pentru soţ, o rudă sau un afin
până la gradul al doilea, prin exercitarea
atribuţiilor de serviciu.

Dispar, de asemenea, sancţiunile în
cazul obţinerii de folos patrimonial pentru
o altă persoană cu care funcţionarii publici
s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii
cinci ani sau din partea căreia au beneficiat
sau beneficiază de foloase de orice natură,
care până acum erau prevăzute în Codul
penal.

Pedeapsa pentru conflictul de interese
va fi tot închisoarea de la 1 la 5 ani, iar
dreptul de a ocupa o funcţie publică va fi
interzis pentru o perioadă de până la 3 ani.
În prezent nu există o asemenea limitare.

Prin urmare, modificările aduse de de-
putați vor face mai dificilă anchetarea
funcționarilor, sancțiunile vor fi mai
blânde, iar funcționarii nu vor suporta ri-
gorile legii pentru actele normative semnate

și emise.
După criticile aduse de USR, care a

votat împotriva acestui proiect, susținând
că adoptarea sa reprezintă „un pas înapoi”,
fostul premier Victor Ponta, el însuși cer-
cetat de DNA pentru conflict de interese, a
replicat: „Având în vedere că dl. preşedinte
Donald Trump şi-a angajat fiică aş vrea să
sesizăm ANI din America şi DNA din
America pentru că vigilenţa useristă trebuie
să se manifeste peste tot”.

Camera Deputaților este Cameră de-
cizională pe acest proiect, așa că, în lipsa
depunerii unei sesizări la Curtea Consti-
tuțională, actul normativ va merge la Preșe-
dinție, spre promulgare. Șeful statului are
trei variante: sesizarea CCR, cererea de re-
examinare sau promulgarea. AM

Funcționarii publici nu vor
mai putea � acuzați de con�ict
de interese

Senatorii din Comisia juridică
au votat modificări la proiectul legii
grațierii inițiat de fostul ministru al
Justiției Florin Iordache, astfel încât
deținuții cu pedepse de sub trei ani
vor fi grațiați - nu cinci ani așa cum
propunea Guvernul - iar cei care au
condamnări între trei și zece ani vor
scăpa de o parte din pedeapsă. Vor
scăpa de închisoare și cei care au
împlinit 70 de ani. Deocamdată, nu
s-a stabilit însă dacă vor beneficia
de grațiere și cei condamnați pentru
corupție.

S-a stabilit să fie grațiată jumă-
tate din pedeapsa femeilor însărci-
nate și a persoanelor care sunt unic
întreținător al minorilor de până la
14 ani sau cu handicap. Tot la jumă-
tate ar urma să fie redusă și
pedeapsa celor care au împlinit 60
de ani și au condamnare între 6-10
ani.

Ar urma să fie grațiați, de
asemenea, minorii, cu excepția
celor care au săvârșit fapte excep-
tate de la legea grațierii, cum ar fi
omoruri sau violuri.

Toate aceste dispoziții trebuie să
fie acceptae și de plenul Senatului,
apoi de Camera Deputaților.

GGrraațțiieerreeaa,,
îînn  vvaarriiaannttăă
nnoouuăă

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de Lege pentru modificarea art.301 (denumit „Con-
flictul de interese”) şi art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, prin care se desfiinţează
noţiunea de conflict de interese pentru funcţionarii publici, aceasta fiind înlocuită cu sintagma
„folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”.

►

ROMÂNIA | POLITIC

În favoarea proiectului au votat 132 de deputați PSD, 13 deputați UDMR, 14 deputați ALDE, 15 deputați PMP și 11 deputați ai minorităților
naționale, precum și doi deputați PNL. Toți deputații USR prezenți (24 la număr) au votat „împotrivă”, la fel 45 de deputați PNL.
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Un nou „război comercial” între SUA și Canada

DAN GEORGESCU
dan.g@accentmontreal.com

Administrația americană
a impus taxe asupra impor-
turilor de lemn de con-
strucție (numit și lemn de
lucru) din Canada, ca o re-
taliere la decizia industriei
agroalimentare canadiene de

a limita importurile de concentrate de pro-
teine din lapte din SUA. În stilul său obiș-
nuit, președintele Trump a publicat un
mesaj pe Twitter: „Canada a îngreunat
foarte mult afacerile fermierilor noștri din
domeniul lactatelor, din Wisconsin și alte
state de frontieră. Nu vom accepta asta. Ur-
măriți!”

Taxele (countervailing duties sau droits
compensateurs) asupra importurilor de
lemn de construcție din Canada variază
între 3,02% și 24,12%. Sunt vizate doar o
parte din tranzacțiile respective, care în
2016 au avut o valoare totală de 5,66 mi-
liarde de dolari.

Motivul instaurării acestor taxe este că
producătorii americani îi acuză pe cei cana-
dieni că practică prețuri de dumping, adică
sub costul de producţie, posibile deoarece
beneficiază de subvenții.

CE E CU LAPTELE?
Într-o vizită în statul Wisconsin, mare

producător de lapte și brânză, Trump a ca-
talogat drept „rușinoase” măsurile canadi-
ene de limitare a importurilor de concentrat
de proteine din lapte (produs folosit la fa-
bricarea brânzei și iaurtului). Potrivit in-
dustriei lactate americane, această scădere a
importurilor a provocat pierderi de 150 de
milioane de dolari fermierilor din Wiscon-
sin și New York.

Partea canadiană susține că urmărește
doar limitarea efectelor supraproducție din
SUA. Guvernul canadian n-a impus o nouă
taxă și n-a schimbat nimic în privința re-
glementărilor, contrar acuzațiilor oficialilor
americani. În schimb, producătorii canadi-
eni au decis să privilegieze laptele proaspăt
și concentratul din proteine de lapte local.

CONSECIN�E PENTRU CANADA ȘI SUA
Creșterea prețului lemnului canadian de

construcție datorită acestor taxe poate
diminua exporturile și deci afecta întreaga
industrie din acest domeniu.

În același timp, lemnul de lucru ameri-
can va deveni mai competitiv, iar secretarul
american al Comerțului, Wilbur Ross, a es-
timat că noua taxă ar putea aduce venituri
de până la un miliard de dolari bugetului
american.

Măsura este deci favorabilă producăto-
rilor americani de lemn, însă s-ar putea să

afecteze negativ sectorul construcțiilor.
Potrivit unor estimări, costul construcției
unei case în Statele Unite ar putea să
crească cu 12% din cauza acestor taxe. De
asemenea, Asociaţia Naţională a Construc-
torilor de Case din SUA este de părere că
măsura va genera un declin de 500 de mi-
lioane de dolari în ceea ce priveşte veni-
turile muncitorilor americani şi pierderi de
350 de milioane de dolari la bugetul statu-
lui.

CONTEXT
Canada, SUA și Mexicul sunt partenere

în NAFTA, acordul de liber schimb în
America de Nord. Volumul comerțului bi-
lateral americano-canadian este aproape de
545 de miliarde de dolari, din care rezultă,
potrivit estimărilor de la Washington, un
deficit de 11,2 miliarde de dolari pentru
SUA.

Lovind în lemnul de construcție, Trump
deschide un vechi dosar care creează di-
sensiuni între cele două țări de 35 de ani.
Periodic, industria americană a lemnului se
plânge de faptul că nu poate competiționa
cu lemnul de import canadian, mult mai
ieftin. Ministerul american al Comerțului
impune taxe pe importurile canadiene iar
apoi cele două state negociază o înțelegere
prin care, de obicei, Canada își limitează
exporturile de lemn de construcție.
Înțelegerea expiră iar dinamica „război-
pace” este reluată iar.

Ultimul conflict comercial asupra lem-
nului de lucru a avut loc în 2011. Ameri-
canii au impus la acea dată taxe asupra
importurilor canadiene de 27,22% și taxe
antidumping variind între 2% și 16%, în
funcție de compania vizată.

Canada a reclamat Statele Unite la Or-

ganizația mondială a comerțului (OMC),
aceasta din urmă dându-i câștig de cauză.
Verdictul OMC a dus la un compromis între
cele două țări.

Ceea ce diferă acum este încărcătura
politică, faptul că administrația americană
politizează la maxim acest nou capitol al
dosarului privind lemnul de construcție. În
situațiile precedente, președinții și membrii
executivului nu au făcut atâta zgomot în
jurul răspunsurilor lor cu privire la o astfel
de dispută comercială, deja de rutină în re-
lațiile bilaterale ale celor două țări vecine.
Trump este însă disperat după câștiguri
politice, după ce primele sale 100 de zile s-
au dovedit a fi cele mai puțin încununate de
succes de când conceptul primelor 100 de
zile există în politica americană.

CE VA URMA?
Ministerul american al Comerțului va

efectua o analiză pentru a confirma sau in-
firma impunerea acestor taxe. Decizia tre-
buie să survină până pe 27 septembrie.
Apoi, Comisia americană de Comerț Inter-
național va trebui să o confirme la rândul
ei.

Pe partea cealaltă, premierul Trudeau nu
a întârziat să sară în apărarea intereselor
canadiene: „Sunt politicos, dar sunt și foarte
ferm în apărarea intereselor Canadei”, a
afirmat el. Trudeau a promis că va începe
„respectuos, dar ferm” un dialog cu Statele
Unite pentru a demonstra complexitatea in-
tegrării economiilor celor două țări. De
asemenea, Trudeau i-a asigurat pe producă-
torii de lactate canadieni că guvernul spri-
jină industria agroalimentară. Evident,
Trump are un alt punct de vedere: „Canada
a fost foarte dură cu Statele Unite”, a de-
clarat el.

Ofensiva comercială a administrației
americane se înscrie în cadrul dorinței lui
Trump de a renegocia NAFTA, acord pe
care în campania sa electorală l-a catalo-
gat drept „un dezastru” pentru economia
SUA, blamându-l pentru dispariția a mi-
lioane de locuri de muncă. Dar dacă până
acum ținta atacurilor sale a fost Mexic, iată
că acum atenția i s-a îndreptat spre
Canada.

DACĂ SUA S-AR RETRAGE DIN NAFTA
Există semnale că administrația Trump

ar contempla posibilitatea retragerii din
NAFTA, printr-un decret prezidențial care
ar declanșa o procedură de ieșire din acest
acord nord-american în termen de 90 de
zile. Măsura ar putea constitui un instru-
ment de negociere pentru a obține niște
termeni comerciali mult mai favorabili
Statelor Unite. Trebuie menționat că un
nou acord tripartit nu s-ar întâmpla foarte
curând - NAFTA a necesitat ani de zile de
negocieri pentru a intra în vigoare în 1994.

Retragerea SUA din NAFTA nu ar
avea consecințe comerciale drastice asupra
Canadei, căci relațiile dintre cele două
state ar fi guvernate imediat de Acordul
de liber-schimb canado-american (FTA/
ALE), ratificat în 1988, care există încă. În
virtutea acestui acord, taxele vamale ar
rămâne la zero iar avantajele exportatorilor
canadieni ar fi în mare parte menținute.

Dacă însă Trump decide retragerea și
din acest acord, atunci cu adevărat situația
ar deveni dramatică. Tarifele vamale ar fi,
în medie, de 3%-4%, potrivit normelor Or-
ganizației Mondiale a Comerțului. Que-
becul, al cărui principal partener comercial
sunt Statele Unite, ar fi profund afectat,
pierzând un avantaj major ce ar duce la
suprimarea a numeroase locuri de muncă.

Care sunt șansele ca SUA să se retragă
din NAFTA? Dacă ar fi după Trump, pro-
babil foarte mari. Președintele american
trebuie însă să convingă Congresul să re-
voce acest acord - un lucru nu tocmai ușor
ținând cont că pentru 36 de state americane
Canada este cea mai largă piață de export
iar pentru alte patru state Mexicul este cel
mai mare client.

CE POATE FACE CANADA?
Potrivit ministrul Afacerilor Externe,

Chrystia Freeland, Canada este gata să ne-
gocieze, dacă SUA va iniția procesul dis-
cuțiilor. Un articol din revista Maclean’s,
„What if Canada and Mexico said no to
renegotiating NAFTA?”, ridică însă urmă-
toarea posibilitate: ce ar fi dacă Mexicul și
Canada s-ar solidariza și ar aplica tactica
Trump împotriva lui Trump? Adică să re-
fuze să negocieze, menținând acordul de
liber schimb în forma actuală, până când o
altă administrație americană, mai inclinată
spre cooperare, se va instala la Casa Albă.

Rămâne deci de văzut, situația privind
tensiunile comerciale dintre Canada și
SUA putându-se schimba de la o zi la alta.

Al cincilea conflict comercial între Canada și SUA a fost declanșat pe 25 aprilie, odată cu
anunțul făcut de ministerul american al Comerțului, potrivit căruia importurile de lemn din Canada
vor fi taxate între 3,02% și 24,12%, în funcție de produse.

►

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Donald Trump a redeschis un dosar care crează disensiuni între Canada și SUA de 35 de ani.
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RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

Grila de analiză inspirată
de Kissinger se bazează pe
trei elemente: diagnosticul
acestei crize care a zgudu-
it sistemul internațional,
obiectivele pentru a atinge
scopul stabilit și mijloacele

utilizate pentru a ajunge la rezultatele
dorite.

Diagnosticul pus de administrația ame-
ricană se bazează, potrivit declarațiilor ofi-
ciale, pe imaginile difuzate de mass media
internațională ce înfățișează urmările ata-
cului chimic din orașul Khan Sheikhoun.
Oricât de groaznice și dificil de privit sunt
aceste imagini, ele nu pot, de unele singure,
constitui fundamentul unei intervenții mi-
litare. În plus, controlul arsenalului chimic
al regimului Assad aparține deja comu-
nității internaționale din 2013, când admi-
nistrația Obama a acceptat distrugerea sa
securitară sub autoritatea Organizației pen-
tru interzicerea armelor chimice.

Faptul că nu dispunem de dovezi clare
asupra proprietății acestor arme și asupra
celor ce le-au utilizat (puterea sau opoziția
siriană) alimentează îndoielile asupra
temeiului atacului american. Îndoielile
devin și mai puternice atunci când con-
statăm că Congresul SUA nu a autorizat
această intervenție militară. Potrivit cu-
tumei, președintele trebuie să prepare acum
un dosar solid, War Powers Resolution,
pentru a-și justifica acțiunile.

Nici din punct de vedere al legislației
internaționale decizia atacului aerian nu
este mai solidă: dreptul intervenției uma-
nitare, pentru a proteja populații civile sub
atac, nu este recunoscut nici de guvernul
american, nici de Carta Națiunilor Unite, în
absența unei rezoluții a Consiliului de se-
curitate. Singurele țări care recunosc o in-

tervenție sub auspiciile dreptului inter-
național pentru o cauză umanitară sunt
Marea Britanie și Danemarca!

Obiectivele atacului nu sunt bine defi-
nite în ceea ce privește diminuarea capa-
cității regimului sirian de a utiliza arme
chimice. Dacă scopul rachetelor a fost să
neutralizeze avioanele adverse, purtătoare
de arme chimice, el a fost, cel puțin în parte,
ratat. Potrivit informațiilor vehiculate de
media, o parte infimă a materialului militar
de la baza Al-Chaayrate a fost distrus. Doar
pista de decolare a fost cu adevărat afectată,
însă avioanele siriene și rusești continuă să
decoleze de acolo pentru a conduce raiduri
cu armament convențional împotriva ISIS,
în regiunea Homs.

Practic, nu există nicio garanție că într-
un eventual următor atac nu vor fi utilizate
arme chimice. Teoretic, da, teama că alte
atacuri aeriene americane pot surveni duce
la o reacție ceva mai moderată a sirienilor.

Putem deci presupune că atacul ame-
rican a vizat alte obiective, de natură sim-

bolică, precum reechilibrarea raportului de
forțe între diverse grupuri sectare siriene.
Suniții, sprijiniți de țările din Golf și Ara-
bia Saudită, își vor dubla eforturile pentru a
acapara ceea ce a rămas din statul sirian.
Shiiții - a căror sprijin informal pentru
președintele sirian vine din Iran prin inter-
mediul Hezbollah - își văd influența în
regiune diminuată, inclusiv pe teritoriul
Irakului, victimă colaterală a deciziei ame-
ricane. O contribuție pentru un eventual
proces de pacificare a zonei ar fi putut veni
din partea numeroaselor facțiuni ce își dis-
pută teritoriul său. Șiiții, prin intermediul
Teheranului, erau artizanii unei oarecare
stabilități politice, greu încercată de atacul
aerian american.

Probabil că scopul final a fost acela de
a conferi secretarului de Stat Tillerson un
avantaj la întâlnirea cu omologul său rus,
Lavrov, care a avut loc pe 12 aprilie. Foarte
criticat în SUA pentru inacțiunea sa în noua
funcție pe care o deține, liderul diplomației
americane a putut adopta o poziție ofensivă

și lansa totodată negocieri redutabile cu
omologul său rus. Tillerson a semnalat ast-
fel interesul guvernului american de a juca
un rol important în noua configurație ce se
conturează în Orientul Mijlociu după ne-
gocierile de pace de la Geneva. Sub nicio
formă Al-Assad nu poate rămâne pivotul în
jurul căruia noua putere siriană se va struc-
tura - iată mesajul lui Tillerson după lovi-
turile aeriene asupra Siriei conduse de
SUA.

În ceea ce privește mijloacele utilizate
de administrația americană, ultimul buget
este foarte revelator: fondurile departamen-
tului de Stat au fost tăiate cu 29% în vreme
ce resursele pentru Apărare au crescut cu 54
de miliarde de dolari, creștere caracterizată
drept „istorică” de președintele Trump.

Calitățile necesare unui om de stat sunt
date de capacitatea sa de a anticipa evoluții
ulterioare, a căror verificare este imposibilă
în momentul acțiunii. Riscurile oricărei in-
tervenții făcute în detrimentul gândirii
strategice sunt incalculabile și majore pe
termen lung.

Acest text a fost publicat în Huffington Post
Québec în data de 10 aprilie 2017 sub titlul
„Les leçons de Henry Kissinger pour la
Syrie”. Autorul său, Rareș Burlacu, este
doctorand și chargé d’enseignement la
École nationale d’administration publique.

INTERNA�IONAL

Lecțiile lui Henry Kissinger pentru Siria
Pentru a descifra atacurile aeriene ordonate de administrația americană în Siria, în data de

6 aprilie a.c., cea mai bună grilă de analiză este cea inspirată de fostul secretar de Stat ame-
rican Henry Kissinger.

►
Henry Kissinger
Henry Kissinger (n. 1923) a deținut funcția
de Secretar de stat (ministru de Externe) în
timpul preşedinţilor Richard Nixon (1973-
1974) şi Gerald Ford (1974-1977). Se con-
sideră că în această perioadă a jucat un rol
cheie în diplomaţia mondială, propunând o
politică de „destindere” în relaţiile cu
URSS și negociind tratatele de limitare a
înarmării strategice (SALT) şi cel al ra-
chetelor anti-balistice.
Una dintre cele mai importante acţiuni ale
lui Kissinger a fost aportul său la stabilirea
unui acord de pace între Statele Unite şi
Vietnam, pentru care i s-a acordat Premiul
Nobel pentru pace.

Atacul aerian american împotriva bazei militare siriene Shayrat a vizat mai degrabă obiec-
tive de natură simbolică.

Deschis: Marti - Vineri: 9.00-18.00 | Sambata: 9.00-17.00
Duminica - Luni: Inchis

* Detalii in magazin
38 de ani in afaceri

Peste 30 de sortimente - Alb - Rosu - Roze
Icewine - Sec - Catifelat - Cu gust de fructe

Magazinul
dvs. de



Vineri 28 aprilie 2017Vineri 28 aprilie 2017 ■ PAG. 8PAG. 888 UTILE

Începând cu 1 mai 2017,
toate serviciile consulare oferite
de Consulatul General al
României la Montreal se vor
efectua pe bază de programare
anterioară, conform următoru-
lui program:
■ Luni: orele 9.00-15.00 - Acte
notariale, vize și documente de
călătorie.
■ Marți: orele 12.00-18.00 -
Acte notariale, vize și docu-
mente de călătorie.
■ Miercuri: 9.00-13.00 - Acte
de stare civilă (înscriere certifi-
cate naștere, căsătorie, deces
precum și obținere duplicate din
țară).
■ Joi: 9.00-15.00 - Acte notaria-
le, vize și documente de călăto-
rie.
■ Vineri: 09.00-12.00 - Eli-
berări pașapoarte şi vize.
■ Sâmbătă și duminică con-
sulatul este închis.

Programări pentru toate ser-
viciile consulare, dar și infor-
mații suplimentare cu privire la
procedura de urmat, puteți

găsi accesând portalul
www.econsulat.ro. Acest portal
permite cetățenilor români să
obțină informaţii consulare de
calitate într-un mod eficient şi
transparent. Rețineți însă că ce-
rerile se pot trimite la consulat
doar dacă sunt complete 100%.

Site-ul Consulatului Gene-
ral al României la Montreal
(montreal.mae.ro/contact) lis-

tează și câteva numere de tele-
fon (conectate direct la call-
center-ul consular care
funcționează la București în
cadrul Ministerului Afacerilor
Externe): 514-876-1792, 514-
876-1095, 514-876-1095.

Adresa Consulatului este:
1010 rue Sherbrooke Ouest,
etaj 6, birou 610, Montreal,
H3A 2R7.

Servicii consulare cu
programare

SERVICII CONSULARE PENSII

În acest moment se află în dez-
batere publică o Ordonanţă de Ur-
genţă pentru modificarea Legii nr.
186/2016 privind unele măsuri în
domeniul asigurării unor categorii de
persoane în sistemul public de pen-
sii.

Astfel, modificările prevăd posi-
bilitatea ca persoanele care nu au
acumulat suficienți ani de vechime
pentru a primi pensie de la statul
român să îşi poată plăti retroactiv
asigurările sociale pentru anii în care
nu au cotizat.

Legea nr. 186/2016 a creat cadrul
legal ca persoanele ce nu au calitatea
de pensionari să poată efectua plata
contribuției de asigurări sociale pen-
tru perioadele de timp în care nu au
avut calitatea de asigurat în sistemul
public de pensii sau într-un sistem de
asigurări sociale neintegrat acestuia.

Această lege a intrat în vigoare la
data de 27 octombrie 2016. Per-
soanele interesate au putut încheia
un contract de asigurare socială în
termen de șase luni de la această

dată. Proiectul de Ordonanță de ur-
gență vizează modificarea Legii nr.
186/2016 astfel încât persoanele in-
teresate să aibă posibilitatea în-
cheierii unui contract de asigurare
socială până la data de 31 decem-
brie 2017.

Contractul de asigurare poate fi
încheiat de orice persoană, indife-
rent de cetățenie, cu domiciliul sau
reședința în România, care nu este
pensionar la data încheierii contrac-
tului, nu a fost asigurat în sistemul
public de pensii sau în alte sisteme și
nu a avut obligaţia asigurării în sis-
temul public de pensii în perioada
pentru care se solicită o astfel de
asigurare.

Ordonanța de urgență prevede și
faptul că plata contribuţiei de asi-
gurări sociale se efectuează într-o
singură tranşă sau eşalonat, în tranşe
lunare, până la data de 31 decembrie
2017.

Mai multe detalii pe site-ul
www.mmuncii.ro, rubrica „Trans-
parență decizională”.

DDoorriițții  ssăă  ccoottiizzaațții  ddiinn
uurrmmăă  ppeennttrruu  aa  pprriimmii  
ppeennssiiee  ((șșii))  îînn  RRoommâânniiaa??
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Femeile mele (II)
CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Edwiga fuma în grădina
din spate şi mângâia flo-
rile, îmi arăta câte un avion
pe cer şi îşi agita mâna a
depărtare, atingându-şi
ochii ca şi cum şi-ar fi oprit
o lacrimă, să înţeleg că

avea şi ea în Polonia o grădină de care îi era
tare dor. Din păcate era alergică la praf.
Purta măşti de hârtie care îi dădeau un aer
misterios şi atingea totul cu grijă ca şi cum
ar fi lucrat cu lucruri periculoase. Era de la
sine înţeles că praful aveam să-l şterg tot eu
pentru a nu-i cauza vreo criză de sufocare.
După câteva luni a plecat în Polonia pentru
a-şi prelungi viza care îi expirase, dar nu a
mai primit intrarea în America.

M-am orientat atunci în cartier. Coafeza
m-a rugat s-o ajut, avea o soră care căuta cu
disperare orice de lucru, i se îmbolnăvise
soţul şi avea doi copii în şcoală. Dina era
energică şi muncitoare. Venise din Uzbe-
kistan la câţiva ani după destrămarea Uniu-
nii Sovietice. Buharinii îşi translataseră aici
tradiţiile şi tribul, iar Rego Park era cartierul
lor preferat, plin de magazine şi restaurante
care refăceau cumva atmosfera de acasă.
Erau fericiţi în America, se simţeau prote-
jaţi, unii veniseră cu ceva bani, îşi
cumpăraseră case frumoase şi îşi deschi-
seseră afaceri prospere. Alţii apăreau la ştiri
implicaţi în tot felul de matrapazlâcuri ori
crime pasionale.

Uneori Dina devenea nostalgică din
senin. Vorbea puţină engleză, cu accent ru-
sesc greoi, şi cei doi dinţi de aur din faţă de
care era foarte mândră îi străluceau
ştrengăreşte:

„Ce oraş, Taşkentul! Mare, frumos! Şi
ce metrou… numai marmoră şi candelabre
mari, frumoase, muzeu, nu ca ăsta de-aici.
Dar după ce ne-am desprins din Uniune au
venit musulmanii la putere şi ne-au spus să
plecăm, că e ţara lor. Am plecat. Şi noi
evreii, şi armenii, şi nemţii. Economia a
căzut, au rămas fără doctori, fără avocaţi,
fără negustori şi le-a mers tot mai rău.
Acum ne regretă. Mulţi au început să vină
încoace, e plin de musulmani. Dacă îi în-
trebi de ce n-au rămas acolo, între ei, dacă
tot ne-au gonit, spun că n-au putut trăi fără

noi. Eh, aici e loc pentru toţi.”
Era harnică, îşi vedea de treabă, freca,

ştergea, curăţa şi când eram prin preajmă
trebuia să ascult până la capăt:

„Mai am ceva rude în Haifa. Până să
primim viza de America am stat câteva luni
în Israel. Dar nu mi-a plăcut, e mic. În
Taşkent nu mai avem pe nimeni din familie,
dar într-o zi vreau s-o duc pe fata mea care
s-a născut aici să vadă şi ea unde am locuit,
unde am făcut şcoala, ce ţară frumoasă,
mare, ce fructe gustoase sunt acolo! Şi ce
metrou!”

Era o femeie de încredere căreia îi
puteai lăsa casa pe mână fără emoţii. Doar
că programul nostru s-a schimbat şi sin-
gurele zile în care putea veni la curăţenie
erau vinerea după amiaza sau sâmbăta
dimineaţa. Când i-am spus, dinţii de aur au
încetat să-i strălucească.
„Imposibil! E Shabat. Nici nu poate fi
vorba”.
„Nu ştiam că eşti religioasă.”
„Nu sunt. În schimb fiul meu e. Când am
ajuns aici ne-am speriat, ni s-a spus că ma-
joritatea adolescenţilor din şcolile publice
americane sunt pe droguri. Am vrut să-l
ferim, l-am dat la o yeshiva, ştiţi ce e, o
şcoală religioasă, am crezut că aşa îl ţinem
departe de depravarea de aici. Doar că a dat
în alt păcat, a ajuns extrem de religios. Nu
ne lasă să lucrăm de Shabat, nici de sărbă-
tori, acasă ne obligă să mâncăm glatt
kosher, n-am ce să fac! Vrea să se facă
rabin…”

După Dina am reluat şirul Mariilor. De
data asta o basarabeancă de 23 de ani din
Chişinău, cea mai frumoasă dintre toate,
care avea să producă şi cea mai mare sur-
priză. Voia să strângă bani să-şi termine
studiile de psihologie. Părea inteligentă,
ambiţioasă şi hotărâtă să reuşeacă în New
York despre care spunea că e cel mai mi-
nunat loc de pe pământ şi că nu ar mai pleca
de aici nici în lanţuri.

Era o blondă subţire cu delicateţe de
trestie dublată de o forţă pe care aveam să
i-o descopăr mai târziu. Semăna cu zânele
din cărţile ilustrate de poveşti şi strălucea
misterios ca şi ele. De fiecare dată venea
foarte devreme dimineaţa sub pretextul că
are cursuri seara şi trebuie să se
pregătească. Îmi cerea să-i plătesc cash.
Vorbea puţin iar eu îi încurajam bucuroasă

discreţia, până la urmă reconfortantă. Mă
retrăgeam cu laptopul în birou în timp ce ea
zumzăia ca o albină eficientă din basement
la etaj. Odată a venit lângă mine, s-a uitat
scurt în ecranul computerului şi m-a între-
bat:
„Sunteţi scriitoare?”
„Da.”
„Şi aveţi succes?”
„Nu.”
„Mai bine aţi scrie povestea mea, aţi da
lovitura.”

Am zâmbit. Puţin strâmb. Toţi visează
ca viaţa lor să devină subiect de roman.
Visul oricui care ajunge în America e să dea
lovitura. Visul oricărui scriitor e să aibă suc-
ces. Şi aşa mai departe. O listă de visuri in-
terminabilă. Cu puţin bun simţ poţi să-ţi
păstrezi însă luciditatea. Mi-am văzut de
poeziile mele mai departe.

Într-o zi Maria a apărut ca de obicei
foarte devreme, nu şi-a pus bluza cu mâneci
lungi, espadrilele şi pantalonii de trening pe
care îi îmbrăca atunci când se apuca de
curăţenie, în schimb m-a luat de mână şi
mi-a spus direct, fără patetism: „Trebuie să
dispar.”

Mă aşteptam la asta din partea unei
zâne. Dădea din mâini când vorbea,
palmele delicate şi albe ca nişte aripi de po-
rumbel tăiau aerul cu graţie. Atunci i-am
observat vânătăile de pe încheieturile
mâinilor, de parcă fusese mult timp în
lanţuri. Am ascultat-o, i-am plătit cash pen-
tru ziua în care nu lucrase şi a dispărut.

Cu şirul Mariilor oprit brusc, am rea-
lizat că obosisem. Cât să mai încerc?! A tre-

buit să-mi acceptat eşecurile şi am rămas să
fiu propria mea femeie. De câteva ori m-am
visat albină. Strângeam, curăţam, zburam
până la epuizare şi la urmă apărea Regina
şi lua tot nectarul. Nu ştiu să interpretez
vise şi nu cred în ele. Toate există doar pen-
tru că le înregistrăm, apoi le numim.

Câteva luni mai târziu un ziar de mare
tiraj publica un reportaj amplu despre pros-
tituţia din Moldova, despre o anume
Marinela care fusese adusă la New York
printr-o reţea mafiotă de trafic uman sub
pretextul că ar avea un contract ca
dansatoare într-un go-go bar, fusese ţinută
ostatecă în cătuşe doi ani într-un basement
din Brooklyn şi forţată să se prostitueze sub
ameninţarea cu moartea. Reuşise până la
urmă să evadeze înjunghiindu-şi paznicul
în somn, şi un timp se ascunsese sub o iden-
titate falsă, pretinzând că ar fi studentă la
psihologie şi fâcând menajul la diverse
familii din Queens.

În urma declaraţiilor ei reţeaua fusese
deconspirată iar avocatul care îi negociase
libertatea susţinuse pe toate posturile de
televiziune că era în fond o victimă, o fe-
meie curajoasă, hotărâtă să se salveze şi să
reuşească la New York, oraş de care era
profund îndrăgostită. Nu fusese nici con-
damnată, nici deportată în Moldova. Mass-
media a făcut imediat o pasiune pentru ea.
Marinela învăţase cu adevărat ceva din
lumea asta şi până la urmă a dat lovitura. A
scris o carte în care-şi spunea povestea şi
care avea să ajungă bestseller. Într-un final
de capitol mă pomenea şi pe mine. În
treacăt.

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde • Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

LA NOI GASITI SAVORILELA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

►►Mezeluri 
pregatite in
propriul 
laborator 
►►Produse 
de cofetarie 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622

● Peste din Mediterana, din Grecia si Maroc
● Specialitati din America de Nord (Florida)  

si America de Sud

PRIMAPRIMA
PESCARIE PESCARIE 

ROMANEASCAROMANEASCA
LA MONTREALLA MONTREAL

Comenzi prin telefon pentru ORICE fel de peste, proaspat sau gatit

Charcuterie 
Produse traditionale romanesti si nemtesti

Crenvursti, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata
Sarmale, Zacusca, Platouri reci si calde, la comanda

● Cod sarat cu si fara oase, merluciu si macrou proaspat 
● Mare varietate de fructe de mare - Caracatita la pret foarte bun
● Specialitatea casei: Carnati din peste, diferite varietati
● Chiftelute de peste, ardei umpluti cu fructe de mare, 

musaca cu somon, salata cu somon afumat, icre
● Somon afumat in magazin

Varza Varza 
muratamurata

7.99$/buc7.99$/buc.

LLLLAAAA     PPPPAAAAVVVVEEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttiiGGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie GhiudemBabic+ multe alte produsetraditionale romanesti

LAVALLAVAL
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!Member of Canadian Bookkeepers Association

Gabriela Bucsa

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA
• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice 
si companii

• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari 
REER

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

www.arcade-accounting.com • 551144..550088..88888800 • info@arcade-accounting.com

• Incorporari si lichidari de companii
• Reprezentare in fata autorita#lor 
guvernamentale

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

•Va oferim cea mai mare 
varietate de mezeluri,

preparate de casa: peste 70
de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de Burta, Salata de
vinete, Icre 

•Cas, Branza de burduf,
Branza Dorna   

•Prajituri de la Patiseria 
Angelica si Château Euro

RRIIVVEE--SSUUDD
5552 boul. Grande-Allée
St-Hubert, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

MMOONNTTRREEAALL
In Piata Jean Talon7070

Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

a saptamanii. 

BALKANI

B
R
O
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R
D
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..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd

..ccoomm

Gustul Traditiei

CChhaarrccuutteerriiee  aarrttiissaannaallee

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  oo  mmaarree  
vvaarriieettaattee  ddee  CCAARRNNAATTII  PPRROOAASSPPEETTII

ssii  ccuu
rreennuummiittiiii  nnoossttrrii  MMIICCII

--  DDiinn  22000044  --
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Rețeaua de materie întunecată dintre galaxii

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

La ora actuală, ceea
ce știm despre compo-
ziția Universului se
poate rezuma astfel:
Universul este alcătuit
dintr-o cantitate enor-
mă de energie în-
tunecată (circa 70%) și

din materie. Cam 5% din aceasta este
reprezentată de materia normală, cea pe
care o cunoaștem, compusă din particulele
studiate în laboratoarele de cercetare, și
circa 25% de materia întunecată, a cărei
compoziție nu este deocamdată cunoscută.

Materia întunecată exercită atracție
gravitațională asupra materiei vizibile -
ea a fost descoperită tocmai pe baza acestor
efecte. Se presupune că ar fi alcătuită din
particule încă nedescoperite, care sunt cău-

tate la acceleratoarele de particule și în la-
boratoarele subterane, în cadrul mai multor
experimente. Și, în timp ce în aceste labo-
ratoare fizicienii încearcă identificarea
compoziției materiei întunecate, astronomii
caută să înțeleagă cum este ea distribuită în
Univers.

Se crede că materia întunecată are un rol
extrem de important în formarea și stabi-
lizarea structurilor în Univers. Galaxiile se
formează având la bază „nuclee” de materie
întunecată care atrag materia normală ce
formează stelele și planetele. Totuși, până
în prezent nu au existat dovezi clare ale dis-
tribuției materiei întunecate la nivel de
galaxii și, mai ales, între galaxii.

Acest lucru s-a schimbat când, în urma
unui studiu recent, a fost identificată, pen-
tru prima oară, o rețea de materie întunecată
care unește galaxiile. Un fel de „poduri”
între galaxiile mai apropiate de circa 50 de
milioane de ani lumină. Mike Hudson și
Seth Epps de la Universitatea Waterloo
(Ontario, Canada) au analizat mii de ima-
gini obținute cu ajutorul telescopului din
Hawaii al colaborării dintre Canada și
Franța. Imaginile analizate reprezintă
23.000 de perechi de galaxii și au fost
obținute de-a lungul mai multor ani de ob-
servații. Rezultatele acestui studiu, publi-

cate într-un articol în Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society, arată cum
galaxiile sunt unite de materia întunecată.

Pentru a ajunge la această concluzie, în-
trucât materia întunecată nu este vizibilă
(nu emite lumină), cei doi oameni de știință
au studiat efectele de lentilă gravitațio-
nală slabă generate de materia întunecată.
Aceste efecte sunt prevăzute de teoria rela-
tivității generale a lui Einstein și reprezintă
devierea traiectoriei luminii datorită
prezenței materiei pe parcursul acesteia.
Deci, dacă între sursa de lumină și obser-
vator se află materie, lumina are o traiecto-
rie ca și cum ar trece printr-o lentilă - de
aceea fenomenul se numește de lentilă
gravitațională. Acest fenomen este legat de
curbarea spațiului și este explicat de teoria
lui Einstein.

Datorită efectului de lentilă gravitațio-
nală imaginea galaxiilor este deformată de
prezența materiei întunecate. Cercetătorii
au observat cum galaxiile sunt unite de fi-
lamente de materie întunecată; legătura este
cu atât mai intensă cu cât galaxiile sunt mai
apropiate. În acest fel au reușit să realizeze
un fel de „fotografie” a materiei invizibile.

Se pare deci că în Univers există o rețea
de materie invizibilă - materie întunecată -
care are un rol decisiv în nașterea și for-
marea structurilor vizibile, precum galaxi-
ile. Inclusiv în galaxia noastră se pare că
există o cantitate enormă de materie în-
tunecată.

Din ce anume este alcătuită această ma-
terie constituie un mare mister. Particule,
corpuri cerești sau cu totul altceva? Obser-
vațiile astronomice de precizie ne vor ajuta
să construim o hartă din ce în ce mai clară
a modului în care materia întunecată este
distribuită în Univers. Între timp, se speră
că experimentele ce caută să determine
compoziția acestei materii ne vor ajuta să-i
înțelegem structura. În acest fel vom putea
cunoaște mai bine compoziția Universului
și evoluția acestuia.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Fras-
cati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Italia) şi colaborator Scientia.ro.

ASTRONOMIE

În urma analizei imaginilor obținute cu ajutorul unui telescop
si-tuat în Hawaii, doi cercetători canadieni au obținut „fotografii” ale
filamentelor de materie întunecată ce leagă galaxiile. Ca o rețea în care
iau naștere galaxiile, materia întunecată exercită atracție gravitațio-
nală și ajută la formarea structurilor în Univers.

► Teoria generală a
relativității
Conceptul de bază prezent în această
teorie este acela că timpul şi distanţele
unui eveniment oarecare măsurate de doi
obsevatori distincţi au, în general, valori
diferite, dar se supun întotdeauna acelo-
rași legi fizice.
Teoria relativităţii se mai bazează pe
două mari postulate, primul susţine că
viteza luminii este constantă pentru toţi
observatorii, iar al doilea susţine că ob-
servatorii care se mişcă la viteze con-
stante se supun aceloraşi legi fizice.
Urmând această logică, Einstein a teo-
retizat că timpul se schimbă conform
vitezei unui anume obiect faţă de punc-
tul său de observaţie.

O imagine compusă ce prezintă filamente de materie întunecată, ca niște poduri între galaxii.
Galaxiile sunt înfățișate în alb iar rețeaua de materie întunecată ce le unește în roșu. Imagi-
nea a fost alcătuită de S. Epps & M. Hudson / University of Waterloo.
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De câtă vitamina D avem nevoie?

VITAMINA MINUNE?
Foarte multe persoane cred că vitamina

D este bună la toate, prevenind apariţia di-
abetului, osteoporozei, sclerozei multiple,
cancerului, bolilor de inimă sau chiar a de-
presiei.

Această opinie se bazează pe faptul că
mai multe cercetări au legat deficitul de vi-
tamina D de o varietate de afecțiuni. Mai
precis, oamenii de știință au constatat că la
persoanele bolnave nivelul vitaminei D
este foarte scăzut, indiferent că persoana
respectivă suferă de cancer, de afecțiuni
cardiace, de diabet, de demență, de depre-
sie, de boli autoimune. De aici s-a născut
teoria conform căreia deficitul de vitamina
D este responsabil pentru o sumedenie de
boli și faptul că mulți medici recomandă
suplimentarea cu această vitamină. De aici
și consumul în exces al suplimentelor de
vi-tamina D, luate după ureche.

Întrebarea care se pune este dacă

nivelul redus de vitamina D este efectul
unui boli sau cauza ei. O metaanaliză publi-
cată în decembrie 2013 în The Lancet, inti-
tulată „Vitamin D status and ill health: a
systematic review” a ajuns la concluzia că
ar fi vorba de fapt de efectul bolii. Cercetă-
torii au analizat 450 de rapoarte ştiinţifice
și studii în cadrul cărora mai multe zeci sau
sute de persoaneau fost tratate cu vitamina
D, măsurându-li-se apoi câţiva parametri la
anumite intervale de timp pentru a observa
modificările produse de aceste suplimente.

Pot ajuta suplimentele cu vitamina D la
menținerea stării de sănătate şi la reducerea
riscului de a suferi de boli cronice cum sunt
cancerul şi afecţiunile cardiovasculare?
Aceeași metaanaliză a arătat că nu, în cazul
persoanelor sănătoase, administrarea vita-
minei D nu aduce absolut niciun beneficiu.

Teoria cea mai răspândită privind legă-
tura dintre numeroase boli și niveluri mici
de vitamina D este că adesea acestea sunt

asociate cu un proces inflamator, iar infla-
mația „mănâncă“ din vitamina D.

Desigur, mai multe studii sunt necesare
pentru a stabili cu certitudine că deficitul
de vitamina D este un efect al vreuneia din-
tre afecțiunile enumerate mai sus, nu o
cauză a lor.

VITAMINA D ȘI SĂNĂTATEA OASELOR
Nu există dubii cu privire la eficiența

vitaminei D pentru sănătatea oaselor,
aceasta ajutând la absorbţia calciului, iar
calciul este esenţial pentru menținerea den-
sității şi puterii scheletului. Este deci nece-
sar să ne asigurăm un nivel adecvat al
vitaminei D în corp.

CARE ESTE NECESARUL DE VITAMINA D
ȘI CUM NI-L ASIGURĂM?

Santé Canada recomandă 600 IU
(unități internaționale) pe zi pentru copii
peste un an, femei însărcinate și adulți până
la vârsta de 70 de ani; pentru cei peste 70,
doza zilnică recomandată este de 800 IU.

Aceste doze au fost stabilite consi-
derând o expunere minimă la soare, da-
torită îngrijorărilor privind cancerul de
piele cauzat de radiația ultravioletă. La ora
actuală, nu există dovezi clare că ne
putem expune la soare fără un risc sporit
de cancer.

Totuși, mulți oameni își asigură cel
puțin o parte din necesarul de vitamina D
de la soare (aceasta ia naştere din reacția
pielii expusă la lumina solară). Anotimpul,
momentul zilei, cerul înnorat, prezența
smogului, culoarea pielii și utilizarea pro-
duselor de protecție solară sunt însă factori
care afectează cantitatea de radiație ultra-
violetă primită și deci și sinteza vitaminei
D.

Având în vedere că doza zilnică reco-
mandată a fost stabilită în așa fel încât
expunerea la soare să nu fie necesară pen-
tru a ne menține un nivel adecvat de vita-
mina D, cei care petrec foarte puțin timp
afară, care trăiesc la latitudini nordice sau
care au pielea închisă la culoare nu au
nevoie de o suplimentare adițională.

În Canada sursele naturale de vitami-
na D sunt peștii grași (somon, macrou,

hering, păstrăv de lac, sardine) și gălbe-
nușul de ou. Potrivit Santé Canada, laptele
de vacă și margarina sunt, în mod obliga-
toriu, fortificate cu vitamina D. Pot conține
vitamina D adăugată (fără să fie obligato-
riu) laptele de capră, unele băuturi pe bază
de soia și unele sucuri de portocale.

CUM SE MANIFESTĂ CAREN�A DE
VITAMINA D?

Factorii de risc pentru carența de vita-
mina D sunt: vârsta peste 70 de ani, cu-
loarea pielii, traiul în țările nordice,
obezitatea, intoleranța la lactoză, boala
celiacă (intoleranța la gluten).

Cei cărora le lipsește vitamina D au
frecvent dureri de oase, prezintă slăbiciune
musculară, au probleme cu vederea,
obosesc repede și le este somn în timpul
zilei, le este sete tot timpul etc.

Conform Statistique Canada, majori-
tatea Canadienilor - 68% - au un nivel de
vitamina D care atinge sau este superior la
50 nmol/L - cantitate considerată sufi-
cientă pentru a avea un sistem osos sănă-
tos. Aproximativ 32% se situează sub acest
nivel. 34% iau un supliment de vitamina
D, însă un procentaj semnificativ al celor
care iau suplimente se situează deasupra
nivelului de 50 nmol/L (85%), comparativ
cu cei care nu iau suplimente (59%). Circa
40% dintre canadieni sunt sub acest nivel
iarna, comparativ cu doar 25% vara. În
medie, femeile au o concentrație de vita-
mina D în sânge mai mare decât bărbații.

PREA MULTĂ VITAMINA D POATE
DĂUNA

Vitamina D în exces poate duce la
niveluri mari de calciu în sânge, care
cauzează greață, constipație, pietre la
rinichi, ritm cardiac anormal, probleme la
ficat. Asta nu înseamnă neapărat că supli-
mentele cu doze moderate sunt riscante,
însă rețineți că mai mult nu înseamnă mai
bine. Cel mai indicat lucru este să purtaţi în
prealabil o discuţie cu medicul, care vă
poate lămuri în privinţa acestui aspect.

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cunoscuta ca „vitamina soarelui”, vitamina D este extrem de im-
portantă pentru buna funcționare a corpului. Esențială pentru
absorbția calciului și sănătatea oaselor, vitamina D a creat multe mi-
turi. Unii experți o privesc ca pe o vitamină-minune, recomandând
doze crescute.

►

Nu există dubii cu privire la eficiența vitaminei D pentru sănătatea oaselor, însă nu este
clară legătura dintre deficitul de vitamina D și o multitudine de alte afecțiuni.



Vineri 28 aprilie 2017Vineri 28 aprilie 2017 ■ PAG. 14PAG. 141414 GRANI�ELE GÂNDIRII

De-a lungul istoriei, căutătorii de arte-
facte, amatori şi profesionişti, au descoperit
obiecte care par a fi moderne sau realizate
din materiale moderne, doar că acestea se
află în interiorul unor straturi vechi de
pământ sau în locuri unde ele nu ar fi putut
exista în mod normal. Aceste obiecte au de-
venit cunoscute sub numele de out of place
artifacts (artefacte inexplicabile) sau mai pe
scurt OOPArt. Prin definiţie, un OOPArt
este un obiect care contrazice modul actual
de înțelegere a istoriei. Unii merg chiar mai
departe şi afirmă că aceste obiecte dovedesc
că istoria se înșală.

Vom arunca o privire mai atentă către
unele dintre cele mai renumite OOPArt
pentru a vedea ce se cunoaşte despre ele și
a determina dacă avem suficiente informaţii
pentru a concluziona că istoria cunoscută
este greşită. Multe dintre acestea sunt lu-
crări de artă - gravuri sau sculpturi - care în-
făţişează lucruri ambigue, motiv pentru care
au fost interpretate ca inexplicabile. Un
exemplu în acest sens este o pictogramă din
Egipt despre care unii afirmă că arată o
lampă electrică. Ele nu vor fi incluse în
această analiză, deoarece ele sunt, cel mai

probabil, doar nişte interpretări greşite.
Vom căuta în schimb dovezi autentice pen-
tru acele obiecte care, în mod normal n-ar
putea și n-ar trebui să existe, dar cu toate
acestea ele există.

Țevile Baigong sunt printre cele mai
cunoscute obiecte considerate out of place.
Despre ele s-a spus că ar reprezenta o reţea
de ţevi metalice îngropate în roca muntelui
Baigong şi care ar avea o vechime de
150.000 de ani. Unii cred că ele ar
reprezenta dovada existenţei unei culturi
antice a extratereştrilor; alţii, care le-au și
studiat, susțin că ele nu ar fi nişte ţevi ci pur
şi simplu lemn și bambus pietrificat care a
ajuns în bazinul unui râu şi care mai târziu
s-a solidificat.

Nu toate aceste obiecte se dovedesc însă
a fi erori de identificare. De exemplu, Dis-
pozitivul din Antikythera este un artefact
grecesc, un mecanism de precizie găsit în
epava unei nave naufragiate. Existența sa a
relevat un decalaj de circa 1.000 de ani între
știința necesară pentru a produce acest
mecanism și ceea ce credeam noi că era
nivelul de cunoștințe al epocii. Des-
coperirea Dispozitivului din Antikythera a

fost foarte importantă, schimbându-ne
modul în care înţelegem tehnologia antică.
Între timp, au fost găsite și alte artefacte
care au contribuit la o mai bună înțelegere
a epocii.

Acesta este modelul pe care sperăm să-
l putem vedea la toate obiectele candidate
la statutul de OOPArts. Nu erori de identi-
ficare, nimic deschis multiplelor inter-
pretări, ci doar dovezi solide care modifică
înţelegerea noastră asupra istoriei. Deci,
haideți să vedem dacă alte exemple celebre
de obiecte ce se consideră că fac parte din
categoria OOPArts se potrivesc acestor
cerinţe.

ARTEFACTUL COSO
În anul 1961, trei persoane au plecat în

căutarea unor geode şi alte roci interesante
pentru magazinul lor de roci şi pietre
preţioase din Olancha, California - o loca-
litate ceva mai mare ca un popas de
camioane, aflată în Owens Valley, la vest de
Death Valley. Atunci când, cu ajutorul unui
disc de diamant, au încercat să secționeze
geodele pe care le-au găsit , una dintre aces-
tea a blocat lama de tăiere: avea o bucată de
metal în centrul său.

Respectiva geodă a devenit cunoscută
sub numele de artefactul Coso, după nu-
mele lanţului muntos în care a fost găsită.
Colecţionarii de bujii sunt de acord asupra
faptului că obiectul aflat în interiorul rocii,
aşa cum se poate vedea într-o imagine
obţinută cu ajutorul razelor X, este o bujie
Champion din anii ’20. Pentru a se forma,
aceste roci au nevoie de mult timp, cu si-
guranţă mult mai mult de 40 de ani. În con-
secinţă, artefactul Coso a devenit o
emblemă pentru obiectele OOPArts şi se
crede că el reprezintă o problemă de nere-
zolvat.

Din păcate, adevăratul secret al artefac-
tului Coso este că nu ştim absolut nimic
despre el. Artefactul a dispărut și nimeni nu
mai poate da de vreunul cei trei care l-au
descoperit. Nicio analiză serioasă nu a fost
făcută asupra lui atunci când a existat. Doar
o singură persoană l-a examinat: Ron
Calais, adept al unei religii care spune că
Universul, Pământul și viața pe planeta
noastră au fost create prin acte directe ale
lui Dumnezeu acum mai puțin de 10.000 de
ani (Young Earth creationism). El l-ar fi

radiografiat și fotografiat.
Nimeni nu a studiat vreodată într-un

mod corespunzător materialul în care a fost
învelit acest obiect, dar cei care l-au
descoperit l-au descris ca fiind „lut călit”,
iar când l-au tăiat duritatea lui s-a dovedit a
fi de numai trei unităţi pe scara Mohs. În
compoziția sa s-au găsit scoici fosilizate,
pietricele, un cui şi o şaibă.

Din păcate, deci, artefactul Coso nu
reprezintă un mister. Resturi vechi, coro-
date, din minele locale s-au acumulat în
niște sedimente întărite; din ce știm, practic
nu există nimic de verificat. Nimic suficient
de remarcabil care să merite căutarea
noastră.

PIETRELE DROPA
Acestea apar pe aproape fiecare listă cu

obiecte OOPArts. Pietrele Dropa sunt o
colecţie de 716 discuri de piatră găsite într-
o peşteră din China în anul 1938. Fiecare
dintre acestea ar fi ca un disc de fonograf,
având un șanț microscopic în formă de spi-
rală care ar fi, de fapt, o carte scrisă în mici
hieroglife.

Se spune că în anul 1938 (alte surse
afirmă că în 1937), profesorul de arheologie
Chi Pu Tei, aflat într-o expediție, a des-
coperit 716 schelete de 1,3 metri înălţime,
cu capete mari şi corpuri subţiri, în interi-
orul unor morminte puţin adânci aflate în
nişte peşteri ciudate, perfect dreptunghiu-
lare. Alături de fiecare schelet era îngropat
şi câte un disc de piatră. Profesorul Chi Pu
Tei le-a luat și le-a depozitat în secret, ele
rămânând ascunse până când, 20 de ani mai
târziu, un alt cercetător chinez, Tsum Um
Nui, le-a redescoperit. Acesta le-a tradus,
rezultatul fiind o poveste fantastică cu o
navă spaţială care s-a prăbușit cu mii de ani
în dând naștere culturii Dropa (sau Dzopa).

Mai târziu, diverşi autori de literatură
dedicată OZN-urilor au adăugat propriile
lor interpretări în legătură cu acest subiect -
oameni de ştiinţă care ar fi achiziţionat o
parte dintre pietre, autori de literatură OZN
i-ar fi vizitat pe ruşi şi ar fi obţinut fo-
tografii etc. Un fapt rămâne însă cert: nicio
dovadă cu privire la existenţa acestor pietre,
a peşterilor sau a scheletelor nu a fost
prezentată, iar existența lui Chi Pu Tei și a
lui Tsum Um Nui nu este consemnată
nicăieri în afara literaturii OZN.

Artefacte „inexplicabile”.

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

Anumite obiecte, descoperite de-a lungul și de-a latul planetei, par
să sfideze orice explicaţie rațională. Ne vom înarma așadar cu un
târnăcop şi o lopată pentru a scoate la iveală din străfundul pămân-
tului lucruri ce nu ar trebui să se afle acolo. Ba chiar, la o analiză mai
aprofundată, acestea cu siguranţă nu ar trebui să fie acolo.

►

Artefactul Coso a dispărut și nimeni nu poate da de urma celor care l-au descoperit.
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Mit sau adevăr?
Pietrele Dropa şi povestea provenienţei

lor din spaţiul cosmic au apărut pentru
prima oară în anul 1960 în revista literară
rusă Литературная газета (Literaturnaya
Gazeta). Autorii au fost doi scriitori ruşi de
literatură science-fiction, Valentin Rich şi
Mikhail Chernenko. De atunci, mai mulți
autori de literatură OZN s-au referit la acest
subiect şi au adăugat propriile lor inter-
pretări, dar toate dovezile disponibile ne
spun că această poveste nu a fost niciodată
nimic altceva decât o pură ficţiune.

COMPONENTE ALE UNUI MECANISM
RUSESC ÎNCHISTATE ÎN ROCĂ

Nici în ziua de azi nu suntem imuni la
informaţii dubioase cu privire la obiectele
OOPArts. În 2012 au fost difuzate în în-
treaga lume o serie de fotografii ce păreau
a prezenta nişte angrenaje mecanice încor-
porate în roci străvechi. Acestea au fost
găsite în peninsula Kamceatka din Rusia, în
straturi de rocă având o vechime de 400
milioane de ani. La scurt timp după publi-
carea fotografiilor, câțiva ufologi ruși s-au
deplasat în acele locuri pentru a obţine mai
multe dovezi. Ei au publicat o fotografie a
ceea ce părea a fi o tijă filetată care, de
asemenea, a fost găsită închistată într-o bu-
cată de stâncă.

Înainte ca tam-tamul generat de această
descoperire să se liniştească, o piesă din
metal prelucrat care arăta ca o roată dinţată
a fost găsită într-o mină de cărbune din
Vladivostok. Știrea a făcut înconjurul lumii.
Să fie oare adevărat că a existat o tehnolo-
gie avansată cu milioane de ani în urmă sau
s-ar putea găsi alte explicaţii pentru aceste
obiecte?

Se pare că toată nebunia a fost de-
clanşată de o mistificare. Fotografia cu an-
grenajele din Kamceatka s-a dovedit a fi o
fotografie mai veche a unor crinoide fos-
ilizate. Crinoidele (n.t. Crini-de-mare) sunt
o clasă de animale marine de tipul vier-
milor, care cu milioane de ani în urmă erau
mult mai frecvent întâlnite pe fundul
mărilor și aveau tulpini lungi. Unele
depuneri de calcar sunt alcătuite aproape în
întregime din aceste tulpini, care se desfac
cu uşurinţă sub forma unor discuri având
cute uniform distanţate în jurul marginilor
lor. Geologii le-au recunoscut imediat.

Nu și vânătorii ruşi de OZN-uri, care
atunci când au vizitat Kamceatka, au găsit
alte tulpini lipite de crinoide fosilizate ce
arătau, pentru profani, ca un segment de tijă
filetată. Au trimis fotografiile presei, fără să
se uite la liniile din jurul tulpinii. Dacă ar fi
făcut-o, ar fi descoperit că straturile com-
ponente erau separate şi că nu era niciun
filet ca al unui şurub care să înconjoare
tulpina.

Ulterior, în anul 2013, a fost publicată
imaginea unui dinte de angrenaj de roată
dințată, frumos prelucrat și șlefuit, într-o
bucată de cărbune. A făcut acest obiect
parte dintr-o mașinărie avansată, îngropată
într-un zăcământ de cărbune? Nu prea. În
primul rând pentru că respectivul obiect a
fost descoperit în afara minei, în cărbunele
procesat, nu în mină. În al doilea rând, pen-
tru că nimeni, nicăieri, nu a mai găsit vreun
alt component ale presupusei mașinării.

În speculațiile inițiale s-a evidențiat fap-
tul că obiectul arăta aproape la fel cu
cristalele de bismut, care iau forme unghiu-
lare asemănătoare unora ce ar putea fi fa-
bricate de om. Chiar mai probabil, ar fi
putut fi vorba de pirită, care cristalizează,
de asemenea, în acest mod şi care este
frecvent întâlnită în cărbune. Presa din
Rusia a susţinut însă că materialul din care
era alcătuit dintele respectiv a fost identifi-
cat că fiind aluminiu, ceea ce elimină posi-
bilitatea unor cristale naturale, dar
sugerează cea mai simplă și probabilă ex-
plicație: o bucată dintr-un echipament
minier care s-a rupt undeva între mină şi
locul de procesare al cărbunelui. Nu avem
un răspuns cert, deoarece artefactul nu a
fost prezentat pentru examinare în afara
Rusiei, dar în același timp nici nu avem
prea multe motive să fim foarte entuzias-
maţi de acesta.

ȘI MULTE ALTELE…
Literatura de specialitate este plină de

astfel de relatări, însă niciuna nu vorbeşte
despre artefacte care există și în prezent şi
care pot fi studiate. Într-un articol de ziar
din 1844 se vorbește de niște muncitori din
Scoţia care au găsit un fir de aur încorporat
într-o rocă aflată la aproape 250 de metri în
subteran. Un ziar din anul 1851 relatează că
în California un cui a căzut dintr-o bucată
de cuarţ în timp ce aceasta a fost tăiată. O

altă ştire din 1891, ce provine din Illinois, a
anunţat că o femeie a găsit un lanţ de aur
încorporat într-o masă de cărbune. Toate
sunt anecdote distractive, complet lipsite
de dovezi, ce nu pot fi verificate. Ele nu
sunt deloc diferite de relatările nefondate
și amatoricești care vorbesc de broaşte vii
ce sar din interiorul unor pietre tăiate. Ce
motiv am avea să credem că aceste lucruri
chiar s-au întâmplat aşa cum au fost ele
enunțate la a doua sau chiar a treia mână,
comparativ cu probabilitatea ca cineva din
acest lanţ de relatări să se fi înşelat?

În alte cazuri povestirile au fost scoase
din context sau au fost prezentate într-un
mod distorsionat. Un exemplu în acest sens
este așa-numitul „Dorchester Pot”, prezen-
tat în Scientific American în anul 1851 ca
fiind un vas ornat din metal, scos la
suprafață - în bucăți - datorită unei explozii
provocată de nişte muncitori. Sună
convingător, dar o lectură completă a arti-
colului arată că acesta nu a promovat în-
tâmplarea ca pe un eveniment real, ci mai
degrabă ca pe o întrebare legată de urmă-
torul fapt: de ce colecţionarul unor astfel
de obiecte ar putea fi mai în măsură să sta-
bilească faptul că acel vas a provenit de sub
pământ decât ar fi putut-o face un fierar

care ar fi fost de fapt de faţă atunci când a
fost găsit acel obiect şi care nu ar fi anunţat
nicio astfel de ştire extraordinară?

Adevărul este că, până în prezent, toate
aceste obiecte OOPArts nu au rezistat vre-
unei analize riguroase. Exemple testabile,
cum ar fi Mecanismul Antikythera, se
potrivesc cu modul în care înţelegem isto-
ria, reușind, în cele mai bune cazuri, să îm-
bunătăţească această înțelegere. Restul s-au
dovedit a fi basme inexistente (Pietrele
Dropa), relatări senzaţionaliste privind
obiecte obişnuite (artefactul Coso) sau
povești ce se încadrează în discursurile
adepților Pământului tânăr, ufologilor sau
oricărui alt grup ce dă la o parte ştiinţa în
favoarea ideologiei.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Out of Place Artifacts" de
Brian Dunning, a apărut pe skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și de demontare a miturilor pseudoști-
ințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul tu-
turor pot dona la: www.scientia.ro.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371 Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4
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Povestea provenienței Pietrelor Dropa de la o civilizație extraterestră a apărut în 1960.
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Acțiunea se petrece în
Napoli, la poalele Vezuviu-
lui, într-o sală a galeriei de
artă Studio Morra. O sală cu
pereții vopsiți în alb, în care
singura piesă de mobilier
este o masă pe care se află

72 de obiecte. În fața ei, fixând serenă pu-
blicul, o brunetă tânără, atrăgătoare.

Instrucțiunile sunt simple: artista își
asumă responsabilitatea completă, specta-
torii sunt îndemnați să-i facă orice le trece
prin cap, fără nici un fel de constrângere,
timp de șase ore, folosind obiectele care se
află pe masă. O parte din obiecte sunt
inofensive (un trandafir, o pană, miere, ulei
de măsline) în timp ce altele s-ar putea
dovedi fatale (o foarfecă, un bisturiu, un
topor, un set de cuțite și un pistol încărcat,
cu glonț pe țeavă.)

Asistăm la Rhythm 0 - „Eu sunt obiec-
tul”, ultimul din seria de cinci „ritmuri”
prezentate între 1973 și 1974. Scopul de-
clarat al spectacolelor? Explorarea limitelor
fizice și psihice ale artistului în scopul
transformării emoționale și spirituale. În
final însă, nu doar limitele artistului au fost
explorate, ci și cele ale audienței.

Inițial, publicul se vădește timid, ezi-
tant, însă pe măsură ce timpul trece devine
din ce în ce mai îndrăzneț. La jumătatea
spectacolului artista nu mai are nicio piesă
de îmbrăcăminte pe ea de la mijloc în sus:
îi fuseseră toate tăiate cu foarfeca.

În a patra oră încep atingerile cu carac-
ter sexual. Apoi cineva îi face o incizie cu
bisturiul la gât și îi bea sângele. Țepii
trandafirului i-au fost înfipți în corp. Per-
sonajul principal al poveștii noastre nu are
de gând să dea înapoi niciun pas, este de-
cisă să se lase violată sau chiar asasinată,
dacă se va ajunge până acolo.

Lucrurile au degenerat atunci când
cineva i-a lipit pistolul de tâmplă și i-a fixat
propriul ei deget pe trăgaci: atunci, audiența
s-a împărțit în două tabere, cei care credeau
că s-a mers prea departe și cei care își
apărau dreptul de a duce experimentul până
la ultimele consecințe, conform înțelegerii
inițiale. A avut loc o scurtă încăierare și
tabăra moderată a învins.

După exact șase ore, când curatorul a

anunțat sfârșitul reprezentației iar artista,
cu lacrimi în ochi și plină de tăieturi,
zgârieturi, cu țepi de trandafir înfipți în
stomac și petale lipite cu miere pe sfârcuri
s-a ridicat și s-a îndreptat înspre public, ca
o concluzie a spectacolului, sala s-a golit
instantaneu. Nimeni nu a îndrăznit să con-
frunte versiunea animată, activă a per-
soanei pasive pe care tocmai o abuzaseră.

„În urma acestui spectacol am înțeles
că dacă te lași complet pe mâna audienței,
te pot ucide. M-am simțit cu adevărat vio-
lată, am simțit atmosfera încărcată de vio-
lență”, declara artista, încă în stare de șoc.

Erwin Panofsky, istoric al artei, vorbea
despre trei nivele de înțelegere a artei:
subiectul natural (o tânără care se lasă mal-
tratată de bunăvoie, în cazul de față)
subiectul convențional (testarea limitelor
fizice și psihice) și sensul intrinsec (legat
de transformarea emoțională și spirituală).
Gradul meu de înțelegere se oprește la al
doilea nivel, motiv pentru care ezit să
lansez ipoteze hazardate în privinţa celui
de al treilea, prefer să vorbesc despre ceea

ce îmi inspiră actul respectiv.
Îl văd mai mult ca pe un experiment

social, ceva asemănător experimentului
Milgram, în cadrul căruia s-a dovedit că
majoritatea oamenilor sunt gata să admi-
nistreze șocuri electrice mortale semenilor
lor, dacă acest lucru le este cerut de către o
figură cu autoritate. În mod similar, artista
dovedește că nu empatia este afectul fun-
damental al omului ci cruzimea, care se
manifestă invers proporțional în raport cu
pasivitatea victimei. Bullying-ul care face
nenumărate victime și de care se vorbeşte
atât de mult zilele acestea funcționează pe
același principiu.

Și - neplăcut lucru - ne mai caracte-
rizează lașitatea. Am convingerea că ar fi
fost suficient ca artista să ridice un deget la
sfârșitul reprezentației pentru ca oamenii
să se năpustească înspre ușă ca o colonie
de gândaci surprinși de lumină.

E momentul să facem cunoștință cu
artista: numele ei este Marina Abramovic,
născută în 1946, în fosta Yugoslavie, și
crescută de părinți nomenclaturiști, foști

partizani. Voința teribilă de care dă dovadă
se datorează, conform propriilor afirmații,
faptului că a fost crescută în cultul sacrifi-
ciului.

Își vede prestațiile artistice ca pe niște
ritualuri religioase de sacrificiu desfășu-
rate înaintea unei congregații de spectatori.
Și pentru că nu ezită nici o clipă să se pună
în pericol, spectacolele ei sunt de o inten-
sitate teribilă, căreia nu mulți îi fac față.

O să revin asupra subiectului, sunt
multe de spus despre personalitatea
Marinei, originalitatea și excentricitatea
spectacolelor ei. Astăzi, la 70 de ani, este
încă activă. Este supranumită „grand-
mother of performance art”. Probabil că
își va face ieșirea din scenă (și din viață)
în același mod în care și-a făcut intrarea.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fonda-
torii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română mon-
trealeză.

Eu sunt obiectul

Voyages Tam
DANIELDANIEL
● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

GABRIELAGABRIELA
1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

Croazieră CARAIBE 19 dec.
1 săptămână 1.499$ / pers.
zbor + croazieră + transfer

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
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Marina Abramovic a testat limitele relaţiei dintre artist şi public în 1974 cu performance-ul „Rhythm 0”, care continuă să şocheze şi să pună
pe gânduri şi în zilele noastre. 
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Angajez șoferi clasa 1 incorporați.
Lucru local, plătit la oră, camion atitrat.
Cerințe: cunoașterea limbii franceze,
minim 6 luni de experiență pe rută, nu mai
mult de 5 puncte pierdute. Tel: 514-836-
4288.

Fabrică de alimente angajează lucrători
la timp plin, permanent, 35-40 de ore/săp-
tămână, 11.35$/oră, transport inclus.
Sunați la 438-929-8631 sau scrieți-ne la
info@job4all.ca.

Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de aparta-
mente în Perrefonds. Experiența pentru
renovări minore, zugrăvit, instalații sani-
tare și electricitate constituie un avantaj.
Se oferă apartament cu toate utilitățile in-
cluse, plus plată lunară. Tel: 514-337-
6686 ext. 602 (FR, EN) | Tel:
514-683-6650 (RO) | Fax CV: 514-337-
4244.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști
cl 1, incorporați, pentru serviciu local, de
zi, timp plin, minim 50 ore/săptămână.
Sunați la: 514-821-8595.

Căutăm un cuplu pentru îngrijirea şi
transportul la şcoală a doi copii de 8 şi
10 ani + întreţinerea unei case in-
cluzând menajul, în Seattle, WA, SUA.
Preferăm o familie educată, cu bune
cunoştinţe de matematică, şi cu puţină pri-
cepere pentru mici lucrări de menţinere a
proprietăţii. Salariul este foarte competi-
tiv şi oferim beneficii dentare. Tel: 1-206-
335-1980.

Charcuterie Balkani Brossard angajează
o vânzătoare/un vânzător, timp plin sau
parțial, seara și la sfârșit de săptămână.
450-676-6654.

Renovări Construction 2 freres INC. Di-
vizii, ceramică, parchet, plomberie, vop-
sitorie, subsol, băi și bucătarii complete.
22 ani de experiență. 514-266-7334, Ma-
rius; 514-965-9627 - Mihai.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă li-
niștită, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

Caut colocatar(ă) pentru o cameră mobi-

lată (inclusiv TV) la casă, în Laval-des-
Rapides. Acces baie/bucătarie, căldură,
electricitate, internet, cablu, telefon
incluse. Situată în apropierea stației de
metrou Concorde și a numeroase maga-
zine. De preferat d-nă serioasă, nefumă-
toare. Tel: 514-743-8509.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte Famille (colț cu Sherbrooke),
la doi pași de metroul Place des Arts,
complet renovate, totul inclus: încălzire,
apă caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

Două 4½ mari, renovate, fiecare cu două
dormitoare închise, bucătărie spațioasă,
aragaz, frigider, mașină de spălat și uscat
incluse. Încălzire electrică, termostat
electronic în fiecare încăpere. Autobuz în
fața blocului, situat la 5 minute pe jos de
complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

Vând rochie de mireasă, model deosebit,
la un preț foarte convenabil. Mărimea 14,

înălțimea 160-168 cm. Sunați la 514-748-
8352 pentru mai multe detalii.

Bărbat prezentabil, 42 ani, doresc să
cunosc o doamnă ( 30-48 ani) pentru o re-
lație stabilă, bazată pe comunicare, res-
pect, înțelegere, tandrețe și pasiuni
comune. stefan.teodoreanu@gmail.com.

Cetățenie canadiană, blondă, ochi albaștri,
vorbitoare de franceză și engleză, ocupație
secretară, caut domn român pentru o relație
serioasă. Condiții: nefumător, 45-52 de ani,
care lucrează, iubitor de excursii, exclus
persoanele neserioase. Relații la 514-256-
4624, sâmbăta sau duminica.

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil, tan-
dru și iubitor, sincer, onest și atașant,
doresc să cunosc doamnă 30-35 ani
(maxim 40 de ani), cu sau fără obligații
(copii), care să dorească să-și refacă viața
(căsătorie/familie + copil). Dacă și tu urăști
singurătatea, dacă-ți dorești un suflet sin-
cer, un bărbat care să te ocrotească și să te
iubească, nu ezita! Avem nevoie unul de
celălalt. Trimite-mi câteva rânduri despre
tine și o fotografie recentă la adresa:
carpatica71@yahoo.ca. Rog seriozitate.

Cursuri de chitară pentru începători (copii
între 4 și 14 ani și adulți), de câte două
ore, sâmbăta între orele 12.00-18.00 și du-
minica între orele 10.00-16.00. Contact
(în fiecare zi după ora 18.00): Cristi, tel:
514-550-2774.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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OFERTE/SERVICII

ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție (ac-
variu, terenuri de golf, centre de amuza-
ment) și centre comerciale.

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare du-
minică şi de sărbători mari la orele 10:30
a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église, Mon-
treal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfân-
tului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba ve-
cerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Dom-
nului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se des-
fășoară duminica şi sărbătorile din săp-
tămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730,

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul pro-
gram: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-
475-1399 sau www.sfantulilie.org

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din St-
Eustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. Saint-
Joseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan Fe-
licean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Li-
turghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org

Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Ser-
vicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-675-
1392, preot slujitor Constantin Lungu.

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

Pentru rubricile oferte de muncă, închirieri, vânzări, cumpărări, decese, matrimoniale

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la
info@accentmontreal.com. Nu se primesc anunțuri prin telefon.

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI

DIVERSE

ÎNCHIRIERI
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GIMNASTICĂ ALPINISM

Horia Colibăşanu, aproape de
cucerirea Everestului

CCăăttăălliinnaa  PPoonnoorr,,  cceeaa  mmaaii
mmeeddaalliiaattăă  ggiimmnnaassttăă  ddiinn
RRoommâânniiaa  llaa  CCEE

Cu titlul cucerit la Cluj, în fi-
nala la bârnă, Cătălina Ponor a
ajuns la 13 medalii şi a întrecut-
o pe Nadia Comăneci, devenind
cea mai medaliată gimnastă din
România la Campionatele Eu-
ropene.

Primul titlu la Campionatul
European a fost obţinut în urmă
cu 13 ani, la Amsterdam, când a
realizat de fapt o triplă (aur cu

echipa, la bârnă şi sol). Aceleaşi
rezultate aveau să fie repetate în
acelaşi an şi la Atena, la Jocurile
Olimpice. De atunci, Cătălina a
mai câştigat alte trei titluri la
bârnă, ultimul în 2012. Aparatul
pe care îl visează probabil şi
noaptea i-a adus la Cluj şi titlul cu
numărul 5. Nicio altă sportivă din
lume nu a câştigat atâtea medalii
la bârnă, scrie Pro Sport.

TENIS

Alpinistul Horia Colibăşanu a
ajuns în tabăra de bază avansată,
în munţii Himalaya, aflată la
6.400 de metri altitudine, şi îşi
propune să înceapă ascensiunea
spre vârful Everest (8.848 metri),
fără şerpaşi şi fără oxigen supli-
mentar, peste patru săptămâni,
potrivit Mediafax.

Horia Colibăşanu a pornit, în
luna aprilie, în cea mai perfor-
mantă expediţie românească pe
Vârful Everest, având în vedere că
nu va folosi oxigen suplimentar şi
ajutorul şerpaşilor.

Conform ultimelor testări pe
care le-a făcut în tabăra de bază,
condiţia fizică a sportivului este
foarte bună. 

„Am ajuns în tabăra de bază
avansată de unde începe organi-
zarea pentru ziua/zilele de vârf. O
să mă aclimatizez aici în urmă-
toarea perioadă, voi face aproape
zilnic urcări pentru antrenament şi
o să mai cobor în tabăra de bază
înainte de ziua de vârf ca să mă
odihnesc. Pentru mine este foarte
important acum să aflu care sunt
expediţiile mai mari, cu şerpaşi şi
în care se foloseşte oxigen supli-
mentar, ca să organizez plecarea
spre vârf înaintea acestora. Eu
neavând oxigen şi ajutor supli-
mentar e important să nu fiu în
coada expediţiilor pentru că ex-
punerea la această altitudine îmi

va consuma resursele. Împreună
cu Ralf Dujmovits (alpinist ger-
man - n.r.), pentru că amândoi
urcăm în aceleaşi condiţii de per-
formanţă, o să pregătim plecarea
şi o să discutăm cum abordăm
traseul. Mă simt bine şi sunt în-
crezător în obiectivul din acest
an”, a spus Horia Colibăşanu.

Referitor la traseu, alpinistul
timişorean a menţionat că va avea
în total patru tabere intermediare
la mare înălţime.

„În aceste tabere ne odihnim şi
ne alimentăm. Chiar mi-am pro-
pus să-mi fac un ceai în ultima
tabără, la 8.300 de metri. Nu pen-
tru că sună grozav, ci pentru că
trebuie să mă încălzesc şi să

mă hidratez”, a precizat el.
Horia Colibăşanu este cel mai

performant alpinist din istoria
României, având  în palmares as-
censiuni de succes pe şapte din
cele 14 vârfuri montane de peste
8.000 de metri din lume. 

Succesul său pe Muntele K2
(8.611m) din Pakistan, fără oxi-
gen suplimentar şi fără şerpaşi, în
2004, este considerat cea mai
mare performanţă individuală din
alpinismul românesc. Munţii pe
care a urcat până acum  sunt: K2
(8.611 m), Manaslu (8.163 m),
Dhaulagiri (8.167 m), Shisha-
pangma (8.027 m), Annapurna
(8.091 m), Makalu (8.463 m),
Lhotse (8.516 m).

Jucătoarea americană de tenis Serena
Williams i-a răspuns, prin intermediul unei
postări pe Instagram, lui Ilie Năstase, cata-
logând drept rasiste comentariile făcute de
către fostul tenismen român, cu privire la
copilul ei nenăscut.

„Sunt dezamăgită să aflu că trăim într-o
societate unde oameni precum Ilie Năstase
pot să facă asemenea comentarii rasiste la
adresa mea şi a copilului meu nenăscut sau
comentarii sexiste împotriva colegelor
mele. Am spus-o o dată şi o voi spune din
nou: oemnirea a ajuns atât de departe, dar
mai avem multe de făcut. Da, am doborât
atâtea şi atâtea bariere. Cu toate acestea,
mai există multe altele. Acest lucru nu mă
împiedică însă să pun dragoste, speranţă şi
pozitivitate în tot ceea ce fac. Voi continua
să îmi arăt susţinerea faţă de ceea ce este

corect”, a scris Serena. 
Reamintim că la conferinţa de presă de

dinaintea confruntării România - Marea
Britanie, din Fed Cup (desfășurată la Ma-
maia în zilele de 22 și 23 aprilie), Ilie Năs-
tase, căpitanul nejucător al României, a
făcut un comentariu despre copilul Serenei
Williams. „Să vedem ce culoare va avea
copilul... Ciocolată cu lapte?”, a spus el, în
timp ce Simona Halep oferea un răspuns în
engleză, în acel moment, la o întrebare
despre sarcina jucătoarei din Statele Unite
ale Americii.

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF)
a deschis o anchetă înainte de a lua o de-
cizie în ceea ce-l privește pe Năstase. Între
timp, el a fost suspendat provizoriu și nu va
avea acces la competiţiile ITF datorită în-
tregului său comportament de la FedCup.

Serena Williams, dezamăgită de comentariile 
lui Ilie Năstase

Cătălina Ponor

Horia Colibășanu

Serena Williams
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☺ Doi prieteni stăteau de vorbă:
- Când crezi că e mai bine să mă
însor, în octombrie sau în noiem-
brie?
- Noiembrie, clar.
- De ce?
- Mai câștigi o lună!

☺Se apropie ziua de naștere a
unui vameș iar colegii lui nu știu ce
cadou să-i facă.
- Hai să-i luăm un Ferrari, zice
unul.
- E prea puțin, mă, ce naiba!,
protestează ceilalți
- Hai să-i luăm o vilă în Elveția,
propune altul.
- Tot e prea puțin, să fim serioși, e
colegul nostru de atâția ani!, sunt
de părere ceilalți.
- Hai să-l lăsăm singur pe tură într-
o zi!, vine un altul cu ideea.
- E prea mult!, răspund ceilalți în
cor.

☺- Dragul meu, dar de ce mă
înșeli în continuare cu altele?
- Draga mea, cum vrei să mă
conving că tu ești cea mai bună?

☺Pentru o viață sănătoasă con-

sumați 2 litri de apă pe zi, iar pen-
tru una veselă 2 litri de bere.

☺Un șef nou se adresează colec-
tivului:
- Luni ne odihnim după week-
end, marți ne pregătim de muncă,
miercuri lucrăm, joi ne odihnim
după muncă iar vineri ne pregătim
de weekend. Sunt întrebări?
- Da, ce facem, miercuri lucrăm
toată ziua?

☺- Cum gâdili o tipă fițoasă?
- Gucci, Gucci, Gucci!

☺- Alo, Taxi Meridian?
- Da.
- O maşină pe Ion Iliescu, vă rog. 
- E o stradă?
- Nu, o rugăminte...

☺Judecătorul anunţă că suspectul
este achitat.
- Adică ce înseamnă asta? întreabă
suspectul.
- Înseamnă că sunteţi liber să ple-
cați, nu există probe că dvs. aţi
furat din bancă...
- Foarte tare! Deci banii pot să îi
păstrez?
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Acordă-ți mai mult timp
de odihnă şi nu lucra peste program,

altfel vei da semne de extenuare. Dragoste: Fii
curajos, îndrăzneţ, tupeist, dacă e nevoie, numai
așa poți obține ce vrei! Financiar: Dacă te bate
gândul să faci un credit, acum îl poți obține, dar
trebuie să calculezi foarte bine resursele pe care te
poți baza de acum înainte.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea ţi se citește
pe chip. Dragoste: Poate apărea

șansa unei relații care să-ţi dea toată viața peste
cap, dar nu neapărat aducătoare de fericire.
Financiar: Vei fi mândru de investiția făcută, ea
reprezintă împlinirea unui vis pentru care
ai făcut mari eforturi.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ca să scapi de boală, în
primul rând trebuie să lupți psihic
cu ea, pentru că de acolo pornesc

multe probleme. Dragoste: Recunoaște că ai
greșit şi cere-ţi iertare și fii dispus şi tu să ierți,
dacă e nevoie. Financiar: Vei avea de făcut faţă
multor cheltuieli şi te vei descurca cu dificultate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Prezenţa lui Pluto în
casa a 8-a indică risc de accident,

așa că ar fi bine să fii prudent. Dragoste:
Înarmează-te cu multă răbdare şi putere ca să
depășești cu bine problemele ce apar. Financiar:
Tranzitul lui Marte pe intervalul casei a 2-a va
favoriza diminuarea veniturilor şi creșterea chel-
tuielilor.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci mișcare și ții
sub control dieta, starea sănătății

tale se poate îmbunătății vizibil. Dragoste: Dacă
ţi-au căzut ochii pe cineva anume, ajunge doar să
străluceşti în stilul tău caracteristic şi victima este
doborâtă la picioarele tale. Dar atenţie, se poate şi
invers! Financiar: Banii vor veni în perioada
imediat următoare, deci răbdare !

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Scapi de o grijă în pri-
vinţa unei probleme de sănătate, ca
şi cum ai ajuns la capătul unui

tratament şi eşti mulţumit de felul cum te prezinţi.
Dragoste: Eşti mult mai tandru şi mai sensibil, se
vede că te-a cuprins şi pe tine aerul primăvăratec.
Financiar: Vei avea mai mulţi bani şi vei reuşi să
faci faţă tuturor cheltuielilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental
nu ești în cea mai bună formă, nici
latura fizică nu stă mai bine.

Dragoste: Poți primi oferte generoase, te poți în-
drăgosti, poți fi cerut în căsătorie, deci ce-ţi poți
dori mai frumos?  Financiar: Dacă dai iama prin
bani, cu greu îi vei pune la loc.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea de sănătate de-
pinde mult de energia pe care o
consumi în beneficiul tău. Cu cât ai

o viață mai dinamică şi mai animată, cu atât te
simți mai bine în pielea ta. Dragoste: Ţii mult la
libertatea ta. Ca atare, vei aprecia mult o relație
independentă, în care nimeni să nu-l sufoce pe
celalalt. Financiar: Banii sunt în creștere.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Stresul, neglijarea unei
igiene adecvate de viață sau pur şi
simplu ghinionul îți pot aduce

unele neplăceri de sănătate. Dragoste: Este una
din cele mai bune perioade în plan sentimental sau
familial, deci profită de auspiciile norocoase.
Financiar: Eşti ceva mai relaxat iar cumpărăturile
au un impact bun asupra psihicului.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ferește-te de accidente
şi infecții și ia suplimente cu mag-
neziu şi alte minerale. Dragoste:

Mai dă-i o șansă persoanei de lângă tine, pentru
că sentimentele sale sunt sincere. Financiar: Dacă
te angajezi în investiții care au la bază promisiuni
deșarte, te vei trezi în faţa unei situații penibile de
incapacitate de plată.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe
care le faci în momentul de față, ele

vor avea consecințe îndepărtate. Dragoste: Dacă
tensiunea ajunge la un nivel periculos, poți
transforma viața de cuplu într-un război de orgolii
şi o luptă pentru putere. Financiar: La nivel
financiar situaţia se prezintă nu foarte strălucit.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea ta este în
strânsă dependenţă de sănătatea
oamenilor alături de care trăieşti.

Dragoste: Nu se poate să fiţi amândoi la fel de
orbiţi de dragoste, în acelaşi timp. Unul din voi
trebuie să rămână lucid, ca să nu faceţi greşeli din
prea multă pasiune. Financiar: Situaţia ta finan-
ciară se prezintă bine.
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Borsec
Perla Harghitei
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1.5 L

$$$$

Foret Noire &

$$$$
lb3333

Ciuperci 
marinate

$$$$
880 ml444499999999

2 pentru
899$

Ciuperci 
marinate

$$$$
580 ml2222 88889999

2 pentru
499$

66663333
$$$$

Smantana
Beatrice

111199999999
500 ml

Kefir
Bio-Life

333344449999
$$$$

1L

Jambon afumat

Zacusca
Pic-Nic

$$$$
314 ml111144449999

Mici
proaspeti

$$$$

9999999944441111 kg

Bere nefiltrata
Vieux-Montreal

8888 44449999++++ttttxxxx
6x355 ml

$$$$

$$$$

Apa
Labrador

111144449999
4L

Frigarui

$$$$
lb

Pui Porc

5555 999900005555 44445555
lb

Pulpe de pui

lb111166663333
$$$$

Bacon Barilos

lb9999 55554444
$$$$

Pui de ferma
Voltigeurs

1111
bio grane

2222999999997777 99999999

44449999++++ttttxxxx

$$$$
100 g

Cafea
JACOBS

5555

Brie Ilios

lb999900009999
$$$$

Fromage 
Cottage

lb4444 55554444
$$$$

$$$$

kg kg

$$$$ $$$$
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