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Armele nucleare ca ultim 
bastion ideologic
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Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

O criză în dinți de
fierăstrău - iată imagi-
nea care descrie cel mai
bine situația geopolitică
din peninsula coreeană:
de la teste nucleare
nord-coreene, la des-
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Zahărul, un ucigaș tăcut și
feroce
Zahărul, în cantitățile în
care este consumat la
ora actuală în țările in-
dustrializate, este toxina
ce stă la baza multor
afecțiuni, de la obezitate
la diabet, boli cardiace
și cancer.

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

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR
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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

LITERATURĂ & ARTĂ

În zilele de 10 și 11 iunie 2017, Rezi-
dența internațională a scriitorilor și artiștilor
de la Val-David este gazda celei de-a XV-a
ediții a Festivalului de literatură și artă Des
mots du monde/Palabra en el mundo. 

Douăzeci de scriitori și artiști plastici își
vor prezenta creațiile și vor împărtăși celor
prezenți pasiunea lor pentru scris și artă.
Vizitatorii vor putea întâlni scriitori și pic-
tori originari din Argentina, Franța, Chile,
România și desigur Canada.

Lecturile și întâlnirile cu poeții, scriitorii
și artiștii participanți vor avea loc sâmbătă,
între orele 14.30 și 20.00. Duminică, 11
iunie, începând cu ora 13.30, sunt progra-
mate două conferințe (Nina Munteanu,
Toronto - „Writing Eco-Fiction”, Honey
Novick, instructor vocal, Toronto - „Do you
really want to be heard?”) și un atelier
privind poezia și hibridarea culturală franco-
quebecheză (David Brême, Franța). 

Au fost invitate să expună trei artiste
quebecheze, dintre care două de origine

română: Jocelyne Dubois, Eva Halus și
Carmen Doreal. 

Închiderea festivalului se va desfășura la
Centre d'exposition de Val-David (2495 de
l'Eglise, Val-David, J0T 2N0), între orele
16.00-18.30.

Organizat ca de fiecare dată de scri-

itoarea de origine română Flavia Cosma, în
colaborare cu Asociația autorilor din Lau-
rentides, evenimentul se bucură de sprijinul
Consiliul de arte al Canadei, Ligii poeților
canadieni, municipalității și Centrului de
expoziții din Val-David. 

Flavia Cosma este o scriitoare cu o mare
creativitate, având peste 30 de cărți publi-
cate. Creația sa literară a fost răsplătită de-a
lungul timpului cu numeroase premii, din-
tre care amintim Premiul de Excelență la
Festivalul Internațional Lucian Blaga (2009)
și Medalia de Aur a Casei Poeților Peruvieni
(Lima, 2010), unde Flavia Cosma este și
membră de onoare.  

Festivalul Des mots du monde
10-11 iunie 2017 
Rezidența internațională a scriitorilor și
artiștilor de la Val-David
1045 rue du Renard et du Corbeau, Val-
David
Intrarea este liberă.

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

Festivalul „Des mots du monde”, o
nouă ediție la Val-David

GALA SFÂRȘITULUI DE AN LA
ȘCOALA JUNIMEA ROMÂNĂ DIN
MONTREAL 
Sâmbătă, 10 iunie, cu începere de
la ora 12.00, în sala La Chapelle a
colegiului Brébeuf (5625 avenue
Decelles, etaj 3, Montreal, H3T
1W4), școala Junimea Română va
celebra sfârșitul de an școlar la
Gala Meritas 2017. 
Pe lângă înmânarea premiilor, coro-
nițelor și diplomelor, Gala Meritas
2017 include și un spectacol și o
expoziție de pictură cu lucrări ale
copiilor, intitulată „Privire de
copil”. 
Membrii comunității sunt așteptați
pentru a încuraja copiii să-și
urmeze pasiunea și dragostea față
de tradițiile și cultura românească.
Intrarea și parcarea sunt gratuite.
Info suplimentare pe site-ul școlii,
la: www.junimearomana.com. 

AAnnuunnțțuurrii  
ccoommuunniittaarree
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Scriitoarea Flavia Cosma

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure (5252 Paré),
Ella’s Deli; Cabinete: Dr. Buracu, Dr.
Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD Compt-
ables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:

Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu),
Place du Vin;  Coletărie: World Line Cargo. 
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe Claire.
RIVE SUD 
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă, Dentiste à Laval;  Biserici: Sf. Pante-
limon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEScanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS; Reflecții canadeze: Raul
DUDNIC; Știință & Tehnologie: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Poveşti adevărate:
Nick FURDI; Timp liber: Adrian BENEA; Specia-
liști: Gabriela BUCȘA (contabilitate), Șerban TISMĂ-
NARIU (juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA
(sfatul medicului); Redactor şef: Dan GEORGESCU;
Editor: Simona POGONAT
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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

„Legende și Folclor” cu Anca Maria Grigoriu și
Serghei Vîrticuș

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

Născută la Brașov,
Maria Anca Grigoriu a
primit darul prețios al
dragostei și pasiunii pen-
tru muzică la vârsta de
șase ani, când părinții i-
au oferit un pian. Cu tre-

cerea timpului acesta s-a dovedit a fi
prietenul ei cel mai apropiat. 

A urmat cursurile de pian, teorie muzi-
cală corală și literatură muzicală la Liceul
de Arte „Victor Brauner” din Piatra-
Neamț, urcând pe scenă ca pianistă în
recitaluri organizate cu diverse ocazii.
Apoi, în timpul studiilor universitare în in-
ginerie, la Iași, a făcut parte din corala uni-
versitară Armonia, unde i s-au oferit
oportunități de colaborare cu Filarmonica
din Iași, participând la numeroase concerte
pe plan național și internațional, în Franța,
Germania și Olanda.

În 1999, ajunsă în Montreal, Maria
Anca Grigoriu și-a continuat studiile în
canto clasic la Conservatoire de Musique
du Québec (Laval), cultivându-și în același
timp și cariera de ingineră. 

În 2009, stabilită în Regiunea Capitalei
Naționale, începe o activitate prolifică în
susținerea diverselor producții a con-
certelor de Crăciun și Paste, concerte pan-

ortodoxe cu profil caritabil. Răspunde, de
asemenea, invitației de a participa la con-
certul de Crăciun al Delegației Uniunii Eu-
ropene în Canada, în organizarea
evenimentelor pentru veterani, atât ca
solistă, cât și ca membră a corului Incog-
nito al comunității românești și a corului
Army Voices al Ministerului Apărării
Naționale. Acoperind un repertoriu muzi-
cal variat (operă, clasic-pop, tango, jazz),
Maria Anca Grigoriu este deseori invitată
să participe la ceremonii organizate de
diverse ambasade din Ottawa. 

În paralel cu pasiunea pentru inginerie
(în prezent lucrează în systems enginee-
ring pentru National Defence Canada), ea
își continuă perfecționarea în solistică și
interpretare artistică cu soprana polonezo-
canadiană Maria Knapik, precum și cu
vestita soprană de origine italiană Maria
Pellegrini. 

Recentele colaborări cu Opera Pelle-
grini, Ottawa Chamber Choir și Orchestra
Filarmonică Nouveau Monde i-au oferit
posibilitatea să-și extindă repertoriul cu
Puccini, Mozart și Verdi. Acestora li se
adaugă și colaborarea cu La Muse Héritage
Musical, în al cărui program artistic este
implicată activ în perioada 2017-2018.
Anca Maria Grigoriu este atrasă de inte-
grarea elementelor de folclor în stil ro-
manesc în repertoriul său, iar noua
colaborare cu Ioana German, dirijoarea

corului La Muse, și asociația La Muse
Héritage Musical, îi oferă din plin această
posibilitate, cu piese din opera compozi-
torilor Iacob Mureșianu și Ciprian Po-
rumbescu. 

Serghei Vîrticuș a luat primele lecții de
canto ca student la Academia Teologică
din Chișinău, sub îndrumarea solistului
Operei Naționale Ioan Păulencu (bas). În
paralel a urmat și cursurile Școlii de arte
„Valeriu Poleacov” din Chișinău, în clasa
profesorului Valeriu Vdovicenco (bari-
ton). A urmat apoi Academia de Muzică,
Teatru și Arte Plastice din Chișinău ca stu-
dent al aceluiași profesor. 

Stabilit din 2012 în Canada, Serghei
Vîrticuș a absolvit (în 2015) un program
de master al Facultății de Muzică de la
Université de Montréal, sub îndrumarea
baritonului John Fanning.

Repertoriul său operatic include rolul
lui Figaro în Nunta lui Figaro de Mozart,
Masetto în Don Giovanni tot de Mozart,
Ganni Schicchi în opera cu același nume

de Giacomo Puccini și Siroco în Steaua de
A. Chabrier. Melomanii care urmăresc
concertele La Muse l-au putut aprecia în
toamna lui 2016, în opereta Crai Nou de
Ciprian Porumbescu, în rolul Ispravnicu-
lui -  un rol pe care îl va relua și în această
toamnă, într-un nou turneu canadian cu
această operetă. 

După cum mărturisea, creațiile muzi-
cale românești îi sunt aproape de suflet,
deoarece sunt scrise în limba maternă și
au o melodicitate deosebită. În concertul
Legende și Folclor din 17 iunie va inter-
preta, printre altele, piesa Întoarcerea în
țară de I. Mureșianu, care l-a impresionat
prin caracterul ei patriotic și linia melo-
dică deosebit de expresivă.

Legende și Folclor
Concert La Muse Héritage Musical
17 iunie 2017, ora 19.00, 
Biserica St-Denis, 454 ave Laurier Est,
Montreal, H2J 1E7
Bilete: 25$ în prevânzare, 30$ la ușă
Info & rezervări: 450-448-0797

CONCERT

În data de 17 iunie, La Muse Héritage Musical celebrează cente-
narul Iacob Mureșianu printr-un concert extraordinar intitulat Le-
gende și Folclor. Alături de corul La Muse, soprana Marina Negruță
și pianistul Beguentch Gueldyev, despre care am mai avut ocazia să
vorbim grație participării lor la numeroase spectacole muzicale
prezentate de asociația La Muse Héritage Musical, în cadrul acestui
concert vor evolua soprana Anca Maria Grigoriu și basul Serghei
Vîrticuș, pe care vi-i prezentăm mai jos.

►

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

Basul Serghei Vîrticuș Soprana Maria Anca Grigoriu 
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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!

service la domiciliul dvs. sau la atelier

COMEMORAREA POETULUI MIHAI 
EMINESCU
Următoarea întâlnire a Cenaclului
Eminescu va avea loc joi, 15 iunie
2017, cu începere de la orele 18.00,
la statuia poetului din Piața Ro-
mâniei de la Montreal. Întâlnirea
este menită să comemoreze 128 de
ani de la moartea lui Mihai Emi-
nescu. Se vor recita poezii, dintre
care  amintim: „La Steaua” şi „Din-
tre sute de catarge”. Pentru mai
multe informaţii puteţi comunica cu
Leonard I. Voicu la 514-910-6738
sau cenacluleminescu@gmail.com.

CONCERT CU IRINIA ȘI ANATOL
BIVOL
Duminică, 11 iunie, de la ora 17.00,
la Auditoriumul Colegiului Vanier
(865 Sainte-Croix, Montreal H4L
3X9), va avea loc concertul îndrăgi-
tului duo din Republica Moldova
Irina și Anatol Bivol, aflați pentru
prima oară la Montreal. 
Prețul unui bilet este 30$ dacă este
achiziționat între 1-31 mai și 35$
între 1 și 11 iunie. Copiii până la 11
ani intră gratuit. Cei care doresc să
asiste la acest concert sunt rugați să-
și procure biletele din timp, pentru a
evita îmbulzeala la ușă și întârzierea
spectacolului. Acesta va începe fix la
ora 17.00. Organizatori: Enfants
Braves și Pici Voinici. 

AAnnuunnțțuurrii  
ccoommuunniittaarree
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Seară literară cu scriitoarea 
Felicia Mihali la Ottawa

Scriitoarea de origine română Felicia
Mihali a participat în data de 17 mai la o în-
tâlnire cu cititorii găzduită de magazinul de
carte francofonă Librairie du Soleil din
Ottawa și organizată de Ambasada
României. 

Autoarea a vorbit despre romanele sale
scrise și publicate în România și în Canada,
despre temele pe care le-a abordat în fiecare
dintre acestea, despre efortul creativ și
lingvistic de a scrie în română, franceză și
engleză, despre evoluția personalității sale
literare și procesul de ajustare la realitățile
canadiene.  

Magazinul Librairie du Soleil a coman-
dat și pus la dispoziția publicului iubitor de
literatură toate romanele Feliciei Mihali
disponibile în limba franceză. Precizăm că
magazinul dedică, în fiecare an, întreaga
lună mai literaturii europene, în cadrul unui

proiect EUNIC - Ottawa (Rețeaua Insti-
tutelor Culturale Europene, la care Am-
basada României este afiliată), punând la
dispoziția publicului cărți scrise de autori

europeni. Pe lângă cărțile Feliciei Mihali,
publicul canadian va putea găsi lucrări lite-
rare semnate de Matei Vișniec, Ioana
Pârvulescu, Mircea Eliade și Eugen Ionescu. 

SCRIITORI ROMÂNI MONTREALEZI

Eva Halus expune peisaje din 
Laurentides și Franța

Între 9 și 29 iunie 2017, pictorița și scri-
itoarea Eva Halus va expune la o nouă serie
de picturi cu peisaje din Laurentides (Val-
David, Ste-Agathe, Ste-Adèle) și din Franța
(Lille), inspirate de călătoriile sale. 

Expoziția cuprinde în jur de 20 de lu-
crări, acuarele, acrilice și uleiuri pe pânză de
diferite dimensiuni. Pictura în aer liber este
noua pasiune a Evei Halus, care se retrage
în liniștea și frumusețea peisajelor sălbatice
în timpul liber, pentru a se regăsi și recon-
strui ca artist. În picturile ei culorile sunt vii
și frumos armonizate. „Când pictez după
natură, pot observa cu atenție detaliile ge-
niale ale Mamei Naturi. Omul nu a reușit
nici până în ziua de azi să o întreacă în cre-
ativitate!” spune artista, adăugând că este o

binecuvântare să poți picta și desena,
luându-te la întrecere cu Creația.

Multe din lucrări au ca subiect lacuri,
ape curgătoare, frumos încadrate de păduri.
Alte picturi surprind scene pastorale din îm-
prejurimile orașului francez Lille. 

Vernisajul va avea loc pe 16 iunie, între
orele 17.00 și 20.00, în spațiul public inte-
rior, aflat lângă intrarea principală.

Expoziție individuală Eva Halus
9 - 29 iunie 2017
Centre Communautaire de Loisir de la
Côte-Des-Neiges, 5347 Côte-des-Neiges,
Montreal, H3T 1Y4 (lângă stația de metrou
Côte-des-Neiges)
Vernisaj: 16 iunie 2017, orele 17.00 - 20.00.

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Felicia Mihali (a doua din dreapta). FOTO: Facebook/Ambasada României la Ottawa.

Eva Halus. FOTO: Viorel Mărgineanu,
www.vmargineanu.com
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA

Potrivit rezultatelor recensământului
din 2016 date publicității la începutul
acestei luni, 5,9 milioane de canadieni au
peste 65 de ani, depășind grupul celor sub
14 ani (5,8 milioane). Statistique Canada
explică, în parte, această situație datorită
generației de baby boomers, care îm-
plinind 65 de ani, au un impact dispro-
porționat asupra demografiei canadiene.
La aceasta se adaugă faptul că speranța de
viață a crescut, iar rata fertilității a scăzut.

Dacă aceste tendințe se mențin, în
2031 aproape unu din patru canadieni va
avea 65 de ani sau peste, în vreme ce pro-
porția copiilor sub 15 ani va rămâne simi-
lară celei din 2016. Cu alte cuvinte, în 15
ani, Canada se va confrunta cu problema
care macină în prezent Japonia, unde 25%
din populație este formată din persoane de
vârsta a treia.

Situația este mai dramatică în estul
țării: o persoană din cinci are peste 65 de
ani, în vreme ce în preerii, în Alberta de

exemplu, procentul seniorilor se ridică la
doar 12,5%. Discrepanța se explică printr-
o fertilitate scăzută în provinciile at-
lantice, printr-o imigrație redusă și prin
pierderea unei părți din populație care mi-
grează spre alte provincii. Dintre toți
acești factori, cel mai important este rata
fertilității.

Cum se explică faptul că, din anii ’70,
fertilitatea este la cote scăzute, și nu
numai în provinciile atlantice ci în Canada
în general, sub nivelul de înlocuire al ge-
nerațiilor?

Între fertilitate şi natalitate există o
legătură directă, intensitatea fertilităţii de-
terminând nivelul natalităţii.

Numărul de copii pe care o femeie sau
o familie se hotărăşte să îl aibă este rezul-
tatul unei combinaţii complexe de factori,
printre care şi costurile de creştere a copi-
ilor, oportunităţile femeilor de a avea parte
de o educaţie superioară şi o poziţie pro-

fesională cât mai bună, statutul economic
al familiei şi gradul de compatibilitate al
serviciului cu îngrijirea copiilor.

Potrivit experților, factorii de natură
economică ar explica, cel puțin în parte,
situația în Canada. Explozia prețurilor la
locuințe, cuplată cu o creștere anemică a
salariilor și o diminuare a siguranței
locurilor de muncă i-au determinat pe
mulți să considere că pur și simplu nu își
pot permite întemeierea unei familii.

Piața muncii s-a schimbat în ultimele
decenii, locurile de muncă temporare și la
timp parțial înmulțindu-se, în detrimentul
celor permanente și la timp plin, mult mai
bine remunerate. Drept urmare, femeile au
început să împingă maternitatea spre
vârste cât mai înaintate și au mai puțini
copii. Potrivit Statistique Canada, rata
medie a fertilității în Statele Unite a fost
în 2016 de doi copii la fiecare femeie, în
vreme ce în Canada ea s-a situat la 1,6.

Costurile creșterii unui copil nu sunt

deloc de neglijat și intră și ele în joc, mai
cu seamă că în ziua de azi au devenit exor-
bitante. În America, U.S. Department of
Agriculture estimează că o familie
aparținând clasei de mijloc, cu un venit
mediu, va cheltui 233,610$ (US) pentru a
crește până la vârsta de 18 ani un copil
născut în 2015 - adică aproximativ
12,900$ pe an. În Canada guvernul nu
face publice asemenea statistici, însă un
articol publicat de revista MoneySense în
2015 („The real cost of raising kids”) a
calculat costul anual al creșterii unui copil
la 13,366$ (CAD), ceea ce înseamnă că
până la majoratul acestuia, suma se va
ridica la peste 240,000$.

Pe lângă prețurile la case și salariile
stagnante, alți doi factori importanți, de
ordin societal, pot explica de ce femeile
au mai puțini copii. Primul se referă la
felul în care acestea se percep pe ele
însele, precum și felul în care societatea le
privește și le valorizează. Dacă în trecut
femeile nu erau considerate „împlinite”
decât dacă deveneau mame, în prezent
această viziune nu mai este atât de pro-
nunțată. Maternitatea nu este întot-
deauna o prioritate pentru femei, ele
identificându-se cu o largă paletă de
roluri în societate, nu doar ca mame.

Al doilea factor se referă la faptul că
din ce în ce mai mulți canadieni devin pre-
ocupați de impactul pe care umanitatea îl
are asupra planetei și decid să aibă mai
puțini copii. Cei care vor să fie părinți, dar
care în același timp doresc să-și limiteze
amprenta ecologică, au doar un copil,
maxim doi.

Această tendință nu se manifestă doar
în Canada, ci și în ansamblul țărilor dez-
voltate, membre G7, unde cetățenii sunt
din ce în ce mai informați și prin urmare
mai îngrijorați de efectele suprapopulării.
De altfel, fertilitatea scăzută este un
fenomen comun țărilor industrializate, de-
terminat de varii combinații între factori
economici și sociali. Ca și în Canada, se
estimează că în 15 ani, toate țările indus-
trializate vor avea o proporție mai mare de
seniori decât de copii în rândul populați-
ilor lor. ACCENT MONTREAL

De ce au canadienii mai puțini copii?
Pentru prima oară în istoria recensămintelor canadiene, populația țării este formată din

mai mulți bătrâni decât copii, iar tendința nu pare să se inverseze prea curând.
►

Potrivit Statistique Canada, rata medie a fertilității în Statele Unite a fost în 2016 de doi copii la fiecare femeie, în vreme ce în Canada ea
s-a situat la 1,6.
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RAREȘ BURLACU
rares.b@accentmontreal.com

O criză în dinți de
fierăstrău - aceasta este
imaginea care descrie cel
mai bine situația geo-
politică din peninsula
coreeană: o zi avem teste
nucleare nord-coreene, în

altă zi asistăm la o desfășurare de forțe
chinezești, cu 150.000 de soldați comasați
la granița sino-nord-coreeană. Câteva mo-
mente de respiro, când președintele Chinei
asigură comunitatea internațională că dia-
logul cu Kim Jong-un a fost antamat, pen-
tru ca imediat apoi guvernul american să
trimită din Singapore, ca o „măsură de pre-
cauție”, portavionul USS Carl Vinson.
Doar la câteva ore după confirmarea
alegerii sale, noul președinte al Coreii de
Sud, Moon Jae-in, declară că este gata să
meargă în Nord și să demareze tratativele
„dacă anumite condiții sunt întrunite”. Ca
răspuns, pentru a sfida deschiderea spre di-
alog a președintelui ales, regimul nord-
coreean a lansat o nouă rachetă balistică cu
raza medie de acțiune, care s-a prăbușit
după aproximativ 60 de kilometri de zbor
în Marea Japoniei.

Dincolo de acțiuni ce la prima vedere
par haotice și confuze, două problematici
majore, cu rădăcini istorice, au reieșit la
suprafață în aceste noi circumstanțe: un
diferend ideologic și ipoteza teoretică a
unei confruntări nucleare pentru a-l
soluționa.

Coreea de Nord este ultimul bastion al
juxtapunerii între doctrina comunistă și
stat, așa cum au experimentat-o țările
aflate sub dominație sovietică din 1945 și
până la căderea zidului Berlinului în 1989.
Ea este astfel izolată de restul lumii, de
frică să nu se contamineze cu vreun virus
de libertate ce s-ar putea dovedi fatal ac-
tualei puteri dinastice. Doar China dispune
de o oarecare influență asupra funcționării
economice a acestei țări, însă chiar și rolul
său este supus la grele încercări, așa cum o
dovedesc declarațiile oficiale extrem de
dure dintre cele două părți.

În aceste circumstanțe, este de așteptat
ca o eventuală schimbare de regim să se
facă într-un mod violent, căci miza nu este
supraviețuirea țării, a națiunii, ca în lumea
democratică, ci conservarea și triumful ac-
tualei ideologii.

În 2003, cufundată în dogma comu-
nistă ce îi asigura izolaționismul pe care-l
râvnea, Coreea de Nord a decis, în toiul
negocierilor internaționale asupra Tratatu-
lui de non-proliferare a armelor nucleare,
să se retragă din cadrul normativ (aproxi-
mativ 200 de înțelegeri) stabilit de comu-
nitatea internațională, pentru a-și dezvolta,
în afara oricărui control, arsenalul nuclear.
Acest arsenal a beneficiat în ultimii ani de
progrese tehnologice importante, pe mă-
sura uriașelor ambiții de putere ale Coreii
de Nord. O țară cu 25 de milioane de
locuitori, aceasta dispune de 1,2 milioane
de soldați și 7 milioane de rezerviști,
10.000 de tunuri, o mie de misile cu di-
verse raze de acțiune și circa 20 de arme
nucleare - totul pentru a apăra până la ul-
tima suflare realizările comunismului.

Pentru a înțelege originile acestui fa-
natism trebuie să coborâm în istorie, în
1945, când forțele aliate au eliberat penin-
sula coreeană, colonie japoneză la acea
vreme. Punctele cardinale servesc drept
oglinzi pentru a defini zonele de control
post-conflict: dacă în Europa estul revine
Uniunii Sovietice și vestul Statelor Unite,
în Coreea nordul devine o sferă de influ-
ență a URSS iar sudul una a SUA. După
ce rușii și americanii se retrag, în ’48 și
respectiv ’49, pentru a ceda locul guver-
nelor locale, Coreea de Nord invadează
Sudul. Motivele acestui act de agresiune
se bazează pe un calcul geopolitic elabo-
rat. Stalin și-a dat acordul la această in-

vazie pentru a demonstra țărilor Europei
de Est că regimul comunist poate să se ex-
tindă și în alte zone ale lumii și că orice
tentativă de emancipare este sortită eșecu-
lui (așa cum s-a întâmplat la Budapesta în
‘56 și la Praga în ‘68).

Peninsula coreeană era râvnită de ruși
de secole, fiind considerată o regiune
strategică vitală pentru contracararea unei
eventuale hegemonii chinezești. Din acest
motiv, China a văzut mereu în această
peninsulă o „cheie” pentru porțile Asiei de
Est (așa cum Austria este considerată cheia
Europei de Vest). Multiple tentative de in-
vadare a teritoriului Chinei au avut ca
punct de tranziție peninsula coreeană. Pen-
tru puterea de la Beijing, iminența re-
unificării Coreii sub auspiciile Uniunii
Sovietice era reală. Drept urmare, primirea
sovieticilor la frontieră ca prieteni, nu ca
inamici, oferea Chinei avantajul de a evita
încercuirea de către o putere ostilă, mantra
politicii sale externe.

Intervenția Statelor Unite pe plan
diplomatic (la Consiliul de securitate al
ONU) și militar (în apărarea aliatului său,
Coreea de Sud) nu a întârziat să apară (în
ciuda controverselor precum schimbarea
neașteptată, în plin exercițiu militar, a
comandantului armatei, generalul
MacArthur, datorită disensiunilor sale cu
administrația Truman).

Negocierile încep după o serie de vic-
torii americane pe teren, fără însă ca ele să
ducă la un rezultat final determinat. Statele
Unite se retrag din conflict fără să-și

proclame „victoria”, o premieră în istoria
lor de până atunci, în vreme ce China
menține status quo-ul, formula sa prefe-
rată atunci când nu poate obține un aranja-
ment mai convenabil. Marea perdantă a
fost URSS, al cărui leadership în țările sale
satelit a fost în mod clar compromis. Inca-
pacitatea de a-și atinge scopul inițial -
acela de a reunifica peninsula sub tutela sa
comunistă - a avut repercusiuni ce și în
ziua de azi sunt dificil de măsurat (neîn-
crederea ce s-a instalat în relația cu China
este grăitoare în acest sens, ea punând
bazele apropierii sino-americane din anii
’70).

Într-o perspectivă imediată, pentru
soluționarea unui conflict potențial, toate
aceste elemente vor reapărea. Mai acute
chiar, căci fundamentul unui casus belli
are toate ingredientele deja cunoscute, însă
balanța puterii înclină, a priori, spre
tandemul sino-american. Dacă eforturile
diplomatice deja în curs se spulberă, cum
poate fi adusă opțiunea militară în fața
opiniei publice? Ca o amenințare directă a
regimului lui Kim Jong-un asupra ordinii
mondiale? Armele ce vor fi utilizate vor fi
cele convenționale sau ne îndreptăm spre
un conflict nuclear? Dacă da, atacurile se
vor limita la structurile militare ale ina-
micului sau vor atinge și populațiile civile?
Care va fi poziția Rusiei în acest nou con-
text? Este ea pregătită pentru o revanșă?
Dorește o revanșă a istoriei?

Ideea care a stat la baza acordului nu-
clear între Iran și SUA ar putea fi aplicată
și în acest caz, pentru a detensiona situația
- cu notabila diferență că Iranul aspira la
fabricarea unei arme atomice, în vreme ce
Coreea de Nord le are deja.

Punerea sub control internațional a ar-
senalului nuclear nord-coreean ar trebui să
fie, pentru moment, prioritatea numărul
unu a tratativelor. În ceea ce privește opți-
unea schimbării regimului, aceasta pre-
zintă riscul unor violențe ale căror
dimensiuni nu le putem anticipa, din mo-
tivele deja amintite.

Ne aflăm, așadar, în fața unei situații
asemănătoare celei care a precedat de-
clanșarea Primului Război Mondial: ni-
meni nu dorea un conflict, însă la primul
factor declanșator, toate puterile s-au an-
gajat în luptă.

Acest text a fost publicat în Huffington Post
Québec și Le Devoir sub titlul „La Corée
du Nord: le nucléaire comme dernier rem-
part idéologique”, în data de 16 mai și res-
pectiv 17 mai 2017. Autorul său, Rareș
Burlacu, este doctorand și chargé d’en-
seignement la École nationale d’adminis-
tration publique.

INTERNA	IONAL

Coreea de Nord: Armele nucleare ca ultim
bastion ideologic

Coreea de Nord este ultimul bastion al juxtapunerii între doctrina comunistă și stat, așa cum
au experimentat-o țările aflate sub dominație sovietică din 1945 și până la căderea zidului
Berlinului în 1989.

►
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Ideea care a stat la baza acordului nuclear între Iran și SUA ar putea fi aplicată și în cazul
Coreii de Nord, pentru a detensiona situația - cu notabila diferență că Iranul aspira la
fabricarea unei arme atomice, în vreme ce Coreea de Nord le are deja.
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Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Charcuterie Bourret

5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Neil Strauss este un jur-
nalist și autor american,
cunoscut mai ales pentru
best seller-ul „The Game:
Penetrating the Secret Soci-
ety of Pickup Artists”, carte
în care povestește experi-

mentul social pe care l-a pus la cale după
ce un prieten l-a convins că oricine poate fi
un Cassanova, indiferent de aspectul fizic,
dacă urmează un set strict de reguli. Natura
n-a fost deosebit de generoasă cu Neil, i-a
atribuit un fizic ingrat și i-a luat în schimb
podoaba capilară, dar după câteva luni
petrecute în anturajul lui Mystery, un ade-
vărat geniu al seducției, a ajuns la perfor-
manțe excepționale, seducând, printre
altele, pe Britney Spears și Courtney Love.

Dar nu despre cartea aceasta vreau să
vă vorbesc, ci despre cea apărută zece ani
mai târziu, când Neil, decis să renunțe la
viața de celibatar, își „înmormântează”,
într-o ceremonie privată, alter ego-ul Style
și începe o relație cu un fotomodel mexi-
can. Noua carte se numește „The Truth:
An Uncomfortable Book About Relation-
ships”. Un adevăr inconfortabil despre

relații. Ați înțeles deja că viața de cuplu nu
îl satisface. Are impresia că monogamia
este complet nenaturală și nepotrivită
lumii în care trăim și valorilor moderne așa
că decide să exploreze relațiile alternative.

Își începe căutarea alăturându-se unui
cult „Free love”. Trăiește într-o comunitate
în care totul se împarte egal, inclusiv
sexul. Renunță repede la varianta asta și
încearcă o relație cu două partenere odată.
Fiind un seducător cu experiență, îi e ușor
să convingă două femei să trăiască împre-
ună cu el. Lucrurile merg bine inițial, apoi
degenerează, căci se pare că fiecare fată în
parte a acceptat înțelegerea cu speranța se-
cretă că va reuși cumva să scape de rivală.
Scenele de gelozie se succed și Neil re-
nunță și la varianta asta. Următorul pas e
să trăiască într-o formă de poliandrie, fiind
unul dintre cei câțiva parteneri ai unei
femei. Mai încearcă și alte alternative, însă
nimic nu-l mulțumește. Într-un final, se în-
toarce la fotomodelul său mexican cu care
se căsătorește, dar nu pare deloc convins
că e cea mai bună soluție. Alege, în final,
răul cel mai mic.

Dar nici cartea aceasta nu este scopul
final al rândurilor de față, ci doar un inter-
mezzo. La Gabriel Liiceanu am vrut să
ajung, la eseul său despre calul negru, mai

exact. Căci mi se pare cea mai coerentă
explicație a fiasco-ului monogamiei, pers-
pectiva cea mai bine închegată asupra in-
stituției căsătoriei și a rolului ei în istoria
omenirii.

De ce se numește „calul negru”? pentru
că Liiceanu își construiește argumentația
pornind de la mitul lui Platon din dialogul
„Phaidros”. Pe scurt: sufletul fiecărui om
este asemeni unui atelaj tras de doi cai,
unul alb, înaripat, diafan, care ne ridică în-
spre „câmpia adevărului” (pentru simplifi-
care, să convenim că acea câmpie
reprezintă paradisul) și altul negru, gro-
bian, care ne trage în jos, înspre mocirlă. 

Îndrăgostirea este, conform lui Platon,
o ocazie de repunere în contact cu lumea
pură la care nu mai avem acces din cauza
calului negru. E șansa noastră la paradis.
Dar extazul acesta este temporar, într-un
final recădem în limitele proprii și rede-
venim două ființe cu ritmuri diferite, greu
sau chiar imposibil de sincronizat. Calul
negru preia conducerea și ne sabotează,
din nou.

Ca să putem ține calul negru în frâu, e
necesar să-i limităm mișcările. Și-atunci,
creștinismul a propus monogamia. Doi oa-
meni legați pe viață în fața lui Dumnezeu. 
Dar este oare posibil să fie limitată viața
sexuală de un contract monogam extins la
scara întregii vieți? Istoria culturii și civi-
lizației europene ne sugerează că nu.
Atunci, de ce această uriașă ipocrizie sexu-
ală? Pentru că acesta a fost singura soluție
pe care a putut-o livra o societate urmărită
de spectrul disoluției. Fără aceste reguli,
calul negru ar fi făcut ravagii iar normele

de conviețuire ar fi fost aruncate în aer de
dezlănțuirea fondului pulsional al ani-
malului uman. Ca oamenii să poată trăi
împreună, au fost nevoiți să-și sacrifice
sexualitatea. 

Dar oare acest sacrificiu mai este astăzi
necesar? Răspunsul e negativ. Statisticile
arată că numărul cuplurilor care nu se
căsătoresc e din ce în ce mai mare iar un
mariaj din trei sfârșește în divorț (în Que-
bec aproape unul din două) și în ciuda
acestei stări de fapt, societatea e departe de
disoluție. Alte pericole ne pândesc, dar
sexualitatea nu se mai află printre ele.

Sexul a devenit mai hedonistic decât
oricând. Într-un studiu american, pe primul
loc în clasamentul motivelor pentru a face
sex apare atracția fizică, nevoia de iubire e
abia pe locul patru iar dorința de procreare
pe 55, după... plictiseală sau migrenă.

Cum va arăta viitorul? Sociologii și
psihologii pariază pe calul negru. Fiecare
individ va forma din ce în ce mai multe cu-
pluri, monogamia va deveni anacronică,
divorțul nu va mai fi privit ca un eșec, mul-
tiparentalitatea se va generaliza, bărbații și
femeile vor avea relații sentimentale și
sexuale simultane și transparente cu mul-
tipli parteneri.

Bun venit în viitor.

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.         

Jocul, adevărul și calul negru

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

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

Despre criza familiei s-a tot vorbit de-a lungul timpului, dar parcă
niciodată cu atâta vehemență ca acum, când conceptul de familie
tradițională pare că își trăiește ultimele zile, în Occident cel puțin.
Sunt numeroase studiile ale căror rezultate sugerează - de fapt nu, nu
sugerează, ci demonstrează - că disoluția familiei s-a accelerat în
ultimii ani.

►

Statisticile arată că numărul cuplurilor care nu se căsătoresc e din ce în ce mai mare iar un
mariaj din trei sfârșește în divorț (în Quebec aproape unul din două) și în ciuda acestei stări
de fapt, societatea e departe de disoluție. 

Alegoria carului lui Platon, în care sufletul fiecărui om este asemeni unui atelaj tras de doi
cai, unul alb, înaripat, diafan, care ne ridică înspre „câmpia adevărului” și altul negru,
grobian, care ne trage în jos, înspre mocirlă. 
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CARMEN FIRAN
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Venise ca ziaristă cu o
bursă după Revoluţie, se
îndrăgostise de New York
şi decisese să rămână de-
finitiv. Bună vorbitoare de
engleză, muncitoare şi
dezinhibată, Diana se

simţea făcută pentru lumea asta. Şi îi
plăcea totul aici. Îşi făcuse prieteni, se de-
cretase „acasă” din prima zi, fără multe
şovăieli şi spaime, graţie mai ales tinereţii
care poate camufla ori amplifica orice. Cât
ar fi fost cu sufletul în rai, Diana era şi cu
picioarele pe pământ. Cuvintele cântecului
New York, New York, conform cărora „dacă
reuşeşti aici, vei reuşi oriunde”, pe care la
început le asculta fremătând de entuziasm,
ajunseseră să-i dea însă frisoane îndată ce
şi-a văzut visul împlinit. Era de-acum rezi-
dentă permanentă şi avea drept de lucru.

Cel mai e greu e să faci faţă unui vis
împlinit, i-a spus un amic emigrant rus, vi-
olonist de mare talent care ziua era şofer de
taxi. Una e să trăieşti la New York ca bur-
sier pe o perioadă scurtă, şi alta e să te sta-
bileşti aici, cu presiunea supravieţuirii, a
competiţiei, a facturilor lunare şi taxelor.
După ce te-a sedus, oraşul ăsta te poate
devora. E ca şi cum te-ai îndrăgosti de

Zmeul-Zmeilor. Îmbrăţişarea lui îţi poate
rupe oasele.

Ca ziaristă nu avea să fie angajată
curând. Trimisese zeci de resumeuri la
redacţii de reviste şi posturi de televiziune,
dar şanse erau puţine, chiar şi pentru na-
tivii absolvenţi de jurnalism din colegiile
newyorkeze. Până la urmă, un alt prieten,
profesor de istoria artei, emigrant din Un-
garia, o ajutase să obţină un post de bi-
bliotecară la Columbia University. Dar
dacă voia să trăiască în Manhattan, con-
siderat de Diana centrul lumii, pentru
chirie, spectacole, muzee, filme, restau-
rante şi cărţi, e nevoie de bani, a mai aver-
tizat-o. El îi deschisese o uşă. Restul ţinea
de norocul fiecăruia. Dar şi norocul trebuie
împins de la spate, altfel trece ca un tram-
vai fără să oprească în staţie.

Diana a început să-şi caute şi o a doua
slujbă, un part time de weekend, înainte ca
buzduganul aruncat de Zmeul Zmeilor să
lovească uşa garsonierei închiriate în
Lower East Side, unde dacă veneau s-o
viziteze cinci prieteni deodată, ca să aibă
toţi loc, unul trebuia să stea cu corpul mult
aplecat pe fereastră.

A găsit să lucreze câte patru ore sâm-
băta şi duminica dimineaţa pentru o vă-
duvă milionară de pe Park Avenue care
avea nevoie de un ajutor neclar, ceva între

secretară particulară şi editoare. Se pre-
făcea că şi-ar scrie memoriile care se rezu-
mau la petreceri mondene, călătorii cu
iahtul sau Concordul, după o „copilărie
grea” prin şcolile elveţiene de elită şi două
căsătorii nereuşite în urma cărora îşi
triplase averea părintească, şi ea consis-
tentă. De fapt, se plictisea în apartamentul
acela în care puteai întoarce un Cadillac şi
avea nevoie de un suflet tânăr prin preaj-
mă, aşa cum i s-a destăinuit după un timp.
Diana îi dactilografia scrisori îngălbenite
de timp în care se vorbea pompos despre
nimic, îi plătea facturile, dar mai ales îi as-
culta poveştile, motivul real pentru care
fusese angajată.

Când îi scria cecul lunar, bătrânei îi
tremura mâna, nu de Parkinson. Citea de
câteva ori cifra modestă să fie sigură că
n-a scris mai mult şi îi repeta apoi de
câteva ori să aibă grijă unde-l pune să nu-l
piardă. Purta doar bijuterii false, de teamă
să nu fie atacată pe stradă, iar pe cele ade-
vărate le ţinea într-un seif băgat într-un
dulap în zid încuiat cu trei lacăte şi acoperit
cu un tablou care nu putea tenta pe nimeni.
Picturi de Matisse şi Braque erau în schimb
discret atârnate în vreun hol întunecos ori
după vreo uşă dosnică să nu fie văzute de
prea mulţi şi să nu se bucure nimeni de ele.
Banul e ochiul dracului, iar cei bogaţi au
griji şi spaime, îi spunea când era mică
bunica, fericită că era săracă lipită, şi totuşi
cocoşată de griji şi necazuri, în ciuda ci-
tatelor din biblie pe care le învăţase pe
dinafară, dar care nu aveau nicio putere
asupra realităţii. Iar cei din urmă vor fi cei
dintâi care se vor duce pe apa sâmbetei,
glumea bunicul Dianei, a cărui singură
apropiere de biserică era aşezarea ei lângă
crâşma din sat.

Bătrâna doamnă nu avea copii, slavă
domnului, îi spunea uşurată, aduc numai
bătăi de cap, nici rude nu-i mai rămăseseră
multe în viaţă, scăpase de moştenitori şi cu
toate astea în fiecare zi de miercuri la ora
11 avea o întâlnire pe care o numea de
„consiliu lucrativ” cu contabilul, avocatul
şi consilierul financiar. Îşi trecea iar şi iar

averea în revistă, îşi schimba săptămânal
testamentul atentă ca o sumă importantă
să-i revină papagalului din colivia atârnată
în una din cele patru băi ale apartamentu-
lui. Un papagal antrenat s-o contrazică.
Repeta cu glas răguşit doar „No. No” de
fiecare dată când îi punea întrebări ca unui
oracol.

Aşa se face probabil că toate deciziile
ei erau pe dos, sau altfel decât te-ai fi aştep-
tat. Acţiona cu logica negativistă a papa-
galului, dar una pragmatică, odată ce
averea-i creştea. Avea proprietăţi peste tot,
în arondismentul 16 din Paris, în Belgravia
din Londra, în Saint-Tropez, Palm Beach
şi Aspen Colorado. De unele spunea că ar
cam fi vrut să scape, doar că de fiecare dată
în loc să vândă mai cumpăra câte ceva,
doar pentru că piaţa era bună, şi cum să nu
profiţi de criza care începea să lovească?!

O dată pe săptămână îi venea la curăţe-
nie o peruancă, o femeie muncitoare şi dis-
cretă care o servea de peste 20 de ani.
Într-una din zile a avut proasta inspiraţie
s-o roage ca după moarte să-i lase ei tacâ-
murile de argint, o dorinţă extravagantă
cum pot avea uneori din senin cei săraci, şi
a fost pe loc concediată. I-au ieşit flăcări
din ochi şi fum pe nas, a mai tremurat de
furie mult după ce i-a scris ultimul cec din
care i-a reţinut o taxă de infidelitate şi una
de insultă şi a dat-o pe uşă afară. Tacâ-
murile erau ale ei, ale ei, să fie clar pentru
toată lumea, odată şi pentru totdeauna. Şi
despre care moarte vorbim, a cui?

Avea 89 de ani şi prefera rozul. Dormi-
torul avea şi el pereţii tapetaţi cu mătase
roz şi vaze japoneze cu trandafiri roz se
aflau pe toate măsuţele stil din living în ton
cu lămpile Tiffany şi peisaje renascentiste
care spânzurau în rame masive. Dacă o în-
tâlneai pe stradă, nu aveai cum să bănuieşti
cât de bogată era, se îmbrăca auster, rulând
la nesfârşit acelaşi taior bleumarin tăiat
simplu, se abţinea să dea un bacşiş prea
mare portarilor, şoferilor de taxi ori chel-
nerilor, trăia fără capricii şi bucurii ca şi
cum se pregătea să treacă neobservată şi să
reziste financiar în următorii 300 de ani.

Biogra�i

După ce te-a sedus, New York te poate devora. E ca şi cum te-ai îndrăgosti de Zmeul-
Zmeilor. Îmbrăţişarea lui îţi poate rupe oasele.

* Al dvs.z

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

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

si plus

Tip ROSU - ALB - ROZE

42 DE ANI - IMPORT
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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

Într-una din sâmbete a rugat-o pe Diana
să stea până după-amiaza pentru că avea
musafiri, nu atât s-o ajute cu tăvile de argint
uriaşe şi porţelanurile de Sèvres, ci pentru
că va avea pentru ea o surpriză. Era chiar
ziua în care Diana fusese chemată la un in-
terviu la postul de televiziune PBS unde şi
uitase că îşi trimisese resumeul cu câteva
săptămâni în urmă. Trebuia să se întâl-
nească la ora șapte seara cu directorul de-
partamentului „Biografii”, care ceruse
printr-o scrisoare candidaţilor să se prezinte
la interviu şi cu o listă de subiecte, de
preferat figuri neconvenţionale, venite mai
ales din alte culturi. Era o şansă extraordi-
nară, dar Diana mari iluzii nu îşi făcea. Mai
fusese de câteva ori la un pas de a obţine
jobul vieţii dar lucrurile se blocaseră de
fiecare dată.

Pe la cinci salonul se umpluse cu
doamne bine îmbrăcate şi bine sărite de 80
de ani, etalându-şi ultimele operaţii estetice
ori ascunzându-le discret sub ochelari mari
de soare.

Diana a intrat cu ochii în jos atentă la
tava enormă pe care o căra şi cu gândul la
interviul care o aştepta. Privirea i-a alunecat
pe cele cinci perechi de pantofi scumpi care
se odihneau în jurul măsuţelor Louis XV.
Nu s-a putut opri să nu-şi inspecteze san-
dalele de la Daffy’s (magazinul poreclit
ironic „chilipirul milionarilor”) şi să-şi în-
cordeze instinctiv degetele goale, pe care ar
fi vrut să le ascundă cumva de privirile care
o fixau în tăcere, cu o bunăvoinţă plictisită.

Ochii femeilor s-au animat pentru o
clipă când stăpâna casei a prezentat-o ca
ziaristă din România. De obicei, în astfel de
cercuri se înregistrează cu amuzament nu-
mele exotic al ţării şi urmează câteva între-
bări care pot părea maliţioase, dar care în
realitate sunt doar naive, legate de te miri
ce informaţie reziduală de natură geografică
sau anecdotică. De data asta, nimic. Diana
e studiată în continuare cu atenţie. Loveşte
neîndemânatecă farfurioarele cu praline şi
ceştile cu ceai, dar niciuna dintre doamne
nu se atinge de nimic. Toate sunt drepte şi
slabe, cum sunt cei bogaţi care mănâncă
puţin şi bun, iar de la un timp poate nici nu
mai mănâncă, lucrurile funcţionează de la
sine.

Nu se putu abţine să nu se gândească la
ţara ei natală unde bătrâni bogaţi nu prea

există. Au fugit deposedaţi de averi, ma-
joritatea imediat după război, lăsând casele
boiereşti, conacele şi palatele proletarilor şi
activiştilor de partid. Bătrânii de azi cerşesc
în faţa farmaciilor sau supermaketurilor.
Slăbănogi, nu slabi, sleiţi de poftă de viaţă,
resemnaţi sau înrăiţi. Iar cei care vor ajunge
bogaţi la bătrâneţe sunt noii baroni ai
economiei de piaţă, amestec grosolan de
parvenitism cu lipsă de stil.

Toate cele cinci femei erau văduve,
după doi sau trei bărbaţi, care mai de care
mai celebru sau mai înstărit, cum avea să
afle mai târziu. Vorbeau încet, cu buzele
strânse, cu economie de cuvinte, fără mi-
mică şi fără niciun gest, semn de nobleţe
sau din lipsă de energie, deşi păreau puter-
nice şi încremenite în viaţă. Nu aveau
vârstă, şi-o pierduseră prin vreun iaht sau
prin labirintul coridoarelor din casele de va-
canţă. Doar mâinile, care îmbătrânesc
primele, le purtau amprenta anilor, nu se
ştie însă dacă neapărat fericiţi. Mâini deli-
cate, nemuncite, cum se spune, de pianiste
eşuate dar mereu în preajma maeştrilor.
Parcă aveau şi ele tentaţia să le ascundă, aşa
cum îi venea Dianei cu degetele de la pi-
cioare.

Au atacat-o pe rând, la început neîn-
crezătoare că le va putea satisface curiozi-
tatea. Atunci a înţeles şi surpriza care i se
pusese la cale: cu excepţia gazdei, ameri-
cancă din părinţi irlandezi al cărei prim soţ
coordonase spionajul american între răz-
boaie în Estul Europei şi îşi petrecuse mult
timp la hotelul Athenee Palace din Bu-
cureşti, celelalte erau născute în România.
Nostalgii nu aveau de ce să aibă, iar amin-
tirile castrate intenţionat din spaţiul natal
oscilau între idilic şi tragic, între palate,
Cazinoul din Sinaia ori Orient Expresul
care pe vremea aceea nu ocolea România, şi
cizma comuniştilor transformând totul într-
un praf gros din care nu se mai vede mare
lucru.

Gazda o privea pe Diana satisfăcută ca
şi cum ar fi fost produsul ei. Încă puţin şi
părea gata s-o vândă celei care va oferi mai
mult. Şi nu era departe de adevăr. Fiecare
dintre ele ar fi avut nevoie de o secretară, o
asistentă, ce-o fi, mai ales că erau singure
şi una peste alta era plăcut să poţi vorbi
româneşte după atâtea zeci de ani.

Peste iarnă gazda Dianei pleca la pro-

prietatea ei din Palm Beach. Nu se ştie dacă
pusese la cale reuniunea asta pentru a o
ajuta să-şi găsească altundeva de lucru în
cele cinci luni cât ea lipsea, dar era clar că
Diana avea deja cinci oferte deschise. Pen-
tru că era ziaristă, sau poate pentru că
prezenţa ei le deschisese un sertar închis de-
mult, au renunţat la conversaţia obişnuită
despre evenimente mondene, spectacole de
teatru, mersul bursei şi ultimele decese din
lumea bună, şi au început pe rând să-şi
povestească viaţa. Schimbau din când în
când impresii despre localuri din Bucureşti,
pe vremea aceea un loc sofisticat şi deca-
dent, baluri la Palatul Regal ori mici bârfe
legate de personaje extravagante sau situa-
ţii din epocă. Altfel, România de azi nu
părea să existe pentru ele. Îşi tăiaseră de-
finitiv cordonul ombilical de mama patrie
şi majoritatea dintre ele avuseseră multe
alte mame vitrege, vorbeau câteva limbi şi
ajunseseră în cele din urmă nişte orfane în-
străinate, cu alte cuvinte multiculturale, fără
nostalgii sau emoţii pentru un spaţiu
anume.

Prima i-a propus să o însoţească trei seri
pe săptămână la restaurant şi apoi la teatru.
Nu avea s-o plătească, dar era invitata ei la
spectacol şi la cină, un târg bun, a asigurat-
o. Dianei avea să-i pară rău că refuzase, mai
ales după ce a aflat cine era. Era născută în
Oltenia, într-un sat vecin cu cel al lui Brân-
cuşi. Încă mai păstra semnele unei fru-
museţi ieşite din comun care provocase
mari pasiuni. Se vorbea că ar fi avut o aven-
tură şi cu regele Petru II al Iugoslaviei,
nepotul regelui Ferdinand al României. 

Anul 1940 o găseşte într-o relaţie
amoroasă cu un ministru din anturajul lui
cu Carol II, aşa se face că părăseşte Româ-
nia în trenul regal şi ajunge la New York în
căutarea unui nou început. Aici lucrează ca
menajeră în casa unui miliardar fabricant de
ceasuri care va face o pasiune pentru ea, va
înfrunta un scandal public şi o va lua de
nevastă, transferând pe numele ei un număr
important de acţiuni bancare. Devine ex-
trem de bogată, se mişcă în cercuri influ-
ente, face călătorii extravagante în Europa,
îl frecventează pe Brâncuşi, căruia îi
cumpără o sculptură care avea să facă le-
gendă. Muza îşi va schimba de câteva ori
proprietarii, ca după multe procese să fie
achiziţionată de muzeul Guggenheim pen-
tru 2,8 milioane de dolari. 

De fabricantul de ceasuri Bulova a di-
vorţat după certuri violente, a fost evacuată
din casă plecând doar cu o valiză, a luat-o
din nou de la zero, intrând într-o relaţie
amoroasă cu un avocat celebru, apoi s-a
recăsătorit cu un diplomat extrem de bogat,
patronul ciocolatei elveţiene Lindt, dar a di-
vorţat şi de acesta la scurt timp. Locuise în
case şi apartamente scumpe, la Hotel Pierre,
480 Park Avenue sau Essex House, Am-
basada Elveţiei din Washington sau un cas-
tel în Hamptons.

Continuarea în numărul viitor

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi Statele Unite
ale Americii. Cărţile sale pot fi comandate
la carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

Biogra�i

Amintirile castrate intenţionat din spaţiul natal oscilau între idilic şi tragic, între palate,
Cazinoul din Sinaia ori Orient Expresul care pe vremea aceea nu ocolea România, şi cizma
comuniştilor transformând totul într-un praf gros din care nu se mai vede mare lucru. 
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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

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

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de 

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu 
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea 

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile.

Birourile noastre sunt situate la
507 Place d’Armes, Suite 1545, Vieux-Montréal, H2Y 2W8

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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AA  IINNCCEEPPUUTT  
SSEEZZOONNUULL  DDEE  BBBBQQ!!
•La noi gasiti cea mai mare

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

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre 

•Chiftele proaspete, 
facute in magazin

Gustul Traditiei

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

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 
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iinn  vvrraacc

SSeemmiinnttee  

MMaaccrroouu
pprrooaassppaatt  ssii

SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 boul. Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si lunea,

pana la ora 18.00.
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FFeettaa

iinnttrreegg  --  PPuullppee
aarriippii,,  iinniimmaa

ffiiccaatteeii,,  ppiippoottaa

PPuuii  ddee  ffeerrmmaa
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CURS COMPLETCURS COMPLET

CU ACEST CUPON

- 24 ore de teorie, 15 de practica
- Plan de plata disponibil
- Incepeti cu un depozit de doar 50$
- Cursuri in franceza sau engleza

PPRREEGGAATTIIRREE  PPEENNTTRRUU  EEXXAAMMEENNUULL  PPRRAACCTTIICCPPRREEGGAATTIIRREE  PPEENNTTRRUU  EEXXAAMMEENNUULL  PPRRAACCTTIICC
6 ORE DE PRACTICA
+ MASINA DE INCHIRIAT

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622
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De la termodinamică la muzică: mecanica
cuantică își spune cuvântul

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Mecanica cuantică a
luat naștere acum mai
bine de 100 de ani,
când, pentru explicarea
unor fenomene aparent
bizare din lumea ato-
mică, au fost introduse
„particulele de lumi-

nă”, adică fotonii. Ulterior, teoria cuantică
s-a îmbogățit și a ajuns să explice o serie în-
treagă de fenomene din lumea particulelor
elementare, precum electronii, dar și din
lumea atomilor și a moleculelor. Ba mai
mult, fenomenele cuantice stau la baza elec-
tronicii moderne, iar în viitor ar putea să
ducă la construirea unui nou tip de calcula-
tor: calculatorul cuantic, mult mai rapid
decât cel actual (cel puțin pentru anumite
tipuri de calcule).

În lumea cuantică au loc o serie de
fenomene ciudate, care au la bază așa-
numita suprapunere de stări. Interpretarea
acestor fenomene a generat - și continuă să
o facă - o serie de probleme și paradoxuri,
precum cel al faimoasei pisici a lui
Schrödinger. În timp ce oamenii de știință,
dar și filozofii, încearcă să înțeleagă mai
bine teoria cuantică și ceea ce ne spune ea
despre realitate și Univers, aplicațiile con-
crete ale mecanicii cuantice continuă să dea
roade.

Printre ultimele sale aplicații se numără
demonstrarea principiului al treilea al ter-
modinamicii, dar și realizarea unui vibrato
perfect în muzică.

Al treilea principiu al termodinamicii,
formulat de Walther Nernst, laureat al pre-
miului Nobel în chimie, ne spune că oricât

am încerca să răcim un corp pentru a-l
aduce la temperatura de zero grade Kelvin
(așa-numitul zero absolut), acest lucru nu
este posibil. Ne putem apropia de 0 K, dar
niciun sistem nu se poate răci chiar la
această temperatură. Am avea nevoie de un
timp infinit! Einstein, unul dintre fondatorii
mecanici cuantice, cel care a explicat efec-
tul fotoelectric, a intuit că explicația acestui
fenomen are legătură cu mecanica cuantică,
însă nu a dat o demonstrație concretă.

Iată ca Lluis Masanes și Jonathan
Oppenheim de la University College din
Londra au publicat recent un articol în Na-
ture Communications în care demonstrează
al treilea principiu al termodinamicii cu
tehnici matematice folosite în teoria cuan-
tică. Aceasta demonstrație este importantă
și pentru realizarea calculatoarele cuantice,
în cadrul cărora este nevoie de răcirea cât
mai puternică (cât mai aproape de 0 K) a
componentelor pentru a le face să
funcționeze bine. Va trebui deci să se țină
cont de termodinamică atunci când se va
construi un calculator cuantic.

A doua aplicație recentă extrem de in-
teresantă a mecanicii cuantice este în dome-
niul muzical.

Într-un studiu publicat în revista Jour-
nal of Mathematics and Music de către o
echipă de cercetători conduși de Luwei
Yang de la Queen Mary University din
Londra, aceștia au aplicat un algoritm cuan-
tic pentru studiul și optimizarea vibratoului.
Vibrato este o oscilație ușoară și rapidă în
jurul înălțimii reale a unui sunet produs de
voce și de instrumentele cu coarde sau elec-
tronice. Cel vocal este o modulație a vocii
umane (de frecvență, de amplitudine, de
spectru) de foarte joasă frecvență. La in-

strumentele cu coarde acest efect poate fi
obținut prin mișcări de oscilație a arcușu-
lui. Un vibrato perfect poate îmbunătăți
mult calitatea muzicii și genera emoții mai
intense ascultătorilor.

Yang și colegii au propus o metodă de
măsurare a notelor mult mai precisă decât
până acum, metodă inspirată din calcule
cuantice. Noua metodă i-ar putea ajuta pe
muzicieni să perfecționeze tehnica de vi-
brato și, implicit, calitatea muzicii.

Teoria cuantică este deci utilă nu doar
pentru a înțelege lumea atomică și pentru a
avea o electronică modernă, bazată pe
tranzistori în siliciu ce funcționează ținând
cont de legile mecanicii cuantice, ci este
utilă în multe alte domenii, precum muzica.

Între timp, oamenii de știință încearcă,
pe de o parte, să înțeleagă mai bine prin-
cipiile și legile cuantice, pornind chiar de la
pisica vie și moartă în același timp (pisica
lui Schrödinger), iar pe de alta să aplice
legile cuantice pentru construirea calcula-
torului cuantic dar și pentru studii, deo-
camdată preliminare, asupra teletransportul
cuantic.

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.

FIZICA MODERNĂ

Legile și algoritmii mecanicii cuantice, teoria care descrie lumea
particulelor elementare și a atomilor și care este unul din pilaștrii
fizicii moderne, au fost aplicate recent, cu succes, în termodinamică și
muzică. De la un vibrato perfect la noile calculatoarele cuantice,
mecanica cuantică își spune cuvântul.

► Pisica lui Schrödinger
Pentru a înțelege acest paradox este nece-
sar să știm despre Interpretarea Copen-
haga, i.e. modelul teoretic care încearcă o
descriere unitară a conceptelor din
mecanica cuantică. Cea mai importantă
trăsătură a Interpretării Copenhaga este că
nicio proprietate a unui sistem cuantic
(precum poziţia unui electron) nu poate fi
precizată cu exactitate înainte de a fi mă-
surată. Această interpretare a fenomenelor
de la nivel subatomic impune ideea că un
sistem cuantic nu există într-o stare anume
decât la momentul observării sale.
Pisica lui Schrödinger este un experiment
mental, imaginat de fizicianul austriac
Erwin Schrödinger în 1935. Experimentul
a scos in evidență absurditatea con-
secințelor mecanicii cuantice la nivel
macroscopic, ilustrând ce probleme apar
dacă se aplică Interpretarea Copenhaga a
mecanicii cuatice asupra obiectelor din
viața de zi cu zi.
Schrödinger şi-a imaginat o pisică închisă
într-o cameră ce nu putea fi observată din
exterior, în interiorul căreia a plasat un dis-
pozitiv constând dintr-un container plin cu
o substanță otrăvitoare, un contor Geiger,
un ciocan şi o mostră de material radio-
activ.
Scenariul imaginat de austriac este urmă-
torul: pe măsură ce materialul radioactiv
suferă fenomenul de descompunere ra-
dioactivă (o particulă alfa este emisă), con-
torul Geiger pune în mişcare „trăgaciul”
radioactiv care eliberează în cele din urmă
ciocanul; ca urmare a căderii ciocanului
sticla umplută cu o substanță toxică se
sparge, iar pisica moare otrăvită.
Conform lui Schrödinger, Interpretarea
Copenhaga implică faptul că pisica rămâne
în același timp și vie și moartă până la des-
chiderea cutiei. Experimentul său servește
la ilustrarea ciudățeniei mecanicii cuantice
și ridică întrebarea: „când un sistem cuan-
tic încetează să existe ca un amestec de
stări şi devine unul dintre ele?”.
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Puma Punku, care se traduce prin
„Poarta de intrare a pumei”, este cunoscut,
în special, datorită pietrelor sale masive şi
pentru precizia extraordinară cu care aces-
tea au fost tăiate şi amplasate. Este unul
din acele locuri unde - probabil că ați auzit
de multe ori - pietrele sunt îmbinate atât
de perfect încât o lamă de cuțit nu poate fi
introdusă între ele. Datorită acestor carac-
teristici, Puma Punku apare de multe ori
citat ca o dovadă că Pământul a fost vizitat
de extratereştri, atlanţi sau alte ființe
mitice mult mai pricepute la zidărie decât
oamenii.

Tiwanaku se află în Bolivia, în bazinul
Titicaca, la aproximativ 10 kilometri dis-
tanţă de Lacul Titicaca. Bazinul Titicaca
este situat la o înălţime de 3.800 m dea-
supra nivelului mării. O parte din el se află
în Peru iar cealaltă parte este în Bolivia şi
chiar pe graniţa dintre aceste două ţări se

află Lacul Titicaca. El este așezat într-o
regiune întinsă a Munţilor Anzi numită
Altiplano sau „câmpia înaltă”, cea mai
întinsă astfel de câmpie aflată în afara
munţilor Himalaya.

Civilizaţia Tiwanaku a precedat-o pe
cea incașă, istoria sa fiind cunoscută în
mare măsură prin vestigii arheologice,
deoarece se pare că membrii săi nu
posedau scrisul. Cele mai vechi mărturii
privind existenţa acestei civilizaţii în ba-
zinul Titicaca datează din jurul anului 400
î.e.n., însă civilizaţia Tiwanaku s-a dez-
voltat cu adevărat în jurul anilor 500 e.n.
La apogeul ei, 400.000 oameni trăiau în şi
în apropiere de regiunea Tiwanaku, cen-
trată în jurul construcției Puma Punku şi a
altor localităţi importante.

Comerțul şi agricultura erau înflori-
toare atunci. Agricultura era practicată pe
parcele ridicate, prevăzute cu sisteme de
irigaţii între ele. Datorită unei perioade de

zeci de ani de secetă ce a avut loc în jurul
datei de 1000 e.n., oraşul Tiwanaku a fost
abandonat iar cultura Tiwanaku s-a pier-
dut în munţii din împrejurimi. Cinci se-
cole mai târziu, pe aceste locuri s-a
dezvoltat civilizaţia incaşă.

În cadrul civilizaţiei Tiwanaku, Puma
Punku nu sare în ochi ca ceva extraordi-
nar. Diferă totuși de celelalte construcţii
din Tiwanaku prin faptul că multe dintre
blocurile de piatră din cadrul său au o
geometrie extrem de complexă. Există un
rând de blocuri în forma literei H, de ex-
emplu, care au aproximativ 80 de fațete,
toate potrivindu-se unele cu altele cu o
mare precizie. Pietrele din Puma Punku
par să fi fost prefabricate, ceea ce nu s-a
mai descoperit în alte situri din cadrul Ti-
wanaku. În plus, unele dintre pietre au fost
alipite cu ajutorul unor cleme din cupru -
unele modelate la rece cu ajutorul cioca-
nului, altele turnate chiar la locul de îm-
binare.

Datorită complexităţii şi formelor re-
gulate ale pietrelor de la Puma Punku, o
serie de autori au sugerat că ele n-ar fi
pietre, ci beton turnat în forme. Nu există
nicio dovadă că o astfel de tehnologie ar fi
fost cunoscută în perioada preincaşă, dar
aceasta nu înseamnă că nu ar fi putut
exista. Ce poate fi dovedit, și încă destul
de uşor, este că nu există niciun fel de
beton în cadrul Puma Punku sau oriunde
în altă parte în Tiwanaku. Contrar părerii
paranormaliștilor, geologii moderni sunt
perfect capabili să distingă roca de beton.
Analizele petrografice şi chimice sunt re-
lativ simplu de efectuat şi permit deter-
minarea, cu precizie, a carierei de piatră
de unde acestea au fost extrase. Blocurile
mari din Puma Punku sunt din gresie roşie
obişnuită, extrasă dintr-o carieră aflată la
aproximativ 10 kilometri distanţă. Multe
dintre pietrele mai mici, inclusiv cele mai
ornamentale şi unele din cele de fațadă,
sunt din andezit magmatic şi ele provin de
la o carieră aflată pe malul lacului Ti-
ticaca, la aproximativ 90 de kilometri dis-
tanţă. Este posibil ca aceste pietre mai
mici să fi fost aduse pe apă cu ajutorul
bărcilor din stuf şi târâte apoi pe uscat pe

o distanţă de 10 kilometri.

Multe se spun despre mărimea și greu-
tatea pietrelor de la Puma Punku. Site-uri
dedicate paranormalului le descriu adesea
ca având până la 440 de tone. Într-adevăr,
Puma Punku conține cel mai mare bloc de
piatră descoperit în totalitatea siturilor Ti-
wanaku. El face parte din Plataforma
Lítica sau platforma de piatră. Estimarea
acceptată în prezent cu privire la masa
acestei bucăţi de gresie roşie este de 131
de tone. Al doilea bloc de piatră ca
mărime are 85 de tone, iar restul sunt mult
mai mici. Marea majoritate a materialul de
construcţie utilizat la Puma Punku este
format din pietre relativ mici şi uşor de
transportat, deşi multe dintre cele mai re-
numite sunt de tip megalitic. Valoarea ab-
surdă de 440 tone se datorează unor
estimări din trecut ce au fost de mult
corectate.

Nu putem pretinde că ştim cum au fost
ridicate, prelucrate şi amplasate blocurile
de piatră din Puma Punku, dar asta nu
înseamnă că civilizaţia Tiwanaku ar fi fost
incapabilă să le realizeze. Pur şi simplu nu
avem dovezi privind instrumentele şi
tehnicile de construcţie care s-au utilizat
la Puma Punku. Peste tot în lume există
construcții din piatră din aceeași perioadă
care sunt la fel de impresionante. Parte-
nonul din Atena, de exemplu, a fost con-
struit cu o mie de ani înainte de Puma
Punku şi nimeni nu a invocat intervenţia
extratereştrilor ca explicaţie pentru fru-
museţea deosebită şi detaliile sale decora-
tive care rivalizează cu brio unghiurile și
fațetarea în piatră de la Puma Punku. Cam
în aceeași perioadă perșii au construit
oraşul Persepolis cu al său Palat al lui Da-
rius, ale cărui detalii constructive sunt și
ele comparabile cu cele din Puma Punku.
Meșterii constructori din India au prevăzut
grotele Udayagiri cu intrări megalitice
foarte asemănătoare cu cele din Puma
Punku. Civilizaţia Tiwanaku a realizat
deci un lucru magnific, dar nu inexplicabil
superior construcțiilor epocii respective.
Nu este necesar să invocăm extratereștrii
pentru a explica toate aceste structuri din
piatră.

Misterul din

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM
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Sunt într-adevăr structurile din piatră de la Puma Punku atât de
complicate încât civilizaţia Tiwanaku să nu le fi putut executa fără un
ajutor din alte lumi? Vom escalada înălțimile munţilor Anzi pentru a
examina un complex străvechi, învăluit în atât de mult mister în ima-
ginația populară încât nu are rival pe Pământ: Puma Punku, o con-
strucție din piatră care face parte dintr-un ansamblu mai mare
denumit Tiwanaku.

►

Geometria complexă a blocurilor de piatră de la Puma Punku: în forma literei H, unele
dintre ele au aproximativ 80 de fațete.
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Puma Punku
În mod bizar, dacă căutaţi pe internet

informaţii despre Puma Punku, veţi găsi
aproape întotdeauna menţiunea că acesta
ar fi fost un „port”. Cel puţin aceasta este
informaţia ce se găseşte în paginile web
dedicate subiectelor paranormale şi care
constituie cea mai mare sursă de informaţii
despre Puma Punku aflată pe internet.

Puma Punku nu este un port şi nici nu
a fost vreodată. Pentru oricine face un
minim de cercetare sau vizitează zona,
afirmaţia este destul de bizară, având în
vedere că Puma Punku s-a aflat în mijlocul
unei naţiuni de 400.000 de agricultori. Și
nici nu există construcții în Tiwanaku ce ar
fi putut servi drept port. Puma Punku este
doar una din mai multe construcţii de tip
platformă în trepte care au fost excavate la
Tiwanaku. Celelalte includ Akapana, Aka-
pana Est, Kalasasaya, Putuni şi Templu
Semi-Subteran. Privite de sus ele sunt, pur
şi simplu, nişte incinte pătrăţoase împrăş-
tiate în acea zonă. Dacă ne imaginăm că
regiunea ar fi fost acoperită de apă - să pre-
supunem că apa ar fi acoperit solul dar nu
şi incintele din piatră - atunci fiecare din
aceste „porturi” ar fi fost o insulă în mij-
locul unei întinderi de apă adâncă doar
până la genunchi - mult prea puţin pro-
fundă pentru a putea fi navigabilă (cu ex-
cepţia templului Semi-Subteran care fiind
îngropat în sol, ar fi fost subacvatic).

Dar scenariul imaginar de mai sus pre-
supune că Lacul Titicaca ar fi putut ajunge
la Tiwanaku. Acest lucru este imposibil.
Altiplano este o vastă câmpie în pantă, iar
punctul în care Lacul Titicaca este alimen-
tat natural prin intermediul lui Río De-
saguadero se află la aproximativ 30 metri
sub Tiwanaku. A existat această geografie
dintotdeauna? Cel puţin de la ultima eră
glaciară, da. Deoarece sedimentele de pe
fundul Lacului Titicaca s-au acumulat pe o
perioadă de aproximativ 25.000 de ani,
acesta este unul dintre cele mai bune locuri
din care se pot obţine date privind evoluţia
climatului pe Pământ. Datorită acestei ca-
racteristici el a fost intens studiat iar pale-
ohidrologia Lacului Titicaca este bine
cunoscută. În prezent, apa se află la nivelul
de preaplin. Nivelul lacului a fluctuat cu
aproximativ 5 metri în ultimul secol. În ul-
timii 4000 ani, a scăzut și cu 20 de metri în

timpul perioadelor de secetă, în vreme ce
valoarea sa cea mai ridicată a fost înregis-
trată la aproximativ șapte metri deasupra
nivelului de preaplin - dar chiar și așa,
malurile lacului s-ar fi situat la mulți kilo-
metri distanță de suburbiile şi fermele din
Tiwanaku.

Multe din sursele care se referă la Puma
Punku ca la un port, afirmă, de asemenea,
că ţărmul din trecut al Lacului Titicaca este
încă vizibil de pe dealurile din jur, deşi în-
clinat la un unghi ciudat. Este adevărat că
vechile niveluri ale unor lacuri pot fi ob-
servate, ca de exemplu în Death Valley. Dar
în cazul Lacului Titicaca această afirmație
nu are sens. Lacul s-ar fi revărsat dincolo
de câmpie înainte de a putea ajunge la un
nivel corespunzător zonei Tiwanaku. Nicio
activitate tectonică ce ar fi putut să încline
colinele sau să le încline și în mod miste-
rios să mențină structurile din Tiwanaku
drepte, nu a avut loc în acea perioadă.

O altă caracteristică a acestei con-
strucții se spune că ar fi produs uimirea
arheologilor: unele dintre figurile sculptate
de la Puma Punku, despre care se afirmă că
ar înfățișa o rudă a elefantului numită Cu-
vieronius şi un mamifer cu copite numit
toxodon. Acestea au dispărut din regiune
acum 15.000 de ani şi, în consecinţă, unii
amatori de senzaţional consideră că Puma
Punku datează din acea perioadă, bazându-
se exclusiv pe această interpretare a fi-
gurilor sculptate.

Când auzi că un elefant a fost cioplit în
piatră la Puma Punku rămâi surprins pentru
că un elefant e greu de confundat. Cu toate
acestea, atunci când te uiţi la imaginea care

se pretinde că ar reprezenta un elefant,
uimirea nu mai e așa de mare.

Arta Tiwanaku este foarte stilizată, la
fel de mult ca cea care a mayașilor sau
aztecilor. Imaginea respectivă prezintă de
fapt capetele a doi condori, față în față, gât
în gât. Crestele și gâturile lor constituie
ceea ce unii au considerat a fi fildeșii și
urechile unui elefant.

La rândul ei, imaginea toxodonului este
cunoscută doar după niște schiţe aproxi-
mative făcute după o sculptură descoperită
în anul 1934 şi este, așadar, un desen al
unei interpretări artistice asupra unui
subiect necunoscut, ce arată ca un patruped
obişnuit. Îl putem numi porc, câine,
șobolan sau toxodon.

Avem în cazul Puma Punku - ca și în
multe altele - o operă a unor meșteri antici
pe care paranormaliștii au încercat să-i dis-
crediteze creditând extratereștrii pentru
munca lor. A susține că structura din piatră
de la Puma Punku ar fi fost construită cu
ajutorul unor ființe de pe alte planete este o
afirmație iraţională și o concluzie non-
sequitur. Cei mai mulţi dintre noi nu ştiu
cum să prelucreze piatra în mod sofisticat,
căci aceasta este o aptitudine de care nu

ne-am mai servit de mult timp - avem la
dispoziție modalităţi mult mai simple și
mai durabile de a construi.

Dar acest argument izvorât din igno-
ranță - pentru că noi nu știm cum să con-
struim așa ceva înseamnă că nimeni
altcineva n-ar fi în stare - reprezintă o ex-
plicaţie insuficientă. Este mult mai corect
să spunem că nu ştim, în loc să invocăm in-
tervenţia extratereştrilor. Acest lucru este
conform nu doar adevărului, ci și con-
cluziilor ştiinţifice de până acum. Și, mai
important, în acest fel acordăm credit pen-
tru minunata contribuție la patrimoniul
umanității pe care Puma Punku o repre-
zintă celor care îl merită: membrilor civi-
lizației Tiwanaku.

www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitu-
lată „The Mystery of Pumapunku" de Brian
Dunning, a apărut pe skeptoid.com. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei
și de demontare a miturilor pseudoștiinți-
fice. 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
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● 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

Doi condori stilizați interpretați adesea ca
fiind un elefant.

Ruinele de la Puma Punku.
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Zahărul, un ucigaș tăcut și feroce

Când spunem zahăr, cei mai mulți din-
tre noi se gândesc la îngrășat. Și nu atât la
pericolul pentru sănătate pe care acumula-
rea kilogramelor îl reprezintă, ci mai de-
grabă la aspectul estetic. Deși știm că este
nesănătos, nu considerăm zahărul la fel de
periculos ca grăsimile trans, coloranții arti-
ficiali sau aditivii alimentari. Poate și pen-
tru că de mici copii suntem obișnuiți cu
dulciuri ca recompensă - pentru bună
purtare, note bune etc. Anticiparea unei re-
compense este un factor declanșator pentru
eliberarea dopaminei în creier. Numeroase
studii arată că un consum regulat de dul-
ciuri stimulează acest neurotransmițător
care controlează capacitatea de a experi-
menta plăcerea și care creează dependență.

Mai mult, de la vârste fragede asociem
sărbătorirea unui eveniment cu ceva dulce,
de la torturile zilelor de naștere, la co-
zonacii de Crăciun și Paște. Dulcele ni se
întipărește în minte nu doar ca recompensă,
ci și ca reconfort. Astfel, zahărul ne
provoacă o stare de fericire temporară, de
confort psihic, mai ales în perioade în care
aceste stări ne lipsesc în viața de zi cu zi sau
suntem foarte stresați.

În același timp, zahărul, mai ales în can-
titățile în care este consumat în țările in-
dustrializate, este toxina ce stă la baza
multor afecțiuni, de la boli cardiace până la
cancer.

De ce este un „ucigaș tăcut”? Deoarece
zahărul poate duce la consumul excesiv de
alimente şi la obezitate fără alte simptome
și avertismente. Dacă v-ați îngrășat în ul-
tima perioadă și nu înțelegeți de ce este bine
să priviți mai atent cantitatea de zahăr (fruc-
toză în special) pe care o ingerați.

CE ESTE ZAHĂRUL?
Zaharul este, de fapt, un carbohidrat

simplu. Când sunt consumați prea mulți

astfel de carbohidrați aceștia sunt stocați
sub forma de glicogen, în ficat și mușchi.
Din cauză că spațiul de stocare este limitat,
această substanță ajunge să se transforme,
în cele din urmă, în grăsime.

Când vorbim de zahăr ne referim la
două categorii importante: zahăr adăugat -
cel care ne creează probleme - și zahăr
prezent în unele alimente în mod natural.
Zahărul este adăugat în alimentele proce-
sate: produse de patiserie, deserturi, sucuri
și băuturi răcoritoare, cereale pentru micul
dejun, condimente, sosuri, vinegrete și
marinade, supe în conservă, mezeluri etc.
Zahărul este însă un ingredient natural în
fructe, legume și lapte.

Zahărul adăugat se referă la toate
tipurile de zahăr - alb, brun, tos, pudră, ne-
rafinat, siropuri de porumb, miere, melasă,
sirop de arțar, sirop de agave, îndulcitori ar-
tificiali.

GLUCOZĂ ȘI FRUCTOZĂ
Zahărul se ascunde sub mai multe de-

numiri. Zahărul rafinat (denumit și sucroză
sau zaharoză) este format dintr-o moleculă
de glucoză și o moleculă de fructoză,
amestecul fiind astfel 50%-50%. În cazul
siropului de fructoză din porumb (high fru-
cose corn syrup), fructoza reprezintă 55%
din amestec, iar glucoza 45%. Fructoza este
aproape de două ori mai dulce decât glu-
coza. Cu cât o substanță conține mai multă
fructoză, cu atât va fi mai dulce.

În corpul nostru cele două substanțe
sunt metabolizate diferit, cu efecte diferite.
Dacă mâncăm 100 de calorii din fructoză,
efectul va fi mult mai nociv decât dacă am
consuma aceleași 100 de calorii din glu-
coză. Glucoza este metabolizată de fiecare
celulă a corpului, în timp ce fructoza este
metabolizată în mare parte de către ficat.

Experimentele efectuate pe animale au

arătat că atunci când acestea consumă o
cantitate mare de fructoză într-un timp
foarte scurt - lucru ușor de realizat cu aju-
torul sucurilor și băuturilor gazoase care
abundă pe rafturile magazinelor - ficatul va
transforma fructoza în grăsime. Acest lucru
facilitează apariția rezistenței la insulină, re-
cunoscută astăzi ca fiind principala cauză a
obezității, a diabetului de tip 2 și a afecțiu-
nilor cardiace.

CÂT ZAHĂR ADĂUGAT AR TREBUI SĂ
CONSUMĂM?

În America de Nord nu există directive
guvernamentale privind consumul zilnic
maxim de zahăr adăugat. Organizația Mon-
dială a Sănătății (OMS) și Heart and Stroke
Association of Canada recomandă însă ca
zahărul adăugat pe care îl ingerăm zilnic să
nu depășească mai mult de 10% din totalul
caloriilor consumate. OMS sugerează chiar
să ne limităm la 5%. Pentru canadianul
obișnuit, cele zece procente înseamnă 12
lingurițe de zahăr pe zi - o cantitate ce poate
fi lesne depășită doar cu o canetă de suc.

În realitate, canadienii consumă, în
medie, mai mult de dublu față de cât este
maximul recomandat, i.e. 26 de lingurițe de
zahăr pe zi de persoană.

Care sunt riscurile unui consum excesiv
de zahăr adăugat, în afara celor deja cunos-
cute, precum distrugerea siluetei și a
dinților și apariția diabetului?

BOLI DE INIMĂ
Se ştie deja, în urma a numeroase

cercetări, că zahărul în exces creşte riscul
de boli cardiace. Un studiu din 2013, apărut
în Journal of the American Heart Associa-
tion, a adus argumente solide în favoarea
teoriei că zahărul afectează mecanismul de
pompare a inimii și poate crește riscul de
insuficiență cardiacă. Cercetătorii au iden-

tificat o moleculă a zahărului (care se
regăsește şi în amidon) numită „glucoză-
6-fosfat“, care este responsabilă de schim-
bările în proteina mușchilor inimii. Aceste
modificări pot conduce la insuficiență car-
diacă. Aproximativ jumătate din persoanele
care primesc un astfel de diagnostic mor în
următorii cinci ani.

CANCER
Nu putem vorbi de zahăr fără a

menționa insulina. Insulina este un hormon
secretat de pancreas ce deține cel mai im-
portant rol în metabolismul zahărului. In-
sulina contribuie în primul rând la
micșorarea concentrației glucozei în sânge.
Cu cât mâncăm mai mult zahăr, cu atât se-
creția de insulină sporește.

Experții sunt de părere că excesul de in-
sulină din sânge, glicemia mare și infla-
mația cronică pot afecta în mod direct
dezvoltarea cancerului. Cercetătorii spe-
culează că acești trei factori afectează or-
ganismul în diferite moduri complexe care
permit celulelor canceroase să se dezvolte
și să se răspândească în tot corpul.

Tipurile de cancer care au fost legate de
dereglări ale insulinei sunt cancerul la ficat,
la pancreas, endometrial, colorectal, de sân
sau al vezicii urinare.

UCIGAȘUL TĂCUT
Zahărul este un „ucigaș tăcut”, în

aceeași ligă cu sarea și hipertensiunea.
Potrivit cercetărilor, există o legătură între
un consum ridicat de fructoză și un risc
sporit de a dezvolta ceea ce se numește
rezistența la leptină.

Leptina este un hormon care reglează
senzația de sațietate. Datorită leptinei,
creierul primește semnalul că ne-am sătu-
rat după ce am mâncat, de aceea este con-
siderată unul dintre secretele combaterii
obezității, a tulburărilor metabolice și chiar
și a unor boli inflamatorii. Se întâmplă însă
la anumiți oameni ca leptina să nu fun-
cționeze, ei neprimind niciun semnal de sa-
turaţie. Acest lucru poate duce la consumul
excesiv de alimente şi la obezitate.

Leptina, ca și insulina, sunt produse în
organism pentru a metaboliza zahărul. Dacă
mâncăm prea mult zahăr, pe lângă faptul că
forțăm pancreasul să producă mai multă in-
sulină, vom avea și mai multă leptină care
va circula în organism. Efectul este că
celulele organismului devin cu timpul din
ce în ce mai insensibile la acțiunea acestor
doi hormoni.

Mecanismul rezistenței la leptină este
deci asemănător cu cel al rezistenței la in-
sulină. Efectele sunt și ele similare: acumu-
larea progresivă de kilograme în plus,
slăbire dificilă și reîngrășare după curele de
slăbire. Mai grav, rezistența la leptină poate
conduce la diabet, boli de inimă, cancer,
atacuri vasculare și demență.

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru
Nicolescu-Zinca, șef la Clinique Réseau Dia-
mant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Zahărul, în cantitățile în care este consumat în țările industrializate, este toxina ce stă la baza
multor afecțiuni, de la boli cardiace până la cancer.
►
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Familie tânără care locuiește în Laval,
caută d-nă serioasă, nefumătoare, în-
demânatică și iubitoare de copii pentru
îngrijirea unei fetițe de 3 ani (de luni până
vineri sau timp parțial minimum 3 zile pe
săptămână) și ajutor la treburile casnice
(curățenie, spălat, gătit etc.), începând cu
luna septembrie 2017, pentru o perioadă
de aproximativ un an de zile. Ne puteți
contacta la următoarea adresă de e-mail:
telcianca@yahoo.ca. Rugăm seriozitate.

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/săptămână, 11.35$/oră, transport in-
clus. 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
pricepere pentru mici lucrări de
menţinere a proprietăţii. Salariul este
foarte competitiv şi oferim beneficii
dentare. Tel: 1-206-335-1980.

Renovări interioare, vopsit, plaster, par-
chet flotant. Experiență. Prețuri negocia-
bile. Cristi: 514-550-2774.

Superb apartament 2½ de închiriat,
demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă

calmă, 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/bucătărie, 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 Sher-
brooke), la doi pași de metroul Place des
Arts, complet renovate, totul inclus:
încălzire, apă caldă, electricitate, frigider
și aragaz. Spălătorie și ascensor în imo-
bil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. Tel: 450-465-
9360.

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 de 40 de ani, foarte bine
situat, oferă unei fete de 23-28 de
ani cameră singură și mâncare, într-un
condo de două camere foarte luxos,
totul gratuit, dacă acceptă cartierul
(Côte-St-Luc) și persoana. Tel: 438-988-
3181, Roland.

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 al-
baștri, vorbitoare de franceză și engleză,
ocupație secretară, caut domn român pen-
tru o relație serioasă. Condiții: nefumă-
tor, 45-52 de ani, care lucrează, iubitor de
excursii, exclus persoanele neserioase.
Relații la 514-256-4624, sâmbăta sau du-
minica.

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil,
tandru 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 su-
flet sincer, un bărbat care să te ocrotească
și să te iubească, nu ezita! Știu că ești
acolo, undeva. Avem nevoie unul de
celălalt. Trimite-mi câteva rânduri despre
tine și o fotografie recentă la adresade e-
mail: carpatica71@yahoo.ca. Promit să
răspund tuturor. Rog seriozitate.

www.accentmontreal.com
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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

ÎNCHIRIERI
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FOTBAL ALPINISM

Patru alpinişti români, pe lista
celui mai mare premiu la nivel
mondial

EEcchhiippaa  iiddeeaallăă  aa  sseezzoonnuu--
lluuii  ddiinn  PPrriimmeerraa  DDiivviissoonn

Argentinianul Lionel Messi,
portughezul Cristiano Ronaldo si
uruguayanul Luis Suarez
formează atacul echipei ideale
din campionatul de fotbal al
Spaniei ediția 2016/2017, stabili-
tă de site-ul UEFA, informează
agenția EFE, conform Agerpres.

Real Madrid, proaspăta cam-
pioană din Primera Division, are
patru jucători în unsprezecele
ideal, alături de Cristiano
Ronaldo figurând fundașii spa-
nioli Dani Carvajal și Sergio
Ramos, precum și mijlocașul ger-
man Toni Kroos.

Echipa ideală stabilită de

UEFA este compusă din Jan
Oblak (Atletico Madrid), Dani
Carvajal, Sergio Ramos (ambii de
la Real Madrid), Gerard Pique
(FC Barcelona), Filipe Luis
(Atletico Madrid), Toni Kroos
(Real Madrid), Manu Trigueros
(Villarreal), Pablo Piatti (Es-
panyol Barcelona), Leo Messi,
Luis Suarez (ambii de la FC
Barcelona) și Cristiano Ronaldo
(Real Madrid).

Acest unsprezece este antre-
nat de francezul Zinedine Zidane,
care a condus-o pe Real Madrid
la câștigarea celui de-al 33-lea
său titlu național.

Două echipe de alpinişti
români - Cristina Pogăcean/Cos-
min Andron şi Vlad
Căpuşan/Torok Zsolt - au fost
nominalizate pentru premiul „Pi-
oletul de Aur”, echivalentul pre-
mierului Oscar în lumea
alpinismului, potrivit Mediafax.

Cristina Pogăcean şi Cosmin
Andron au mai fost o dată incluși
în această listă. Acum ei au fost
nominalizaţi pentru că în cursul
lunii iunie 2016 au reuşit să des-
chidă o rută nouă, denumită Su-
perculoir, spre vârful ce poartă
numărul T16, 6.431 m, din
Regiunea Zanskar, India.

Echipa formată din Torok
Zsolt și Vlad Căpușan a fost no-
minalizată pentru premiera mon-
dială din toamna anului trecut:
escaladarea Vârfului Numărul 5,
Peak Five, 6.421 metri, în zona
Makkalu a Munților Himalaya,
deschis în 2003 și ne mai urcat de
nimeni până în acel moment.

Ascensiunea a fost una complexă,
atât pe gheaţă, cât şi pe stâncă, în
condiţii destul de grele, cu vânt
puternic, zăpadă viscolită, nin-
sori, și temperaturi foarte scăzute,
în jur de - 30 de grade Celsius.

Torok Zsolt şi Vlad Căpuşan
au fost aproape de a mai realiza o
premieră mondială care se ridică
la valoarea „Pioletului de Aur”,
însă condiţiile meteo i-au făcut să
se retragă la limita supravieţuirii.

Este vorba de ascensiunea din
cursul acestei luni în partea su-
dică a Muntelui Pumori, înalt de
7.161m și aflat la circa opt km de
Everest. 

„E mare lucru pentru alpinis-
mul românesc şi pentru alpinişti
români, pentru că mai de mult nici
măcar nu visam la aşa ceva, ca
vreodată o ascensiune românească
să fie nominalizată la Pioletul de
Aur”, a declarat  Torok Zsolt.

HOCHEI

SSuueeddiiaa,,  nnoouuaa  ccaammppiiooaannăă
mmoonnddiiaallăă  llaa  hhoocchheeii  ppee
gghheeaațțăă

Suedia este noua campioană a
lumii la hochei pe gheață, după ce
a învins cu scorul de 2-1 la lovi-
turile de departajare selecționata
Canadei, deținătoarea trofeului,
în finala desfășurată pe 21 mai în
orașul german Koln, informează
Agerpres.

La finalul timpului regula-
mentar și al prelungirilor, scorul
a fost egal. Suedezii au deschis
scorul în repriza secundă, prin
Victor Hedman, însă canadienii
au reușit să restabilească egali-
tatea în cel de-al treilea sfert, prin
Ryan O'Reilly, în situație de
„power play” (superioritate nu-
merică). 

Hocheiștii scandinavi au
cucerit, cu această ocazie, al
zecea titlu mondial din istoria lor,
ultimul dintre ele fiind obținut în
2013. Canada a ratat, în schimb,

șansa de a deveni campioană
mondială pentru al treilea an con-
secutiv și pentru a 27-a oară în
istoria sa. 

Suedia, una dintre marile
națiuni ale hocheiului, care își
„exportă” sistematic talentele în
Liga profesionistă nord-ameri-
cană, a mizat în această finală pe
19 jucători care activează în
NHL, din cei 22 pe care i-a avut
in lot, printre aceștia figurând
tânărul star William Nylander (21
ani), jucătorul echipei Toronto
Maple Leafs, și experimentatul
portar Henrik Lundqvist, în
vârstă de 35 ani, de la formația
New York Rangers. 

În meciul pentru locul al
treilea, desfășurat tot la Koln,
Rusia a dispus cu 5-3 de Fin-
landa. 

TENIS

Simona Halep, printre marile
favorite la Roland Garros

Simona Halep este văzută de
specialiști drept una din marile fa-
vorite ale competiției de la Roland
Garros (28 mai - 11 iunie 2017).

Mats Wilander (expert Eu-
rosport și fost mare campion,
câștigător a șapte Grand Slam-uri
de-a lungul carierei) a opinat, într-
un interviu citat de HotNews.ro,
asupra șanselor Simonei de a
ridica trofeul pe „Philippe Cha-
trier” și asupra elementelor ce îi
lipsesc pentru a face pasul spre
cucerirea unor competiții precum
Roland Garros, Wimbledon, US
Open sau Australian Open. 

„Anul acesta este foarte diferit
(n.r. fără Serena, fără Șarapova și
cu unele jucătoare ieșite din
formă), se pare că Simona Halep
este una din favorite. Pentru că a
câștigat la Madrid, s-a descurcat
bine acolo și nu a câștigat până
acum un Grand Slam. Angelique
Kerber nu se descurcă prea bine
pe zgură. Ar putea apărea însă și

surprize din partea jucătoarelor
tinere, cum este Daria Kasatkina.
Ar mai putea și Carla Suarez
Navarro, de ce nu chiar Garbine
Muguruza (câștigătoarea din
2016). Nu aș putea să dau un
nume clar, mai este și Cibulkova,
de ce nu? Nu ne rămâne decât să
ne bucurăm de turneu și să vedem
ce va fi până la urmă”, a spus
Mats Wilander.

Întrebat de ce anume are
nevoie Simona Halep pentru a se
impune într-un Grand Slam,
acesta a declarat că: „Pentru a
câștiga Roland Garros-ul ea are
nevoie să joace fiecare meci,
fiecare game, fiecare punct ca și
când ar fi deja în finală. Fiecare
meci este de fapt unul împotriva
ta. Open-ul Franței este foarte
greu de câștigat, diferă condițiile
de joc (n.r. căldură, frig, ploaie) de
la un meci la altul, de la un set la
altul. Indiferent de condiții, ideea
este că trebuie să fii pregătit pen-
tru orice. 

În ceea ce o privește pe Si-
mona, cred că ea nu rămâne
mereu conectată la dispută (n.r. nu
rămâne în meci), la momentul res-
pectiv. De aceea apar și mo-
mentele de frustrare. Ceea ce pot
să observ eu din exterior este că ea
nu trebuie să joace cu gândul că
trebuie neapărat să câștige Roland
Garros-ul”.

Patru alpinişti români, pe lista lungă a celui mai mare premiu la nivel
mondial.

Lionel Messi și Luis Suarez.

Simona Halep
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BBAANNCCUURRII

☺Ea: Ce faci?
El: Mănânc și mă gândesc la tine!
Ea: Aaah, ce drăguț! Da’ ce
mănânci?
El: Colivă!

☺- Costele, ești prietenul meu
cel mai bun. Te bagi la o bătaie,
dacă se pune problema?
- Pentru tine oricând, mă Gigi!
- Bun, mâine la 8 să fii la mine, că
batem covoarele.

☺Ea: Voi bărbații n-ati opri nici
în ruptul capului să întrebați dru-
mul! Preferați să pierdeți două ore
în plus bâjbâind aiurea!
El: Pierdem noi două ore căutând
drumul, dar recuperăm la parcarea
cu spatele...

☺Căsătoria este un lucru mirac-
ulos: se căsătoresc iepurași și
puișori, dar divorțează vaci, porci,
balene și măgari. Magie curată!

☺Vreau să merg la spovedanie.
În 40 de ani am adunat atâtea pă-
cate... Vaaai, ce de amintiri fru-
moase!

☺Înainte de operație chirurgul își
întreabă pacientul:
- Ce vârstă aveți?
- Peste o lună împlinesc 45. 
- Bravo, bravo, îmi place tare mult
optimismul dvs.!

☺Lupul, lihnit de foame, bate la
ușa celor trei iezi și începe să
cânte:
- Trei iezi cucuieți, ușa... 
Iedul cel mare:
- Fraiere, ne-am pus vizor!

☺ Soțul sună acasă:
- Dragă, ce faci, a terminat instala-
torul?
- Da... de două ori!

☺Doi polițiști în aeroport:
- Mă, eu nu pot să înțeleg cum
poate un terorist să deturneze un
avion așa de mare!
- Mă tâmpitule, nu-l deturnează
când e la sol, ci în aer, sus, când se
face mic!

☺Alergatul după femei n-a făcut
rău nimănui. Pagubele se produc
abia după ce le prinzi.

5 3 7
4 6 1 8

5 7 2 4
6 8

5 1 4 7 8
1 4

1 9 3 5
7 5 1 8

4 8 5

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Uranus în Peşti în casa a
12-a indică o sensibilitate pro-

nunțată a sistemului nervos şi stări de nervozitate
accentuată.Dragoste: Venus tranzitează zodia
Berbecului, ceea ce indică o perioadă foarte di-
namică în viaţa ta sentimentală. Financiar: Par-
ticipi la o acţiune ce va avea şi rezultate materiale
bune.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Riscul fizic este prezent
cu posibilitatea unor incidente

generate de propria-ţi nesocotinţă. Dragoste:
Nevoia de afecţiune este foarte mare, dar numai
cu greu îşi află împlinirea. Financiar: Atenţie, de
la culmile succesului la prăpastia eşecului nu e
decât un pas!   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii,
toane, scăderi de vitalitate,
episoade de iritabilitate, insomnie

sau pesimism. Dragoste: Nu simţi neapărat
nevoia de a-ţi petrece timpul alături de pereche, ci
mai degrabă alături de prieteni sau chiar în solitu-
dine. Financiar: Ai atât cât să te descurci bine.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu
cafelele, condimentele şi alte

excitante. Dragoste: Dacă trăieşti o pasiune
aprinsă, fereşte-te de situaţiile compromiţătoare.
Financiar: Dacă partenerul pune banii la un loc
cu tine, atunci vă veţi descurca fără probleme
amândoi, pentru că tu, singur, nu eşti chiar în cea
mai bună formă financiară.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte
multă energie, dar îţi cam lipseşte

moderaţia. Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să
amplifici tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea
afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumirilor.
Financiar: Vei cunoaşte o amplificare la nivel
material şi devii cu un pic mai bogat ca în alte
perioade ale anului.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai putea recupera
orele de nesomn sau stresul
cotidian prin odihnă pasivă, ai

recâştiga ceva din rezervele de energie consumate
în ultima perioadă. Dragoste: Aştepţi, răbdător, o
minune... Financiar: Conjuncţia Venus-Marte din
casa finanţelor face ca perioada să fie  interesantă
pentru afaceri.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Câteva nopţi de insom-
nie te vor obliga totuşi să te gân-
deşti serios la o vizită la medic.

Dragoste: Încărcătura emoţională fiind foarte
puternică, micile neînţelegeri pot lesne căpăta
proporţii. Financiar: Lasă orice capriciu personal
pentru altă dată.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te cam joci cu sănătatea
ta, fără să acorzi atenţie lucrurilor
importante. Dragoste: Consideri

că e mai bine să-ţi păstrezi luciditatea şi să aşezi
în prim plan valori raţionale, cum ar fi comuni-
carea, colaborarea şi prietenia, nu şi pasiunile. Fi-
nanciar: O tranzacţie poate să cadă sau să întârzie
şi nu te poţi baza pe banii care depind de alţii.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Dormi mai mult, evită
excitantele, ia suplimente cu mag-
neziu. Dragoste: De la o primă în-

tâlnire cu cineva care te atrage, tu deja visezi până
departe, dar nu cumva te laşi iar furat de iluzii?
Financiar: Ai făcut achiziţii bune, afacerile au
mers bine şi trăiești cu un sentiment de stabilitate
şi împlinire în plan material.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Activitatea fizică intensă
de tip sportiv este favorizată, te
menţine în formă şi te relaxează.

Dragoste: Este o perioadă potrivită pentru a dis-
cuta sau studia subiecte legate de sexualitate şi
reproducere. Financiar: Lucrul la domiciliu nu
este exclus în această perioadă şi nici afacerile de
familie.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Toate merg bine în
privinţa sănătăţii. Dragoste: Totul

e să nu faci din banale neînţelegeri între îndră-
gostiţi o adevărată dramă. Financiar: Rămâi fără
bani, începutul sezonului estival te falimentează
iar abuzurile sau cheltuielile fantastice ale acestei
perioade îşi vor arăta consecinţele neplăcute.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimereşti într-un mediu
în care tropăie viruşii şi bineînţeles
că o să te viziteze şi pe tine.

Dragoste: Pui accent pe raţiune, respect, fidelitate
şi mai puţin pe emoţii şi pasiune oarbă.
Financiar: Primeşti banii cu greu, cu mari hopuri
şi întârzieri şi nu la nivelul sperat, iar cheltuielile
pot depăşi bugetul disponibil.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Broccoli cu ardei copți, feta și măsline
Broccoli provine din familia verzei, a
conopidei, napilor și a verzei de Bruxelles.
Termenul este împrumutat din limba ita-
liană, iar cultivarea pentru prima dată a
acestei legume s-a înregistrat prin secolele
XVII-XVIII. Broccoli conține o multitu-
dine de nutrienți ce sunt extrem de benefici
sănătății, incluzând vitaminele A (benefică
pentru piele), C (inhibă radicalii liberi),
acidul folic, fibrele și calciu (mineralul care
iubește oasele). 
Trebuie însă menționat faptul că odată
supus la temperaturi mari, broccoli își
pierde nutrienții. Este recomandată servirea
lui în stare proaspătă, fiert timp de doar
câteva minute, ca în această rețetă, sau făcut
la aburi.

INGREDIENTE 
1 1/2 legături de broccoli
4 ardei copți
100-150 gr feta de capră
Măsline kalamata (de preferat fără sâmburi)
Pătrunjel
Suc de lămâie 
Ulei de măsline
Oregano uscat (proaspăt e și mai bine)
Sare și piper negru

MOD DE PREPARARE
Această rețetă este extrem de simplă. Tot ce
trebuie să faceți este să preparați broccoli
în așa fel încât să rămână ferm și de o cu-
loare verde intens. În acest fel el va fi mai
sănătos și mai aspectuos. 

1. Umpleți o oală cu apă, adăugați un vârf
de cuțit de sare și puneți-o la fiert la foc
maxim.
2. Tăiați legăturile de broccoli în florete și
când apa începe să dea în clocot, puneți-le
în oală.
3. Lăsați-le la fiert timp de 3-4 minute - ar
trebui să puteți introduce vârful unui cuțit
cu ușurință în floretele de broccoli.
4. Se scurg deasupra chiuvetei cu ajutorul
unei strecurători, după care se trec printr-un
jet de apă rece și se transferă într-un vas.
5. Se taie ardeii copți în fâșii, brânza de
capră în cubulețe, se toacă pătrunjelul și se
mărunțește oregano, și se adaugă împreună
cu celelalte ingrediente în vasul cu broccoli,
după care se amestecă.
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Sos de rosii
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