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Promoție
super

Cum au devenit femeile 
„persoane” în Canada

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

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

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

În octombrie 1929, fe-
meile din Canada au
fost declarate „per-
soane” în virtutea legii,
în urma unei lungi bătălii
duse de cinci femei al-
bertane, reprezentante
ale mișcării feministe de
atunci. FILE DE  IISSTTOORRIIEE  ►► PPaagg..  88
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De ce este alcoolul toxic pentru
organism?
Deși s-au cunoscut
mereu efectele nocive
ale consumului excesiv,
omul a avut mereu o
atracție pentru băuturile
alcoolice. Ce înseamnă
un consum excesiv și
care sunt riscurile? 

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

SĂNĂTATE  ►► PPaagg..  1144,,  1155

►►  PPaagg..    44,,  55
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TTIISSMMĂĂNNAARRIIUU
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

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

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

DETALII ÎN INTERIOR

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»
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FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

ADRIAN ȘEICAADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

www.accentmontreal.com

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton),  Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.! 

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3 

Pastrama ● Mici ● Carnati ●  Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● COZONACI  ● SARMALE  ● COLIVA

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-733-8462

Luni: 9.30-18.30                 |  Sambata:  9.00-18.00                
Marti ● Vineri: 9.00-19.00    |  Duminica: 9.00-16.00

NOU!
Magiun cu

si fara
zahar

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 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. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2 

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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Cea de-a treia ediție a
Festivalului cultural Can-
dela va avea loc du-
minică, 4 noiembrie, la
Casa Română din Mon-
treal. Evenimentul din
acest an este dedicat Cen-

tenarului Unirii și va reuni patru expoziții
(cu vânzare): carte, pictură, icoane și arti-
zanat/costume tradiționale. Iată participanții
la aceste expoziții: carte - Leonard Voicu,
Alexandru Cetățeanu, Victor Roșca, Mela-
nia Rusu Caragioiu, Cătălina Stroe; pictură
- Eva Halus, Doina Falcon, Tatiana Șragăr,
Nelly Leitner, Rodica Vinca; icoane - Ofe-
lia Armașu, Ion Lăcătuș; artizanat/costume
populare: Angela Făină cu bijuterii creație
proprie și Tatiana Rusu, cunoscută în co-
munitate pentru atelierele sale de brodat ii
și pentru minunatele sale creații în fetru
(obiecte decorative și accesorii).

Programul cuprinde și câteva momente
muzicale în compania sopranei Diana Vîr-
lan, a interpretelor de muzică populară Ma-
riana Iluțiu și Paula Alecu, și a muzicienilor
Nicolae Mărgineanu (pianină) și Mircea
Gheorghiescu (caval, fluier, ocarină).
Ansamblul Datina va prezenta dansuri po-
pulare românești.

Ca și în anii precedenți, festivalul este
organizat de revista Candela de Montreal,
fondată acum 22 de ani de Victor Roșca.
Candela este cea mai longevivă publicație
de limba română din Canada și unica revistă
literară românească de aici care apare și în
format tipărit. Victor Roșca, cel care o con-
duce ca redactor-șef, este autorul a două
cărți autobiografice, „Moara lui Kalusek”
și „Experimentul Târgșor”, ambele apărute
la Editura Curtea Veche din București, în
2007 și respectiv 2011.

Festivalul este realizat în colaborare cu
Asociația Culturală Română și Comunitatea

Moldovenilor din Quebec.
Evenimentul este programat să înceapă

la ora 14.00 și va dura până la ora 18.00. Un
bufet cu gustări și vin va fi servit. Casa
Română este situată la 8080 Ave
Christophe-Colomb, Montreal, H2R 2S9.
Intrarea este gratuită, cu contribuție
benevolă.

Corina Luca este de profesie farmacist, cu o
pasiune pentru scris și pictat. Ea este
președinta Asociației Culturale Române și
secretară de redacție la revista Candela.

FFeessttiivvaalluull  CCaannddeellaa  llaa  aa  ttrreeiiaa
eeddiițțiiee

EVENIMENT 

AVOCAT & MEDIATOR
Civil: responsabilitate civilă, vicii ascunse,
acțiuni imobiliare
Familial: divorț, separare, încredințare copii,
pensie alimentară, DPG
Dreptul muncii: concediere, CSST, hărțuire
psihologică
Drept fiscal: contestare avize de cotizație -
federale și provinciale

Divorț amiabil 

Testamente și mandate
Contracte

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5 Montmorency
450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

WEDDING
ELEGANT

BRIDAL SHOWCASE

Ca și în anii precedenți, Festivalul Candela se dorește a fi o
vitrină a vieții culturale românești din Montreal, punând în va-
loare talente locale din diverse domenii. 

►

EXPOZI�IE PETRU ILIE BIRĂU: OAMENI ȘI
LOCURI DIN ROMÂNIA 
Asociația Canadiană a Scriitorilor
Români, Uniunea Artiștilor Plastici din
România, Asociația Culturală Română,
Cenaclul ,,Mihai Eminescu” din Montreal
și Asociația Culturală ,,Codex Aureus”
București prezintă expoziția ,,Oameni și
locuri din România” a pictorului hune-
dorean Petru Ilie Birău. Vernisajul va
avea loc la Casa Română din Montreal,
duminică, 21 octombrie 2018, ora 13.00.
Curator: pictorița Rodica Vinca, invitat
special. Prezentare: Leonard I. Voicu,
scriitor.
Fost miner cu o pasiune pentru pictură,
Petru Ilie Birău este astăzi doctor în arte
vizuale (Universitatea de Vest, Timi-
șoara). Prin intermediul mai multor expo-
ziții personale, lucrările sale s-au făcut
remarcate atât în România, cât și peste

hotare, în special în Franța. Membru al
Uniunii Artiștilor Plastici, Petru Ilie Birău
este și un neobosit promotor al tradițiilor
populare românești.

CCRQ: GALA ANUALĂ 2018, 
CENTENARUL MARII UNIRI
Camera de comerț română din Quebec
(CCRQ) organizează în data de 2 noiem-
brie 2018 o gală menită să sublinieze
Centenarul Marii Uniri. Evenimentul va
avea loc la sala de recepții Le Challenger,
2525 rue des Nations, Ville St-Laurent.
Vor fi prezenți oameni de afaceri și pro-
fesioniști de origine română care s-au re-
marcat în comunitatea de afaceri din
Quebec. Vor fi decernate premii de
onoare câștigătorilor din diferite categorii
(antreprenori și profesioniști). Gala in-
clude un cocktail și un dineu. RSVP:
ccrqc.com.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

VVttwwÉÉââ  ÑÑxxÇÇààÜÜââ  
ÑÑÜÜ||ÅÅxxÄÄxx
DDCCCC

wwxx  ÅÅ||ÜÜxxááxx44

Veniti sa mancati, sa beti si sa va planificati nunta

DUMINICA
4 NOIEMBRIE
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200 de la Commune O | 11 am - 5 pm
www.elegantweddingbridalshow.ca
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PROF. DR. YVAN ALLAIRE
PROF. DR. MIHAELA FÎRȘIROTU
info@accentmontreal.com

Nu puțini sunt cei care au redescoperit
scrierile inedite ale lui Charles Baudelaire
(1821-1867) despre efectele opiumului și
hașișului din cartea intitulată „Paradisuri
artificiale” (Les Paradis artificiels).
Baudelaire, membru de bază al „Clubul
haşişinilor”, a fost un împătimit consuma-
tor de droguri, în compania lui Victor
Hugo, Alexandre Dumas, Gérard de Ner-
val și a curiosului dar reticentului Honoré
de Balzac.

Deziluzia sa n-a întârziat însă să se
manifeste: „Un stat rezonabil nu va putea
niciodată exista prin utilizarea hașișului”,
afirma Baudelaire. „Acesta nu face nici

luptători, nici cetățeni. Dacă ar exista un
guvern interesat în a-și corupe cetățenii,
acesta n-ar trebui decât să încurajeze uti-
lizarea hașișului.”

EFERVESCEN�A PIE�ELOR BURSIERE
În mai 2015, când ideea legalizării

canabisului în scopuri recreative era doar
un angajament politic al unui eventual pre-
mier, existau deja companii care făceau
comerț cu canabis în scopuri medicale.
Valoarea lor bursieră stagna. La acea dată,
valoarea tuturor acțiunilor și opțiunilor
deținute de managementul și membrii con-
siliilor de administrație a opt dintre cele
mai importante firme canadiene producă-
toare de canabis în scopuri medicale tota-
liza aproximativ 49 milioane de dolari
(conform calculelor efectuate de Institut

sur la gouvernance d’organisations privées
et publiques, IGOPP).

Pe 31 mai 2018, când promisiunea de
campanie electorală privind legalizarea
canabisului a devenit o realitate apropiată,
managementul și membrii consiliilor de
administrație ale aceloraşi opt companii
dețineau acțiuni și opțiuni valorând peste
1,1 miliarde de dolari (după calculele
IGOPP). Această sumă faraminoasă
„câștigată” într-un timp atât de scurt fără
ca vreun gram de canabis recreațional să
fi fost vândut, rivalizează probabil cu pro-
fiturile realizate de crima organizată din
vânzările ilegale de canabis pe durata
aceleiași perioade de trei ani. Cu siguranță
că această „bogăție pe hârtie” (paper
wealth) va suscita comportamente menite
să protejeze sau să sporească valoarea
monetară a canabisului. Logica piețelor fi-
nanciare, implacabilă și prost înțeleasă de
către politicieni, se va impune.

Iată un prim exemplu al acestei logici:
temându-se că valoarea acțiunilor și a
opțiunilor deținute va scădea drastic dacă
așteptările generate de crearea acestei noi
și vaste piețe nu vor fi satisfăcute, per-
soane cu informații din interiorul celor
mai mari șapte companii canadiene de
canabis au vândut, între 1 iulie 2017 și 30

iunie 2018, acțiuni în valoare de aproxi-
mativ 242 milioane de dolari.

Această sumă nu este, poate, decât
partea vizibilă a unor manevre financiare
oculte bazate pe produse derivate și o
monetizare secretă. Riscul ca toți micii in-
vestitori atrași de apariția acestei noi piețe
să rămână singuri în picioare, fără scaun,
atunci când muzica se va opri în acest joc
de scaune muzicale, este mare.

Cu toate acestea, oricine înțelege lo-
gica piețelor financiare poate prezice com-
portamentul strategic și tactic al celor ce
dirijează aceste companii - acela de a
susține și stimula prețul acțiunilor lor
cât mai mult posibil.

Bucurându-se de o libertate de acțiune
mult superioară față de cea a rețelelor
criminale, societățile comerciale producă-
toare de canabis vor folosi toate manevrele
și strategiile posibile pentru a crește ce-
rerea și a-și spori beneficiile pe acțiune:
achiziții și fuziuni pentru a reduce con-
curența, extinderea potențialului de pro-
ducție dincolo de capacitatea de absorbție
a pieței canadiene, contracte pe termen
lung cu cumpărătorii, expansiune inter-
națională, activități intense de lobby pe

Logica piețelor �nanciare va face

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

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

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

CANADA | QUEBEC | LEGALIZAREA CANABISULUI

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

Logica piețelor financiare impune menținerea încrederii că piața
va fi mereu în creștere și că numărul utilizatorilor de canabis va fi
dincolo de consumul observat pe piața ilicită.

►

Profesorii Yvan Allaire (Ph.D MIT) și Mihaela Fîrșirotu (Ph.D McGill).



Vineri 19 octombrie 2018Vineri 19 octombrie 2018 ■ PAG. 5PAG. 555 OPINII & ANALIZE

lângă politicieni și autoritățile de control
pentru a slăbi normele și constrângerile
legale cu privire la activitățile de marke-
ting, crearea de reviste și site-uri web de
către „antreprenori independenți” pentru a
valorifica meritele canabisului și a liniști
neofiții privind riscurile („neglijabile”) la
nivel de sănătate sau funcționare cogni-
tivă.

CREȘTEREA CONSUMULUI
Simpla logică a piețelor financiare cere

- impune - menținerea încrederii că piața
va fi mereu într-o creștere formidabilă,
precum și sporirea numărului celor care se
vor răsfăța cu plăcerile canabisului dincolo
de consumul observat pentru piața ilicită.
Cei care consumă deja vor consuma mai
mult; cei care nu consumă sau care s-au
lăsat de mai mult timp, vor adopta obi-
ceiuri de consum ocazional sau regulat.

Un sondaj Ipsos efectuat în septembrie
2017 pe un eșantion de 1.026 de canadieni
revelează câteva aspecte în această pri-
vință. La întrebarea de ce la momentul res-
pectiv nu consumă canabis, 32% dintre cei
intervievați au spus că se tem de efectele
sale negative asupra sănătății, 19% au spus
că doresc să respecte legile în vigoare, 5%
că se tem să nu fie arestați deoarece con-
sumul este ilegal, iar 2% nu știau de unde
să și-l procure. Întrebați despre consumul
eventual odată ce canabisul va fi legalizat,
13% dintre respondenți au spus că vor
consuma mai mult, iar 6% dintre non-
consumatori că intenționează să înceapă.

De notat că aceste opinii au fost expri-
mate înainte de orice campanie care ar
viza eliminarea sau reducerea barierelor de
consum, mai ales a riscurilor percepute
pentru sănătate. Acest tip de sondaj va
ghida strategiile de comunicare ale pro-
ducătorilor de canabis, care încearcă să
maximizeze rata de adoptare a produsului,
precum și volumul de consum pe utiliza-
tor.

O ACHIZI�IONARE CÂT MAI
CONVENABILĂ POSIBIL

În Quebec vânzarea canabisului se va
face în puncte de vânzare stabilite și admi-
nistrate de o corporație de stat, Société

québécoise du cannabis. Luna aceasta vor
fi deschise circa 20 de magazine, însă se
așteaptă ca în curând numărul acestora să
ajungă la aproximativ 200. Deschise de la
10 a.m. la 22 p.m., 7 zile din 7, ele vor
avea, în medie, o suprafață de 2.000 de pi-
cioare pătrate și vor fi împărțite în trei
secțiuni: recepția, care va servi pentru a
verifica vârsta clienților; o zonă în care
vor fi furnizate servicii de informare și su-
port; și o zonă de acces restricționată și
securizată în care se vor afla produsele.
Optând pentru acest model de funcționare,
guvernul dorește să încadreze în mod
strict vânzarea.

Cu toate acestea, legea va permite
achiziționarea online a canabisul (pro-
dusul va fi livrat de Canada Post), fără
niciun fel de servicii de informare și asis-
tență pentru cumpărător. Conform legii,
identitatea și vârsta persoanei care
primește produsul și semnează confir-
marea de primire trebuie verificate; pa-
chetul nu poate fi lăsat la ușă sau dat
altcuiva decât cumpărătorului.

Or, această ultimă obligație nu are prea
mult sens și n-are șanse să reziste prea
mult în fața presiunilor producătorilor și
clienților. Comerțul online va lua astfel
din ce în ce mai mult avânt. Punctele con-

venționale de vânzare, concepute pentru a
exercita un control asupra vânzării de ca-
nabis, vor deveni caduce, așa cum se în-
tâmplă, treptat, în toate celelalte sectoare
comerciale.

REDUCEREA CONSTRÂNGERILOR
PRIVIND PROMOVAREA ȘI
PUBLICITATEA

Majoritatea producătorilor cărora li se
va permite să crească canabis pentru con-
sumul recreativ îl produc deja în scopuri
medicale. Pentru asta, respectivele com-
panii s-au dotat, în mod legal, cu site-uri
web elaborate și atractive, care laudă
panoplia și meritele produselor lor.

Or, pentru canabisul recreațional tota-
litatea activităților de marketing este strict
încadrată: ambalaj neatractiv, etichetare și
avertismente care ocupă un loc proemi-
nent, absența aproape totală a publicită-
ții etc.

Distincția între cele două tipuri de uti-
lizare - medicală și de agrement - nu va
dura mult. Producătorii vor invita discret
consumatorii să le viziteze site-urile pen-
tru produsele destinate uzului medical.
Fără îndoială, cumpărătorul va avea acces
la site-urile unor producători autorizați
în Quebec, însă în jurisdicții mai puțin
stricte în ceea ce privește promovarea

și publicitatea.

VALOAREA BURSIERĂ FA�Ă DE
SĂNĂTATEA PUBLICĂ

Evident, efectele asupra sănătății
reprezintă „elefantul din cameră”, a cărui
ocolire se încearcă prin sloganuri ca „nu
mai periculos decât alcoolul sau țigările,
chiar mai puțin periculos”. În acest sens,
suntem martorii unor campanii bine or-
chestrate care difuzează deja informații in-
complete, reprezentând doar punctul de
vedere favorabil consumului recreativ de
canabis.

Dar este oare justificată adăugarea
încă a unei substanțe periculoase pe listă
doar pentru că altele, precum alcoolul și
tutunul, sunt permise și legale? Mai cu
seamă că oamenii consumă deja ilegal
canabis, cu toate riscurile implicate?
Datele sondajului Ipsos arată clar că le-
galizarea canabisului va crește în mod
semnificativ numărul de consumatori,
punând mai mulți canadieni în pericol în
ceea ce privește riscurile acestui produs
asupra sănătății. Nimeni nu poate nega
efectele nefericite ale consumului de ca-
nabis, mai ales dacă această practică în-
cepe de la o vârstă fragedă.

De unde și leitmotivul acestui text: de
ce legalizăm un produs și încredințăm
producția sa unor antreprenori privați,
când efectele sale nocive asupra
sănătății publice și a dezvoltării cogni-
tive a tinerilor sunt amplu demon-
strate?

Goana după profit într-un cadru licit se
va traduce prin puternice strategii menite
să crească consumul într-un mod mult mai
eficace decât ar putea-o face crima orga-
nizată.

Yvan Allaire Ph.D. (MIT), profesor eme-
ritus UQUAM, este președintele executiv
al consiliului de administrație al IGOPP
(Institut sur la gouvernance d’organisa-
tions privées et publiques).
Mihaela Firsirotu, Ph.D (McGill), este
profesor asociat la École des sciences de
la gestion, UQAM.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA | QUEBEC | LEGALIZAREA CANABISULUI

legea pe piața canabisului

Imagine reprezentând un magazin al Société québécoise du cannabis. FOTO: Société québé-
coise du cannabis.
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SONDAJ EUROBAROMETRU | ROMÂNIA | UNIUNEA EUROPEANĂ

Potrivit celui mai recent sondaj
Eurobarometru comandat de Parla-
mentul European și citat de Capi-
tal.ro, la nivelul UE există un grad de
apreciere faţă de apartenenţa la
aceasta de 68%, comparativ cu 67%
în aprilie 2018, un record din 1983
încoace. Gradul de apreciere se referă
la cei care cred că ţara lor a benefi-
ciat de pe urma apartenenţei la UE.
Dintre români, 64% împărtășesc
această opinie, față de 71% în aprilie
2018.

La nivel european, sprijinul faţă
de UE a crescut semnificativ după
referendumul din Marea Britanie din
2016, fapt ce sugerează atât îngrijo-
rarea crescândă a europenilor în legă-
tură cu impactul Brexit-ului, cât şi o
creştere a nivelului de conştientizare
a beneficiilor apartenenţei la UE, da-
torită dificilelor negocieri pentru
Brexit. Dacă acum ar avea loc un re-
ferendum privind apartenenţa la UE,
66% dintre europeni (65% dintre
români) ar vota pentru ca ţara lor să
rămână membră. 17% dintre eu-
ropeni (15% dintre români) ar vota
pentru ieşirea din UE, în timp ce
17% dintre europeni (20% dintre
români) declară că nu ştiu cum ar
vota.

Datele sondajului arată că 49%
dintre europeni (51% dintre români)
se declară satisfăcuţi de modul în care
democraţia funcţionează în Uniunea

Europeană.
32% dintre europeni (43% în

România) au o imagine pozitivă des-
pre Parlamentul European, 21% au o
imagine negativă (17% în România),
în timp ce 43% dintre europeni (36%
în România) au o imagine neutră.
48% dintre europeni (63% în Româ-
nia) ar dori ca Parlamentul European
să aibă un rol mai important.

O veste îmbucurătoare, atât la
nivel european cât și în rândul
românilor, este faptul că gradul de
informare şi interesul faţă de alegerile
europene din 2019 sunt în creştere.
Astfel, 41% dintre europeni, compa-
rativ cu 32% în aprilie 2018, și 53%
dintre români, comparativ cu 43% în
aprilie 2018, au identificat corect luna
mai a anului viitor drept perioada în
care vor avea loc alegerile. 51% din-
tre europeni, comparativ cu 50% în
aprilie 2018, și 57% dintre români,
comparativ cu 55% în aprilie 2018, se
declară interesaţi de aceste alegeri.
Vedem deci că informarea și intere-
sul românilor pentru europarla-
mentare depășește media europeană.

Care sunt subiectele ce îi pre-
ocupă pe europeni, pe care aceștia ar
vrea să le vadă dezbătute în campa-
nia electorală pentru alegerile Par-
lamentului European? Imigraţia
(menţionată de 50% dintre respon-
denţi), economia (47%), combaterea
şomajului în rândul tinerilor (47%),

combaterea terorismului (44%) şi
protecţia mediului (40%).

Care ar trebui să fie prioritățile
UE în opinia românilor? Economia
(53%), combaterea şomajului în rân-
dul tinerilor (44%), promovarea drep-
turilor omului şi a democraţiei (38%),
protecţia consumatorului şi siguranţa
alimentară (36%) şi protecţia socială
(35%). Observăm că imigrația și
terorismul - probleme inexistente în
România - nu se regăsesc pe lista
temelor prioritare identificate de
români. Surprinzătoarea însă este ab-
sența mediului, în condițiile în care
România se confruntă cu problema
poluării aerului, a defrișărilor masive,
a decimării faunei și în general a
exploatării sălbatice a resurselor sale
naturale. În acest context, reamintim
că la începutul acestui an, Comisia
Europeană a inițiat o procedură de in-
fringement pentru Iaşi, Bucureşti şi
Braşov, orașe unde poluarea aerului
depășește limitele europene. Es-
timările arată că anual 23.000 de
morţi premature în România sunt
cauzate de această problemă a
poluării atmosferice.

Studiul Eurobarometru a fost
efectuat de către Kantar Public în pe-
rioada 8-26 septembrie 2018, prin
metoda interviu faţă în faţă, pe un
eşantion de 27.474 persoane la nivel
european, dintre care 1.007 din
România.

Câți români consideră că
România a avut de câștigat
de pe urma UE?

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Am mai povestit despre populism și
populiști. Foarte puțini dintre aceștia
însă se cred populiști. Își spun și își
pun tot felul de etichete, mai vechi sau
mai noi, sau pur și simplu deraiază
duios în cețuri: Orban, de pildă, în Un-

garia își spune iliberal. Social-democrații lui Dragnea au
intrat în zona conservatorilor, așa încât firava opoziție de
dreapta nu mai știe unde să se așeze. Despre Trump, ce
să mai vorbim, domnia sa lucrează din răsputeri la de-
molarea partidului care l-a propulsat, asta în văzul
colegilor republicani și în uralele suporterilor. Lista e
lungă: Putin, Erdogan, Duterte până și Ford al nostru, cu
modestie, intră în echipa populiștilor. De Quebec nu
vorbesc încă.

Înainte ca ontarienii conservatori să-mi sară la jugu-
lară, vreau să îi întreb cât se poate de direct: câte beri cu
un dolar ați băut până acum? Asta pentru că a-buck-a-
beer a fost una dintre promisiunile electorale. La ora asta,
în magazinele LCBO există două mărci de bere la un
dolar și 10 cenți bucata: Barley Days Loon Lager și Cool
Lager. Ca mulți dintre dumneavoastră, încă nu am auzit
de respectivele mărci, și, cu siguranță, nici de curiozitate
nu le voi gusta. Celelalte companii fie nu s-au ambalat
în această inițiativă, fie câteva au făcut-o pentru o săp-
tămână-două, după care au revenit la normal.

Cealaltă măsură, cam populistă și ea (mai degrabă
NDP-istă decât conservatoare), este reducerea cu 10 cenți
a litrului de benzină. Deocamdată nu am simțit în buzu-
nar vreo îmbunătățire a bugetului după această ieftinire,
deoarece prețul benzinei saltă și zburdă după cum vor
bursele și speculanții acestora. La un dolar și 30 de cenți,
cât costa benzina în august-septembrie, 10 cenți nu prea
contează. Mai degrabă caut pe internet care „PECO-uri”
au benzină mai ieftină. Cu așa reduceri ar trebui să faci
de 10 ori mai mulți kilometri ca să poți cumpăra măcar
12 sticle de bere cu un dolar.

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul OMNI 1
(4 Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare duminică la ora
11:30 am, luni la 12.00 pm, joi la ora 7.00 am. și vineri
la 4 am.

PPooppuulliissmm  șșii  
ppooppuulliișșttii  ppaarrtteeaa  
aa  cciinncceeaa

REFLEC�II CANADEZE

În vreme ce în ansamblul Uniunii Europene gradul de apreciere față de aparte-
nența la această structură este în creștere, în România el s-a diminuat. Totuși,
doar o minoritate ar vota pentru ieșirea din UE și mai mulți români decât media
europeană sunt satisfăcuți de funcționarea democrației în UE și au o imagine
pozitivă vizavi de PE.

►
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DORIAN GALBINSKI
info@accentmontreal.com

Am emigrat din România pentru că nu
eram „român”. Sau, cel puţin aşa am înţe-
les din momentul în care am început să
înţeleg lumea din jurul meu. Copil fiind,
am suferit mult din cauza asta - copiii nu
vor să fie diferiţi, vor să fie la fel ca
ceilalţi. În adolescenţă m-am obişnuit şi
am îmbrăţişat ideea că viitorul meu este în
Israel, pentru că, nu-i aşa?, evreii aveau în
sfârşit ţara lor. Cum am ajuns în Israel
însă, în 1965, am devenit imediat român,
aşa cum imigranţii din Franţa erau
francezi, cei din Anglia, englezi, cei din
Maroc, marocani.

Auzeam uneori discuţii de genul: „Fe-
licitări, am auzit că ţi-ai măritat fata, pe
cine a luat?” „S-a măritat cu un polonez,
dar e un băiat bun, nu bea”. Pentru că
eticheta de marocan, de exemplu, era ade-
sea însoţită de stereotipul „criminal”, cea
de român era asociată cu „hoț”, polonez

sau rus = „bețivan” etc. etc. Populaţia Is-
raelului s-a maturizat însă mult în ultimele
patru decenii, este mult mai omogenă şi nu
prea mai auzi asemenea caracterizări. Şi
asta graţie, în mare parte, armatei israeliene,
considerată un melting pot al societăţii is-
raeliene, unde toţi recruții sunt tratați la fel,
indiferent de ori-ginea lor, principiul fiind
dus mai departe apoi de ei, în viaţa civilă.

Când m-am stabilit în Anglia, am de-
venit britanic „de origină israeliană”, Is-
raelul fiind ţara din care venisem.
Identitatea mea naţională părea acum tot
mai vagă, mai estompată. Pentru mine,
acest lucru nu constituia o problemă. Nu
mai simţeam de mult nevoia de a aparţine
vreunui grup. Când cineva m-a întrebat în
tinereţe ce sunt, i-am răspuns: „I am Jewish
but freelance”. Atunci crezusem că fac o
glumă bună, mai târziu mi-am dat seama că
spusesem exact ce simţeam. Pe alţii însă,
lipsa unei identităţi clare îi pune în mare în-
curcătură.

În august 1972 am plecat cu soţia mea
şi cu prietenii noştri Edy şi Rodica, din
Frankfurt, într-o vacanţă de o săptămână
în Elveţia. Am vizitat Geneva, Lausanne,
ne-am plimbat pe munte, am descoperit
atunci superba brânză elveţiană Gruyère,
pe scurt, am petrecut o săptămână extrem
de plăcută. La întoarcere, am decis să con-
duc eu întâi. Trecând prin Neuchâtel, la un
stop chiar în faţa maşinii, lumina s-a
schimbat din verde în galben. Am ezitat o
secundă, dacă să accelerez sau să opresc
şi, în cele din urmă, am frânat. Şoferul
camionului din spate, care mizase pe
prima mea opţiune, a frânat şi el, dar prea
târziu şi ne-a lovit portbagajul. Am
coborât amândoi din vehicule ca să schim-
băm numele societăţilor de asigurare şi
alte date, când, după câteva minute, lângă
noi îşi făcu apariţia un poliţist. Conver-
saţia s-a derulat în franceză:
- Domnule, mi se adresă el, am văzut ac-
cidentul. Dvs. nu aveţi nicio vină, aţi fost
lovit din spate. Trebuie totuşi să-mi arătaţi

permisul de conducere.
I l-am înmânat.

- Nu sunteţi francez? Acesta este un per-
mis britanic.
- Nu sunt francez, locuiesc la Londra, am
răspuns.
- Îmi puteţi arăta paşaportul?
- Desigur, poftim!
- Nu sunteţi britanic? Acesta e un paşaport
israelian!
- Da, sunt cetăţean israelian, stabilit în
Marea Britanie.

În acel moment Edy, din maşină, în-
trebă iritat:
- Ce se întâmplă? De ce ne ţine atâta?
- Ce limbă este aceasta?, întrebă poliţistul.
- Română, i-am răspuns.
- Şi de ce vorbiţi româna?
- Pentru că este limba noastră maternă.
Ne-am născut în România.

Poliţistul făcu doi paşi înapoi şi se uită
la placa de înmatriculare.
- Şi conduceţi o maşină înregistrată în
Germania de Vest…
- E maşina mea, interveni Edy, din inte-
rior. Locuiesc la Frankfurt.
- … Şi faceţi accident în Elveţia, îşi urmă
poliţistul firul, gândindu-se probabil cum
va spune povestea mai târziu, la o bere,
colegilor săi.

După ce îşi notă numele meu, numărul
de paşaport şi cel al maşinii, îmi înapoie
actele, duse două degete la chipiu şi ne
spuse:
- Puteţi pleca. Drum bun. Sunteţi cel mai
internaţional caz pe care l-am avut vreo-
dată la Neuchâtel!

Peste câteva minute, printre hohotele
de râs din maşină, am decis că asta sun-
tem: internaționaliști, cetăţeni ai lumii.

Eram tineri, nu ştiam atunci că ne
amăgim. Dar astăzi, 45 de ani mai târziu,
nu mai am niciun dubiu. Nu eşti ceea ce
crezi că eşti ci ceea ce decid alţii. Iar dacă
nu eşti de acord cu ei, dacă nu te simţi
bine în grupul în care eşti, nu ai decât o
soluţie: să te declari „freelance”!

Nu eşti ce crezi că eşti…

Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online
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SIMONAPOGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

CAZUL „PERSOANEI”: CON-
TEXT ISTORIC

Actul Americii de Nord
britanice (British North
America Act) din 1867 a
creat Dominionul Canadei,

stabilind multe din principiile sale de
funcționare. Actul a folosit cuvântul „per-
soane” pentru a se referi la mai mult de o
persoană și cuvântul „el” (eng. he) pentru
una singură. De aici și problema femeilor
din Canada, căci această lege britanică de
la 1876 a fost interpretată ca stipulând că
doar bărbații pot fi persoane. Astfel, fe-
meilor li s-a interzis accesul la viața
politică și a afacerilor de stat, ele fiind con-

siderate persoane doar în caz de obligații
și penalități, nu și în caz de drepturi și pri-
vilegii.

Lupta a început în 1916, când Emily
Murphy a fost numită judecător, devenind
prima femeie magistrat din Imperiul bri-
tanic: numeroși avocați au început să-i
conteste deciziile pe motiv că nu este o
„persoană” potrivit BNA. În 1917, Curtea
Supremă a Albertei a statuat că femeile
sunt persoane în virtutea legii, însă aplica-
bilitatea acestei decizii s-a rezumat doar la
provincia Alberta. Pentru a forța au-
toritățile federale să acționeze, Emily Mur-
phy și-a înaintat candidatura pentru Senat,
însă primul ministru Robert Borden a re-
fuzat-o, pe același motiv al faptului că în
virtutea Actului Americii de Nord brita-
nice, Murphy nu era considerată persoană.

CURTEA SUPREMĂ A CANADEI ȘI BRITISH
PRIVY COUNCIL

Timp de 11 ani numeroase grupuri de
femei au militat, au semnat petiții și au in-
terpelat guvernul federal pentru ca Senatul
să le poată fi și lor accesibil. Cauza lor a
obținut sprijin în întreaga țară pentru ca în
1927, Emily Murphy alături de alte patru
militante proeminente ale mișcării femi-
niste - Nellie McClung, Irene Parlby,
Louise McKinney și Henrietta Muir Ed-
wards - să se prezinte în fața Curții
Supreme. Întrebarea adresată Senatului,
pentru care s-a cerut clarificarea Curții, era
următoarea: „Cuvântul « persoane » din
Secțiunea 24 a Actului Americii de Nord
britanice include și persoanele de sex
feminin?”

După cinci săptămâni de dezbateri,

apelul lor a fost unanim refuzat. Nevrând
să cedeze, cele cinci au mers mai departe,
până la Privy Council al guvernului bri-
tanic, cea mai înaltă curte de justiție a
Canadei la vremea respectivă.

Pe 18 octombrie 1929 ele au obținut
victoria: femeile din Canada au devenit în
sfârșit persoane în virtutea legii. Lord
Sankey, Lord Cancelar al Privy Council, a
fost cel care a anunțat decizia unanimă.
Aceasta menționa că: „excluderea femeilor
din funcțiile publice este o relicvă a unor
vremuri barbare. Pentru cei care întreabă
de ce cuvântul « persoană » trebuie să in-
cludă și femeile, răspunsul evident este
« de ce nu? »”.

De atunci, în Canada, 18 octombrie
este celebrată ca Ziua Persoanei (Person's
Day) iar luna octombrie este dedicată isto-
riei feminine (Women's History Month).

FAIMOASELE CINCI
• Emily Murphy (1868-1933) este cea
care a condus bătălia legală în 1927. Năs-
cută în Cookstown, Ontario, mamă a doi
copii, ea a devenit prima femeie magistrat
din Imperiul britanic, în 1916.
• Scriitoare, deputată, sufragetă, delegată
a Canadei la Liga Națiunilor, Nellie
McClung (1873-1951) a avut o familie
numeroasă - cinci copii - și a fost prima fe-
meie la CBC Board of Governors.
• Louise McKinney (1868-1931) a fost
prima femeie care a făcut parte din le-
gislativul albertan și din Imperiul Britanic.
În 1917 a contribuit la inițierea asistenței
pentru văduve și imigranți și, împreună cu
Emily Murphy, la stabilirea legislației al-
bertane cunoscută ca Dower Act, care a dat
femeilor drepturi la proprietate în cadrul
căsătoriei.
• Irene Parlby (1868-1965), aleasă în Par-
lamentul Albertei în 1921, a contribuit la
adoptarea a 18 legi care au ameliorat
condiția femeilor și a copiilor. A fost a
doua femeie ministru din Imperiul bri-
tanic.
• Henrietta Edwards (1849-1931) a fost
activă în reformarea sistemului penitenciar
și a pus bazele organizației precursoare a
YWCA, pentru a oferi asistență în califi-
carea femeilor sărace. De asemenea, în
1890, ea a fost una din fondatoarele Con-
siliului Național al Femeilor.

Cum au devenit femeile „persoane” în
Canada

În octombrie 1929, femeile din Canada au fost declarate „persoane” în virtutea legii. Această
victorie istorică a fost obținută grație eforturilor a cinci femei albertane: Emily Murphy, Nellie
McClung, Irene Parlby, Louise McKinney și Henrietta Muir Edwards, cunoscute sub denu-
mirea de „Faimoasele cinci” (The Famous Five).

►
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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

CANADA 

The Famous Five (numite și The Valiant Five), grup statuar în centrul orașului Calgary. O operă identică se află amplasată pe Dealul
Parlamentului de la Ottawa.
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

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

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

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

66  ssoorrttiimmeennttee

•CCeellee  mmaaii  bbuunnee  mmeezzeelluurrii  
ppeennttrruu  ssaannvviissuurrii  ssii  mmaannccaarree

ggaattiittaa  ppeennttrruu  pprraannzz

•Cea mai mare varietate de
mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale

•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,

Chiftele proaspete 

•Produse fara gluten

•Produse afumate 
natural cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

BBoorroommiirr
SSppeecciiaall  BBrroossssaarrdd

222299999999
$$$$

MMaallaaii

BBrraannzzaa  
ddee  vvaaccii

PPaarriizzeerr

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
aaffuummaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

PPaassttrraammaa
ddee  ppoorrcc

DDoommnneessttii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

BBrraannzzaa  ddee
bbuurrdduuff

SSaallaamm
ddee  vvaarraa

JJaammbboonn
ffeelliiaatt
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accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
PRESTIGE

CLUB
100%

CLUB
100%

GOLD

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7

gabrielsimon@remax.net

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

Cel: 514.773.6820

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

www.accentmontreal.com

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

135$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn
2222::0000

60$ 2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
2200::0000

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
BUFET SPECIAL DE SARBATORI

CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT 
O STICLA DE SAMPANIE LA 5 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2018

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 145$

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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Reţeaua subacvatică de cabluri de date ce
conectează omenirea

Domeniul cablurilor transoceanice
este în mare măsură nereglementat (iar ca-
blurile, în mare măsură neprotejate). Aces-
tea sunt instalate de câteva companii
(printre care SubCom din SUA şi Alcatel-
Lucent din Franţa). Ce protejează aceste
cabluri? În principiu vastitatea oceanelor...

CABLURILE TRANSOCEANICE –
TEHONOLOGIE DE VÂRF

Faptul că traficul Internet se des-
făşoară pe fundul oceanului - printre crea-
turi ciudate ale adâncurilor şi izvoare
hidrotermale - este un motiv de uimire,
probabil, pentru mulţi dintre cititorii aces-
tui articol. Nu avem sateliţi de comunicaţii
şi wi-fi pentru a transmite semnalul prin
aer? Nu ne-am mutat informaţiile în
cloud? Parcă are un iz puternic de istorie
această poveste despre cabluri subacva-
tice, nu?

Realitatea este că, în fapt, cablurile de
fibră optică ce asigură traficul de date
reprezintă o tehnologie de comunicaţii de
vârf. Cum cablurile transoceanice folo-
sesc lumina pentru a codifica informaţia
şi nu sunt afectate de vreme, acestea trans-
feră date mai rapid şi mai ieftin decât
sateliţii. Există şi cabluri care transferă
date în interiorul continentelor, cum ar fi
cel dintre New York şi California.

ESTE SISTEMUL DE CABLURI
SUBACVATICE VULNERABIL?

Cea mai mare problemă în ce priveşte
sistemul de cabluri este reprezentată de
om. În mod accidental (dar, desigur, şi în
mod voit) acestea pot fi distruse de diverse
activităţi umane: construcţii în zonele te-
restre unde sunt îngropate; aruncarea (şi
agăţarea cu) ancorelor de către ambarcaţi-
uni; trecerea submarinelor.

Până astăzi cea mai mare problemă a
constituit-o agăţarea cablurilor de ancore
şi plase. Desigur, problema este cunos-
cută; ca urmare, cablurile au o protecţie
destul de bună, în funcţie de locul în care
se găsesc. Ele sunt acoperite cu o carcasă
de oţel şi îngropate în solul mărilor/
oceanelor în zonele de risc maxim (în spe-
cial în zona de ţărm).

În largul oceanelor nu mai este nece-
sară o asemenea protecţie, cablurile fiind
protejate de un strat de polietilenă. De-
parte de coastă riscurile sunt mai mici, iar
dimensiunea lor redusă, raportată la di-
mensiunea uriaşă a oceanelor, face proba-
bilitatea de a fi afectate destul de mică.

IMPACTUL DISTRUGERII CABLURILOR.
REDUNDAN�A

Sunt mai puţin de 300 de cabluri care
transportă tot traficul de date transoceanic.
Cum aceste cabluri transportă cantităţi im-

presionante de date, nu este neobişnuit ca
anumite ţări să se bazeze pe doar câteva
cabluri. În multe locuri tăierea unora din-
tre ele ar aduce prejudicii imense traficu-
lui global de date.

Există un sistem de protecţie asigurat
de multitudinea de cabluri în anumite
zone. Cum traficul poate fi acoperit de
mai puţine cabluri decât cele funcţionale,
în cazul în care anumite cabluri ar deveni
nefuncţionale, traficul ar fi preluat de
altele. Dar, încă o dată, nu întotdeauna
este posibil.

În principiu, orice cablu poate fi scos
din funcţiune ca urmare a unei activităţi
umane, în mod intenţionat sau nu. O
soluţie ar fi construirea unui sistem de ca-
bluri mai diversificat, pentru a evita even-
tuale blocaje grave. Dar, deşi fiecare
companie mare ar dori să aibă propriul sis-
tem de date, propria reţea, nu există o
motivaţie suficientă pentru o asemenea in-
vestiţie. Pe de altă parte, nu există niciun
organism internaţional care să fie respon-
sabil de protecţia sistemului de cabluri
global.

Aşadar, o vulnerabilitate prezentă şi
viitoare privind buna funcţionare a trafi-
cului de date global o constituie lipsa de
reglementare şi protecţie a sistemului de
cabluri transoceanice.

www.scientia.ro

Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri, are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citito-
rilor. Cei care doresc să sprijine acest
demers de transmitere a informației științi-
fice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.

TEHNOLOGIE

Nu sunt mulţi cei care ştiu că, în fapt, aproape 100% din traficul de date între diversele continente ale
lumii este asigurat de o reţea vastă de cabluri subacvatice, ce traversează oceanele şi mările Terrei. Aceste
cabluri sunt aşezate pe fundul oceanelor/mărilor. Ele sunt groase cât un furtun de grădină şi asigură
transferul datelor Internet, telefonie şi (parte din) transmisii TV între continente, cu viteza luminii. Un
singur cablu poate transporta zeci de terabiţi de informaţie pe secundă.

►

Canada și România
Canada este legată de SUA, Groen-
landa, Islanda și Europa prin mai multe
cabluri submarine. Greenland Connect,
dat în folosință în 2009, cu o lungime
de 4,780 km, aparține companiei TELE
Greenland. El unește Canada (Milton,
Newfoundland & Labrador) cu Groen-
landa (Nuuk și Qaqortoq) și Islanda
(Landeyjar).
GTT Atlantic conectează SUA (Lynn,
Massachussets), Canada (Halifax,
Nova Scoția), Irlanda (Dublin) și
Marea Britanie (Coleraine și South-
port). Acest cablu aparține firmei GTT.
El a devenit operațional în 2001 și se
întinde pe 12,200 km. Aceeași com-
panie deține și GTT Express, care din
2015 conectează Canada, Irlanda și
Marea Britanie, prin punctele Halifax,
Cork și respectiv Brean.
În interiorul Canadei, EastLink a insta-
lat un cablu subacvatic care unește
Nova Scoția și Newfoundland prin
orașele de țărm New Victoria (NS) și
Rose Blanche (NL).

România este conectată printr-un
cablu submarin, denumit Kofos, de
Bulgaria şi Turcia. Punctele de
conectare la ţărm ale cablului sunt:
Mangalia, Varna (Bulgaria), Igneada
(Turcia) şi Istanbul (Turcia). Kofos a
devenit operaţional în anul 1997, are
538 km şi aparţine companiilor: Turk
Telekom, Vivacom, Romtelecom,
KPN, Telecom Italia Sparkle, Slovak
Telekom, Rostelecom, BT, Orange.

Ilustrație înfățișând un submarin în apropierea unui cablu subacvatic de date.
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Orice persoană care nu este capabilă să-
și controleze apetitul excesiv pentru alcool
este la risc să sufere de alcoolism. Nu se știe
exact de ce unele persoane devin depen-
dente iar altele nu dezvoltă niciodată
această adicție. Există însă dovezi că de-
pendența de alcool ar avea o componentă
familială, că ea este transmisă genetic la
descendenți.

Persoanele care suferă de depresie sau
alte afecțiuni psihiatrice au o predispoziție
aparte pentru a deveni dependente de
alcool.

CE ÎNSEAMNĂ UN CONSUM EXCESIV?
Potrivit Canadian Centre on Substance

Use and Addiction, un consum exagerat în-
cepe la mai mult de trei băuturi pe zi și 15
pe săptămână pentru bărbaţi şi două băuturi
pe zi, 10 pe săptămână pentru femei.

Ce înseamnă o băutură? 341 ml de
bere (12 oz) cu 5% conținut de alcool, 142
ml de vin (5 oz) cu 12% conținut de alcool
sau 43 ml (1.5 oz) de băutură tare, spirtoasă
(gin, rom, whisky, vodcă etc.) cu 40% al-
cool.

RISCURILE PENTRU SĂNĂTATE ALE
ABUZULUI DE ALCOOL
■ Gastrită și ulcer. Alcoolul favorizează
colonizarea stomacului cu bacilul Heli-
cobacter Pilory. Acesta produce amoniac și
favorizează astfel colonizarea bacteriană ce
duce la gastrită și ulcer - în special asociate
cu consumul de vin și bere. Alcoolul poate
acționa concomitent cu Helicobacter Pilory
la întârzierea vindecării și la agravarea unui
ulcer deja prezent.

De asemenea, alcoolul este responsabil
și de o incidență crescută a refluxului
esofagian, afecțiune digestivă în care acidul
(și uneori și bila) din stomac ajunge în eso-
fag, iritând mucoasa esofagiană și cauzând
simptome precum arsuri, eructații (râ-
gâieli), regurgitații, durere în piept.

■ Boala hepatică cronică. Bolile hepatice
cauzate de abuzul de alcool includ ficatul
gras și ciroza. Cei care suferă de ficat gras
cauzat de consumul de alcool (steatoza he-
patică alcoolică) trebuie neapărat să renunțe
la alcool: după aproximativ șase săptămâni
de abstinență totală, ficatul revine la di-
mensiuni normale. Altfel, se poate ajunge

la ciroză, o formă ireversibilă a bolii hepa-
tice, care apare la aproape 30% dintre con-
sumatorii de alcool în exces. Femeile sunt
mai susceptibile la dezvoltarea de compli-
cații ale ficatului gras de la o etapă mult mai
timpurie decât bărbații. Pentru mai multe
informații despre această afecțiune citiți ar-
ticolul „Ce este ficatul gras?”, disponibil
la www.accentmontreal.com.

■ Pancreatita. Pancreasul este o glandă
care secretă două tipuri principale de sub-
stanţe: enzime digestive şi hormoni. Pan-
creatita reprezintă inflamaţia acestei glande
şi poate fi de două feluri: acută şi cronică.
Abuzul de alcool reprezintă una din cauzele
importante care duc la apariția pancreatitei,
în special a celei cronice. Pacienții cu pan-
creatită cronică au perturbări în digestia
alimentelor, malabsorbție și diabet.

■ Bolile cardio-vasculare. 25% dintre per-
soanele cu uz cronic de alcool prezintă o
formă de boală cardio-vasculară. Aceasta se
datorează în principal toxicității alcoolului
asupra fibrei musculare, ce duce la infla-
mația musculaturii cardiace, cardio-
miopatie, aritmii și anomalii ale ventricului
stâng.

În urma uzului de alcool pot rezulta
creșteri ale nivelului tensiunii arteriale. Ten-
siunea arterială este presiunea exercitată de
sânge asupra pereților arteriali, pe măsură

ce acesta este pompat de inimă în organism.
Dacă o cantitate minimă de vin roșu poate
avea un efect benefic asupra organismului,
abuzul de alcool este cea mai frecventă
cauză de hipertensiune reversibilă. Con-
sumul de bere, vin și whisky sunt mai
frecvent asociate cu creșterea tensiunii ar-
teriale. De notat că persoanele cu vârste
peste 50 de ani sunt mai susceptibile la
efectele alcoolului asupra tensiunii.

■ Cancerul. Persoanele cu uz cronic de
alcool au un risc crescut de cancer al trac-
tului aero-digestiv (buze, cavitate orală,
limbă, faringe, laringe, esofag, stomac și
colon), cancer de sân, ficat, ducte biliare și
plămân. Acest risc este crescut chiar și
atunci când ceilalți factori precum dieta, fu-
matul și stilul de viață sunt excluși. Fac-
torul cancerigen din alcool este o substanță
numită acetaldehida. Aceasta se produce în
cantităţi mici încă din cavitatea bucală, la
contactul cu flora bacteriană orală. Cu cât
o persoană consumă mai mult alcool, cu
atât crește riscul de a dezvolta cancer.

În același timp, rolul alcoolului în dez-
voltarea cancerului este și acela al unui
co-carcinogen, adică potențează efectul
carcinogen al altor factori (tutunul, de
exemplu). Alte mecanisme posibile ale in-
ducției cancerului sunt iritația locală în
cazul plămânului și tractului digestiv sau
deteriorarea funcției sistemului imunitar.

De ce este alcoolul toxic
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Consumul prelungit de alcool în cantități mari, dar și con-
sumul abuziv pentru o scurtă durată au numeroase efecte
nocive asupra sănătății.

►
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pentru organism?

Pentru anumite persoane, alcoolul
este periculos în orice cantitate. Sunt
vizate mai ales femeile cu risc de can-
cer la sân, cărora li se recomandă să nu
consume alcool deloc. Chiar şi o singură
băutură alcoolică pe zi creşte riscul de
cancer la sân la femei. La cele deja sus-
pecte sau bolnave de cancer, chiar şi
acest consum zilnic le poate grăbi
moartea! Aceasta deoarece pe de-o parte
alcoolul crește nivelul de estrogen din
organism (estrogenul jucând un rol im-
portant în cancerul de sân), iar pe de alta
diminuează nivelul unor nutrienți esen-
țiali ce ne protejează împotriva deterio-
rării celulare, precum folate (un tip de
vitamina B), vitamina A și vitamina C.
Pentru mai multe informații despre pre-
venirea cancerului de sân citiți articolul
„Octombrie este luna de informare și
prevenire a cancerului mamar”,
disponibil la www.accentmontreal.com.

■ Leziunile cerebrale. Persoanele care
fac abuz de alcool în mod frecvent sunt
expuse riscului de a suferi leziuni cere-
brale mai avansate și mai persistente, ce
pot duce la tulburări cognitive genera-
lizate. Aceste efecte se pot prezenta sub

forma pierderilor de memorie și difi-
cultății în rezolvarea de probleme. O
formă aparte de leziuni cerebrale dez-
voltate ca urmare a consumului de al-
cool este sindromul Korsakoff, care se
caracterizează prin probleme persistente
de memorie și învățare, cauzate de o de-
ficiență de vitamina B1 (cunoscută și
sub denumirea de tiamină).

Creierul persoanelor care au con-
sumat cantități ridicate de alcool pe o
perioadă lungă de timp își sporește pro-
ducția naturală de substanțe cu rol sti-
mulator, ca serotonina, pentru a
compensa efectele (sedative) ale al-
coolului. În cazul renunțării bruște la
alcool, creierul devine hiperstimulat din
cauza acestei producții crescute,
existând riscul de delirium tremens
(DTS), una dintre cele mai periculoase
forme de sevraj alcoolic. DTS este
caracterizat prin confuzie și halucinații
terifiante și poate duce la atac de cord,
accident vascular sau deces.

■ Sindromul alcoolismului fetal. Con-
sumul de alcool în timpul sarcinii este
extrem de nociv pentru fătul aflat în
dezvoltare. Alcoolul ingerat trece de

zona unde are loc schimbul de substanțe
între mamă și făt, situată la nivelul pla-
centei, ajungând în sângele și celulele
fătului. Chiar și în cantități moderate
alcoolul poate provoca o afecțiune
cunoscută sub numele de Efectele Al-
coolismului Fetal; în cazul consumului
abuziv prelungit apare Sindromul Al-
coolismului Fetal, care este și mai grav.

Consumul de alcool pe parcursul
sarcinii se poate manifesta prin trăsături
faciale anormale, precum cap mic, față
plată, ochi mici. Aceste trăsături nu sunt
foarte vizibile la bebeluși, ele devenind
mai evidente la vârsta de 2-3 ani. De
asemenea, problemele de creștere și de-
fectele congenitale precum malformații
ale globilor oculari, urechilor, inimii,
tractului urinar și oaselor, sunt frecvente
la copii născuți din mame consumatoare
de alcool. Nu în ultimul rând men-
ționăm tulburările cognitive și compor-
tamentale care în cazul Sindromul
Alcoolismului Fetal sunt severe.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr.
Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la Cli-
nique Réseau Diamant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

După consumul de alcool, cafeaua te menține
treaz. Fals. Deși cafeaua poate stimula întrucâtva
atenția, ea nu poate scădea concentrația de alcool
din sânge. Din contră, amestecul de alcool și
cafeină poate fi chiar periculos, dând senzația de
mai multă energie și încurajând un consum și mai
mare de alcool, în timp ce persoana respectivă
crede că nu este chiar așa de amețită. Riscul unui
accident auto în cazul conducerii în stare de ebrie-
tate rămâne aproape neschimbat sau chiar
neschimbat în urma consumului de cafea. 

Consumul unei singure băuturi alcoolice pe
oră nu afectează siguranța condusului.  Și
aceasta este o prezumție fală, deoarece metabo-
lizarea unei băuturi poate lua mai mult de o oră.
De asemenea, judecata ne este afectată în stare de
ebrietate, așa că mai bine țineți cont de următorul
lucru: cu cât așteptați mai mult înainte de a vă sui
la volan, cu atât cantitatea de alcool în sânge va fi
mai mică. 

Alcoolul te încălzește. Da și nu. Alcoolul are
efect vasodilatator. Efectul vasodilatator în sine
poate ajuta organismul, în unele situații, să
funcționeze mai bine în condiții de frig extrem
(spre exemplu, în unele cazuri particulare de
afecțiuni coronariene sau, mai des, în cazul unei
circulații periferice deficitare). Pe de altă parte,
într-o situație „de supraviețuire” consumul de
alcool pe ger poate fi periculos, deoarece efectul
vasodilatator implică o scădere mai rapidă a tem-
peraturii. Acest efect vasodilatator poate fi
benefic pe ger doar dacă sunteți îmbrăcat cores-
punzător și, în cazul expunerii prelungite la frig,
dacă aveți resurse suficiente de hrană. Dacă iarna
simțiți nevoia unui vasodilatator, alegeți ciocolata
neagră în locul alcoolului.

Alcoolul „merge bine” cu mesele copioase.
Fals. Alcoolul, mai ales în asociere cu mesele co-
pioase, afectează tot tractul digestiv: esofag,
stomac, ficat, pancreas, colecist și poate să reac-
tiveze o boală de reflux gastroesofagian, să pre-
cipite apariția unui ulcer, să producă o criză de
colecist sau pancreatită, să provoace sau să
grăbească apariția unui atac de gută. Mai mult, al-
coolul poate provoca tulburări de ritm cardiac,
palpitații sau fibrilații.

MMiittuurrii  ddeesspprree  
aallccooooll

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Plouă torenţial. E însă
prea târziu să contra-
mandăm maşina care ne
va duce în junglă pentru
a prinde apusul soarelui
pe colinele care încon-
joară templele din

Angkor. Soarele dispăruse de mult după
perdele tropicale de apă care acopereau
câmpurile de orez, copacii şi lianele pă-
durii dese, şiroind prin turnurile templelor
părăsite în pământul saturat de sezonul
ploios care ar fi trebuit să se fi încheiat de-
acum. Urcăm pe o cărare îngustă tăiată
prin junglă, ploaia se înteţeşte, ni se afundă
sandalele în pământul cleios, drumul pare
să nu se mai sfârşească, suntem uzi până
la piele, pe lângă noi trec călugări budişti
fără nici o expresie, un grup de tineri în-
făşuraţi în pelerine, turişti dezorientaţi,
câte un localnic care se mişcă rapid, semn
că ştie bine locul.

Ajungem în vârful dealului dar greul
abia începe. Ghidul, Sok, ne arată nişte
trepte de piatră înalte şi alunecoase şi ne
spune că ne aşteaptă sus în turnurile tem-
plului de unde vom putea vedea panorama
Angkorului şi ne mai asigură că ploaia se
va opri curând. Îl privim neîncrezători.
Dispare pe scara aceea la cer ca un liliac
de noapte. În orice caz nu-mi amintesc să-
l fi văzut urcând treptele deşi a ajuns
primul în vârf. Deocamdată e ceaţă şi fum,
abia se văd scările tăiate inegal, foarte în-
guste, pe care noi le urcăm încet şi puţin

speriaţi.
Când am ajuns pe colină, ploaia într-

adevăr s-a oprit şi un curcubeu tăia cerul
pe deasupra junglei. Apusul e spectaculos
datorită norilor, nu soarelui, ne spune Sok
zâmbind. Iar silueta Angkorului, una dintre
cele şapte minuni ale lumii, cel mai mare
monument religios din toate timpurile, a
apărut dintr-o dată ca un castel uriaş de
nisip desprins din norii portocalii prin care
soarele se spărsese împrăştiindu-se până în
câmpurile de orez care înconjurau orizon-
tul.

Angkor, capitala imperiului kmerilor, a
înflorit între secolele IX şi XII, începând
cu liderul hindus Jayavarman II care s-a
autointitulat în 802 „monarh universal” şi
„rege-zeu”. Perioada de glorie începe cu
Regele Suryavarman II care, după ce îşi
consolidează poziţia politică prin campanii
militare şi o administraţie puternică, în-
cepe în 1113 construcţia Angkorului ca pe
un mausoleu personal. Incitat însă de ex-
pansiunea Vaisnavismului în India, a de-
dicat templul zeului Vishnu (zeul
conservării universului şi protectorul
creaţiei) mai degrabă decât lui Shiva (zeul
distrugerii), îndepârtându-se de tradiţia
regilor khmeri.

Construcţia templului principal, care
durează până în 1150, este impresionantă,
cu ziduri exterioare de peste 700 de metri
portretizând cosmologia hindusă, cu tur-
nuri sugerând Muntele Merum - casa
zeilor, cu pereţi înalţi interiori şi un şanţ de
apă exterior simbolizând munţii şi oceanul.
Pe canalele lacului Sap construite de

khmeri cu peste o mie de ani în urmă a fost
cărată în bărci de bambus mai multă pia-
tră decât au toate piramidele egiptene.
Zidurile au fost decorate cu basoreliefuri -
cele mai lungi din lume - reprezentând
scene mitologice ori imagini din viaţa im-
periului. Cu peste o mie de temple şi
aproape un milion de locuitori, Angkorul
era mai mare decât Roma antică, cu un sis-
tem de infrastructură complex care lega cei
peste o mie de kilometri pătraţi ai celui
mai întins oraş preindustrial din lume.

După o serie de războaie cu regatele
vecine thailandeze şi vietnameze, Angko-
rul este înghiţit de regatul Ayutthaya iar în
1432 va fi abandonat. Probabil din cauza
unui dezastru ecologic. Templele au fost
părăsite, devastate şi cu timpul invadate de
junglă. Copacii şi-au strecurat rădăcinile
printre statui şi turnuri, vegetaţia a luat în
posesie construcţiile sofisticate creând o
simbioză stranie şi spectaculoasă între
ziduri de piatră şi trunchiurile contorsion-
ate ale copacilor bătrâni care au înghiţit şi
deopotrivă au protejat arhitectura. Peste
civilizaţia khmeră s-a aşezat, în secolul
XII, budismul. În secolul XIX englezii au
descoperit templele de la Angkor Wat într-
un amestec neaşteptat de ruine sofisticate,
lăcaşuri religioase cu statuile lui Budha de-
capitate, locuinţe de lemn şi o populaţie
băştinaşă care se întorsese la viaţa primi-
tivă.

Văzut de pe colină în lumina sângerie
la apus, Angkor Wat pare reşedinţa unui
uriaş adormit. Întunericul se lasă cu repezi-
ciune şi stâncile din jur capătă forme ciu-
date. Suntem singuri pe vârful dealului şi
auzim cum jungla pulsează înainte ca
păsările şi animalele să-şi caute culcuşul
ori să înceapă vânătoarea de noapte. Sok
ne simte tensionaţi şi plusează: pietrele din
jurul templului fuseseră puse acolo de lup-
tătorii de gherilă care au rezistat în junglă
până acum câţiva ani. Peste tot se văd
urme de gloanţe, urmele exploziilor, locuri
bombardate şi arse cu napalm. Cambogia
este o ţară plină de răni. Ne-a privit atent şi
a adăugat: Vindecate.

Am coborât pe aceeaşi potecă îngustă,
la lumina unei lanterne pe care Sok o
scosese din mânecă. Atenţie la şerpi! Ne-a
mai spus şi a izbucnit într-un râs copilăresc
şi tonic. Ne va lăsa să ne odihnim câteva
ore la un hotel în Siem Reap, un orăşel
aflat la 6 kilometri, şi la cinci dimineaţa
ne va lumina drumul cu aceeaşi lanternă

pentru a prinde momentul în care soarele
răsare din spatele templului principal, un
decor mirific al spectacolului naturii.

E încă întuneric dar şoseaua care duce
la complexul arheologic e neaşteptat de
aglomerată. Autobuze cu turişti, biciclete
şi tuk-tukuri, pelerini şi budişti, iar pe mar-
ginea drumului maimuţe zglobii şi semne
de circulaţie pe care nu le-am mai văzut
nicăieri: „atenţie la elefanţi”. Biletele de
intrare sunt şi ele altfel decât oriunde: un
fel de carte de identitate cu fotografia vi-
zitatorului care se ia pe loc la casă, cu data
zilei respective şi imaginea Angkorului.
Fiecare maşină este controlată, fiecare vi-
zitator verificat. Sok zâmbeşte din nou:
controale ar fi trebuit să se facă de mult,
dar mai ales la ieşire. Din templele astea
s-a furat enorm, statui, obiecte de cult, an-
tichităţi şi bijuterii, şi multe au luat drumul
Occidentului.

Turiştii se aliniază tăcuţi pe lângă
zidurile templelor, îşi pregătesc aparatele
de fotografiat privind concentraţi spre
cerul care va începe să se lumineze încet,
cu efecte dramatice, dezvăluind la poalele
lui silueta de cenuşă a Angkorului. Trag
aer în piept. Ai senzaţia că faci parte dintr-
o experienţă puternică într-un loc unic.
M-am simţit aşa doar la Machu Picchu, dar
acolo natura e mai puternică decât omul,
decât orice arhitectură, copleşeşte, te înalţă
şi în secunda următoare te striveşte.

Îmi voi petrece toată ziua hoinărind din
templu în templu, urcând trepte înguste în
capele, trecând poduri cu dragoni sculptaţi
în piatră, strecurându-mă pe sub arcade şi
de-a lungul basoreliefurilor, printre
rădăcinile copacilor uriaşi adăpostind
bucăţi de statui ori capete ale lui Budha.
Am intrat în „oraşul secret” în care regele
trăia cu concubinele sale şi unde era in-
terzis accesul străinilor. Palatul regal e în-
conjurat de un şanţ de apă larg cât un lac,
iar în faţa porţilor principale se deschid ru-
inele unui stadion antic decorat magnific
în care aveau loc serbările, jocurile de
curte, circul şi execuţiile. Vinovaţii erau
aruncaţi crocodililor iar duşmanii erau de-
capitaţi şi capetele puse în ţepe.

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi SUA.
Cărţile sale pot fi comandate pe site-ul:
carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

Temple părăsite, răni vindecate (I)

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

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română
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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

Angkor Wat (Orașul Templu), simbol al Cambodgiei și una dintre cele şapte minuni ale
lumii, este cel mai mare monument religios din toate timpurile.
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Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

Familie care locuiește în Laval, caută d-nă
serioasă, nefumătoare, îndemânatică și iu-
bitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 4 ani, la timp parțial, 2-3 zile pe
săptămână și ajutor la treburile casnice
(curățenie, spălat, gătit etc.), pentru o pe-
rioadă de aproximativ un an. Ne puteti
contacta la: telcianca@yahoo.ca. Rugăm
seriozitate.

Caut ajutor de constructor și construc-
tori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514-
649-6920.

Companie de transport caută șofer incor-
porat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de ex-
periență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pier-
dute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie au-
tomată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săp-
tămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, lay-
over 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.

Compania de mutări DOMUS angajează
șoferi clasa a V-a. Salariu foarte bun.
Contact: Robert, 514-915-4588.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în Mirabel,
Laval și Montreal; Șofer local clasa 1 și
3, în transport vrac, camione recente cu
transmisie automată și manuală, salariu de
22$/oră angajat și 24$/oră incorporat.
Căutăm persone serioase și competente.
Contact: Liviu | liviu@klmainville.com |
514-816-1576.

Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
Canada și SUA, cu sau fără experiență.
Oferim 0,48$/milă. Tel: 438-403-6081.

Companie de transport angajează șoferi
de camion cu experiență de minim 2 ani
sau cu CFTR pentru USA și Canada.
Salariu între 55 și 60 cenți pe milă în
funcție de experiență. Tel: 438-391-5810.

Companie situată în Saint-Laurent, spe-
cializată în cablaj electronic, caută munci-
tori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obliga-
torii în electronică, capacitate de a citi și

înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la:
tania@rfmtl.com (biroul de resurse
umane).

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

Post de portar la un bloc de condominiu-
muri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un bloc de 64 apartamente
(condo). Persoanele interesate pot trimite
CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Vând diverse obiecte de birou: masă pen-
tru ordinator cu sertare - 80$, masă cu sti-
clă - 40$, două birouri cu sertare - 60$
fiecare, scaun de birou - 40$, cuptor cu
microunde Denby - 40$ și mic frigider
Denby - 80$, toate în condiție foarte bună.
Sunați (engl. sau fr.) la: 514-627-6193
(Waliti).

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etajul
2 într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.

Superb apartament 2½ de închiriat, la
demisol într-un duplex în Laval, zona Des
Laurentides/St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană singură,
liniștită și nefumătoare. 495$/lună. Mo-
bilă, electricitate, căldură, apă caldă in-
cluse. Sunați la 514-663-3179.

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

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călă-
torii, muzică, literatură, arte, cinema și
multe altele doresc cunoștință cu o
doamnă cu vârsta între 30 și 49 ani, cu
sau fără obligații, pentru o relație bazată
pe comunicare, tandrețe, respect și pasi-
uni comune. Mă puteți contacta la
mihai.calinescu18@gmail.com. Promit
să răspund toturor mesajelor primite.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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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
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) 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
duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica 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-Eu-
stache, 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
Felicean 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.

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.

IMOBILIARE

50.00

VÂNZĂRI

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

BBeenneeffiicciiii  ddee  1122,,55
mmiilliiaarrddee  ddee  eeuurroo
ppeennttrruu  RRuussiiaa
dduuppăă  CCMM  22001188    

Economia Rusiei a beneficiat de 12.5 miliarde de
euro în perioada 2013-2018, ca urmare a găzduirii Cupei
Mondiale. Această sumă reprezintă 1.1% din PIB-ul ţării,
informează Comitetul de Organizare al Campionatului
Mondial, citat de Mediafax. Desfăşurat între 14 iunie şi
15 iulie în 11 oraşe, aceasta a fost prima Cupă Mondială
organizată de Rusia.

Totodată, raportul arată că între 2013 şi 2018 - pe-
rioada în care ruşii au pregătit şi au găzduit competiţia -
au fost create 315.000 noi locuri de muncă anual,
efectele pozitive ale Mondialului asupra economiei pre-
lungindu-se încă cinci ani de acum încolo. 

Nu se indică însă dacă acest raport al comitetului rus
a fost supervizat de o instanţă internaţională, precum
FIFA.

Pentru organizarea CM 2018, bugetul a fost de 9.5
miliarde de euro. Aproape jumătate a reprezentat suma
necesară pentru construcţia şi renovarea stadioanelor.
FIFA a investit alte 1.9 miliarde de euro, din bugetul pro-
priu. La nicio altă Cupă Mondială nu au fost alocate
sume atât de mari.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a calificat com-
petiţia din Rusia drept „cea mai bună Cupă Mondială din
toate timpurile”.

Gazda următoarei ediţii a Cupei Mondiale, în 2022,
este Quatar.

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Loyal Transport este
probabil cea mai bună
echipă de români din
Montreal care activează
într-un  campionat de
fotbal la categoria de

vârstă de +35 ani. Se pare că spon-
sorizarea primită de la compania
Loyal Transport, care oferă servicii în
domeniul distribuției și transportului
de marfă în Montreal, nu a fost în
zadar: băieții sunt campionii sezonu-

lui de vară în divizia I a campionatului
de fotbal organizat de Quebec Super
League (QSL) în format de 7 contra 7,
la Soccerplexe Catalogna.

Echipa, alcătuită în proporție de
100% din jucători români, va debuta
din nou din poziția de favorită în se-
zonul de iarnă al aceleași competiții
menționate mai sus.

Iată componența acestei echipe
(foto): rândul de sus (de la stânga la
dreapta): George Vasile, Călin Ordean,
Călin Nechita, Cosmin Dobre, Nicu
Iușan, Olivian Dumitrescu, Cosmin
Ursu (directorul general al companiei

Loyal Transport); rândul de jos: Florin
Tutu, Ovidiu Tătaru (căpitan), Claudiu
Cenan, Yves Leblanc (patronul com-
paniei Loyal Transport și sponsorul
echipei), Cristi Ganea, Alin Taloș și
Leonard Cernica (portar).

De profesie inginer, Matei Maxim este
pasionat de sport în general dar mai
ales de fotbal, tenis, handbal, rugby și
șah. În prezent activează ca arbitru în
cadrul Federației de Fotbal din Que-
bec, arbitrând meciuri de fotbal de ca-
tegorie A, AA și AAA, pentru ligile
locale juvenile sau de seniori.

FOTBAL | CUPA MONDIALĂ FOTBAL | QUEBEC

TENIS

SSiimmoonnaa  HHaalleepp,,  nneessiigguurrăă  îînn  pprriivviinnţţaa
ppaarrttiicciippăărriiii  llaa  TTuurrnneeuull  CCaammppiiooaanneelloorr

Loyal Transport, o echipă 
de fotbal 100% românească 
la Montreal

Echipa Loyal Transport

Simona Halep, liderul clasamentu-
lui WTA, nu ştie dacă va participa la
Turneul Campioanelor de la Singa-
pore. Problemele de sănătate care au
determinat-o să se retragă de la Krem-
lin Cup, turneu ce are loc în perioada
15-20 octombrie la Moscova, i-ar
putea periclita și participarea la cea
mai importantă competiţie din finalul
anului.

Halep a anunţat, în data de 2 oc-
tombrie, că a suferit o hernie de disc.

Turneul Campioanelor va avea loc
la Singapore între 21 și 28 octombrie.

Simona Halep

FOTBAL | LIGA NA�IUNILOR

LLiiggaa  NNaațțiiuunniilloorr::
RRoommâânniiaa,,  llooccuull
ttrreeii  îînn  ggrruuppăă

După meciurile disputate duminică, 14 octombrie,
România se clasează pe locul trei în grupa a IV-a, divizia
C, a Ligii Națiunilor. Muntenegru a învins  în deplasare
naţionala Lituaniei, cu scorul de 4-1 (3-0), în timp ce
reprezentativa României a remizat, pe Arena Naţională,
scor 0-0, cu selecţionata Serbiei. Tricolorii au jucat o
repriză în inferioritate numerică iar oaspeţii au ratat un
penalti, notează Hotnews.ro.

După aceste rezultate, România a coborât de pe locul
doi pe locul al treilea, cu şase puncte. Serbia este pe
primul loc, cu opt puncte, Muntenegru a urcat pe poziţia
secundă, cu şapte puncte, iar Lituania este ultima, fără
niciun punct.
1. Serbia 8 puncte
2. Muntenegru 7
3. România 6 
4. Lituania 0

În ultimele două etape ale grupei sunt programate ur-
mătoarele partide: 
17 noiembrie: Serbia - Muntenegru, România - Lituania
(Stadion Ilie Oană, Ploieşti)
20 noiembrie: Serbia - Lituania, Muntenegru - România. 
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Dacă e să
fie, problemele pot să aibă

legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile ori
cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi.
Dragoste: Deşi mai puţin intensă, viaţa
afectivă e mult mai veselă. Financiar: Cu
banii ești OK.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţe
medicale pot să apară pe

fondul stresului profesional. Dragoste:
Atracţia pe care o exerciţi asupra
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e sufi-
cient să faci doar un semn pentru a avea pe
cine doreşti. Financiar: Nu este timpul
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri.

GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: E nevoie
să-ţi pui puţină ordine în
orarul de odihnă şi în

obiceiurile alimentare. Dragoste: Sufe-
rinţele din amor nu te ocolesc, dar nu
cumva torni gaz peste foc fără motiv?
Financiar: Sunt şanse la venituri
colaterale şi ai noroc în investiţii şi în
relaţiile cu instituţiile financiare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă
legată de sănătate, ţi se

citeşte buna dispoziţie pe chip, ceea ce se
traduce şi printr-o stare fizică foarte bună.
Dragoste: În cazul unei relaţii nefericite,
acum găseşti puterea să te eliberezi.
Financiar: Există probabilitatea unor
negocieri reuşite şi a încheierii unui con-
tract sau a unei colaborări care te avanta-
jează. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi
alini stresul mâncând mai

mult decât trebuie şi evită alimentele prea
grase ori prea dulci. Dragoste: Noul ţi se
pare foarte incitant, eşti dornic de
aventură, de schimbare, de a cuceri o nouă
redută. Financiar: Ești norocosul astrelor
când vine vorba de bani.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Poate n-ar
fi rău să faci o vizită la

stomatolog şi să iei un supliment cu
vitamine şi minerale. Dragoste: Posesivi-
tatea, dorinţa de a fi lângă tine permanent,
de a răspunde numai la ordinele tale nu fac
bine vieţii de cuplu. Financiar: Situația fi-
nanciară se se află într-o perioadă liniștită.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai
vechi, pe care le credeai re-
zolvate sau măcar uitate, pot

reveni acum în actualitate cu destul de
multă intensitate. Dragoste: Viața de cuplu
e armonioasă și vrei să petreci cât mai mult
timp cu cel drag. Financiar: Banii ajung
pe un nivel care te determină să vezi şi
partea bună a lucrurilor.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Oranismul îţi va
transmite diverse avertis-
mente cu privire la sistemul

respirator, umeri, braţe, mâini, claviculă.
Nu le ignora! Dragoste: Ai sex-appeal iar
sentimentele tale sunt intense, greu de con-
trolat. Financiar: Ai şansa să atingi ceva
la care ai tot visat în ultima vreme.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Simţi
nevoia să te odihneşti mai
mult, să mănânci mai

consistent, să îţi aduni puterile. Dragoste:
Atmosfera din cămin este cam tensionată,
tonul partenerului este mai tot timpul
ridicat şi ţi-e greu să menţii pacea de la o
zi la alta. Financiar: Planul financiar este
instabil.

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Perioadă
caracterizată de excese,
care ar putea să nu-ţi pice

bine dacă ai vreo sensibilitate anume.
Dragoste: Partenerul tău trece prin mo-
mente mai dificile şi eşti puternic influ-
enţat(ă) de ceea ce simte. Financiar: Te
confrunţi cu o posibilă criză bănească.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Eşti în cea
mai bună formă, te simţi

excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai
ales cuplurilor mature sau celor cu mari
diferenţe de vârstă între parteneri. Finan-
ciar: Nu te arunca așa, la primul impuls în
cheltuieli neprevăzute. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Veghează
să-ţi menţii un bun echilibru
mineral. Atenţie mai ales la

calciu şi magneziu! Dragoste: Bate vântul
schimbării prin viața ta sentimentală, dar te
așezi cumva contra curentului, pentru că nu
dorești schimbarea. Financiar: Este un
moment propice pentru o investiție majoră. 

☺- Domnule doctor, strigă asistenta
alarmată, pacientul care tocmai a ieșit de la
dumneavoastră a murit pe hol!
- Schimbă-i repede poziția, să pară că
tocmai intra!

☺Intră un tip cu maşina în service. Unul
din mecanici îi spune imediat:
- E ruptă cureaua!
- Wow, eşti tare! Cum ţi-ai dat seama?
- Păi ţi-au căzut pantalonii!

☺Un bărbat dacă vrea ceva, face. Dacă nu
vrea, nu face. Un bărbat care nu vrea, dar
face, e un bărbat însurat.

☺O blondă la farmacie:
- Puteţi să-mi daţi un test de sarcină?
- De care?
- Negativ, dacă se poate!

☺Iubește-ți dușmanul! El este singurul
prost care se gândește la tine nonstop.

☺Nevasta unui preot nu prea bogat vine
din oraş cu o rochie nouă. Când vede
chitanţa de 400$, preotul se face foc:
- Eu pun bani deoparte să avem mâncare şi
să întreţin casa, iar tu?
- Bărbate, nu m-am putut abţine, tentaţia a
fost prea mare. Ca şi cum un demon mi-ar
fi şoptit: „Îţi stă bine! Îţi stă bine!”
- Păi şi de ce n-ai zis cum te-am învăţat eu:
„Îndepărtează-te satană de mine!”
- Aşa am zis, dar el a continuat: „Şi de la

distanţă îţi stă bine, și de la distanță îți stă
bine!”

☺La psihiatru:
- Dom' doctor, este aici un pacient care se
crede invizibil.
- Spune-i că nu pot să-l văd acum!

☺ Ce mai e nou pe la şcoală, fiule?
- Nimic. Mi-au prelungit contractul pentru
clasa a IV-a.

☺Un tip ajunge mort de beat acasă. Ne-
vastă-sa îl ia la palme:
- Mai bei, mă porcule? Zi, mă, mai bei?
El, reuşind cu greu să-şi ridice capul:
- Toarnă!

☺Telefon la poliţie:
- Săptămâna trecută v-am semnalat dispa-
riţia soţiei mele. Ei bine, puteţi abandona
cercetările.
- Aţi găsit-o?
- Nu. Dar între timp am mai reflectat.

☺- Gigel, tatăl tău nu te mai ajută să-ţi faci
lecţiile pentru acasă?
- Nu, doamnă profesoară, ultimul 3 l-a
jignit profund.

- De ce în România pe mașina poliției scrie
112?
- Să știe cum să intre polițaii în mașină: 1
la volan, 1 în dreapta și 2 în spate!
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LAVALLAVAL

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Varză de Bruxelles la tigaie cu oțet balsamic 
Mulți strâmbă din nas când aud de varză de
Bruxelles. Dacă sunteți un astfel de mof-
turos, încercați această rețetă - șansele ca să
vă schimbați opinia sunt foarte mari!
Varza de Bruxelles face parte din aceeași
familie cu varza, conopida și broccoli. Este
originară, după unii autori, din nordul Eu-
ropei, fiind cultivată înainte de anul 1200
pe teritoriul de azi al Belgiei. După alții, ea
provine din nordul Italiei, fiind una dintre
delicatesele Romei antice.
Beneficiile sale pentru sănătate sunt
nenumărate. Este una dintre cele mai bune
surse de vitamina K, are un conținut ridicat
de vitamina C și alți antioxidanți și este o
sursă bogată de fibre, minerale și acid folic.
Datorită acestor calități nutriționale, varza

de Bruxelles ajută la prevenirea și tratarea
bolilor inflamatorii, la prevenirea bolilor
cardiovasculare și la facilitarea digestiei.

INGREDIENTE 
500 g varză de Bruxelles
2 linguri de unt
o lingură de usturoi tocat
1/4 cană de zeamă (broth) de legume
4 linguri de oțet balsamic
Sare și piper negru, proaspăt măcinat

MOD DE PREPARARE
1. Spălați bine verzele, înlăturați cotoarele
și tăiați-le în jumătăți.   
2. Într-o tigaie, topiți untul la foc mediu.  
3. Puneți jumătățile de varză în tigaie cu

partea tăiată în jos și lăsați-le să se rume-
nească cca 5 minute fără să amestecați.
4. Adăugați usturoiul mărunțit. Când ustur-
oiul devine auriu (într-un minut sau două),
asezonați cu sare și piper după gust, turnați
zeama de legume și acoperiți parțial. Lăsați
la gătit 5 minute.
5. Adăugați apoi oțetul balsamic, ameste-
cați bine și lăsați pe foc încă 2-3 minute.

SUGESTII DE SERVIRE
Puteți să serviți varza de Bruxelles astfel
preparată ca garnitură la o friptură de pui la
cuptor. Puteți, de asemenea, să adăugați
câteva bucățele de bacon și să o serviți ca
antreu. Mărind cantitățile, ea poate constitui
chiar și un delicios fel principal.
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