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Cu ocazia celebrării a
375 de ani de existență
a orașului Montreal, Bi-
blioteca din Côte-des-
Neiges pune în valoare,
timp de o lună, cultura
română și comunitățile
de limbă română din
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Un nou premiu prestigios 
pentru Cătălina Curceanu
Cătălina Curceanu, fizi-
ciană eminentă și cola-
boratoare a ziarului
nostru la rubrica de Ști-
ință, a obținut  un nou
premiu, ce se alătură
multiplelor distincții pri-
mite de-a lungul carierei
sale.
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COMUNITATE

Comunitatea Moldovenilor din Que-
bec și Asociația Culturală Română invită
membrii comunității, fotografi amatori, să
participe la concursul „Mon Mon-
tréal/Montrealul meu”, dedicat aniver-
sării a 375 de ani de la înființarea orașului
Montreal.  

Pentru a participa trebuie să trimiteți
o fotografie (inclusiv selfies) a unui loc
sau monument din Montreal, exterior sau
interior. Fotografia poate data din anii
precedenți. Ea trebuie să fie însoțită de
numele și prenumele dvs., de data când a
fost făcută, precum și de denumirea locu-
lui/monumentului (clădire, sculptură, ba-
sorelief etc.) și adresa unde se află (stradă
și arondisment) în Montreal.

Concursul se va derula în trei etape.
Pentru prima etapă, fotografiile se pot
trimite până pe data de 22 aprilie 2017.
Cele mai reușite dintre ele vor fi expuse
la Biblioteca interculturală Côte-des-
Neiges (6767 boul. Côte-des-Neiges,
Montreal), în perioada 28 aprilie - 8 mai
2017. Primele trei considerate cele mai
bune vor fi publicate în broșura anuală
ACR-CMQ și vor merge mai departe în
etapa a doua.

Cea de-a doua etapă va fi deschisă
până în iulie 2017. Pozele selectate în
această etapă - alături de cele trei conside-
rate cele mai bune în etapa precedentă -
vor fi expuse la Ziua Limbii Române, în
august 2017.

Etapa a treia va începe în august și se
va încheia în luna noiembrie. Cele mai
reușite dintre fotografiile intrate în con-
curs în această etapă vor putea fi admirate
la Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges, cu ocazia unei expoziții intercul-
turale ce va avea loc în noiembrie a.c.

Pentru oricare din aceste etape, fo-
tografiile se pot trimite la următoarea

adresă: comunitatea.quebec@yahoo.ca.
Pe lângă cele trei expoziții unde vor fi

afișate, fotografiile selectate în cadrul
concursului „Mon Montréal” vor fi pu-
blicate pe site-ul CMQ, www.moldova.ca,
și pe paginile Facebook CMQ și ACR.  

Fotografii profesioniștii sunt de
asemenea încurajați să-și trimită cele mai
reușite instantanee. Fotografiile lor vor fi
publicate, însă ei nu vor concura alături de
amatori, ci sunt invitați să intre în juriu.  

Mai multe despre regulile concursului
puteți găsi pe pagina Facebook Rencon-
tres Interculturelles. Romanian Language
Community Invites. AM

CONCURS ȘI EXPOZI�II DE FOTOGRAFIE

„Mon Montréal”, concurs foto 
pentru amatori

Pe 9 aprilie 2017, în Duminica Floriilor,
va avea loc la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul
din Montreal (1841 rue Masson, H2H 1A1)
vernisajul expoziției „Pastel floral” al
Feliciei-Oprina Dolea, artistă plastică
profesionistă. Evenimentul va începe la
ora 13.00. 
Expoziția cu tematică florală omagiază sim-
bolul renașterii și al ofrandei. Artista este
profesoară la școala Junimea Română din
Montreal. Îi puteți consulta profilul artistic
pe site-ul Academiei internaționale de Arte
frumoase din Quebec:
www.artacademie.com/main-artistes.

VVeerrnniissaajj  FFeelliicciiaa--
OOpprriinnaa  DDoolleeaa

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI
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Zilele culturii române la Biblioteca
interculturală din Côte-des-Neiges

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Grație colaborării dintre
Biblioteca interculturală din
Côte-des-Neiges (situată la
6767 boul. Côte-des-
Neiges) și Asociația Cultu-
rală Română și Comunitatea
Moldovenilor din Quebec

(asociații ce își au sediile și funcționează
în centrul comunitar alăturat bibliotecii),
începând de duminică, 9 aprilie, și până
luni, 8 mai, o serie de evenimente menite
să pună în valoare cultura română și co-
munitățile românești din Montreal vor avea
loc la această bibliotecă. 

Astfel, în decursul perioadei mențio-
nate, Biblioteca interculturală Côte-des-
Neiges va găzdui la etajul 2, secția adulți,
o expoziție de carte ce va reuni mai mulți
scriitori români din Montreal și doi scriitori
quebechezi ce s-au aplecat asupra unor

subiecte din istoria României. Alături de
cărți se vor afla și câteva obiecte artizanale
românești.

Apoi, pe 22 aprilie, tot în cadrul bi-
bliotecii, va avea loc un eveniment ce va
reuni muzică, dans, pictură, artizanat și
gastronomie românească. O ocazie bună de
a vă invita prietenii de alte naționalități să
participe, deoarece acest eveniment este
destinat în principal membrilor altor co-
munități culturale din Montreal, pentru a
cunoaște și savura câteva aspecte defini-
torii ale culturii românești de pe ambele
părți ale Prutului.

Programul include un scurt film docu-
mentar despre geografia și economia
României și Republicii Moldova, urmat de
muzică și dansuri tradiționale românești.
Vor participa: soprana Marina Negruță,
acompaniată de maestrul Nicolae Măr-
gineanu, și ansamblul de dansuri populare
Vatra coordonat de Irina Chircă. 

Grupul Artizana va fi prezent cu câteva

obiecte artizanale și bijuterii și va face mici
ateliere de creație. Mai multe tablouri in-
spirate de folclorul românesc, opere ale
pictorițelor Ofelia Armașu, Carmen Doreal
și Nelly Leitner, vor fi, de asemenea,
expuse în sală. 

Pe parcursul spectacolului vor fi
disponibile diverse preparate culinare
românești.

Evenimentul va avea loc în Sala poli-
valentă a Bibliotecii interculturale Côte-
des-Neiges (etaj 3), între orele 12.00
-13.30. Mai multe detalii puteți găsi pe
Facebook în cadrul evenimentului public
Rencontres interculturelles. Romanian
Language Communuty invites.

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

ÎNTÂLNIRE LA CLUBUL DE AUR ȘI LA
CENACLUL EMINESCU 
Următoarea întâlnire a Clubului de aur
va avea loc joi, 20 aprilie, orele 16.00, la
Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges, sala 697. Discuțiile vor avea ca
subiect Unirea Basarabiei cu România,
pentru a sublinia aniversarea a 99 de ani
a acestei uniri, sărbătorită în data de 27
martie. 
Reuniunea Clubului de aur va fi urmată,
în aceeași zi și în aceeași sală, de Cena-
clul Eminescu, începând cu ora 18.00.
Sunt invitați: Corina Luca, pr. Cezar
Vasiliu, Marian Costache şi Violeta
Stoica.
Cenaclul este deschis fiecărui iubitor de
literatură, iar noile talente sunt încurajate
să se facă cunoscute. Pentru mai multe
informaţii puteţi comunica cu
Leonard I. Voicu  la: 514-910-6738 sau
cenacluleminescu@ gmail.com.

SERVICII CONSULARE LA COMUNI-
TATEA MOLDOVENILOR DIN QUEBEC
Programul viitoarelor sesiuni de servicii
consulare destinate cetățenilor din Re-
publica Moldova va fi afișat în curând la
www.moldovaquebec.ca. Cei care
doresc să beneficieze de aceste servicii
trebuie să se înregistreze pe site-ul
CMQ, la rubrica „Contact”. 
Pentru a perfecta o procură aduceți pașa-
portul dvs. (Republica Moldova), pre-
cum și copia actului persoanei căreia îi
faceți procura. Dacă aveți deja textul
procurii, aduceți-l pe un USB. 
Pentru legalizare este necesar pașaportul
și actele originale. În cerere trebuie să
indicați numărul de pagini; pentru
fiecare pagină aduceți câte două copii
alb-negru. 
Taxele consulare se achită la poșta de
lângă Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges, în aceeași zi. O înscriere
prevede o singură acțiune. Dacă aveți
două procuri sau două diplome de lega-
lizat, înscrieți-vă de două ori. 
Dacă doriți să anulați înscrierea, scrieți
un mesaj cu titlul „Anulare” la adresa:
comunitatea.quebec@yahoo.ca, cu indi-
carea numelui dvs., a datei și orei pro-
gramate anterior.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURTEVENIMENT

Proiectul „S’ouvrir à la communauté” inițiat de Biblioteca interculturală Côte-des-Neiges
cu ocazia celebrării a 375 de ani de existență a orașului Montreal, pune în valoare timp de 30
de zile cultura română și comunitățile de limbă română din Montreal. 

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

Dr. Cătălina Curceanu, prim cercetător
în domeniul fizicii particulelor elementare
şi al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati (LNF), Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) din Roma, a fost
recent desemnată de Universitatea Wollon-
gong din Australia ca recipiendară a Visi-
ting International Scholar Awards (VISA).
Este vorba de un program prin intermediul
căruia cei mai buni cercetători din lume, din
diverse domenii, sunt invitați de această
prestigioasă universitate australiană să
propună și să colaboreze la diferite proiecte
de vârf. 

Proiectul de cercetare pe care dr.
Curceanu îl va dezvolta împreună cu Uni-
versitatea Wollongong se bazează pe niște
detectoare de particule avansate numite Si-
licon Drift Detectors, folosite în Italia de
către echipa sa pentru experimente de fi-
zică (studii de mecanică cuantică la labora-
torul subteran de la Gran Sasso şi studii de
atomi exotici la acceleratorul de particule
DAFNE de la Frascati), iar în Australia pen-
tru studii de biologie și fizică medicală.
Cum australienii construiesc în prezent un
laborator subteran de cercetare în fizica par-
ticulelor elementare, dr. Curceanu inten-
tioneaza să pună bazele unei colaborări în
folosirea acestor detectoare pentru experi-
mente și studii comune, atât în fizică, cât și
în medicină și biologie.

Dintre cei nouă câștigători ai premiului,
dr. Cătălina Curceanu este singura perso-
nalitate de marcă din domeniul fizicii ce a
fost distinsă în cadrul Visiting International
Scholar Awards în 2017. Lista câștigătorilor
poate fi consultată la: www.uow.edu.au/
research/researchgrants/visaprogram.

UN NUME DE REFERIN�Ă ÎN CERCETAREA
DE VÂRF

Cătălina Curceanu face parte din elita

mondială a fizicienilor specializați în fizica
nucleară și fizica cuantică și din și mai
restrânsul grup al românilor care își pun
amprenta pe cercetarea științifică de vârf.

Ea și-a obținut doctoratul în cadrul
experimentului OBELIX (CERN), în
domeniul spectroscopiei mezonilor exotici.
La început de mileniu a coordonat grupul
INFN-LNF în cadrul experimentului
DEAR, care a generat rezultate extrem de
importante atât în fizica particulelor ele-
mentare, cât şi în cea nucleară, dar şi în as-
trofizică (structura stelelor de neutroni).

În prezent conduce un grup de 20 de
cercetători în domeniul fizicii hadronilor și
fizicii nucleare cu care efectuează diverse
experimente pentru studiul atomilor exotici
atât în Italia, la acceleratorul de la Frascati

(DAFNE), cat şi în Japonia. 
De câțiva ani dr. Curceanu conduce și o

echipă care efectuează studii de mecanică
cuantică la laboratorul subteran italian de la
Gran Sasso, unul dintre cele mai faimoase
laboratoare din lume. Este vorba de expe-
rimentul VIP, care caută semnale ale unei
posibile violări ale principiului de excluzi-
une al lui Pauli, cât și despre un studiu al
posibilelor semnale generate de o modifi-
care a actualei mecanici cuantice (colapsul
funcției de undă).

Cercetarea Cătălinei asupra principiului
de excluziune (ce explică de ce materia nu
colapsează spontan în Univers) este spri-
jinită de programul „Science and the Big
Question”, oferit de Fundația Templeton.
Prin intermediul acestui program sunt

finanțate cele mai bune proiecte de cer-
cetare la nivel internațional, axate pe pro-
bleme științifice de maximă importanţă.
Proiectul - coordonat alături de cercetătorul
american Oscar W. Greenberg de la Uni-
versitatea din Maryland - a fost unul dintre
cele 30 propuneri câştigătoare, selectate
dintr-o listă de 950 de proiecte. 

Proiectul legat de studiul colapsului
funcției de undă este finanțat de Foundation
Questions Institute (FQXi), unde Cătălina
Curceanu a câștigat un premiu în 2015,
proiectul ei fiind unul dintre cele 20 fi-
nanțate din 250 propuse. Cătălina a devenit
între timp membru deplin al prestigiosului
FQXi (fqxi.org/members).

O CARIERĂ STRĂLUCITĂ ȘI O INTENSĂ  
ACTIVITATE DE POPULARIZARE A ȘTIIN�EI

Autoare a sute de publicații științifice în
diverse reviste internaționale de prestigiu,
Cătălina Curceanu desfășoară și o intensă
activitate de popularizare a științei în Italia,
România și Canada, fiind și o colaboratoare
a celui mai mare portal de știință în limba
română, Scientia.ro. Din august 2010, arti-
colele sale de popularizare a științei au fost
publicate și în Accent Montreal. Chiar și în
acest număr puteți citi un articol semnat de
ea despre găurile negre, cele mai miste-
rioase și fascinante obiecte spațiale. 

Activitatea sa educațională și rolul său
în promovarea fizicii moderne au fost apre-
ciate cu numeroase distincții, printre care și
„Women in Physics Lecturer”, premiu acor-
dat în 2016 de Institutul Australian de Fi-
zică. Ea a susținut seminarii în numeroase
state australiene, în universități, centre de
cercetare, dar și în școli și pentru publicul
larg, cu referiri particulare la fizica modernă
și la cercetările Institutului Național de Fi-
zică Nucleară de la Frascati.  

În 2010, Academia Română din Roma
(Accademia di Romania in Roma, înființată
în 1922) i-a acordat premiul pentru Perso-
nalitatea anului în domeniul cercetării ști-
ințifice.                   

ACCENT MONTREAL

Un nou premiu prestigios pentru 
cercetătoarea Cătălina Curceanu
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Vă ajută să aveți un Paște frumos și fericit

MMeezzeelluurrii    ●●      BBrrâânnzzeettuurrii    ●●  CCâârrnnaaţţii    ●● CCaarrnnee    ●● CCllăăttiittee    ●● PPrrăăjjiittuurrii
Produse româneşti proaspete în fiecare săptămână

ROMÂNI DE SUCCES

Cătălina Oana Curceanu, fiziciană eminentă și colaboratoare a ziarului nostru la rubrica de
Știință & Tehnologie, se bucură de o largă recunoaștere internațională. Un nou premiu se alătură
multiplelor distincții cu care a fost recompensată de-a lungul timpului. 

►

Dr. Cătălina Oana Curceanu, cercetătoare în domeniul fizicii particulelor elementare și al
fizicii nucleare.
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CANADA | INEGALITATE DE VENITURI

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

La jumătatea lunii febru-
arie, prim-ministrul Justin
Trudeau, aflat într-o vizită
oficială în Germania, s-a ară-
tat foarte critic la adresa
elitei corporatiste mondiale

și a guvernanților lumii. În opinia sa -
exprimată la Hamburg, la un opulent
banchet ocazionat de celebrarea Sf. Matei -
salariile mici și precaritatea locurilor de
muncă oferite angajaților, cuplate cu re-
alizarea unor profituri uriașe, contribuie din
plin la sporirea revoltei populației și la con-
testarea puterilor tradiționale.

Justin Trudeau are dreptate. Prost plătiți
și surmenați, frustrați și furioși de stagnarea
sau declinul lor socio-economic, foarte
mulți oameni își îndreaptă atenția și își pun
speranțele în mișcări politice „alternative”
ce frizează extremismul și în media „alter-
nativă” ce adesea, prin date false, pro-
movează discursuri instigatoare la ură.
Rezultatul este o zguduire a scenei politice
internaționale așa cum omenirea n-a mai
cunoscut de decenii. Bulversate de ritmul
globalizării și al evoluției tehnologice,
bombardate de discursuri populiste și
asaltate de înflorirea societății civile ili-
berale, democrațiile lumii suferă.

„Inegalitățile din ce în ce mai mari au
făcut ca oamenii să nu mai aibă încredere
în guverne, în companiile care îi angajează.
Mentalitatea a devenit « noi » vs. « ei ».
Anxietatea se transformă în revoltă (…) iar
oamenii se lasă pradă cinismului”, a mai
spus Trudeau cu aceeași ocazie.

Într-adevăr, inegalitățile (de venit, de
avere) sunt dăunătoare creșterii economice.
O susțin economiști eminenți ca Joseph
Stiglitz (laureat al Premiului Nobel) sau
canadianul Jonathan Ostry, director de cer-
cetare la FMI, o dovedesc multiple studii,
printre care și unul condus de Organizația
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
(OCDE). Studiul se cheamă „Focus on
Inequality and Growth” și a fost publicat în
decembrie 2014.

Inegalitatea de venituri este la ora actu-
ală cea mai importantă problemă econo-

mică a Canadei - și a lumii întregi - și cea
mai mare amenințare pe termen lung a pros-
perității noastre. În ultimele decenii, această
inegalitate a explodat în Canada, așa cum o
arată studiul OCDE, veniturile încasate de
cei mai avuți 1% din populație crescând de
la 8% în 1982 la 13,3% în 2010. După taxe,
cifrele sunt 6,3% și respectiv 9,9%.

În lipsa unor măsuri concrete pentru a
reduce această inegalitate, Canada riscă să
se mulțumească cu o creștere economică
sub medie, avertizează OCDE. Mărirea im-
pozitelor pentru cei mai bogați membrii ai
societății este una din măsurile care pot
ameliora situația și stimula creșterea eco-
nomică. Suporterii neoliberalismului susțin,
desigur, contrariul, însă dovezile că politica
economică bazată pe efectul „trickle-down”
nu funcționează sunt clare, iar concluziile
publicate de OCDE sunt sprijinite de studii
și rapoarte similare întocmite de Națiunile
Unite (Inequality Matters, decembrie 2013)
sau de Organizația Internațională a Muncii
(World Employment and Social Outlook,
ianuarie 2015).

„Este timpul ca businessurile să ofere
salarii decente, să-și plătească taxele și să
le ofere angajaților liniștea sufletească ce
vine odată cu contractele stabile, la timp
plin”, a adăugat primul ministru canadian
la Hamburg, în fața unei audiențe formate

din lideri politici, oameni de afaceri și oa-
meni de cultură influenți.

Discursurile lui Trudeau sunt mereu
excepționale. Cât de mare este însă voința
politică de a pune în practică ceea ce
predică?

În primul buget liberal, Trudeau și
Morneau, ministrul de Finanțe, au mărit
rata de impozitare a veniturilor peste
200,000$ cu 4%. În al doilea buget, prezen-
tat luna trecută, sporirea acestei rate de im-
pozitare a fost abandonată, la fel ca și
promisiunea de campanie electorală de a
aduce miliarde de dolari la buget prin eli-
minarea portițelor fiscale de care benefici-
ază cei mai bogați canadieni. Și nici vorbă
de impozitarea veniturilor din investiții,
precum câștigurile de capital - perspectivă
ce băgase în sperieți Bay Street.

Comparativ cu situația din SUA, com-
paniile canadiene cu potențial de creștere au
deficit de capital de risc de 4 miliarde de
dolari. Canada are deci mare nevoie de ca-
pital iar logica economică spune că taxezi
lucruri pe care NU le dorești.

Pe lângă logica economică există însă și
alte variabile. Mediul de afaceri din Europa,
Canada și SUA a contribuit la crearea
condițiilor care au produs Brexit și alegerea
lui Trump, printr-o axare obsesivă pe pro-
fituri imediate și acumulare de capital, în
detrimentul investițiilor de dezvoltare și de

creare a noi locuri de muncă. Recrudes-
cența populismului care amenință de-
mocrațiile liberale și liberul schimb este o
consecință a faptului că lecțiile crizei fi-
nanciare globale din 2008 nu au fost în-
vățate, anume faptul că pe termen lung,
sănătatea unei economii - și deci și capaci-
tatea de a genera profituri - depinde de res-
ponsabilitatea pe care mediul de afaceri o
asumă față de angajați, față de comunitățile
care propulsează businessul.

„Când guvernele servesc interese spe-
ciale, nu pe cele ale cetățenilor care le-au
conferit puterea, oamenii își pierd încre-
derea” spunea Trudeau în același discurs
rostit în Germania. Afirmația a fost făcută
înaintea scandalului Bombardier, înainte ca
publicul să afle că remunerația a șase dintre
directorii companiei a crescut cu 48% în
2016. Aceasta în condițiile în care din fe-
bruarie 2016 și până în prezent Bombardier
a anunțat eliminarea a 14.500 de locuri de
muncă, dintre care aproximativ 4.400 în
Canada, și mai ales în condițiile în care
Bombardier este o companie salvată cu fon-
duri publice - 1,3 miliarde de dolari investiți
de Quebec și 372,5 milioane de dolari îm-
prumutați de la Ottawa.

Ambii prim-miniștrii, și Couillard, și
Trudeau, și-au apărat deciziile de a injecta
fonduri în Bombardier, în ciuda remune-
rației uriașe pe care cei șase directori ai săi
au încasat-o, susținând că guvernul nu se
poate amesteca în managementul intern al
unei companii.

Scandaluri ca acesta dezvăluie o proxi-
mitate între puterea economică și cea statală
care dă de gândit și îngrijorează. Influența
pe care interesele speciale o au asupra gu-
vernelor este documentată, atât în ceea ce
privește adoptarea unor politici cu dedi-
cație, cât și în înăbușirea unor mișcări po-
pulare de opoziție (Occupy, Printemps
érable etc.). Canada nu este Statele Unite
(din fericire în acest caz) însă nu este imună
la ceea ce politologul american Sheldon
Wolin numea „democrație incorporată și
spectrul totalitarismului inversat” - o socie-
tate unde democratia poate fi mânuită de
puteri corporatiste fără a părea că este supri-
mată.

Democrație incorporată

Inegalitatea de venituri este la ora actuală cea mai importantă problemă economică a
Canadei - și a lumii întregi - și cea mai mare amenințare pe termen lung a prosperității
noastre.
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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?

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

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

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

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

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

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

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

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

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

RRoommâânniiaa,,  pprriinncciippaalluull  
ppaarrtteenneerr  ccoommeerrcciiaall  
aall  RReeppuubblliicciiii  MMoollddoovvaa

Romania își reconfirmă poziția de principal partener
comercial al Republicii Moldova, în 2016 volumul
schimburilor comerciale bilaterale fiind de 1,25 de mi-
liarde de euro. 
Potrivit Biroului Naţional de Statistică al Republicii
Moldova, România este principala destinație pentru ex-
portatori, dar și importatori. De asemenea, tot mai multe
companii româneşti și-au extins, în ultimii ani, activitatea
în Republica Moldova, notează publika.md.
În 2016, Moldova a exportat în România mărfuri în va-
loare de peste jumătate de miliard de dolari, ceea ce
reprezintă a patra parte din totalul exporturilor
moldoveneşti. În acelaşi timp, Moldova a importat din
România produse în valoare de peste 515 de milioane de
euro.
Cea mai mare pondere in volumul marfurilor exportate în
Republica Moldova o au produsele minerale, peste 35%,
urmate de mașini, aparate și echipamente tehnice, cu
peste 21% din total. 
Principalele categorii de mărfuri achiziționate din Re-
publica Moldova sunt mașini, aparate echipamente
tehnice (peste 43% din marfurile importante), precum și
metale comune și articole metalice (peste 20% din totalul
mărfurilor importate din Republica Moldova). 
Potrivit Camerei Înregistrării de Stat, de la începutul
acestui an, în Republica Moldova, au fost înregistrate
1.600 de întreprinderi cu capital românesc. Acestea au
investit în afaceri aproape jumătate de miliard de lei. De
asemenea, mai multe companii româneşti precum
Petrom, Rompetrol, Banca Comercială Română şi Banca
Transilvania şi-au extins activitatea, în ultimii ani.
Republica Moldova a beneficiat, în anul 2010, de un aju-
tor financiar nerambursabil în valoare de 100 de milioane
de euro, acordat de România. Un alt proiect finanţat de
România este gazoductul Iaşi-Ungheni, care a fost inau-
gurat în august 2014. Bucureştiul a oferit Chișinăului un
credit de 150 de milioane de euro pentru proiectele fi-
nanţate din bugetul de stat. Până în prezent, Moldova a
primit două tranșe din acest credit.

CETA

Canada va recunoaște studiile
specialiștilor români

CETA este un acord istoric, atât
pentru Canada, cât și pentru România
ca parte a Uniunii Europene. El este
cel mai progresist și mai cuprinzător
acord de liber schimb care a fost sem-
nat vreodată între aceste două părți. 

Recent, într-o conferință dedicată
CETA, ambasadorul Canadei la Bu-
curești, Kevin Hamilton, a declarat că
specialiștii români vor putea profesa
în țara frunzei de arțar deoarece, în
virtutea acordului, studiile le vor fi
recunoscute. 

„Tratatul este realizat într-o
asemenea manieră încât va facilita
accesul specialiștilor din UE pe piața
muncii din Canada. Atât specialiștii
canadieni, cât și cei români, vor avea
studiile recunoscute reciproc, o situa-
ție de care vor beneficia companiile
din ambele țări care exportă echipa-
mente sau din sectoarele IT, telecom
sau software. În plus, acest lucru
poate fi benefic pentru întreprinderile
mici și mijlocii care nu își permit să
angajeze personal în Canada și tre-
buie să furnizeze servicii direct din

România. CETA va facilita transferul
de personal de cealaltă parte a

Atlanticului și va permite compani-
ilor să trimită personal pentru mente-
nanța echipamentelor și creează un
cadrul pentru recunoașterea cali-
ficărilor profesionale din sectoare
precum arhitectura sau contabili-
tatea”, a spus ambasadorul, citat de
Agerpres.

Grație CETA, potențialul co-
merțului bilateral dintre Canada și
statele UE este așteptat să urce cu
23%. Potrivit calculelor făcute de
Comisia Europeană, impactul CETA
pe creșterea europeană va fi de 0,03%
din PIB, ceea ce s-ar traduce prin câș-
tiguri de 12 miliarde de euro, iar pe
cea canadiană de 0,36% din PIB - de
zece ori mai mare.  

Pentru România, ca stat membru
UE, acordul va aduce beneficii di-
recte, precum reducerea de taxe pen-
tru comerțul de mărfuri, limitarea
barierelor tarifare, facilitarea in-
vestițiilor, acces la licitațiile guverna-
mentale, protecție a drepturilor
intelectuale, mobilitatea muncii, pro-
tecția muncii și a mediului.

Noul acord economic și comercial dintre UE și Canada (CETA), semnat în oc-
tombrie 2016 și ratificat de Parlamentul European în februarie2017, va permite spe-
cialiștilor români să profeseze în Canada, căci studiile le vor fi recunoscute.

►

CCaarree  eessttee  cceeaa  mmaaii  iimmppoorrttaannttăă
aattrraaccțțiiee  ttuurriissttiiccăă  aa  RRoommâânniieeii??

Platforma online Vouchercloud
(din Marea Britanie) a prezentat o
hartă care arată care e cel mai căutat
punct turistic în fiecare ţară. Rezul-
tatele au fost alese în funcţie de
obiectivele cele mai bine cotate pe
secţiunea „Lucruri de vizitat“ de pe
TripAdvisor.

În România, notează Mediafax,
rezultatul este Castelul Peleş, în timp
ce în Moldova este Parcul Ştefan cel
Mare. Ungaria se mândreşte cu clădi-
rea Parlamentului şi Turcia cu muzeul

Hagia Sofia. În Marea Britanie cea
mai importantă destinaţie turistică

pare a fi Turul Studiourilor Harry
Potter. 

RELA	II BILATERALE

Câteva cifre
Peste 300 de companii românești, de
diverse talii, exportă bunuri și ser-
vicii în Canada, în sectoare precum:
îmbrăcăminte și încălțăminte,
echipamente pentru industria
energiei nucleare, echipamente elec-
trice și cereale. 
Valoarea actuală a exporturilor
românești în Canada depășește 200
de milioane de euro. 
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În raportul „Nations in Transit 2017:
The False Promise of Populism”, Freedom
House avertizează că pentru prima dată din
1995 încoace, există mai multe regimuri au-
toritare consolidate decât democraţii con-
solidate în rândul celor 29 de țări analizate.

Freedom House este un institut de cer-
cetare american, finanțat de guvernul SUA,
al cărui principal obiectiv este promovarea
democrației liberale în lume. Raportul
„Națiuni în Tranziție” monitorizează
evoluția a 29 de țări din fostul bloc comu-
nist, din Europa Centrală și de Est, Balcani
și până în Asia, folosind evoluția a șapte
capitole/indicatori: procesul electoral, so-
cietatea civilă, independența presei, gradul
de democrație al guvernanței naționale, res-
pectiv locale, independența justiției și
corupția. Fiecare indicator primește o notă
de la 1 la 7, în care 1 reprezintă cel mai înalt
nivel de democrație (democrație consoli-
dată), iar 7 cel mai scăzut (regim autoritar
consolidat).

ROMÂNIA, UN MODEL POZITIV
România se menține în grupul țărilor cu

democrații semiconsolidate, grație în spe-
cial societății civile. Ea este considerată o
țară liberă, cu o presă parțial liberă. Rapor-
tul subliniază modificările aduse de Guver-
nul Cioloș în legislația electorală, pentru
înlesnirea accesului la vot și prevenirea vo-
tului ilegal, și lupta anticorupție.

Per total, scorul democrației în Româ-
nia este de 3,39, un progres față de anii
2014-2016, când valoarea sa era de 3,46.
Acest lucru face ca România să fie citată
printre țările care au avut un parcurs pozitiv,
alături de Ucraina și Kosovo. Acestea din
urmă au înregistrat progrese datorate re-
formelor structurale graduale, Kosovo in-
trând chiar în categoria statelor cu regim
trazitoriu/hibrid.

UN AVERTISMENT PRIVIND FRAGILITATEA
INSTITU�IILOR DEMOCRATICE

Ţările care au manifestat cele mai im-

portante modificări în sens negativ sunt
Polonia şi Ungaria. Aici a avut loc „o spec-
taculoasă degradare a democraţiei“, con-
form raportului. De altfel, Ungaria are
acum cel mai mic scor din Europa Centrală,
în timp ce indicele Poloniei este cel mai mic
din istoria raportului, de 2,57 (în 2016 a fost
de 2,32). Polonia rămâne totuși printre
democrațiile consolidate, cu o presă catalo-
gată drept liberă (spre deosebire de Româ-
nia și Ungaria).

Referitor la Polonia și Ungaria, raportul
Freedom House citează atât atacuri ale li-
derilor populişti din ambele ţări asupra
curţilor lor constituţionale şi sistemului se-
parării şi echilibrului puterilor în stat, cât şi
transformarea instituţiilor de presă publice
în „arme de propagandă”.

EXTREMISM ȘI DECLIN AL SOCIETĂ�II
CIVILE

Cehia, Slovacia, Bulgaria şi Ucraina s-
au evidențiat prin declinul în ce priveşte

indecele Societăţii Civile. Acest lucru se da-
torează influenţei exercitate de grupurile
violente şi extremiste şi, deşi cauzele
răspândirii activităţii acestor forţe variază,
s-a constatat că ele s-au construit pe pre-
judecăţile deja existente în societate şi pe
intoleranţa faţă de grupurile minoritare. În
Cehia, Slovacia şi Bulgaria, criza refu-
giaţilor a resuscitat grupurile iliberale şi a
condus la înăsprirea discursului instigator
la ură.

PROGRESUL NU E INEVITABIL, DEMO-
CRA�IA NU E O STARE PERMANENTĂ

Victoriile uimitoare ale populiştilor în
Europa (respingerea Acordului de Asociere
UE-Ucraina în Olanda în aprilie 2016, re-
ferendumul cu privire la Brexit în iunie
2016) şi Statele Unite (alegerea pe 8 noiem-
brie a lui Donald Trump) au zguduit ordinea
instaurată în Europa şi Eurasia după
Războiul Rece, se concluzionează în raport.
În mai mult de jumătate din cele 29 de state
- 18 mai precis - indicele democraţiei a
scăzut, ceea ce se traduce prin a doua cea
mai mare prăbuşire din istoria raportului
Freedom House, aproape la fel de impor-
tantă ca cea înregistrată după criza finan-
ciară globală din 2008.

România, o democrație semiconsolidată.
Polonia și Ungaria, o degradare spectaculoasă

POPULISMUL ȘI STAREA DEMOCRA�IEI

În timp ce în România democrația progresează, o „degradare spectaculoasă” a acesteia a
avut loc în Polonia şi Ungaria, ţări considerate modele ale schimbărilor democratice după
prăbuşirea comunismului în Europa de Est.

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

CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

De mică am fost decre-
tată de asfalt după
repetatele încercări ale
părinţilor să mă lase vara
la ţară cu bunicii, unde
când nu era praf, era
noroi. Nicio poezie. Orice

zi frumoasă era compromisă de norii de
muşte grase care se lipeau de toate. Ploua
mai jos ca la oraş, cu tunete şi fulgere vi-
olente, soarele era mai puternic şi pârjolea
nemilos. Natura era încă stăpână acolo şi
îşi făcea de cap cum voia. Nopţile erau
înghiţite într-un întuneric opac întrerupt
doar de lătratul lugrubru al câinilor. Eram
sigură că în grădină apăreau noaptea ani-
male neinventate, din alte lumi, care luau
în stăpânire locul până la primul cântat al
cocoşului. Un cântat şi el înfricoşător care
îi făcea pe bunici să sară din pat şi să plece
la câmp înainte de a se lumina afară. Ziua
mă prefăceam fără chef că m-aş juca de-a
viaţa la ţară, iar seara mă ghemuiam în
patul îngust lângă trupul firav al bunicii şi
în timp ce ea se ruga Fecioarei Maria pen-
tru iertarea păcatelor, eu mă rugam să vină
tata şi să mă scape de-acolo.

În adolescenţă nu găseam nicio bu-

curie în afara oraşului unde agitaţia
amesteca singurătăţi cât să nu ţi-o re-
cunoşti pe a ta. Chiar şi acum, nimic nu
mă linişteşte mai mult decât zgomotele
străzilor aglomerate de trupuri programate
trecând indiferente unele pe lângă altele,
claxoanele maşinilor şi taxiurile galbene
năpustindu-se isteric în intersecţii de parcă
ar pleca la război, forfota în jurul gurilor
de metrou gata sa înghită pe oricine şi să
scuipe afară oricâţi, aburul înecăcios
ieşind din gurile de canal, sirenele
maşinilor de poliţie şi vibraţia asfaltului,
restaurantele înteţite la orice oră a zilei de
parcă în New York ar trăi cei mai nemân-
caţi oameni din lume, gazonul din Bryant
Park plin cu scaune verzi unde poţi să-ţi
bei Starbucksul privind la Public Library
cum îşi deseanză silueta pe cerul bănuit în
spatele clădirilor suple de sticlă şi oţel.

La numai un un sfert de oră peste râu
se află cartiere rezidenţiale cu case
spaţioase, nu ca apartamentele hectice din
Manhattan unde adulţii par mai înalţi, poţi
auzi respiraţia celuilalt şi atinge plafonul
cu mâna. Viaţa e mai ieftină aici, maga-
zinele est-europene au şi ele delicatese ca
acasă şi se spune că e o plăcere să stai
seara în grădina ta la un pahar de vin după
o zi petrecută în nebunia din Manhattanul
încins. Cel puţin astea au fost argu-

mentele, şi iată-mă într-o casă veche de
cărămidă din Queens, cu doi vecini
chinezi la dreapta și doi ruşi la stânga, cu
subsol şi etaj, grădină în faţă şi-n spate,
într-o zonă verde şi odihnitoare.

De femei n-am avut nevoie până
atunci. Dacă în comunităţile mormone din
Utah să ai o femeie la curăţenie ar fi
imoral, într-o casă mare din Queens e
necesar, iar în Manhattan obligatoriu, dacă
e să-ţi respecţi standardul. Cele mai cău-
tate sunt filipinezele, dar eu am optat pen-
tru femeile noastre, mai mult ca să-mi arăt
susţinerea pentru noii emigranţi câştigă-
tori ai loteriei vizelor care îşi caută de
lucru.

Pe toate femeile mele le chema Maria.
Prima era cumsecade şi trecută bine de
prima tinereţe. Îşi punea ochelarii, arunca
o privire scurtă la praful de sub paturi şi
îşi îndrepta spatele învinsă: „Acolo n-are
rost, tot nu se vede”.

Fostă profesoară de educaţie fizică
într-un oraş de provincile, îi plăcea doar
să tricoteze, iar acasă îşi chema câte o
elevă să o ajute la curăţenie. Dezamăgită
că nu o puneam să ne împletească nici
şaluri nici pulovere, făcea de fiecare dată
o criză de sciatică. Rămânea imobilizată
pe canapea în timp ce eu alergam pe scări
de sus în jos, ba sa-i pun brâuri calde la
spate, ba să dau rapid cu aspiratorul, în
timp ce ea îmi indica din pat unde am lăsat
scame în urmă. Era o femeie grijulie: „Nu
vă spetiți, daţi aşa, mai la suprafaţă…că
nu se merită. Uite cum ajuns eu dacă nu
m-am păzit”. Sau unde era mai greu de
ajuns: „Lăsaţi ca vine domnul şi îl punem
pe dânsul…”

Altfel, îi păsa de noi şi îmi spunea pe
ton matern: „Mi se rupe sufletul să vă ştiu
aici. Nu vă e dor de casă?” Când îi
spuneam că aici e casa mea, se uita la
mine cu milă: „Mă întreb de ce nu emi-

grează nimeni din America?!”

Uneori îmi povestea coborând vocea:
„Fac curat la una în Manhattan. O avocată
care creşte trei pisici, doi câini şi cinci
broaşte ţestoase. De care tot eu am grijă.
N-a fost măritată niciodată. Păi cine să
stea cu ea?! Pe pat are cinsprezece cuver-
turi puse una peste alta. Le-am numărat.
Şi totul e îmbâcsit de păr. Un apartament
foarte mic cu veceul în dulap. Frigiderul e
mai mult gol. Umblă toată ziua, ba la te-
rapist, ba la sală sau la yoga, iar seara îşi
pune adidaşi şi fuge de nebună prin parc.
Parcă aici sunt mai mulţi oameni singuri
ca la noi. Şi mult mai ciudaţi”.

Cum i se mai calma criza de sciatică, îi
plăteam, îi comandam un taxi şi
rămâneam până seara să termin curăţenia.

A doua Marie nu era nici ea foarte
tânără dar solidă şi sănătoasă. Adora
soluţiile de făcut curaţenie şi era mereu
nemulţumită că nu aveam suficiente
tuburi, cutii şi sprayuri miraculoase în
casă. Mă trimitea de fiecare dată să
cumpăr Fantastic bleach care era prefe-
ratul ei. Fusese farmacistă în ţară şi îmi
trata cu morgă ignoranţa în ale compuşilor
chimici. Dacă îndrăzneam să-i sugerez să
frece cuptorul şi pe dinăuntru, îmi arunca
priviri dispreţuitoare, trântea ustensilele şi
îşi lua o poziţie nobilă: „Uite ce-am ajuns!
Dracu’ m-a pus să mă iau după bărbatu-
meu şi să vin încoace. Că dacă tot am
câştigat greencardul, hai să vedem cum
e…Cum să fie?! Am fost farmacistă 30 de
ani, mă ştia tot cartierul, ce vorbesc, tot
oraşul! Eram respectată…”

„Şi temută”, aş fi vrut să adaug eu, dar
doamna Maria nu îmi dădea răgaz.

„Ăştia nu ştiu să trăiască. Muncesc
până crapă şi o dau apoi pe pastile. Să vă
spun ce pastile văd eu în dulăpioarele lor
cu oglinzi din baie? Zeci de flacoane
de antidepresive, pilule de anxietate, de

LITERE

Femeile

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

* Detalii in magazin
38 de ani in afaceri

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

Magazinul
dvs. de
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3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

insomnii, de durere… Familii întregi într-
o dungă. O naţie suferindă. Nu mai e nimic
de făcut.”

Dacă îi ofeream ceva de mâncare sau
de băut, devenea circumspectă, îmi cerea
să-i arăt ambalajele şi studia cu atenţie
compoziţia şi termenul de expirare.

„Nimic nu-mi place aici. Nici mân-
carea n-are gust. E plină de hormoni, an-
tibiotice, pesticide, compuşi sintetici
cancerigeni. Nu vedeţi ardeii ăştia anormal
de mari? Toate sunt excesiv de mari, proce-
sate, contaminate şi la urmă frumos am-
balate. Şi ce oameni urâţi! I-am spus şi lui
bărbatu-meu, strângem cât om strânge şi să
plecăm dracu’ din iadul asta”.

Când a izbucnit vulcanul din Islanda şi
zborurile spre Europa au fost anulate zile
întregi din cauza norului de cenuşă, Maria
a intrat în panică: „Ce ne facem dacă nu
mai putem scăpa de aici? Acum îi înţeleg
pe ăia care plecau pe vremea comunismu-
lui şi nu li se mai dădea voie să se în-
toarcă…”

Farmacista mea a evadat în cele din
urmă acasă, unde „or fi ei mitocani dar cel
puţin sunt zdraveni la cap”, lăsând în urmă
zeci de cutii de detergent şi soluţii care mai
de care mai eficiente pentru următoarea

Marie. Spre deosebire de celelalte, ei îi
plăcea New Yorkul, deşi mari satisfacţii nu
îi adusese până atunci.

Înaltă, fragilă şi melancolică, tânăra
Marie, absolventă de drept la Cluj, venită
aici în căutarea lui Făt Frumos, făcea deo-
camdată curăţenie la un birou de avocaţi
din Manhattan şi lucra serile într-un restau-
rant. Scria poezii şi chiar publicase într-o
revistă etnică de pe lângă o biserică din
Queens. Frustrarea o făcea să izbucnească
des în plâns, mai ales când ştergea praful
pe cărţile din bibliotecă. Uneori aducea cu
ea poezii şi mi le citea cu intonaţie în timp
ce eu ca să nu pierd timpul ştergeam par-
chetul, refuzând să-mi accept şi de data
asta înfrângerea. Momentele poetice alter-
nau cu confesiuni despre visele ei de viitor
şi imaginea fericirii care nu se lăsa uşor
prinsă în plasă. Cum Făt Frumos întârzia
să apară, s-a măritat până la urmă cu un
hispanic, s-a mutat în Bronx şi i-am pierdut
urma.

Şirul Mariilor naţionale a fost întrerupt
de marocanca Fatima, mereu tristă, pre-
ocupată de o relaţie neoficializată cu spon-
sorul care o adusese în America, un patron
de bar care amâna să o ia de nevastă. Îşi

aducea nişte mănuşi galbene lungi de cau-
ciuc care îi treceau de coate, îmi spunea că
ea e profesionistă, lucrase într-un hotel din
Fes, şi îmi promitea că o să ne gătească
cuscus şi vinete umplute. O nimeream însă
mereu în perioada Ramadamului, trebuia
să stea nemâncată până la apusul soarelui,
aşa că pe la două după amiaza leşina
ştergând frigiderul, o căram pe canapea, o
stropeam cu apă rece şi o înveleam cu pă-
turi calde să-i calmez tremuratul.

Într-o zi m-a anunţat că a rămas gravidă
şi nu mai poate veni la curăţenie. Atunci a
apărut Edwiga, o poloneză zdravănă care
făcuse o adevărată pasiune pentru mine

după ce pe o etajeră a descoperit o fo-
tografie a mea cu Papa Ioan Paul II luată
cu ani în urmă la Vatican. Mă strângea în
braţe şi mă pupa zgomotos pe obraz, tu-
ruind fără încetare în poloneză deşi era clar
că eu nu înţelegeam o iotă. Îi răspundeam
doar „dobre-dobre”, şi asta o înduioşa la
culme lăsându-i impresia că înţeleg fluviile
ei de cuvinte, se repezea şi mă strângea în
braţe şi mai tare. De fiecare dată îmi
povestea probabil viaţa ei, şi ca să-mi fa-
ciliteze înţelegerea făcea gesturi ample,
arătându-mi când verigheta, când inima şi
făcând semnul crucii când era vorba de
soţul decedat.

(Va urma)

mele (I)

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

LAVALLAVAL

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  PPaassttii!!
CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  PPAASSCCAA,,  DDRROOBB,,  OOUUAA  VVOOPPSSIITTEE  

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!Gustosii mici de BalkaniCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie 



Vineri 7 aprilie 2017Vineri 7 aprilie 2017 ■ PAG. 10PAG. 101010 www.accentmontreal.com

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622

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

si America de Sud

PRIMAPRIMA
PESCARIE PESCARIE 

ROMANEASCAROMANEASCA
LA MONTREALLA MONTREAL

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

Charcuterie 
Produse traditionale romanesti pentru Paste

Drob de miel, Sarmale, Platouri reci si calde, la comanda
Salata boeuf, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata

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

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

Varza Varza 
muratamurata

7.99$/buc7.99$/buc.

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 

3833 boul. St-Laurent 
Montreal, H2W 1X9 
514.288.8046 

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

Mici si carnati proaspeti
Mezeluri pregatite in propriul
laborator
Produse de cofetarie

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

►►Drob de miel
►►Pastrama de oaie
AVEM VOPSEA DEAVEM VOPSEA DE

OUAOUA

VA ASTEPTAM CUVA ASTEPTAM CU
COMENZI DE PASTICOMENZI DE PASTI
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lunea, pana la ora 18.00.
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Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

a saptamanii. 

CCOOMMEENNZZII  
PPEENNTTRRUU  PPAASSTTEE

•Miel de lapte din
Quebec 

•Drob de miel si 
placinta de miel 
•Ciorba de miel

•Pastrama 
•Usturoi verde
•Oua colorate

Gustul Traditiei
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Ideea de a ne îmbunătăți sistemul imu-
nitar este foarte atrăgătoare, însă posibili-
tatea de a o face este ceva mai dificil de
realizat decât ne lasă să înțelegem uriașa
industrie axată pe medicina alternativă.
Dificultatea constă în faptul că imunitatea
este funcția unui sistem, format din celule
speciale, proteine, țesuturi și organe. Nu
vorbim deci de o singură entitate, ci de o
mașinărie complexă care are rolul de a
apăra organismul de agenții patogeni
(virusuri, bacterii, paraziți) care-i amenință
integritatea. Pentru a funcționa corect
această mașinărie are nevoie de echilibru
și armonie.

Există foarte multe aspecte legate de
complexitatea și interconectarea răspunsu-
lui imunitar pe care oamenii de știință nu
le cunosc. Avem în organism o mulțime de
celule diferite care răspund unei pleiade de
agenți patogeni, într-o multitudine de
feluri. Pe care dintre aceste tipuri de celule
ar trebui să le stimulăm și în ce măsură?
La ora actuală, cercetătorii nu cunosc

aceste răspunsuri și nici care este cea mai
bună combinație de celule de care sistemul
imunitar are nevoie pentru a funcționa la
un nivel optim.

VÂRSTA, DIETA ȘI IMUNITATEA
Știm că procesul de îmbătrânire deter-

mină o reducere a capacității imunitare,
ceea ce duce la mai multe infecții, mai
multe boli inflamatorii și mai multe can-
cere. Numeroase studii au ajuns la con-
cluzia că spre deosebire de tineri, vârstnicii
sunt mai predispuși la boli infecțioase și
mult mai susceptibili să moară din cauza
lor. Infecțiile respiratorii, influenza și în
special pneumonia sunt printre cele mai
importante cauze de mortalitate în lume în
rândul populației de peste 65 de ani.

Cauza precisă nu este pe deplin cunos-
cută. O teorie este că riscul sporit de in-
fecții la bătrâni este corelat cu o scădere a
celulelor T (sau limfocite T, un tip de
celule albe care intră în componența sis-
temului imunitar). Acestea se numesc T

deoarece se maturizează în glanda numită
timus. Funcția acestei glande se dimi-
nuează cu vârsta, începând chiar de la un
an. Dacă această scădere influențează
numărul de celule T sau dacă alți factori
sunt în joc nu este încă pe deplin înțeles.

O altă teorie este că măduva osoasă
devine cu timpul mai puțin eficientă în
producția de celule stem care dau naștere
celulelor sistemului imunitar.

Se pare totuși că există și o legătură
între nutriție și imunitate la bătrâni. Chiar
și în țările bogate, multe persoane în vârstă
suferă de ceea ce se cheamă „malnutriție
la nivel de micronutriente”, adică defi-
ciențe privind vitamine esențiale, oligo-
elemente și minerale. Bătrânii tind să
mănânce mai puțin și mai puțin variat și
aceasta ar fi cea mai probabilă explicație.
În același timp, este deja un fapt stabilit că
oamenii care trăiesc în sărăcie și sunt sub-
nutriți sunt mult mai vulnerabili la boli in-
fecțioase.

Cu toate acestea, nu se poate afirma cu
certitudine că rata mai mare a bolilor in-
fecțioase este cauzată de efectele subnu-
triției asupra sistemului imunitar. Studiile
privind nutriția și imunitatea umană sunt
relativ puține, iar cele care leagă în mod
direct alimentația de dezvoltarea (versus
tratamentul) bolilor sunt și mai puține.

Aceasta nu înseamnă că regimul ali-
mentar - și modul de viață în general - nu
au un rol important de jucat. Ca orice ar-
mată care trebuie să lupte cu diverși ina-
mici, „soldații” sistemului imunitar au
nevoie de hrană adecvată și de condiții de
viață cât mai bune. Adoptarea unui mod de
viață sănătos este cel mai important pas pe
care îl puteți face pentru a vă menține sis-
temul imunitar puternic și sănătos în mod
natural. Orice parte a organismului nostru
- și deci și sistemul imunitar - funcționează

mai bine atunci când este protejată și sti-
mulată de un stil de viață sănătos. Iată
principalele strategii de adoptat:
■ Nu fumați.
■ Mâncați multe vegetale, leguminoase,
fructe, cereale integrale și puține grăsimi
saturate.
■ Exersați cu regularitate.
■ Mențineți o greutate corporală sănă-
toasă.
■ Controlați-vă tensiunea - prin dietă,
tehnici de reducere a stresului, medicație.
■ Dacă consumați alcool, făceți-o cât mai
rar și în cantitate cât mai mică. Evitați nu
doar excesul, ci și moderația căci nu mai
puţin de șapte tipuri de cancer pot fi aso-
ciate chiar şi cu consumul moderat de bău-
turi alcoolice: cancerul de ficat, cel de
gură, de gât, de laringe, de esofag, de
colon, de intestine şi cel de sân.
■ Dormiți un număr de ore adecvat. Un
adult trebuie să doarmă, în medie, șapte
ore pe noapte pentru a se odihni și pentru
a evita problemele de sănătate.
■ Luați măsuri pentru a evita infecțiile -
spălați-vă des pe mâini și gătiți alimentele
având grijă să respectați temperatura și du-
rata optimă pentru distrugerea posibililor
patogeni.

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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cum poate � întărit sistemul imunitar?
Sistemul imunitar este cel care ne păzește de microorganisme cauzatoare de boală.

Câteodată însă el nu face față iar germenii, acești invadatori microscopici, pătrund în orga-
nism și ne îmbolnăvesc. Este oare posibil să intervenim în acest proces și să ne îmbunătățim
imunitatea?

►
Componentele
sistemului imunitar
Sistemul imunitar este format din mai
multe elemente. Acestea se găsesc în tot
organismul, asigurând împreună pro-
tecția acestuia împotriva microbilor.
Ele sunt: anticorpii (proteine speciale,
numite și imunoglobuline), sistemul
complementar, măduva osoasă, interfe-
ronul (proteine din clasa celulelor imu-
nitare denumite citokine), nodulii
limfatici, splina, hormonii, timusul,
celulele albe (denumite și leucocite, ele
sunt cele mai importante celule implicate
în imunitatea organismului).
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O gaură neagră supermasivă „fuge” din
centrul propriei galaxii

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Găurile negre stâr-
nesc mult interes, în-
trucât aceste obiecte
stranii ascund multe
mistere. Încă nu știm ce
anume se află în interi-
orul unei găuri negre,
în care spațiul și timpul

sunt deformate în mod extrem. Teoria rela-
tivității a lui Einstein nu reușește să ne
spună ce se întâmplă în aceste obiecte cos-
mice. Mai mult, cercetătorii cred că teoria
relativității nu este valabilă în interiorul
enigmaticelor găuri negre. Din acest motiv,
descoperirile astronomice legate de acestea
sunt foarte importante și urmărite cu mult

interes atât de oamenii de știință cât și de
publicul larg.

Recent, o nouă gaură neagră superma-
sivă - cu masa de circa un miliard de ori mai
mare ca a Soarelui - a fost descoperită cu
ajutorul observațiilor astronomice efectuate
de telescopul spațial Hubble. La o distanță
de circa opt miliarde de ani lumină față de
noi (ceea ce înseamnă că lumina pe care o
vedem a pornit spre Terra atunci când sis-
temul Solar încă nu exista) se află o enormă
gaură neagră, care „fuge” din propria
galaxie.

Rezultatele acestei descoperiri efectuate
de către echipa de cercetători condusă de
Marco Chiaberge de la Space Telescope
Science Institute și de la John Hopkins Uni-
versity din Baltimore, SUA, sunt în curs de
publicare în revista Astronomy & Astro-

physics.
Până în prezent au fost descoperite

multe găuri negre supermasive, cu masa de
sute de milioane de ori și chiar de miliarde
de ori mai mare ca a Soarelui, aflate în cen-
trul unor galaxii. Mecanismul care le
generează, precum și rolul pe care ele îl au
în nașterea și evoluția galaxiilor, nu este
încă pe deplin elucidat.

Gaura neagră recent descoperită este
însă oarecum bizară: se situează departe de
centrul propriei galaxii și se îndepărtează de
acesta cu o viteză de 7.5 kilometri pe se-
cundă. Din acest punct de vedere ea este

neobișnuită: cum de nu se află în centru?
De ce „fuge”, care este mecanismul ce a
generat acest fenomen?

Astronomii sunt de părere că ea s-a năs-
cut în urma coliziunii a două galaxii, fiecare
cu câte o gaură neagră în centru. În mo-
mentul în care cele două găuri negre s-au
întâlnit, acestea au format un sistem binar.
Rotindu-se una în jurul celeilalte, au pier-
dut energie prin emisie de unde gravi-
taționale până când s-au unit într-o singură
gaură neagră, eliberând o mare parte din
masa care s-a transformat în unde gravi-
taționale. Aceste unde au dat un impuls noii
găuri negre proaspăt formate, generând
practic viteza cu care se ea deplasează și la
ora actuală.

Procesul de generare de unde gravi-
taționale este asemănător cu cel observat de
antenele gravitaționale LIGO în urmă cu
circa un an, când, pentru prima dată, au fost
observate undele gravitaționale produse de
coliziunea a două găuri negre cu masa de
circa 30 de ori cea a Soarelui.

Ceea ce astronomii au observat a fost un
quasar extrem de luminos, 3C 186, lucru ce
reprezintă un semnal al prezenței unei găuri
negre masive în interiorul unei galaxii.
Acest quasar se situează la o distanță de
35.000 de ani lumină față de centrul gala-
xiei - o distanță mai mare decât cea dintre
sistemul nostru solar și centrul Căii Lactee.

Ținând cont de viteza cu care se de-
plasează gaura neagră față de centrul ga-
laxiei sale, astronomii au calculat că în circa
20 de milioane de ani - un timp scurt la
nivel astronomic - aceasta va părăsi galaxia.

Cercetătorii vor face și alte măsurători
pentru a confirma în mod definitiv această
descoperire care ar putea să ne ajute în elu-
cidarea misterelor găurilor negre și al rolu-
lui acestora în evoluția galaxiilor și a
Universului

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

ASTRONOMIE

Cu ajutorul telescopului spațial Hubble a fost identificată o gaură
neagră supermasivă situată la o distanță de circa opt miliarde ani lu-
mină față de noi, care „fuge” din centrul propriei galaxii. Această fugă,
cred astronomii, ar fi fost generată de undele gravitaționale emise în
urma formării enormei găuri negre din unirea altor două.

►

Astronomii au descoperit că o gaură supermasivă a fost propulsată din centrul galaxiei sale
datorită undelor gravitaţionale. Deşi există posibilitatea ca astfel de evenimente să mai
existe în Univers, acesta este cel mai clar exemplu.

Câteva explicații
Găurile negre. O gaură neagră este o can-
titate enormă de materie îngrămădită într-
un spaţiu mic. Rezultatul este un câmp
gravitaţional atât de puternic, încât nimic,
nici măcar lumina, nu-i poate scăpa. Ter-
menul a fost inventat în 1967 de fizicianul
John Wheeler, însă ideea unui obiect din
spaţiu atât de masiv şi dens, încât lumina
nu poate scăpa influenţei sale gravi-
taţionale a fost propusă de secole. Cea mai
faimoasă prezicere a găurilor negre este
cea făcută de teoria generală a relativităţii
a lui Einstein, care a arătat că atunci când o
stea masivă moare, lasă în urmă un nucleu
dens. Dacă masa nucleului este mai mare
decât de trei ori masa Soarelui, ecuaţiile
arată că forţa de gravitaţie copleşeşte cele-
lalte forţe şi produce o gaură neagră.
Quasarii. Toate galaxiile mari au în cen-
trul lor găuri negre supermasive, dar numai
o mică fracţiune din acestea emit radiaţii
puternice pentru a fi văzute ca quasari. Un
quasar este un nucleu galactic activ, foarte
luminos, aflat la mare distanţă de Pământ,
care emite radiaţii electromagnetice puter-
nice şi are o mare deplasare spre roşu, atât
în unde radio, cât şi în lumina vizibilă.
Undele gravitaționale. Existența acestora
a fost pentru prima dată prezisă tot de
Albert Einstein şi reprezintă „valuri” în
spaţiu rezultate în urma apropierii a două
obiecte masive.
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Există mai multe modele diferite ale
teoriei Pământului gol, promovate de di-
verse grupuri de susţinători. Această teorie
este un exemplu grăitor asupra felului în
care oamenii îşi construiesc o viziune
asupra lumii pentru a-și satisface convin-
gerile, pentru ca apoi să modeleze ştiinţa în-
săși pentru ca aceasta să se potrivească cu
imaginea lor asupra lumii.

În ziua de azi, teoria predominantă a
Pământului gol afirmă că planeta noastră
este o cochilie goală, cu o suprafaţă inte-
rioară foarte asemănătoare cu cea exte-
rioară, pe care trăim noi. Are oceane, lanţuri
muntoase şi nori, iar în centrul acestei
mingi goale se află un soare în miniatură
care îi încălzeşte pe cei ce locuiesc pe
suprafaţa interioară. Uşor decalate faţă de
Polul Nord şi Polul Sud se află niște găuri
care permit călătoriile între lumea exte-
rioară şi cea interioară a planetei. Civiliza-
ţia care trăieşte în interiorul planetei este
mai avansată decât a noastră. Oamenii de
acolo zboară în exterior prin deschiderile
polare ale planetei cu ajutorul farfuriilor

zburătoare, ceea ce ar explica fenomenul
OZN observat de noi, civilizaţia de pe
suprafaţa exterioară a planetei. Numai gu-
vernul SUA ştie despre deschiderile polare
ale planetei şi civilizaţia sa interioară. In-
formația este însă ținută secret pentru a
împiedeca alte guverne să o afle şi să reven-
dice respectivele teritorii.

Pentru majoritatea dintre noi această
teorie este, evident, eronată, din moment ce
atât de multe domenii ale ştiinţei au dovedit
că este greşită. Cu toate acestea, chiar şi-n
ziua de azi, ea are încă adepți. Există o
mulțime de cărţi care o promovează,
iar site-uri precum OurHollowEarth.com,
HollowEarthNetwork.com şi HollowEarth
Theory.com oferă un punct de plecare pen-
tru cei care cred cu tărie în acest lucru.

Existenţa unei conspiraţii este centrală
în majoritatea scrierilor actuale despre teo-
ria Pământului gol: guvernul ascunde aceste
informaţii, faimoșii „ei” nu vor să ştim des-
pre ele, iar noi ar trebui să ne „trezim” pen-
tru a putea vedea adevărul. Toate aceastea
reprezintă însă partea cea mai puţin intere-

santă a teoriei Pământului gol şi cel mai re-
cent aspect al său. Există o istorie bogată şi
surprinzătoare în legătură cu modul în care
a apărut această teorie: o călătorie care a în-
ceput cu o cercetare ştiinţifică, dar care apoi
a continuat cu idei din filozofie şi fanatism
religios.

La sfârşitul anilor 1600, Isaac Newton
era deja o personalitate activă de ceva
vreme iar cunoştinţele despre Pământ şi
locul său în cosmos se acumulaseră. Dar,
deşi ştiinţa beneficia de măsurători foarte
bune, teoriile de bază din multe domenii ale
ştiinţei erau încă incomplete. Se ştia, de
exemplu, că polii magnetici s-au deplasat
de-a lungul secolelor, dar nu exista încă un
consens cu privire la cauza acestui
fenomen. Se ştia despre existenţa aurorelor
polare, dar se cunoşteau puţine lucruri des-
pre cauza apariţiei lor. Astronomul Edmond
Halley, cel care a calculat orbita faimoasei
comete ce acum îi poartă numele, și-a
prezentat teoriile privind aceste două
fenomene în cadrul Royal Society.

Halley a emis ipoteza că materia feroasă
ce constituie polul magnetic s-ar putea de-
plasa deoarece ea nu este ataşată de
suprafaţa Pământului, ci este încorporată
într-o subsferă ce pluteşte liber în interiorul
celei pe care trăim. El a sugerat că ar exista
până la trei astfel de straturi aflate în jurul
unui miez solid, toate centrate gravitaţional
şi separate de atmosfere. În această logică,
aurorele polare ar putea fi cauzate de gazele
luminoase ce emană printr-o deschidere po-
lară. Newton demonstrase deja că Pămân-
tul are forma unei sfere aplatizate, cu o rază
mai mare la ecuator. Acest lucru l-a ali-
mentat pe Halley în supoziții, el crezând,
prin urmare, că scoarţa exterioară este mai
groasă la ecuator, datorită aplatizării, şi mai
subţire la poli - atât de subţire încât ar fi
permeabilă pentru acele gaze luminoase.
Halley credea, de asemenea, că dacă ar
exista lumină şi o atmosferă între straturi,
atunci fiecare dintre acestea ar putea fi
locuit.

Un alt nume din ştiinţă care a fost
frecvent asociat cu teoria Pământului gol
este cel al matematicianului şi fizicianului
elveţian Leonhard Euler care a fost, proba-
bil, cel mai important şi mai prolific

matematician al anilor 1700. Într-una din
cărţile sale el vorbește despre ce s-ar în-
tâmpla dacă s-ar face o gaură ce ar trece
prin tot Pământul şi am arunca o piatră în
ea. În ciuda numeroaselor referiri pe care
diverşi susţinători ai teoriei Pământului gol
le fac apropo de Euler, aceasta este singura
abordare pe care matematicianul a făcut-o
cu privire la respectiva teorie. Se pare că
asocierea sa cu teoria Pământului gol a fost
complet greşită și fabricată. Nu există nicio
dovadă că Euler ar fi crezut în așa ceva. Mai
mult, într-un volum ulterior al aceleiași
cărți, el a criticat în mod deschis ideea lui
Halley privind existenţa unor straturi con-
centrice ale Pământului.

Cyrus Teed (1839-1908), un alchimist
şi vindecător american, a fost cel care a pro-
pus pentru prima dată un model diferit al
Pământului, bazat pe ceea ce el a descris ca
fiind o iluminare spirituală primită din
partea divinităţii („Divine Motherhood”).
În opinia sa, universul este concav. Pămân-
tul reprezintă partea concavă unei sfere.
Soarele, Luna şi toate fenomenele cereşti au
loc în interiorul acesteia iar noi trăim cu
toţii pe o suprafaţă concavă identică în dis-
tanţe şi direcţii cu modelul convenţional al
planetei Pământ. Potrivit lui Teed, oamenii
trăiesc în interiorul unei celule închise, izo-
late și goale pe dinăuntru, într-un univers
solid.

Teed a înfiinţat Koreshan Unity, un fel
de biserică în care celibatul era practică iar
teoria Pământului gol filozofie de bază. În
„The Cellular Cosmogony, or Earth a Con-
cave Sphere”, carte publicată în 1870, Teed
își prezintă propriile teorii privind lumina,
gravitaţia şi multe alte concepte ştiinţifice
pentru a-și valida propriul model.

Probabil că cea mai faimoasă inter-
pretare din analele teoriei Pământului gol a
fost lansată în 1897 de către Ulysses Grant
Morrow, un membru al Koreshan Unity și
un adept al teoriei universului concav. Mor-
row a făcut numeroase observații la nivelul
apei şi a verificat vizibilitatea unor obiecte
care ar fi trebuit să se afle sub orizont,
ținând cont de forma Pământului. Comuni-
tatea științifică i-a respins însă rezultatele,
deoarece ele ar fi putut fi cauzate de simple
distorsiuni atmosferice, așa cum se întâm-

Teoria Pământului

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

În acest articol ne vom arunca un ochi sceptic asupra unei teorii ce
face parte din ştiinţa alternativă, care a reuşit să reziste de-a lungul
secolelor, în ciuda faptului că ea este evident greşită: teoria Pământu-
lui gol.

►
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gol
-plă adesea pe mare (n.t. - refracţia luminii
prin atmosferă). Morrow a conceput atunci
un experiment despre care își închipuia că
nimeni nu l-ar putea desființa: construirea
unei linii de referinţă absolut drepte, de
patru mile lungime, peste apă. Dacă teoria
universului concav era corectă, linia lui
Morrow ar fi fost mai aproape de suprafaţa
apei la capete şi mai îndepăratată faţă de apă
la mijloc.

Morrow a comandat companiei de căi
ferate Pullman patru dreptunghiuri rectilinii
de 12 picioare lungime şi 4 picioare lăţime
Ele aveau forma literei H, erau întărite cu
bare de oţel dispuse încrucișat pe diagonală
(pentru rigiditate), fuseseră concepute să se
prindă una de alta cu o precizie absolută şi
prin extindere să formeze o linie perfect
dreaptă. Cum nu ar fi fost practic să se con-
struiască din prima astfel de H-uri de patru
mile lungime, Morrow şi-a planificat să
înceapă cu unul absolut drept și apoi să
meargă din aproape în aproape. Fiecare
piesă în parte a fost inversată atunci când a
fost montată pentru a anula orice posibilă
asimetrie de construcţie. Dacă suprafaţa
Pământului ar fi fost într-adevăr curbă, con-
cavă sau convexă, distanţa dintre linia per-
fect dreaptă a lui Morrow şi nivelul mediu al
apei s-ar modifica din ce în ce mai mult, pe
măsură ce distanța ar crește, deoarece
curbura ar deveni mai mare. Nivelul mediu
al apei a fost determinat folosind chesoane
de-a lungul traseului şi ţinând cont de efec-
tul mareelor.

Primul rectiliniu a fost ancorat pe 18
martie 1897 și poziționat perfect drept cu
ajutorul a două dispozitive calibrate şi a
unui fir cu plumb. Aproape două luni i-au
trebuit echipei sale pentru a parcurge dis-
tanţă de patru mile. Datele au fost măsurate
cu grijă şi înregistrate de-a lungul experi-
mentului de mai multe echipe independente,
fiecare număr fiind verificat de două ori şi
parafat. Rezultatele? Exact aşa cum s-a
aşteptat Morrow: datele au indicat o curbare
în sus a suprafeţei Pământului în raport cu
rectiliniile utilizate, la o rată corespunză-
toare unui Pământ concav, gol, având o rază
de 4.050 mile (6.519 km).

Raza efectivă a Pământului este de
3.963 mile (6.378 km). Măsurătoarea lui
Morrow privind dimensiunea Pământului a
avut o precizie de 2,2% - dar ca o sferă

goală, inversată, pe a cărei suprafaţă inte-
rioară trăim.

Experimentul a reprezentat o confir-
mare uriașă a teoriei susţinute de Koreshan
Unity. Analiza modernă a datelor publicate
nu a indicat erori metodologice iar designul
experimentului a fost solid. Cum putem
atunci interpreta rezultatul obţinut?

Răspunsul constă în modul de con-
strucţie a pieselor rectilinii utilizate. Una
singură s-a păstrat până în ziua de azi şi
aceasta se află la Koreshan State Historic
Site din Lee County, Florida. Deşi prin con-
strucţie fiecare dintre aceste piese a fost
rigidizată prin intermediul unor bare meta-
lice prinse în diagonală, cu scopul de a
menţine forma dreaptă a acestora, un ele-
ment critic a fost omis. Barele de oţel nu au
fost legate una de alta în locul de intersecție
şi nici nu au fost fixate de bârna principală
transversală. Intersecţia dintre barele plasate
în diagonală era liberă. Dacă acolo ar fi
existat un punct de conexiune, atunci fiecare
rectiliniu ar fi reprezentat, într-adevăr, un
dreptunghi rigid. În schimb, această inter-
secţie nu era fixă, putându-se deplasa în sus
şi în jos și permiţând astfel structurii să
capete o formă trapezoidală. Dacă această
deformare avea loc doar la un capăt, ea
apărând în mod normal atunci când se fixau
bolţurile pe următoarea bucată, atunci, pro-
babil, ea nu ar fi fost suficient de mare pen-
tru a putea fi observată. Morrow a presupus
însă că prin inversarea fiecărui segment de
fiecare dată când acesta era reutilizat s-ar
anula orice nereguli de construcţie. Dar
această eroare de design a făcut ca fiecare
secţiune să se deformeze în jos indiferent de
direcţia în care ar fi fost orientată. Pe mă-
sură ce suprafaţa Pământul se curba în jos
faţă de linia lui Morrow, aceasta se înco-
voia în jos de două ori mai mult, creând
iluzia că suprafaţa Pământului se curbează
în sus spre linie. Că s-a deformat suficient
încât să dea o rază exact contrară celei a
Pământului pare a fi doar o coincidenţă.

Teoria universului concav, ca formă de
misticism religios, a continuat în Germania
nazistă prin intermediul lui Peter Bender,
pilot Luftwaffe, cel care a devenit liderul
acestui ordin religios şi a cărui operă a fost
continuată de Karl Neupert, autor al lucrării

„Geokosmos”. O serie întreagă de autori
germani au continuat această temă în pe-
rioada anilor '30 şi '40.

Americanul John Symmes a fost însă
primul promotor de succes al celei mai po-
pulare versiuni ale teoriei Pâmântului gol,
potrivit căreia planeta noastră şi Universul
sunt aşa cum le observăm, însă partea inte-
rioară a scoarței terestre adăpostește o civi-
lizaţie înfloritoare. Symmes a fost foarte
aproape să obţină un ajutor financiar din
partea guvernului american pentru efectu-
area unei expediţii având drept misiune des-
coperirea deschiderii polare din partea de
nord a planetei, dar atunci când Andrew
Jackson a devenit președinte, în anul 1829,
planul a fost abandonat.

În timp ce teoria universului concav a
fost abandonată, ideea existenţei unei lumi
interioare şi exterioare suprafeţei Pământu-
lui a înflorit. Autori recenţi ca Raymond
Bernard în cartea „The Hollow Earth: The
Greatest Discovery în History”, susţin că
multe dintre cele mai importante explorări
polare timpurii au reprezentat de fapt misi-
uni secrete destinate descoperirii deschide-
rilor polare şi stabilirii unui contact cu
civilizaţia aflată pe suprafaţa interioară a
Pământului. Jan Lamprecht, un autor din
Africa de Sud, sugerează că toate planetele
stâncoase din sistemul solar sunt formate în

acest fel. Printre dovezile invocate de acesta
în favoarea existenţei unor deschideri polare
secrete se află migraţia sezonieră a ani-
malelor (care s-ar duce în lumea interioară,
evident) şi faptul că hărţile timpurii ale
regiunilor nordice s-ar fi schimbat de-a lun-
gul secolelor, datorită dorinţei de a ascunde
adevărul.

Indiferent de modelul adoptat, teoriile
Pământului gol reprezintă o privire fasci-
nantă în cultura diverselor epoci. Fie că e
vorba de curiozitatea ştiinţifică autentică a
lui Halley, de convingerile religioase con-
traculturale ale lui Teed şi Bender sau de
teoriile moderne conspiraţioniste, teoria
Pământului gol nu este deloc goală, ci plină
de informații sociologice. Adevărata valoare
a oricărei legende urbane se revelează
numai atunci când cercetezi dincolo de
legenda în sine.

www.scientia.ro

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

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

În 1998, Andrew Solomon
a publicat un articol despre
depresie în The New Yorker,
în urma căruia a primit
peste o mie de scrisori de la
cititori care îi mulțumeau că
vorbește deschis despre

asta. Realizând cât de răspândită este
boala și luptându-se el însuși o viață în-
treagă cu depresia, i-a venit ideea să pu-
blice o carte. Și-a anunțat decizia și a fost
uimit de numărul enorm de oameni care s-
au oferit să-i dea o mână de ajutor: „N-am
scris niciodată despre vreun subiect în
legătură cu care atât de mulți oameni să
aibă atât de multe de spus. Este înfricoșă-
tor de ușor să aduni material despre de-
presie”

Așa s-a născut „The Noonday Demon
- An Atlas of Depression”, o adevărată
biblie a depresiei, o carte bine documen-
tată (are nu mai puțin de 35 de pagini de
bibliografie), bine scrisă, care nu devine
plictisitoare și care poate fi citită ca un
roman. Este o epopee a flagelului secolu-
lui 20 - și probabil a secolului 21, în cazul
în care știința nu va face miracole.

Andrew Solomon a realizat că ceea ce
lipsește în studiul depresiei este sinteza.
Prin urmare, el tratează depresia nu doar
din punct de vedere medical și psihologic,
ci ne oferă și o perspectivă istorică, filo-
zofică, culturală. Și-a petrecut cinci ani
studiind depresia, a citit aproape tot ce
s-a scris despre acest fenomen, a străbătut
lumea ca să vadă cum e el înțeles și tratat
pe continente diferite, în culturi diferite,
și a pus cap la cap toate informațiile într-
un mod coerent și ușor de înțeles.

Solomon vorbește de două categorii:
depresia lejeră, sau minoră, și depresia
majoră. Pe prima o compară cu o structură
de metal care ruginește treptat sub acți-
unea ploii, iar pe a doua cu aceeași struc-
tură care se prăbușește brusc, uneori
neașteptat, cum s-a întâmplat în cazul lui:
depresia l-a doborât într-un moment în
care simțea că își rezolvase toate pro-
blemele. Mama sa murise cu trei ani în
urmă și el tocmai reușise să se împace cu
ideea, își publicase prima nuvelă, își
cumpărase o casă nouă și frumoasă de
care era foarte mândru, avea câțiva pri-
eteni buni și lucra pentru The New Yorker.

Organizase, pentru seara zilei în care
urma să aibă primul atac, o petrecere în
vederea promovării romanului. Deși se
simțea slăbit și trist fără vreun motiv
anume, a făcut efortul să iasă până la ma-
gazinul din colț, pentru câteva cumpără-
turi. Pe drumul de întoarcere a început să
experimenteze un soi de senzație de
dezmembrare, de pierdere a controlului
propriului corp. Și a făcut pe el, în plină

stradă. Ajuns acasă, a încercat să-și sune
prietenii, să anuleze petrecerea, dar a con-
statat că nu mai știe să vorbească. A plâns
cu disperare, un plâns straniu, fără lacrimi.
Stătea întins în pat, pe spate și ar fi vrut să
se întoarcă pe o parte dar, dintr-o dată,
efortul pe care îl cerea acea simplă miș-
care i s-a părut colosal.

A trăit câteva luni într-o stare vegeta-
tivă. În tot acest timp, tatăl său s-a ocupat
de el cu devotament, motiv pentru care
Andrew îi dedică această carte: „Tatălui
meu, care mi-a dat viață nu odată, ci de
două ori.”

Spunea, amintindu-și de acea primă
experiență cumplită: „Simțeam că am
murit cu câteva săptămâni în urmă, dar
corpul meu încă nu aflase”.

Tipul de depresie de care a suferă An-
drew Solomon are un grad de mortalitate
mai ridicat decât cancerul.

Înțelegem cu ușurință bolile fizice, nu-
i recomandăm unui olog să iasă la aer, ca
să-i crească piciorul la loc și nici unui bol-
nav de cancer în ultimul stadiu să renunțe
la chimioterapie și să iasă în oraș cu pri-
etenii, dacă vrea să se însănătoșească. Nu
credem că gândirea pozitivă îi va opri
sângerarea victimei unui accident. Depre-
sia, însă, o tratăm uneori cu lejeritate chiar
și astăzi, când știm atâtea despre ea. Încă
folosim termeni depreciativi când ne
referim la cei care suferă de această boală,
avem tendința să gândim despre ei că sunt
leneși sau indolenți și credem că o plim-
bare la aer curat îi vindecă de ceea ce ne
imaginăm că este o boală închipuită. Am
fost educați să gândim într-un anumit fel
despre oameni și să-i etichetăm cu ușu-
rință, iar asta nu se schimbă peste noapte.

Sunt departe de a face morală căci mă
simt și eu parțial vinovat de atitudinea

asta. Și nu am nicio scuză, dimpotrivă, am
lucrat doi ani în domeniul sănătății men-
tale și am avut ocazia să constat nemijlocit
ravagiile afecțiunilor psihice. Dar până nu
treci prin infernul acesta (și nu le-aș dori
să treacă prin el nici măcar inexistenților
mei dușmani), nu poți să-ți imaginezi cum
e să îți fie groază să te dai jos din pat, nu
doar pentru că asta implică un efort uriaș,
ci și pentru că ai impresia că podeaua o să
se despice și o să te înghită.

Deși depresia se manifestă diferit de la
un individ la altul - are legătură, printre al-
tele, cu personalitatea, pe unii îi doboară o
depresie lejeră, pe când alții sunt capabili
să funcționeze cu o depresie majoră - are
câteva cauze comune ușor identificabile.
Una din aceste cauze e o formă mai mult
sau mai puțin evidentă de criză exis-
tențială. Acesta este punctul în care psi-
hologia și psihiatria se întâlnesc cu
filozofia.

Există două tipuri majore de tratament:
psihoterapie (unde abordarea cognitiv-
comportamentală pare cea mai eficientă)
și intervenție fizică, prin medicație, te-
rapie cu electroșocuri (pentru cazurile dis-
perate care nu răspund nici la medicație și
nici la psihoterapie) sau stimulare ma-
gnetică.

Pe lângă tratamentele clasice, există și
mii de tratamente alternative. Unele re-
zonabile, ținând de domeniul exercițiilor
fizice și al dietei, altele mai puțin, ca ce-
remonialul voodoo la care Solomon e
supus în Senegal, sau experiența din Cali-
fornia: terapia cu ulei sacru din Tibet, cea
cu imnuri în sanscrită, cristale și masaj
sacru cranian. Dar chiar și acestea te re-
montează într-o anumită măsură - notează
autorul despre cele din urmă, cu ironie -
mai ales atunci când sunt oferite de femei

frumoase într-un resort de lux de pe coasta
de vest a Statelor Unite.

„Dacă mai multe remedii sunt propuse
pentru boală, poți fi sigur că acea boală e
incurabilă” spunea Cehov, iar Andrew
Solomon îi dă dreptate. Fiecare individ
răspunde într-un mod diferit tratamentului
și, din păcate, pentru unii pur și simplu
acesta nu funcționează.

Femeile sunt de două ori mai expuse
depresiei, lucru care are atât cauze bio-
logice cât și culturale, însă în cazul băr-
baților riscul de suicid e de patru ori mai
mare. Depresia e din ce în ce mai des în-
tâlnită în rândul copiilor. Studiile au
dovedit că manifestări ale depresiei pot fi
observate la copii începând de la vârsta de
trei luni.

În cazul oamenilor în vârstă e deseori
trecută cu vederea, o găsim normală,
deoarece cultura noastră glorifică
tinerețea, frumusețea și sănătatea și ne e
greu să ne imaginăm cum am putea fi alt-
fel decât deprimați atunci când le pierdem.
Bătrânii care trăiesc în rezidențe sunt de
două ori mai afectați de depresie decât cei
care trăiesc în cadrul familial.

Este interesantă și partea în care au-
torul vorbește despre istoria depresiei.
Dacă în antichitate viziunea grecilor era
surprinzător de asemănătoare cu cea mo-
dernă, în evul mediu a devenit o mani-
festare a căderii în dizgrație în fața unui
creator răzbunător. Dimpotrivă, Re-
nașterea romanțează depresia prezen-
tându-ne geniul melancolic, fragil,
complex și vizionar.

Dar de unde vine depresia? Cu ce scop
se instalează? Una dintre ipoteze - cea
care mi s-a părut cea mai convingătoare,
pe celelalte vă las să le descoperiți singuri
- ne sugerează că trăim într-o lume pentru
care nu suntem pregătiți. Creierul nostru
nu ține pasul cu ritmul alert cu care lumea
din jurul nostru evoluează. Și asta mi se
pare deosebit de interesant pentru că ar
putea explica, în parte, de ce lumea de
astăzi pare să facă o piruetă de 180 de
grade. „Opriți-vă, haideți înapoi, mergem
prea repede, am ajuns prea departe.”

Poate părea bizar actul de a căuta as-
pecte pozitive în depresie, dar pe tonul
acesta își încheie Andrew Solomon
povestea: depresia l-a ajutat să fie mai to-
lerant cu oamenii și lipsurile lor, iar în
pauzele dintre două crize a înțeles ce
înseamnă fericirea, în varianta sa epicuri-
ană: absența fricii și a durerii.

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.

Demonul amiezii
LECTURĂ
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Angajez șoferi clasa 1 incorporați.
Lucru local, plătit la oră, camion atitrat.
Cerințe: cunoașterea limbii franceze,
minim 6 luni de experiență pe rută, nu mai
mult de 5 puncte pierdute. Tel: 514-836-
4288.

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

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

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

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

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

Apartament 3½ de închiriat în cartierul
Côte-des Neiges, preț extrem de avanta-
jos: 705$/lună + o lună GRATUITĂ,
disponibil imediat, cedare de bail. Căl-
dură, apă caldă, aragaz și frigider incluse.
Baie renovată recent. Foarte aproape de
stațiile de metrou Côte-des-Neiges și Côte
St-Catherine. În vecinătate cu toate ser-
viciile, autobuz, Université de Montreal,
spitalele St-Justine și Hôpital General
Juif. Imobil cu 44 de apartamente, spălă-
torie și ascensor. Consierge român. Noii
veniți sunt bineveniți. Contact 438-995-
0907, Olga sau 514-577-5359, Dumitru.

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

Vând jachetă Canadian Goose culoare
neagră, cu glugă și blăniță, măsura M/L,
3/4, aproape nouă. Preț: 450$, negocia-
bil. Sunați la: 438-345-5340, între orele
09:00-17:00.

Vând rochie de mireasă, model deosebit,
la un preț foarte convenabil. Mărimea 14,
înălțimea 160-168 cm. Sunați la 514-748-
8352 pentru mai multe detalii.

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

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

Cu adâncă durere și tristețe familia și pri-
etenii anunță încetarea din viață în data de
28 martie 2017 a celei ce a fost MONICA
FURDI, suflet cald și optimist, fiică, soție,
mamă și bunică devotată. Ea îi lasă în doliu
pe soțul său Nick Furdi, alături de care a
petrecut 47 de ani minunați și fericiți, pe
tatăl său Petrișor Cristea, copiii Georgiana
Furdi (Jose Senderos) și Cristian Furdi
(Nicoleta Dospinescu), nepoatele Sandra,
Sabrina, Alexa și Erica, precum și pe toți
cei care au avut bucuria să o cunoască și să
îi aprecieze prezența luminoasă, sfaturile
înțelepte și generozitatea extraordinară. O
vom iubi mereu și va rămâne veșnic în
inimile noastre.

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

DIVERSE
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FOTBAL JOCURI OLIMPICE

Care e sportul olimpic
preferat al românilor?

CCaammppiioonnaattuull  AAuussttrraalliieeii
vvaa  ffii  pprriimmuull  ddiinn  lluummee
ccaarree  vvaa  iinnttrroodduuccee  
pprroobbaa  vviiddeeoo

Campionatul australian de
fotbal este prima competiţie in-
ternă care introduce proba video.
Anunţul a fost făcut de Federaţia
Australiană de Fotbal, citată de
Mediafax, care a informat că în-
cepând cu etapa din 7 aprilie va fi
introdus arbitrajul video.

„Am lucrat în special la eva-
luarea erorilor şi la durata nece-
sară pentru luarea unei decizii şi
comunicarea acesteia către tele-
viziuni şi fani”, a declarat Ben

Wilson, directorul comisiei de ar-
bitri. Sistemul a fost deja testat în
ligile inferioare timp de şase luni.

Astfel, prima partidă la care fi
implementat arbitrajul video este
confruntarea dintre Melbourne
City şi Adelaide United, primul
meci al penultimei etape din se-
zonul regulat. 

În campionatul australian
joacă şi românul Lucian Goian,
fotbalist achiziţionat de cei de la
Perth Glory.

TENIS

O cercetare cantitativă reali-
zată de compania de cercetare de
piaţă Ipsos România în partene-
riat cu COSR arată că unul din
doi români (mai exact 56%) îşi
doreşte să asiste din tribune la
competiţia de gimnastică artistică
la Jocurile Olimpice Tokyo 2020,
potrivit Mediafax.

Studiul a fost efectuat online
în perioada 27 februarie-8 martie
2017, pe un eşantion reprezenta-
tiv urban de 1501 persoane și are
o marjă de eroare de ± 2.5%. La
întrebarea „dacă în 2020 aţi putea
merge la Jocurile Olimpice de
vară care vor avea loc la Tokyo,
fără să plătiţi nimic, adică să aveți
asigurate transportul, masa,
cazarea, precum şi biletul de in-
trare la competiţii, la ce sporturi
aţi dori să primiţi bilete? Puteţi
alege maxim trei sporturi.”, 56%
dintre români au ales gimnastica,
32% atletismul, 27% tenisul, 18%
scrima, iar 15% handbalul şi fot-
balul.

Conform studiului, scrima
este cel mai relevant sport pentru
cei mai tineri (18-24 ani), datorită
faptului că performanţele notabile
ale României la această disciplină
s-au întâmplat în ultimii 20 de
ani.  Persoanele chestionate care
şi-au manifestat dorinţa să
meargă la celelalte sporturi amin-
tite mai sus aveau vârste cu

precădere între 35 şi 45 ani.
Gimnastica este sportul olim-

pic care a adus României cel mai
mare număr de medalii (71), iar
atletismul adaugă și el încă 32. 

Popularitatea tenisului de
câmp se datorează unor veterani
precum Ilie Năstase și Ion Țiriac,
dar în special pleiadei de jucători
tineri, în frunte cu Simona Halep,
dar și cu Florin Mergea şi Horia
Tecău, care în vara trecută la Rio
au reușit să obţină argintul în
proba de dublu, prima medalie
din istoria tenisului românesc la
JO.

Handbalul a reuşit să adune
doar patru medalii la Jocurile
Olimpice (argint şi bronz), dar

este posibil să se suprapună, în
percepţia românilor din mediul
urban, peste amintirea titlurilor
mondiale câștigate de România.
Pe de altă parte, spre deosebire de
alte sporturi, românii pot vedea
constant handbal de cel mai înalt
nivel în arenele din România. 

Fotbalul este perceput de
români ca sport olimpic într-o
mult mai mică măsură, deoarece
nu a avut realizări notabile în is-
toria Jocurilor Olimpice.

Frapează totuși lipsa din Top
5 a canotajului, unde România a
obţinut 37 de medalii, a kaiacu-
lui-canoe şi a luptelor care,
fiecare în parte, au adus câte 34
de medalii.

 Ediția din 2017 a turneului de la
Miami (19 martie - 2 aprilie) a fost una ex-
trem de spectaculoasă, Nick Kyrgios,
Roger Federer, Rafael Nadal sau Johanna
Konta fiind doar câțiva dintre cei care au
avut evoluții foarte bune în cadrul com-
petiției americane. 

Întâlnirea dintre Johanna Konta și Si-
mona Halep, din sferturile de finală de pe
tabloul feminin de simplu, ocupă locul 4
într-un top al celor mai frumoase 5 partide
disputate la Miami, realizat de site-ul
Tennisworld și preluat de Hotnews.ro.

Britanica  a avut o revenire de senzație
în meciul disputat contra Simonei Halep.
Simona a condus cu 1-0 la seturi, a revenit
spectaculos de la 0-3 în setul al doilea,
pentru ca apoi să aibă șansa de a închide

partida, servind pentru victorie la 5-4. Jo-
hanna Konta a avut însă forța de a întoarce
soarta meciului și s-a impus cu 3-6, 7-
6(7), 6-2.

Meciul cel mai spectaculos s-a dispu-
tat în semifinalele masculine, protagoniștii
fiind Roger Federer și Nick Kyrgios.
„FedEx” a avut nevoie de trei tie-break-
uri pentru al învinge pe tânărul australian.
Elvețianul s-a impus cu 7-6 (9), 6-7 (9), 7-
6 (5), după un meci maraton de trei ore și
15 minute.

Simona Halep se menține pe locul 5 în
clasamentul WTA, cu 5.022 de puncte.
Lider este Angelique Kerber, nemțoaica
fiind urmată de Serena Williams și de
Karolina Pliskova. 

Halep vs. Konta pe lista celor mai spectaculoase
dispute de la turneul de la Miami

Un studiu a arătat că gimnastica artistică este sportul olimpic favorit al
românilor. Aceasta este disciplina sportivă care a adus țării cele mai
multe medalii olimpice: 71.

Johanna Konta și Simona Halep după partida disputată la turneul de la Miami, încheiată
cu victoria britanicei - 3-6, 7-6(7), 6-2.
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BBAANNCCUURRII

☺O tipă stătea pe o bancă într-un
parc, când un boschetar se așează
lângă ea și o întrebă:
- Domnișoară, vreți să vă culcați cu
mine?
- Nu! răspunde ofensată tipa.
- Atunci vă rog să plecați din patul
meu! 

☺Am un prieten încă necăsătorit
pe care îmi place să-l iau mereu la
întrebări vizavi de starea lui civilă:
- Mă Ioane, da’ tu când ai de gând
să te însori, mă? 
- Da’ de ce mă tot întrebi?, mi-a
răspuns el într-o zi. Nu suporți să
mă vezi burlac și fericit?

☺La pușcărie:
- Îmi vine să râd de fiecare dată
când mergem la masă.
- De ce?
- Păi m-au arestat că furam mân-
care și acum mi-o dau gratis!

☺- Aveți cazuri de boli mintale în
familie?
- Da. Bărbată-miu își închipuie că
el conduce în casă.

☺Doctore, am dinții cam gal-

beni, ce îmi recomandați?
- Aș zice că merg cu o cravată
maro.

☺Un polițist cercetând un geamn
spart:
- Mda, exact cum mi-am închipuit,
zice el cu un aer de Sherlock. E
spart pe ambele părți!

☺- Nu știu ce m-aș face fără tine,
iubi!
- Și nu ești curioasă să afli? 

☺Pe un gard, în loc de „câine
rău”: „Există viață după moarte?
Sari acest gard și vei afla!”

☺- Spuneți-mi, practicați spor-
turi extreme?
- Din când în când îmi contrazic
nevasta...

☺- Doctore, pot să cânt la pian
după operație?
- Bine-nțeles că o să poți!
- Ce bine, că niciodată n-am putut!

☺Scrisoarea III, varianta scurtă:
- Tu ești Mircea?
- Nu.

4 2
9 5 4 6

2 9 8
3 6 8

6 4 3 7
7 1 4

1 7 2
5 2 3 1

9 8

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Munca în exces sau
stresul de la serviciu pot lăsa urme

asupra sănătății tale. Dragoste: Dacă vrei mai
mult de la partener, trebuie să-ţi exprimi dorințele
cu mai mult curaj, timiditatea sau nepăsarea nu-şi
au locul între voi. Financiar: A sosit momentul
unei decizii importante cu privire la banii pe care
i-ai acumulat.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu este
terenul îngrijorărilor tale, dim-

potrivă, te simți bine în pielea ta şi ești în formă
maximă. Dragoste: Dragostea îți dă mari bătăi de
cap pentru că ţi se pregătește o surpriză greu de
interpretat. Financiar: Nici nu primești bine banii,
că-i și dai!

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Scapi de o problemă ce
te-a preocupat o perioadă ceva
mai lungă. Dragoste: Senti-

mentele sunt puse în balanță cu un spirit critic
sporit, deci ai grijă ce spui sau ce faci în cuplu. Fi-
nanciar: Se poate ivi,  de unde nici nu te aștepți,
o perspectivă financiară nouă.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ești în formă excelentă,
se vede că ești sănătos şi că soarele

de afară îți priește de minune. Dragoste:
Dragostea nu e întotdeauna un covor cu petale de
trandafiri, câteodată te mai pune şi în faţa unor
evenimente neplăcute. Financiar: Trebuie să
înveţi să mai tai din cheltuieli şi să te rezumi la
strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer  proaspăt,
primăvăratec, ceea ce demon-

strează că eşti sănătos şi în plină formă. Dragoste:
Ești mulțumit și mișcat de gesturile concrete de
afecțiune care vin de la partenerul tău: îți inspiră
fidelitate, încredere şi stabilitate și te îndeamnă să
reciprochezi. Financiar: Te preocupă mai mult vi-
itorul financiar decât prezentul.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Problemele de sănătate
sunt legate de actul deplasării, deci
ai grijă pe unde mergi şi în ce

medii te miști. Dragoste: Ești încă foarte legat de
trecut, de vremurile frumoase de început ale
unei iubiri. Financiar: Te poți trezi în faţa unor
cheltuieli neprevăzute care pică în cel mai
nepotrivit moment pentru bugetul tău. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Încearcă să te calmezi la
micile motive de stres care mai
apar, certurile, conflictele sau tonul

ridicat lasă urme asupra sănătății tale. Dragoste:
Dacă e sa fie cineva favoritul astrelor, tu ești acela.
Financiar: Banii se fac greu, dar ești suficient de
chibzuit ca să nu-i arunci pe geam. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi
faci mişcare multă, ceea ce îţi
asigură o sănătate de invidiat.

Dragoste: Faci ce vrei, când vrei, dar nu depăși
totuși limita toleranţei celuilalt. Financiar:
Primești mai mult ca de obicei sau reușești să
acumulezi o sumă ceva mai mare pentru un plan
pe care îl ai în perspectivă.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ţine cont de sfaturile pe
care le primești de la lume, au
scopul de a restabili starea normală

a sănătății tale. Dragoste: Ești printre cei aleși
pentru evenimente de top în amor. Financiar:
Banii sunt făcuți pentru plăcerile vieții, așa
gândești în această perioadă, pentru că nu te uiți
pe ce se duc.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Riscuri de îmbolnăvire:
viruși sau boli transmisibile care se
pot instala confortabil şi în corpul

tău. Dragoste: Ești cam bosumflat, nimic nu te
mulțumește, iar dragostea pare să fie principala
sursă a supărărilor tale. Financiar: Nu face
planuri prea mari, pentru că nu ai acum banii care
să pună în aplicare aceste proiecte.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Deciziile de schimbare
pe care le iei acum vor avea urmări

şi asupra sănătății. Dragoste: Dacă nu ai pe cineva
la suflet, acum ai toate şansele să pui ochii pe o
persoană care corespunde criteriilor tale amoroase.
Financiar: Stai relativ bine şi nu vei avea
dificultăţi financiare majore.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu apare nimic nou în
privința sănătății, te menții pe ace-
lași nivel ca în lunile anterioare.

Dragoste: Nu mai ești atât de orbit de amor, pui în
prim plan rațiunea şi încerci să-ţi păstrezi mintea
limpede pentru a nu greși. Financiar: Banii sunt
în strânsă legătură cu serviciul, pentru că un eșec
profesional atrage şi unul financiar.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Salată cu somon afumat, afine și vinegretă de muștar de Dijon

Somonul este un pește foarte bogat în acizi
grași omega-3, care contribuie la o bună
sănătate a inimii și a vaselor de sânge. Evi-
tați însă somonul de crescătorie, care
conține numeroși factori poluanți.

Afinele sunt unele dintre fructele cele mai
bogate în antioxidanți. Acest lucru se da-
torează în special prezenței antocianinei, un
pigment responsabil de culoarea loe albas-
tră. Cantitatea însemnată de vitamina C este
un alt argument pentru rolul benefic al aces-
tor fructe.
Avocado sunt o sursă bogată de acizi grași
esențiali și conțin circa 20 de nutrienți
esențiali, precum fibrele, potasiul, vitamina
E, complexul de vitamine B și acidul folic.
Aceste fructe au rol protectiv împotriva bo-
lilor cardiovasculare și ajută la controlul
greutății corporale.  
Spanacul oferă aproape jumătate din nece-
sarul zilnic de vitamina A doar prin con-
sumul unei căni. O cană de spanac conține.

de asemenea, aproximativ 20% din doza
zilnică recomandată de fibre, care ajută la
digestie.
Castraveții sunt săraci în calorii dar plini
de vitamine și minerale și o sursă excelentă
de apă. Ei sunt o legumă excelentă în orice
anotimp și unul dintre puținele alimente
care nu au contraindicații.

INGREDIENTE PENTRU SALATĂ
2 avocado, curățați și tăiați 
2 castraveți englezești (sau 4 persani),
curățați și tăiați
200-250 gr de somon afumat
5-6 mâini de spanac (baby spinach; o mână
înseamnă aproximativ o cană)
O casoletă de afine proaspete

INGREDIENTE PENTRU 
VINEGRETĂ
1/4 cană de ulei de avocado sau ulei de
măsline de calitate
Sucul de la o jumătate de lămâie
2 lingurițe de muștar de Dijon
Sare și piper negru după gust

MOD DE PREPARARE
Nimic mai simplu: 
1. Puneți într-un bol sau farfurie mai mare
ingredientele pentru salată.
2. Într-un mic recipient combinați ingredi-
entele pentru vinegretă și amestecați-le
timp de un minut.
3. Turnați vinegreta peste salată înainte de a
fi servită.
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