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Cea de-a IX ediție a Târ-
gului Artizana va pre-
zenta obiecte unice,
lucrate manual cu multă
pasiune și răbdare de
către artizani locali, din
comunitatea noastră și
din alte comunități.

detalii în
pagina 4
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Ce au în comun cele mai de temut
boli din ziua de azi?

Boli de inimă, diabet,
cancer - toate acestea
au în comun inflamația
cronică, cea pe care nu
o putem vedea, care nu
se vindecă, care e cro-
nică și are consecințe
grele. 

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

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

Duminică, 17 noiem-
brie, între orele 10.00-
17.00, în Sala Mare a
Centrului comunitar
6767 Côte-des-Neiges
din Montreal, va avea
loc tradiționalul Târg
de Crăciun Artizana
2019. Intrarea este
liberă.

Cea de-a IX ediție a expoziției
cu vânzare de obiecte de artizanat,
realizate și expuse de către arti-
zani locali din comunitatea
română, dar și alte comunități, va
prezenta obiecte unice, lucrate
manual cu multă pasiune și răb-
dare. 

Asemeni edițiilor precedente,
vizitatorilor li se oferă minunata
ocazie să găsească obiecte origi-

nale: cosmetice naturale, bijuterii
confecționate manual, broderii,
tablouri, iconițe pictate, eșarfe,
uleiuri esențiale și multe alte lu-
cruri pentru cadouri, dar și pentru
sine. 

Artizanii, la rândul lor, au
prilejul să-și prezinte creațiile, să-
și demonstreze dibăcia și talentul,
să asculte aprecierile celor din jur
și să aibă satisfacția recunoașterii
muncii lor. Cei care doresc să par-
ticipe în calitate de artizan sunt ru-
gați să trimită un email la adresa
lsurugiu9gmail.com până la 15
noiembrie cu următoarele infor-
mații: nume și coordonate (email,
telefon); numele companiei, site
web/pagină FB (dacă există); ca-
tegoria de produse oferite: cera-
mică, lemn, produse pentru copii,
cosmetice, textile, bijuterii și al-
tele; o fotografie reprezentativă a
produselor oferite. Taxa de parti-
cipare este de 20$ (masă și scaun
incluse).

Târgul de Crăciun Artizana
2019 include și un recital al în-
drăgitei interprete Catalina
Mirica, care va începe la ora
13:00. Ea va cânta câteva din
piesele sale originale, precum și
șlagăre din repertoriul românesc și
internațional.

Pentru copii se vor organiza
diverse ateliere gratuite pe tot par-
cursul zilei. Un atelier de orna-
mentare (fructe și legume) se
oferă gratuit pentru adulți și
copii între orele 15.30-16.30 cu
animatoarea Aliona Stejar. 

Menționăm, de asemenea, și
prezența Svetlanei Semintina, cea
care la ediția precedentă a Târgu-
lui de Crăciun Artizana a încântat
vizitatorii cu exponatele sale
unice. Și de data aceasta, lucrătura
sofisticată a costumelor populare
românești din colecția sa va putea
fi admirată și apreciată. 

Toți vizitatorii vor obține la in-
trare bilete gratuite pentru o
tombolă a cărei tragere la sorți va
avea loc între orele 16.00-16.30.
Prezența nu este obligatorie:
câștigătorii vor fi anunțați și prin
telefon.

Asociația Artizana a fost înfi-
ințată în anul 2016 și este dirijată
de dr. Liliana Surugiu, președintă
și membru fondator, dr. Ala
Mîndîcanu, administrator și mem-
bru fondator și Oleg Păcăleu, tre-
zorier.

Prezenta ediție Artizana este
organizată în colaborare cu Asoci-
ația Culturală Română, Comuni-
tatea Moldovenilor din Quebec și
ziarul Accent Montreal. Info: FB
Association Artizana, dr. Liliana
Surugiu: lsurugiu9gmail.com |
514-342-2982.

ACCENT MONTREAL

Târgul de Crăciun Artizana
2019

EVENIMENT | ARTIZANAT

Între 7 și 19 noiembrie, Ga-
leria de artă contemporană de
Bellefeuille găzduiește o nouă
expoziție a marelui artist de ori-
gine română Peter Krausz. Ex-
poziția va fi prezentată în cea
mai nouă sală a galeriei, cea si-
tuată la 1455 Sherbrooke Ouest,
la doar câțiva metri de Musée
des Beaux-Arts de Montréal.
Vernisajul va avea loc sâm-
bătă, 9 noiembrie, între orele
14:00 și 17:00.

Relația om-natură, conceptul
de frontieră, trecerea timpului
(viață, moarte, anotimpuri, reîn-
noire) sunt elemente centrale în
arta lui Peter Krausz. Le vom în-
tâlni și în această expoziție, în
care tablourile sale imense, în-
fățișând peisaje bucolice, con-
trastează cu cele în care vedem
intervenția omului asupra pe-
isajului natural - mine de su-
prafață abandonate, o natură
sterilă, dezolantă, devastată.

Născut în România (în
1946), Peter Krausz a studiat
arta murală la Institutul de Arte
Plastice Nicolae Grigorescu din
București, între 1964 și 1969.
Din 1970 trăiește la Montreal. A
fost timp de zece ani (1980-
1990) curatorul și directorul Ga-
leriei de Artă a Centrului Saidye
Bronfman și profesor la Univer-
sitatea Concordia. În prezent,
este profesor titular la Université
de Montréal (din 1991). De-a
lungul timpului, Peter Krausz a
participat la numeroase expoziții
solo și de grup, la Montreal,
Quebec, Toronto, Vancouver, în
Statele Unite și în Franța. 

Opera sa este vastă, in-

cluzând, pe lângă peisaje monu-
mentale, desene în cărbune, pic-
tură murală, fotografie sau
instalații. Lucrările lui Peter
Krausz se găsesc în colecțiile
unor prestigioase muzee și insti-
tuții de artă: Canada Council for
the Arts Art Bank, Musée na-
tional des beaux-arts du Québec,
Musée d'art contemporain de
Montréal, Musée des beaux-arts
de Montréal,  Jewish Museum
din New York, Arkansas Art
Centre și Artothèque (Mont-
pellier, Franța). Operele sale
sunt de asemenea incluse în
colecțiile ministerului Afacerilor
Externe al Canadei, Consiliului
de Arte din Montreal, Muzeului
de arheologie Pointe-à-Callière,
Bibliothèque nationale du
Québec, Musée d'art de Joliette,
Musée des Beaux-arts de Sher-
brooke și Musée Régional de Ri-
mouski. 

Lucrările sale se regăsesc și
în numeroase colecții corpora-
tive, precum cele ale Air
Canada, Astral Media, Bank of
Nova Scotia, Bell Canada, Bom-
bardier, Cirque du Soleil,
Citibank, Royal Bank, Sun Life
și Teleglobe Canada. 

Ca artist el este reprezentat
de Galeria de Bellefeuille în
Montreal, de Galeria Mira Go-
dard la Toronto, de Galeria
Wallace în Calgary, Galeria
Jones în Vancouver și Forum la
New York. 

În 2011 Peter Krausz a de-
venit membru al Royal Cana-
dian Academy of Arts. Site-ul
său este: www.peterkrausz.com.

ACCENT MONTREAL

PPeetteerr  KKrraauusszz,,  oo  nnoouuăă
eexxppoozziițțiiee  llaa  GGaalleerriiaa
ddee  BBeelllleeffeeuuiillllee

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Fotografie de la Târgul de Crăciun Artizana 2018. Facebook/Associa-
tionArtizana.
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Sâmbătă, 23 noiembrie, aso-
ciația La Muse Héritage Musi-
cal prezintă concertul Noël
enchanté, menit să ani-
verseze un deceniu de la înfi-
ințarea corului La Muse.

Tradiționalul concert de Crăciun al aso-
ciației La Muse Héritage Musical are o
semnificație aparte anul acesta, căci el su-
bliniază un deceniu de existență al corului
La Muse - un parcurs presărat cu zeci de
evenimente încununate de succes, concerte,
turnee și multiple colaborări cu soliști vo-
cali și instrumentiști de mare talent.

Intitulat Noël enchanté, concertul va
avea loc în data de 23 noiembrie, la Bise-

rica Evanghelică Restauration din Mon-
treal. Este prima oară când La Muse con-
certează aici, sala fiind aleasă pentru
dotările sale excepționale (efecte de lumini,
sonorizare, ecrane de proiecție), potrivite
pentru un eveniment spectacol, așa cum va
fi Noël enchanté.

Ioana German, fondatoarea și dirijoarea
corului, a ales în mod special un concert de
Crăciun pentru a marca această aniversare,
căci corul La Muse este unul multicultural,
cu un public divers, oglindă a societății în
care trăim. Cum sărbătoarea Crăciunului
permite reunirea mai multor culturi, pro-
gramul va fi alcătuit din colinde, piese
cunoscute și mai puțin cunoscute,
românești și din repertoriul internațional, ce
vor fi cântate în franceză, engleză, italiană
și română.

Concertul se va bucura de participarea a

șase soliști, colaboratori fideli ai proiectelor
La Muse: sopranele Marina Negruță, Co-
rina Maria Zosim, Felicitas Iștoc, Anca
Maria Grigoriu și Marie-Claire Fafard-
Blais, și baritonul Serghei Vîrticuș. În de-
cursul celor zece ani, acești artiști (și mulți
alții) s-au alăturat evenimentelor La Muse,
încântând publicul fiecare în felul său.

Soprana Marina Negruță, principala
artistă a proiectelor La Muse, a interpretat
multe roluri ca solistă, cântând muzică de
Iacob Mureșianu (baladele Brumărelul și
Erculean, oratoriul Mănăstirea Argeșului și
numeroase alte piese solo), Ciprian Po-
rumbescu (opereta Crai nou), Tudor
Brediceanu, Gheorghe Dima, Eugen Doga,
Debussy, Mozart, Brahms etc.

Sopranele Corina Maria Zosim, Feli-
citas Iștoc, Anca Maria Grigoriu și Marie-
Claire Fafard-Blais au fost pe afișul multor

recitaluri, concerte, festivaluri produse de
La Muse Héritage Musical. La fel și solis-
tul Serghei Vîrticuș, o bogată și armonioasă
voce de bariton, pe care publicul l-a putut
admira în rolul Ispravnicului din opereta
Crai nou de Ciprian Porumbescu. O ade-
vărată comoară a proiectelor La Muse este
și pianistul Beguentch Gueldyev care, fie ca
acompaniator, fie ca solist, captivează au-
diența prin măiestria interpretării sale.

Parcursul corului La Muse este unul
inedit în cadrul comunității noastre, așa
cum Ioana German a ținut să precizeze.
„Am subliniat mereu rădăcinile românești,
am promovat în fiecare concert muzica
cultă românească reunind coriști cu diferite
apartenențe culturale, reușind să îi facem să
înțeleagă, să pătrundă melosul romanesc.
Doresc din toata inima să continui acest
proiect, îmbunătățindu-l mereu.”

Nu ne îndoim de acest lucru, mai ales
uitându-ne la proiectele care sunt deja pe
agenda asociației pentru următorii doi ani:
repunerea în scenă a operetei Crai nou în
primăvara 2020, un spectacol care, reamin-
tim, s-a bucurat de un mare succes la Mon-
treal și Toronto în 2016; prezentarea
oratoriului bizantin de Crăciun Nașterea
Domnului de Paul Constantinescu, pre-
conizată pentru sfârșitul anului viitor.
„Dorim să creăm un moment memorabil cu
acest concert”, mărturisește Ioana German,
căci această lucrare vocal-simfonică este „o
piesă de o valoare inestimabilă, o creație de
mare măiestrie compozițională, cu armonii
fluide și acorduri cu modulații de o rară fru-
musețe”, a completat dirijoarea. Apoi, pen-
tru vara anului 2021, La Muse pregătește un
nou turneu în România, al treilea, care îl va
avea ca invitat pe reputatul dirijor mon-
trealez Louis Lavigueur.

Până atunci însă publicul meloman este
așteptat pe 23 noiembrie, ora 19:00, la con-
certul aniversar Noël enchanté, la Biserica
Restauration (740 Rue Roy Est, Montreal,
H2L 1E2, metrou Sherbrooke). Bilete: 25$
în prevânzare, 35$ la ușă. Rezervări: 450-
541-1959. ACCENT MONTREAL

Anul acesta, corul La Muse sărbătorește un
Crăciun special

EVENIMENT | CONCERT

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Ioana German dirijind corul La Muse și orchestra La Muse Diversité într-un concert susținut la Paris, la biserica La Madeleine, în iulie
2019. Concertul a făcut parte dintr-un turneu La Muse ce a inclus Austria, Ungaria și Franța.
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Revista Candela de Mon-
treal organizează cea de-a
patra ediție a Festivalului
Candela duminică, 10
noiembrie, între orele
13:00-17:00, la Casa Ro-
mână „Petre Popescu”. In-
trarea este gratuită.
CORINA DIANA HAIDUC
corina.haiduc@accentmontreal.com

Festivalul Candela,
un eveniment ex-
cepțional și unic, se
dorește a fi o vitrină
artistică și culturală a
comunității româ-
nești montrealeze

printr-o expoziție de pictură, o expo-
ziție de carte și un program artistic
variat. Aflat la a patra ediție, festivalul
din acest an dorește să atragă cât mai
mulți participanți, expozanți, artiști și,
de asemenea, spectatori români sau de
alte nații, care să ducă mai departe
vestea talentului românesc. Evenimen-
tul are loc la Casa Română „Petre

Popescu” a Catedralei Buna Vestire
(8060 Christophe-Colomb, Montreal),
prin amabilitatea preotului Liviu
Alexandrescu.

Românii stabiliți departe de casă și-
au adus cu ei și zestrea moștenită din
moși-strămoși: să știe să fluiere doine
la caval, să tropotească mărunt în sârbe
și hore, să cânte cu tril de ciocârlie o
bătută moldovenească sau melancolii
de romanțe cu parfum de crizantemă
din toamna târzie; să așeze pe hârtie cu
pană măiastră oful și bucuria deo-
potrivă sau cu penelul să zugrăvească
frumusețea lumii și a sufletului lor de
artiști. Ca să-și aline dorul de cei dragi
rămași departe sau de plaiurile natale.
Ca să arate copiilor și nepoților de unde
vin și încotro se duc.

Scriitorul Victor Roșca, inițiatorul
acestui festivalului și fondatorul și
redactorul-șef al revistei Candela, va
deschide evenimentul printr-un cuvânt
de bun venit.

Pentru expoziția de pictură, artista
Rodica Vinca a reușit să atragă mai
multe nume ce rezonează pe scena
montrealeză a artelor plastice. Astfel,
publicul va avea privilegiul să admire -
și sperăm să și investească - pânze
semnate de: Anca Ciupitu, Sorin Crețu,

Eva Halus, Cătălin Domnițeanu, Mo-
dest Bursucianu, Modesta Lupașcu,
Ryan Ilinca, Carmen Doreal, Petru
Birău, Șerban Popa, Octav Bibere,
Rodica Vinca și debutantul Csaba
Kirschner.

Cei care doresc să facă cunoștință
cu litera scrisă de membrii Asociației
Canadiene a Scriitorilor Români,
Leonard I. Voicu, președintele ACSR,
va prezenta nume ca: Victor Roșca,
Vladimir Paskievici, Jacques
Bouchard, Ionela Manolescu, Doina
Hanganu, Lia Ruse, D. H. Silvian,
Cătălina Stroe, Marcela Straua, Eugen
Caraghiaur, Leonard I. Voicu și Corina
Diana Haiduc.

Vor fi de asemenea prezenți, prin
cărțile lor, și alți poeți și scriitori din
comunitate: George Filip, Eva Halus,
Nicolae Marinescu, Cristina-Marina
Murgea, Boris Guzun, Carmen Doreal
și Melania Rusu Caragioiu.

Merită menționată prezența An-
gelei Faina cu obiectele sale de arti-
zanat, care debordează de creativitate
și măiestrie și sunt atât de specifice
culturii românești.

Soliștii incluși în programul din
acest an al festivalului sunt soprana
Diana Vîrlan și interpreta de muzică
populară Mariana Iluțiu, cărora li se
vor alătura instrumentistul Mircea
Gheorghescu și Lidia Constantinescu
pentru acompaniamentul la pian.
Marcela Straua și George Filip vor în-
tregi programul prin vers, prezență
caldă și emoție de toamnă.

Tombola, minuțios pregătită, va fi
o surpriză de final, din care toată lumea
va câștiga.

Cea mai recentă ediție a revistei
Candela va putea fi procurată de dori-
tori pe tot parcursul serii.

Corina Diana Haiduc este de profesie
farmacist, cu o pasiune pentru scris și
pictat. Ea este președinta Asociației
Culturale Române, secretară de
redacție la revista Candela și organi-
zatoarea și prezentatoarea celei de-a
4-a ediții a Festivalului Candela.

Festivalul Candela, la a 4-a ediție

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!

EVENIMENT | FESTIVAL

SALONUL VINURILOR ROMÂNEȘTI, EDI�IA A
DOUA
Duminică, 3 noiembrie 2019, orele 14:00 - 19:00,
la Galeria Lounge TD Montreal (305 Sainte-Cathe-
rine Ouest, Montreal, H2X 2A3) are loc a doua
ediție a Salonul Vinurilor Românești. Degustarea
de vinuri va fi însoțită de muzică și mâncare
tradițională românească precum și de artizanat.
Cramele prezente la salon sunt: Albrau Bere,
Crama Casa Bolgiu, Crama Girboiu,  Crama Her-
meziu, Domaines Vinarte,  Gramma Wines, Le-
gendary Dracula, Romanian Old Wines, Viile
Budureasca. Vor fi de asemenea prezentate vinuri
vechi (anii '60, '70 ,'80 ), pelin, bere românească și
multe altele. Biletele se pot achiziționa pe rețeaua
www.eventbrite.ca/Le Salon des Vins Roumains.
Informații: Mihai Popescu | mihai@live.ca | 514-
444-3712.

O NOUĂ ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Mihai Eminescu din Montreal se întâl-
nește joi, 21 noiembrie, ora 18:00, la Centrul Co-
munitar 6767 Côte-des-Neiges, sala 602. Profesorul
Jaques Bouchard va prezenta cartea Răgazurile lui
Filotheos pe care a tradus-o în română din limba
greacă veche. Autorul cărţii este Nicolae Mavrocor-
dat (1670-1730), primul domn fanariot din Țările
Române. Printre invitați se află și scriitoarele Co-
rina Caltan şi Flavia Maria Goga. Cu ocazia întâl-
nirii cenaclului din luna noiembrie se va oficializa
primirea în rândurile Asociației Canadiene a Scri-
itorilor Români (ACSR) a diaconului Nicolae Mari-
nescu. Pentru informații suplimentare: Leonard I.
Voicu | 514 910 6738 | leonardvoicu@gmail.com.

ÎNTÂLNIRE LA CLUBUL DE LECTURĂ DE LA ȘCOALA
JUNIMEA
În fiecare sâmbătă, începând cu ora 11:00, la Școala
Junimea Română din Montreal își desfășoară acti-
vitatea un club de lectură. Cei care doresc să par-
ticipe pot veni cu cartea preferată sau cu propuneri
de subiecte. Persoanele care doresc să își prezinte
lucrările sunt de asemenea binevenite. Confirmarea
prezenței este recomandată prin email la adresa
contact@junimearomana.com sau prin mesaj text la
514-884-6530. Școala Junimea Română are sediul
în incinta colegiului Brébeuf, Pavillon Lalemant,
Secteur D3, 5625 av. Decelles, H3T 1W4, Mon-
treal. Parcare gratuită disponibilă. 
Informații despre cursurile și activitățile școlii: 
junimearomana.com.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

Imagine de la ediția precedentă a Festivalui Candela: FOTO: Arhiva CMQ.
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Eva Halus: Dle Petru Birău, ați venit la
Montreal în octombrie 2018 cu ocazia
unei expoziții personale intitulată ,,Oa-
meni și locuri din România”, organizată
tot la Casa Română. În lucrările dvs. -
portrete de țărani, portrete ale unor oa-
meni de cultură, peisaje - se observă cu
ușurință atenția pentru detaliu. Sagaci-
tatea dar și naturalețea cu care creați o
descriere a locurilor pe care le cunoașteți
și îndrăgiți din România și a oamenilor ei,
v-au pus de curând în fața unui nou
proiect, foarte ambițios: realizarea unui
bust al poetului nostru național, Mihai
Eminescu. Cum s-a născut această idee?
Petru Birău: Ideea a fost a domnului
Leonard Ionuț Voicu, care anul trecut, când,
așa cum spuneați am avut expoziția per-
sonală aici la Montreal, tot la invitația dum-
nealui, mi-a propus să fac un bust al lui
Eminescu și am acceptat provocarea. Este
o lucrare dificilă, la care am muncit câteva
luni de zile, trecând prin diferite etape și
materiale, pe tot acest parcurs fiind încura-
jat de domnul Voicu. Rezultatul se poate
vedea pe strada Christophe-Colomb, în fața
Casei Române și a Catedralei Ortodoxe
,,Buna Vestire” din Montreal.

EH: Povestea dvs. ca artist este foarte in-
spirantă. Sunteți un exemplu viu a ceea ce
înseamnă să-ți urmezi visul, pasiunea.
Vorbiți-ne despre transformarea dvs. din
miner în artist cu expoziții în România și
peste hotare.
PB: Am avut un traseu al vieții destul de

sinuos, cu multe ezitări, treceri și întârzieri,
dar pasiunea pentru artă a fost permanentă.
Datorită împrejurărilor familiale nu am
putut să plec de acasă ca să mă specializez
în domeniu imediat după terminarea liceu-
lui și am lucrat 21 de ani la mina Lonea. În
tot acest timp însă am pictat, am avut
expoziții în țară, la Cluj, Petroșani, Hune-
doara etc. Când aveam 40 de ani s-a deschis
o secție de Pedagogia Artelor Plastice și
decorative la Universitatea ,,Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu și atunci, fiind mai
aproape de Petrila, am renunțat la mină și
am început studiile universitare. A urmat
apoi un master și un doctorat în artă la Uni-
versitatea de Vest din Timișoara, timp în
care am trecut în învățământ.

EH: Teza dvs. de doctorat are titlul
„Arhetip și expresie artistică în costumul
popular românesc - surse în creația pro-
prie”. Cum vă ajută arta populară
românească să interpretați realitatea seco-
lului XXI? Și ce altceva vă mai inspiră
creația?
PB: Sunt născut și trăiesc în satul Cimpa,
de lângă Petrila, unde localnicii, în urmă cu
vreo sută de ani, au primit denumirea de
momârlani, derivație a termenului ,,marad-
vany”, din maghiară, care ar avea sensul de
rămășițe, băștinași, considerați a viețui aici
din vremea dacilor. Am avut ocazia să
cunosc oameni deosebiți, oieri de munte -
pe care Brâncuși îi distingea net de cei de la
șes - tradiții și obiceiuri ancestrale, un port
popular românesc autentic, care mi-au

influențat creația artistică, conducându-mă,
chiar involuntar, către o viziune aparte. Mă
inspiră mult și peisajul din satul natal și îm-
prejurimi, care știu că este neschimbat ,,de
când o făcut Dumnezeu lumea”, cum spune
un consătean.

EH: Revenind la bustul lui Eminescu și
intrând pe tărâmul sculpturii, ce loc ocupă
sculptura în arta dvs., când ați început să
sculptați și ce alte opere ați mai realizat?
PB: Când eram copil de vreo 7-8 ani
mergeam cu oile, ori cu vacile pe deal și
atunci, din plictiseală, am început să caut
prin copaci diferite crengi, pe care le cio-
pleam cu un briceag, imaginând diferite în-
fățișări antropomorfe sau zoomorfe. Tot de
pe atunci am început să modelez forme în
lut, pe care iarna le uscam în lerul sobei.
Din păcate, nu mai am niciuna dintre aceste
încercări. Mai târziu, primul modelaj serios
a fost un cap de copil, din lut, după care au
urmat bustul lui Brâncuși realizat în gips,
câteva sculpturi în lemn, dintre care aș re-
marca portretul lui Ion D. Sârbu de dimen-
siuni mari și acum bustul lui Eminescu.
Deci pot spune că sculptura devine o pre-
ocupare pregnantă în activitatea mea și sper
să mai pot realiza lucrări importante.

EH: Vorbiți-ne despre realizarea acestei
statui la nivel conceptual și tehnic. Care a
fost sursa dvs. de inspirație - alte reprezen-
tări sculpturale ale poetului, poezia emi-
nesciană însăși? În ce constă ori-
ginalitatea execuției?
PB: Sursa principală de inspirație pentru
bustul lui Eminescu a fost fotografia sa cea
mai cunoscută, făcută la Praga în 1869, pe
când avea 19 ani, în atelierul fotografului
Jean Tomas. Aceea cred că este imaginea
reprezentativă a lui Eminescu, mai ales în
ipostaza consacrată de ,,poet al iubirii”.
M-am documentat mult și pot spune că am
studiat cam două luni imagini ale altor
monumente ale lui Eminescu, din țară și
străinătate, dar nu m-au inspirat. Am făcut
zeci de schițe și desene cu portretul său și
abia apoi am trecut la modelarea în gips.
Periodic îi trimiteam dlui Leonard Voicu fo-
tografii cu diferite etape de lucru și mereu
am primit răspunsuri de încurajare. La final
a fost turnat în bronz și l-am trimis la Mon-
treal unde dl. Voicu comandase impresio-
nantul soclu din granit pe care a fost montat
- donația sa și a familiei pentru comunitatea
românească din Montreal, prin intermediul
Catedralei Ortodoxe Române ,,Buna Ve-
stire” de aici.

EH: Prin această statuie, numele dvs. este
legat acum de istoria comunității ro-
mânești montrealeze. Ce doriți să trans-
miteți cititorilor Accent Montreal și
comunității noastre?
PB: Mă bucur foarte mult că am fost ales
să realizez această lucrare, cea mai impor-
tantă până acum pentru mine, și mulțumesc

pe această cale d-lui Leonard Ionuț Voicu,
Președintele ACSR, inițiatorul și finanța-
torul proiectului. Mulțumesc confraților
români de aici, care apreciază monumentul
și m-au primit cu atâta căldură, părintelui
preot paroh Liviu Alexandrescu și tuturor
prietenilor care au fost prezenți la momen-
tul dezvelirii statuii. Mulțumesc de aseme-
nea publicației Accent Montreal și vă
doresc mult succes în continuare!

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, întotdeauna în
ritm cu natura. În paralel cu
o bogată activitate expozi-
țională, ea a publicat patru
volume de poezii și trei de

interviuri cu personalități românești din Mon-
treal.

Petru Birău: „Pasiunea mea pentru artă a fost
permanentă”

Petru Birău, repere
biografice
Născut în 1966 în localitatea Cimpa, jud.
Hunedoara, Petru Birău a fost, timp de
21 de ani, miner la mina Lonea. Pasiunea
sa pentru artă a existat însă dintotdeauna
și, atunci când a fost disponibilizat din
minerit, s-a consacrat acestei pasiuni, in-
vestind banii primiți pentru a studia la
Facultatea de Pedagogia Artelor Plastice
şi Decorative din Târgu Jiu. Și-a luat li-
cența în Arte vizuale la Universitatea de
Artă şi Design din Cluj-Napoca și și-a
continuat studiile până la nivel doctoral
(Universitatea de Vest din Timișoara) cu
o teză intitulată „Arhetip și expresie
artistică în costumul popular românesc -
surse în creația proprie”.
A devenit profesor de desen la şcolile din
Valea Jiului și a participat la numeroase
expoziții personale și de grup atât în
România (Cluj, Timișoara, București,
Alba-Iulia, Târgu-Jiu etc.), cât și în
străinătate, în Franța (2007, 2011 și
2012), Germania (2013), Bulgaria (2013
și 2015) și Canada (Montreal, 2018).
În paralel, Petru Birău are și o activitate
publicistică intensă, fiind colaborator la
numeroase reviste culturale. A publicat
în volume și reviste de specialitate
despre opera lui Brâncuși (concept și in-
stalație), despre simbolurile antropo-
morfe în monumentele funerare din
Cimitirul vesel de la Săpânța, despre
matricea spirituală în costumul
tradiţional românesc, despre expresia
vizuală în transmodernism sau dimensi-
unea magică a artei, pentru a aminti doar
câteva din tematicile abordate în lu-
crările sale publicate.
Este membru al Uniunii Artiștilor Plas-
tici, Filiala Târgu-Jiu, și un neobosit
promotor al tradițiilor populare
românești.

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

Un artist cu un parcurs mai puțin obișnuit; un talent și o pasiune
pentru arta plastică ce și-au făcut drum în ciuda obstacolelor; un
nume, legat în bronz, de comunitatea noastră din Montreal: Petru
Birău. El este autorul statuii lui Mihai Eminescu ce în data de 22 sep-
tembrie 2019 a fost instalată în fața Casei Române de lângă Catedrala
Buna Vestire, grație unei donații din partea familiei Leonard. I. Voicu.
Vă prezentăm un interviu cu pictorul și sculptorul Petru Birău, în care
vom încerca să aflăm etapele acestui proiect și biografia sa ca artist.

►

Petru Birău alături de bustul lui Eminescu, lucrarea sa în bronz instalată la Montreal.
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Cele mai multe dintre cele
aproape 7,5 milioane de
gospodării din România
sunt de pensionari: 43,6%
din total.

Cele mai multe dintre cele aproape
7,5 milioane de gospodării din Româ-
nia sunt de pensionari, după statutul
ocupațional al capului gospodăriei,
potrivit datelor publicate de INS în lu-
crarea „Condițiile de viață ale popu-
lației din România, în anul 2018” și
citate de Cursdeguvernare.ro.

Cu un procentaj de 43,6% din total,
acestea au devansat gospodăriile de
salariați (39,6%).

În această situație, dată fiind și în-
clinația de a merge la vot (din varii mo-
tive, de la gradul de implicare civică și
până la timpul disponibil rămas după
activitățile cotidiene), pentru a se putea
lua măsuri de politică economică op-
time la nivel național ar fi necesară
disponibilitatea de a înțelege nevoile pe
care le au alte tipuri de gospodării, din-
colo de clișeele sociale.

Dacă se merge strict pe o combi-
nație între principiul democratic al ma-
jorității și interesul personal, atunci
decizia nu are cum să fie optimă, dată
fiind și structura pe grupe de vârstă a
gospodăriilor, așa cum reiese din datele
INS. Aproape 63% dintre acestea figu-
rează la categoriile de peste 50 de ani și
doar 37% se află în zona de maximă
productivitate profesională și familială.

Faptul că 68% dintre gospodării nu
includ copii dependenți, în timp ce
doar 32% au în îngrijire copii, com-
plică situația în adoptarea unor măsuri
pe termen lung, când efectele nu vor
mai afecta pe cei care au contribuit la
adoptarea deciziilor cu impact eco-
nomico-social.

Interesele pe termen scurt con-
cretizate în „să se dea majorări de la
buget acum, cât mai multe și mai mari,
până mai apucăm și noi” se bat în cap
cu dezvoltarea stabilă pe termen lung,
care să asigure generațiilor în activi-
tate și generațiilor de viitori con-
tribuabili un trai mai bun sub toate
aspectele, de la serviciile sociale și
până la infrastructura de transport sau
siguranța publică, nu doar în bani.

Gospodăriile de pensionari,
majoritare în România

ROMÂNIA | SOCIAL

Un sondaj intern USR arată
că Dan Barna a scăzut
după ancheta Rise Project,
iar Dăncilă a crescut cu
2%. Iohannis, deși a scăzut
și el, rămâne în continuare
pe primul loc în intențiile
de vot.

Un sondaj intern al USR consultat
de G4Media.ro și citat de Digi24.ro,
arată că Dan Barna a scăzut de la
19,7% la 18,5% în intenția de vot în
luna octombrie față de septembrie,
ocupând locul trei după Klaus Io-
hannis (scădere de la 40,5% la 39%) și
Viorica Dăncilă (creștere de la 21,4%
la 23,4%). Sondajul a fost realizat în
perioada 15-23 octombrie, după moți-
unea de cenzură care a dărâmat guver-
nul Dăncilă și după apariția anchetei

Rise Project despre proiectele europene
ale lui Dan Barna.

Intențiile de vot sunt calculate pe
alegători probabili (sunt excluși cei care
au răspuns că nu știu dacă merg la vot și
cei care au spus că probabil nu merg la
vot). Sondajul a fost realizat față în față
pe publicul intern, fără a capta intenția
de vot din diaspora.

Pe locul 4 se clasează Mircea Dia-
conu cu 8% (creștere de 0,4%), urmat
de Theodor Paleologu (3,8%) și Kele-
men Hunor (3,9%).

La întrebarea pe cine ați vota în
turul doi, în cazul în care în finală va
intra candidatul USR-PLUS, Klaus Io-
hannis conduce cu 39,8% (în scădere
față de septembrie), urmat de Dan
Barna (creștere).

Intenția de vot pentru partide arată
că PNL conduce cu 36,8% (staționare),
urmat de PSD (24,9%, scădere de
0,4%) și Alianța USR PLUS (19,9%,
scădere de 1,1%). Pro România ar
obține 6,5%, în creștere de aproape un
punct.

Sondaj intern USR: Iohannis
rămâne principalul favorit

ROMÂNIA | ALEGERI PREZIDEN�IALE | SONDAJ

Voyages Tam
DANIELDANIEL
● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
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Autoritatea Electorală Permanentă
(AEP) a aprobat înființarea a 835 de
secţii de votare pentru românii din
străinătate. Cele mai multe sunt în
Spania. În Canada vor fi nouă.

Cetățenii românii din diasporă și comunitățile
istorice, care au ales să-şi exprime opţiunea la urnă
şi nu prin corespondenţă la apropiatele alegeri
prezidențiale, au la dispoziţie câte trei zile pentru
fiecare tur de scrutin pentru a vota la una din cele
835 de secții de votare aprobate de AEP.

Cele mai multe  vor fi deschise în Spania - 143,
în 99 de localităţi. În Italia au fost aprobate 142 de
secţii de votare, dintre care cinci la Roma. În Ger-
mania se vor înființa 79, iar în Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord 72, dintre care 18 la
Londra. Românii din Franţa pot vota într-una din-
tre cele 50 de secţii aprobate de AEP. Cinci dintre
acestea sunt în Paris. În Republica Moldova vor fi
37 de secţii de votare, dintre care 12 la Chişinău.

Potrivit listei publicate de AEP, școli, centre
culturale, hoteluri, restaurante sau spaţii de diver-
tisment pentru copii vor găzdui multe din secţiile
de votare destinate românilor din diaspora la aceste
alegerile prezidenţiale. 

Canada nu și-a dat acceptul pentru înființarea
unor secții de votare în alte localități decât cele
unde se află misiuni diplomatice și oficii consulare.
Prin urmare, românii din Canada vor putea vota
doar la Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver, Cal-
gary, Quebec și Dieppe. 

La Montreal vor fi două secții de votare, am-
bele în clădirea unde își are sediul Consulatul
General al României: 1010 Sherbrooke Ouest,
Montreal, H3A 2R7, la etajul 6 și respectiv 15.
Tot două secții de votare vor fi și la Toronto, iar în
restul orașelor canadiene câte una.

Lista completă, care include și adresele secți-
ilor de votare, este disponibilă pe site-ul oficial al
Autorităţii Electorale Permanente, la
www.roaep.ro.

În 2014 românii din străinatate au avut la dis-
poziție aproape de trei ori mai puține secții ca acum
pentru a vota în cadrul scrutinului prezidențial - 294
vs. 835.    ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | ALEGERI PREZIDEN�IALE

883355  ddee  sseeccţţiiii
ddee  vvoottaarree  
ppeennttrruu  rroommâânniiii
ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee

Actualul președinte Klaus Iohannis
(susținut de PNL) rămâne în continuare
pe primul loc în intențiile de vot ale
românilor.
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Programul federal de pere-
cuație este un subiect
fierbinte în Alberta. A domi-
nat campania electorală
provincială în primăvară și
s-a făcut auzit și în cea fede-

rală. Vociferările Albertei pe acest subiect
sunt strâns legate de construirea unei con-
ducte trans-canadiene, care ar introduce mai
mult petrol albertan pe piață, transportându-
l în porturile din estul țării. Conducta ar
trece însă prin Quebec, iar Quebecul se
opune cu vehemență, considerând că
petrolul, în cuvintele primului ministru que-
bechez François Legaut, este o sursă „mur-
dară de energie” (Quebecul este însă deschis
la construirea unei conducte de gaz natural
care ar traversa teritoriul său) Drept urmare,
discursul frecvent întâlnit în Alberta, de la
simplu cetățean la Jason Kenney, prim-
ministru provincial, este că Quebecul frâ-
nează dezvoltarea economică a Albertei,
beneficiind în același timp de programul de
perecuație, adică și de profitul pe care in-
dustria petrolieră albertană îl generează.

Realitatea este însă alta, iar acest tip de
discurs prinde deoarece foarte mulți canadi-
eni nu înțeleg ce este și cum funcționează

perecuația.

Perecuația pe scurt
În fiecare an, guvernul federal transferă

fonduri către provincii pentru ca toți cana-
dienii să se bucure de servicii publice com-
parabile la rate de impozitare comparabile.
În acest fel, un canadian care trăiește într-o
provincie mai mică, cu o economie mai
slabă, are acces la aceleași servicii publice
ca unul care locuiește într-o provincie cu o
economie mai puternică, fără ca nivelul său
de impozitare să aibă de suferit.

Programul se numește perecuație (pro-
gramme de péréquation/ equalization pay-
ment program) și există din 1957. În 1982,
acest sistem federal de transferuri către ju-
risdicțiile provinciale a fost înscris în Con-
stituție. Cele trei teritorii canadiene -
Northwest Territories, Nunavut și Yukon -
beneficiază de un program separat.

În 2019-2020, Newfoundland &
Labrador, Ontario, Saskatchewan, Alberta
și British Columbia nu vor primi transfe-
ruri de la federal sub formă de perecuație.
Celelalte provincii - Prince Edward Island,
Nova Scotia, New Brunswick, Quebec și
Manitoba - vor beneficia de 78,7 miliarde
de dolari în total. Transferul cel mai sub-
stanțial, de 13,1 miliarde de dolari, va
merge la Quebec.

Cine plătește?
Nu provinciile. Perecuația este un pro-

gram federal, finanțat de veniturile pe care
guvernul federal le generează, adică impo-
zitul pe venitul particularilor și profitul
companiilor, TPS/GST, tarifele pe importuri
etc. Cu alte cuvinte, Alberta nu face un cec
pentru Quebec sau pentru guvernul federal,
ci toți canadienii plătesc pentru perecuație.
E adevărat însă că persoanele și companiile
cu venit/profit mai mare contribuie mai mult
la programul de perecuație, deoarece aceștia
plătesc mai mult impozit.

Cum se alocă banii?
Formula perecuației se bazează pe două

elemente: capacitatea provinciilor de a ge-
nera venituri, așa-numita „capacitate fis-
cală” pe cap de locuitor, și rata medie de
impozitare pan-canadiană. Capacitate fis-
cală nu înseamnă însă neapărat veniturile
efective pe care o provincie le încasează, iar
această distincție este esențială pentru a
înțelege mecanismul perecuației. Reiau un
exemplu pe care l-am dat într-un articol din
2014 pe această temă („Bugetul pretext”,
Accent Montreal nr. 125, februarie 2014).

Să zicem, pentru simplificare, că în Que-
bec avem o capacitate fiscală de impozitare
pe cap de locuitor de 100$ și că la nivel
național media capacității fiscale este de
110$. Quebecul va primi un transfer de
perecuație de 10$. Quebecul alege însă să
nu aplice rata medie de impozitare a celor
10 provincii, ci una mai mare, de 125$,
deoarece are o politică mai generoasă
privind serviciile sociale. Faptul că veni-
turile sale efective se ridică la 125$ nu-l
descalifică de la transferul de perecuație de
10$, pentru un total de 135$.

De cealaltă parte, Alberta are o capaci-
tate fiscală de 115$. Datorită faptului că po-
litica sa este orientată spre reducerea poverii
fiscale a indivizilor și corporațiilor veni-
turile sale efective sunt de numai 95$. Cu
toate astea, Alberta nu se califică pentru un
transfer de perecuație, deoarece, dacă ar
aplica rata medie de impozitare a celorlalte
provincii, veniturile sale ar depăși media ca-
pacității fiscale de 110$.

Diferența dintre 135$ și 95$ e sub-
stanțială, mai ales când e vorba de miliarde
de dolari, iar frustrarea albertanilor e și mai
mare cu cât provincia lor afișează la ora ac-
tuală un deficit bugetar, în vreme ce Que-
becul înregistrează un surplus.

Situația are de-a face cu „designul” so-
cietății în care locuitorii celor două provincii
aleg să trăiască. Canada este o federație
foarte descentralizată, provinciile au puteri
(competențe) extinse, printre care și cea de

impozitare. Quebecul deține titlul de cea
mai taxată provincie canadiană; povara fis-
cală a quebechezilor este aproape dublă față
de cea a albertanilor. Aceștia se bucură de o
rată de impozitare foarte mică, mult mai
mică decât media canadiană. Dacă Alberta
ar adopta o impozitare similară mediei cana-
diene, nu s-ar mai afla în situație de deficit.
Economia sa este cea mai puternică din
toate provinciile Canadei, ceea ce înseamnă
că are un mare potențial de a genera veni-
turi. Chiar și în timpul recesiunii, atunci
când prețul petrolului a scăzut dramatic,
economia Albertei nu s-a contractat atât de
mult încât să primească transferuri de pere-
cuație - lucru ce atestă, o dată în plus, că
această provincie este solidă din punct de
vedere economic, însă este slăbită de ide-
ologie, de viziunea și politicile guver-
nanților.

Poate o provincie să iasă din acest
program?

În teorie este posibil, în practică nu prea.
Perecuația este un program 100% federal,
provinciile neavând niciun rol în designul și
implementarea lui. Nu există un fond spe-
cial destinat perecuației din care o provin-
cie să-și poată retrage contribuțiile. Așa cum
am arătat, banii alocați provin din venitul
total al guvernului federal.

În plus, perecuația este înscrisă în Con-
stituția canadiană. Încetarea plăților pentru
perecuație ar necesita un amendament con-
stituțional - lucru puțin probabil să se în-
tâmple, având în vedere că două treimi
dintre provincii ar trebui să sprijine acest de-
mers.

Ajustările sunt însă posibile, căci for-
mula de perecuație este revizitată o dată la
cinci ani, pentru a ține cont de schimbările
economice survenite în fiecare regiune. Cea
mai recentă ajustare datează din 2009, din
timpul guvernării conservatoare Harper, în
care actualul prim-ministru albertan, Jason
Kenney, a deținut multiple funcții ministeri-
ale. Este deci se subliniat faptul că cel mai
vocal critic al actualei formule este unul din-
tre membrii cabinetului care au implemen-
tat-o.

Alte transferuri federale
Perecuația nu este singurul transfer de la

federal spre provincii. Există, de asemenea,
și cele pentru servicii sociale și sănătate,
acesta din urmă fiind și cel mai substanțial
dintre cele trei. În 2019-2020, Alberta va
primi prin intermediul acestor două pro-
grame 6,4 miliarde de dolari. Alocația ce
revine per capita (1,465$) este identică cu
cea din Ontario.

Trăiește Quebecul pe banii Albertei?

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 dum-
neavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?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

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

În preajma fiecărui scrutin federal subiectul perecuației revine în
actualitate. Recentele alegeri nu au făcut excepție. Încheiate cu o vic-
torie a liberalilor și un guvern minoritar, alegerile din 21 octombrie
au revelat o discrepanță regională importantă: în Alberta și
Saskatchewan liberalii nu au câștigat nicio circumscripție. Cele două
provincii sunt profund albastre - culoarea conservatorilor - și, nu în-
tâmplător, foarte vocale în a cere o renegociere a plăților de perecuație.
Ce este perecuația, cine o plătește și de ce?

►
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IMIGRA
IE | CANADA

Express Entry: Criteriile Sistemului de
clasament global

Revenim asupra condițiilor de
admisibilitate în Express
Entry, cu detalii despre cea
de-a doua grilă de evaluare,
care utilizează criteriile din
Sistemul de clasament global
(SCG).
ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Așa cum am arătat într-
un articol anterior, sis-
temul Express Entry
reprezintă sursa mai
multor programe fede-
rale de imigrație eco-
nomică, căci este o bază

de date cu potențiali imigranți în Canada,
funcție de profilurile lor profesionale. Cei
care doresc să imigreze în Canada ca rezi-
denți permanenți trebuie mai întâi să-și
creeze un profil în acest sistem.

Express Entry utilizează două grile
de evaluare. În primul articol dedicat
acestui sistem federal am vorbit despre
prima grilă, cea în virtutea căreia se sta-
bilește dacă persoana care vrea să creeze

un profil în Express Entry este admisibilă.
În cele ce urmează vom detalia criteriile
utilizate în cea de-a doua grilă de evalu-
are. Credem că aceste informații sunt
foarte utile, căci invitațiile de a continua
procedurile se succed destul de repede, iar
scorul (numărul de puncte obținut în eva-
luare) celor invitați a crescut sensibil.
Cum pentru 2019 încă nu s-a atins nivelul
de invitații programat, este de așteptat să
vedem un număr important de invitații
emis până la sfârșitul anului.

Un proiect de imigrație în Canada
cu șanse de succes necesită înțelegerea
a ceea ce înseamnă Express Entry, pen-
tru a căuta modalități de a ameliora eva-
luarea sau pentru a căuta alte programe de
imigrație ce pot oferi alternative intere-
sante (programele pentru candidații
provinciali - Provincial Nominee Pro-
gram, PNP).

Așadar, după înregistrarea unui profil
Express Entry și după ce, conform primei
grile de evaluare, s-a stabilit că persoana
este admisibilă, candidatura este supusă
celei de-a doua grile de evaluare. Aceasta
utilizează criteriile din SCG (Sistem de
clasament global/ Système de classement
global/ Comprehensive Ranking System)
și este cea care clasează o candidatură în
bazinul Express Entry, funcție de numărul

de puncte acumulate. Cei a căror candida-
turi întrunesc cele mai multe puncte sunt
invitați să continue demersurile de imi-
grare în Canada.

Cum funcționează SCG?
Acest sistem face evaluarea caracte-

risticilor candidatului și a soțului/soției
acestuia după anumite criterii. Există o
evaluare de bază în care se pot obține până
la 600 de puncte, la care se mai adaugă
una ce alocă puncte suplimentare care, de
asemenea, pot ajunge la 600 de puncte.
Deci, nota totală a unui candidat va fi cal-
culată din totalul de 1.200 de puncte ce
pot fi obținute teoretic.

Iată criteriile evaluării de bază (600 de
puncte):
● Competenta și experiența de muncă. Se
vor lua în considerare, vârsta, nivelul de
școlaritate, cunoștințele de engleză,
franceză, experiența de muncă în Canada;
● Soțul/soția: nivelul de școlaritate,
cunoștințele de franceză/engleză, expe-
riența de muncă în Canada;
● Transferabilitatea competențelor. Aici
candidații vor obține puncte: dacă au
rezultate foarte bune la testele de engleză
(nivel avansat) și o diplomă de studii post-
secundare; dacă au experiență de muncă
în Canada și o diplomă de studii post-

secundare; dacă au rezultate foarte bune la
testele de engleză (nivel avansat) și expe-
riență de muncă în străinătate; dacă au
experiență de muncă în Canada și expe-
riență de muncă în străinătate; dacă au
rezultate foarte bune la testele de engleză
(nivel avansat) și au un certificat de com-
petențe (pentru candidații ce exersează o
meserie specializată).

Iată și criteriile evaluării suplimentare
(încă 600 de puncte):
● Diplome, studii în Canada;
● Ofertă de lucru validată;
● Obținerea desemnării din partea unei
provincii sau teritoriu;
● Membri ai familiei care trăiesc în
Canada (frați, surori) și care sunt rezidenți
permanenți sau cetățeni canadieni;
● Foarte bune rezultate la testele de
franceză.

Evaluarea finală va considera punctele
obținute la evaluarea de bază, plus cele
obținute la evaluarea suplimentară.

Pentru că sunt încă multe aspecte care
necesită atenție - de exemplu, evaluările
cunoștințelor de franceză/engleză sau
studiul posibilităților de a ameliora scorul
obținut pentru maximizarea șanselor de a
primi o invitație pentru continuarea pro-
cedurilor - vă sfătuim să consultați un spe-
cialist în imigrație.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.

88

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

Un subiect de
actualitate în
Quebec
Pe 16 octombrie, ministrul Muncii
(Travail, Emploi et Solidarité sociale),
Jean Boulet, a anunțat o măsură menită
să sprijine companiile quebecheze în
demersurile lor de recrutare a forței de
muncă la nivel internațional. Este
vorba de o sumă de 2,1 milioane de
dolari, disponibilă până în 2021, pentru
a rambursa până la 50% din cheltuielile
admisibile și fără a depăși 1.200$, pen-
tru o activitate de recrutare în exteri-
orul Canadei. Această sumă o vor putea
recupera companiile care au recurs la
experți în recrutare, consultanți în imi-
grație, avocați sau notari.
Măsura va intra în vigoare pe 11
noiembrie 2019.

Un proiect de imigrație în Canada cu șanse de succes necesită înțelegerea a ceea ce înseamnă Express Entry, pentru a căuta modalități de
a ameliora evaluarea sau pentru a căuta alte programe de imigrație ce pot oferi alternative interesante.
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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

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

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

LAVALLAVAL

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa
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AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

135$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn

2200::0000  --  22::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 6 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2019

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

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

BALKANI
B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti 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 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONT
REAL, H3W 2R3 

Pastrama ● Mici ● Carnati ●  Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva

Produse de patiserie

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

Colaci
Cozonaci
Sarmale

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 



Vineri 1 noiembrie 2019Vineri 1 noiembrie 2019 ■ PAG. 12PAG. 121212 www.accentmontreal.com

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

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbierit 
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata 
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante 
* Macerate de plante medicinale in 

ulei de masline si unturi vegetale 
* Pasta de dinti
* Toate produsele contin uleiuri 

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti
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Paradoxul gemenilor este un
paradox faimos în fizica mo-
dernă: doi gemeni, unul care
călătorește în spațiu, altul
care rămâne acasă - când se
întâlnesc au vârste diferite.
Paradoxul este explicat de
teoria relativității generale a
lui Einstein, care nu se știe
dacă este valabilă în me-
canica cuantică. Din acest
motiv, un grup de cercetători
pune la punct o versiune
cuantică a experimentului
gemenilor cu un „ceas”
atomic.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Teoria lui Einstein,
cea a relativității ge-
nerale care descrie ce se
întâmplă cu eveni-
mentele în spațiu și
timp într-un câmp gra-
vitațional sau în sisteme
accelerate, a fost verifi-

cată experimental de-a lungul anilor cu o
acuratețe extrem de mare. Ceasurile
atomice reușesc, de exemplu, să efectueze
teste de mare precizie și să ne spună că, într-

adevăr, timpul trece mai încet într-un
câmp gravitațional mai intens. Un ceas
atomic situat pe Pământ va merge mai încet
decât un ceas atomic în spațiu.

Există și un paradox faimos, cel al geme-
nilor, în care unul dintre frați pleacă într-o
călătorie spațială iar celălalt rămâne acasă.
La întoarcere, cei doi au vârste diferite.
Paradoxul, valabil în cadrul relativității re-
strânse, unde dădea o soluție absurdă - din
punctul de vedere al fiecărui frate, cel mai
tânăr era cel care a călătorit - are o soluție
unică și elegantă tocmai în cadrul relativi-
tății generale. În cadrul acestei teorii, fratele
care a călătorit, pentru a reuși să se întoarcă
acasă, este supus unor accelerații intense
(echivalente cu câmpuri gravitaționale in-
tense). Cei doi frați sunt deci supuși la
condiții diferite de accelerații. Ei bine, cel
accelerat rămâne mai tânăr și, depinzând de
accelerația la care a fost supus, el ar putea fi
chiar mult mai tânăr ca cel rămas acasă.

Acest fapt a fost verificat cu ceasuri
atomice gemene: ceasul care a fost supus
unor accelerații sau câmpuri gravitaționale
mai intense a înregistrat o scurgere a timpu-
lui mai lentă. Folosim acest lucru în ac-
tualele GPS-uri ca să obținem poziția
corectă.

La ora actuală însă, cele două teorii de
bază ale fizicii, mecanica cuantică și rela-
tivitatea generală, nu reușesc să formeze o
unică teorie care să explice Universul.
Aceasta constituia o mare problemă deja de
pe vremea lui Einstein, care a încercat mai
bine de 30 de ani să unească cele două teorii,
născute tocmai prin contribuția și geniul său.

Pentru a participa la rezolvarea acestei
probleme, dacă există o soluție, cercetătorii
de la Universitatea din Ulm, orașul în care
s-a născut Einstein, în colaborare cu cercetă-

tori de la alte universități, au decis să reali-
zeze o versiune cuantică a paradoxului
gemenilor. Adică să folosească un ceas
atomic, unul singur, care să reprezinte ambii
gemeni, grație principiului de supra-
punere de stări din mecanica cuantică.
Practic, un sistem atomic se poate găsi în
mai multe stări simultan și un ceas atomic
poate parcurge în același timp mai multe
traiectorii - fiind atât geamănul rămas acasă
cât și cel călător din versiunea paradoxului
gemenilor.

Experimentul va fi efectuat la așa-
numita fântână atomică de 10 metri, în con-
strucție la Leibniz University Hannover. Va
fi folosit fenomenul de interferență, tipic
mecanicii cuantice, pentru a putea ajunge la
concluzii legate de versiunea cuantică a
paradoxului gemenilor aplicată sistemului
atomic.

Pe lângă rezultatul științific, acest expe-
riment va avea și implicații practice: dez-
voltarea unor noi sisteme de navigație sau
de măsurare a accelerațiilor.

Rămâne deci de văzut dacă rezultatul
experimentului va fi în acord cu teoria sau
ceva nou și interesant va fi măsurat, care ar
necesita o nouă teorie capabilă să unească
teoria relativității generale cu mecanica
cuantică sau să le înlocuiască cu o teorie cu
totul diferită.

Pentru cei care doresc să afle mai multe
detalii, recomand articolul „Interference of
clocks: A quantum twin paradox”, publicat
în octombrie 2019 în Science Advances.

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

ASTROFIZICĂ | MECANICĂ CUANTICĂ

Faimosul paradox al gemenilor va � testat la
nivel cuantic

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

Paradoxul
gemenilor și
GPS-ul
Efectul întâlnit în paradoxul geme-
nilor a fost testat experimental. Două
ceasuri atomice au fost sincronizate
în aceeaşi încăpere, iar apoi unul a
fost pus într-un avion de linie pentru
a zbura în jurul Pământului. La
revenirea pe sol şi aducerea ceasului
din avion în camera în care celălalt
ceas rămăsese s-a constatat că există
o discrepanţă de măsurare a timpului
între cele două dispozitive, iar dis-
crepanţa era exact aceea calculată de
teoria relativităţii. Diferenţele sunt
suficient de mari pentru ca, în cazul
în care acestea nu ar fi luate în calcul
de ingineri, sistemul GPS (sistemul
global de poziţionare) să nu
funcţioneze în mod corect.

Dacă aveţi un dispozitiv GPS pe
care-l folosiţi în mod curent, trebuie
să ştiţi că acesta are „paradoxul
gemenilor” inclus în codul său. Dis-
pozitivul GPS primeşte semnale de
la sateliţi, iar sateliţii se mişcă cu
viteze destul de mari faţă de dispozi-
tiv, în aşa fel încât efectul de distor-
siune a timpului este unul
semnificativ.

Dacă vă gândiţi să deveniţi as-
tronauţi pentru a călători în timp,
luând în calcul tehnologia curentă -
este un vis nerealizabil. Vitezele
folosite de navetele spaţiale sunt
foarte mici în comparaţie cu viteza
luminii, iar efectul de distorsiune a
timpului este nerelevant raportat la
durata vieţii omeneşti.

Sursa: „Relativitatea. Paradoxul
gemenilor”, www.scientia.ro.

Potrivit paradoxului gemenilor, două ceasuri - sau două persoane - care se deplasează la viteze diferite, experimentează timpul diferit.
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Tesla a fost un inventator prolific având
la activ circa 300 de patente în cel puţin 26
de ţări, dar şi multe alte invenţii ce au rămas
în laboratorul său fără a fi vreodată paten-
tate. Precum talentul său, la fel de remarca-
bilă a fost şi personalitatea sa: fire retrasă,
excentrică, cu o memorie extraordinară şi
obiceiuri ciudate, la care se adaugă
degradarea rapidă din ultimii ani de viaţă,
când a suferit de o boală mintală. Incompa-
rabila combinaţie dintre geniu şi nebunie
l-a transformat într-o veritabilă figură de
cult contemporană. Istorisirile despre viaţa
sa abundă la fel de mult în fapte ca şi în
ficţiune, numele său fiind deturnat de către
suporterii teoriilor conspiraţiei sau
pseudoştiinţei mai mult decât al oricui
altcuiva.

Începem cu o scurtă biografie, dar mai
întâi o clarificare necesară: Tesla nu a in-
ventat curentul alternativ, lucru ce i se
atribuie cel mai mult. Curentul alternativ
exista deja cu un sfert de secol înainte ca el
să se fi născut, în anul 1856, în ceea ce azi
este Croaţia.

În vreme ce tânărul Tesla lucra ca in-
giner în telefonie, în Europa existau savanți
care construiau transformatoare de curent
alternativ şi reţele energetice experimentale
cu scopul de a transmite curentul alternativ
pe distanţe mari. Prima dintre marile reali-
zări ale lui Tesla ocupa deja un loc în
mintea sa: un câmp magnetic rotativ ce
făcea posibil un motor electric cu inducţie
şi funcţionare la curent alternativ, spre de-
osebire de orice alt tip de motor electric
existent pe atunci care funcţiona la curent
continuu. În acele vremuri, pentru a putea
alimenta un motor curentul alternativ tre-
buia convertit în curent continuu, cu
pierdere de randament. Deşi motoarele cu
inducţie fuseseră concepute înainte de

naşterea lui Tesla, nu fusese construit încă
niciun model. Tesla a construit un prototip
funcţional, dar numai la doi ani după ce un
alt inventator, Galileo Ferraris, descoperise
în mod independent câmpul magnetic rota-
tiv şi construise propriul său prototip
funcţional. Temându-se că propria sa
obscuritate ca inginer în telefonie ar putea
împiedica dezvoltarea sa ca inventator,
Tesla decide să plece în SUA. Reuşeşte
acest lucru în 1884 când primeşte un job în
laboratorul lui Thomas Edison, job ce s-a
dovedit a fi de scurtă durată şi aducător de
ghinion.

Marele magnat George Westinghouse,
care a realizat imediat potenţialul curentului
alternativ şi al motoarelor cu inducţie, s-a
grăbit să cumpere o parte din patentele lui
Tesla. Drepturile de autor primite de la
Westinghouse au umplut buzunarele lui
Tesla. Proiectele publice la care au colabo-
rat i-au adus celebritate, printre acestea
numărându-se sistemul de iluminare cu
curent alternativ realizat pentru Expoziţia
Mondială din 1893 și crearea centralei elec-
trice de la Cascada Niagara. Toate aceste
evenimente fericite l-au ajutat pe Tesla să-
şi amenajeze propriul laborator şi să născo-
cească cele mai uluitoare invenţii. Să
trecem în revistă câteva dintre isprăvile
aparent fantastice atribuite lui Tesla.

A inventat Tesla razele X?
Tesla a realizat primele fotografii cu

raze X în anul 1895. În mod accidental însă,
atunci când l-a fotografiat pe prietenul său
Mark Twain folosind o variantă de început
a tubului fluorescent denumită tub Geissler,
care emitea şi raze X fără ca Tesla să ştie
acest lucru. Tesla nu a apucat să cerceteze
fenomenul, căci laboratorul său a ars până
în temelii, iar munca lui s-a pierdut.

Aproape în aceeaşi perioadă, Wilhelm
Röntgen anunţa descoperirea razelor X.
Mai târziu Tesla a realizat experimente cu
variante mai puternice de tuburi pentru a
genera raze X mai intense.

A inventat Tesla comunicarea prin unde
radio?

În principiu, Tesla l-a întrecut pe
Guglielmo Marconi în ceea ce priveşte
demonstrarea funcţionării comunicării fără
fir, iar în final a câştigat și toate procesele
pentru patente (după moartea sa), însă Mar-
coni a fost cel care a primit premiul Nobel
pentru această descoperire. Ambii s-au
bazat în munca lor pe teoriile şi experi-
mentele realizate timp de aproape un secol
de alţi cercetători. Patentele pentru diverse
tipuri de comunicare fără fir au început să
fie înregistrate de alţi inventatori cu 30 de
ani înainte ca cei doi să fie interesaţi de
acest domeniu. Tesla a devenit celebru da-
torită demonstraţiei din anul 1896 cu am-
barcaţiunea controlată prin unde radio, dar
pe parcursul anilor 1895 şi 1896 au existat
mulţi alţi inventatori în lumea întreagă ce
au făcut tot felul de demonstraţii cu unde
radio în Rusia, India, SUA şi Europa.
Contribuţia lui Tesla la dezvoltarea comu-
nicării radio a fost la fel de importantă ca a
celorlați inventatori, fără a fi însă re-
voluţionară.

A stat Tesla în mijlocul unei încăperi
plină cu fulgere?

Tesla a petrecut doi ani în Colorado
Springs, unde compania El Paso Electric
i-a oferit gratuit energie. Aici el a construit
cea mai mare bobină Tesla din lume, dis-
pozitiv asociat cel mai des cu numele său.

O bobină Tesla este un tip simplu de
transformator, cu o tensiune de intrare mică
pe care o transformă într-o valoare foarte
mare, uneori de ordinul a câtorva milioane
de volţi. O bobină primară mare, la care se
aplică curentul de intrare mic, înconjoară
baza unei bobine secundare cu spirele
strâns înfăşurate şi înălţată în aer ca un pol
uriaş, la vârful configuraţiei aflându-se un
corp metalic. La putere maximă electronii
sunt trimişi în număr atât de mare spre
bobina secundară încât ţâşnesc afară în at-
mosferă prin corpul metalic, creând astfel
descărcările electrice similare fulgerelor, o
imagine familiară demonstraţiilor cu bobina
Tesla. O fotografie celebră şi arhicunoscută
îl înfăţişează pe Tesla în laboratorul său
şezând pe un scaun şi luând notiţe, în timp
ce în jurul său atmosfera era plină de ful-
gerele create de uriaşa sa bobină. Această
imagine este, din păcate, o fotografie cu
dublă expunere.

Tesla era însă cu mult înaintea epocii
sale, iar acest lucru este dovedit și de faptul
că bobina din Colorado Springs era
echipată cu o a treia bobină ce determina
creşterea tensiunii grație unui proces denu-
mit azi resonant rise. Acest fenomen nu a
fost bine înţeles până prin anii ‘70.

A reuşit Tesla să aprindă mai multe be-
curi aflate la 42 de km depărtare?

Poate da, poate nu. Conform biografului
John O’Neill, Tesla ar fi realizat acest lucru,
dar nu în maniera fantastică rămasă în
memoria colectivă şi fără dovezi. Tesla a
descoperit că funcţia îndeplinită de bobina
lungă din interior putea fi realizată şi de
un alt tip de conductor, inclusiv de pământ.
El a luat o bobină Tesla şi a introdus bobina
secundară interioară în pământ. A aplicat
energie la bobina primară, astfel încât din
acest circuit curentul a fost trimis spre
pământ. Acest curent putea ajunge la ace-
laşi tip de circuit aflat la 26 de mile distanţă,
care ar fi fost astfel alimentat de la bobina
primară. Bobina receptoare a circuitului
aflat la distanţă era conectată la o grupare
de 200 de becuri incandescente instalate pe
un câmp. În acest fel becurile erau alimen-
tate de la o sursă normală de energie, dar cu
menţiunea că energia era transmisă fără fir.

Nu se ştie dacă această demonstraţie a
avut sau nu loc (nimeni nu a reuşit vreodată
să reproducă experimentul, în ciuda nu-
meroaselor încercări), dar Tesla a notat
câteva calcule şi există chiar şi fotografii ale
unor experimente la scară mică realizate în
laboratorul său.

Ideea lui Tesla de a transmite energie pe
distanțe mari se baza pe fenomenul de re-
zonanţă. El a calculat frecvenţa de rezo-
nanţă a câmpului electromagnetic al
Pământului şi a ajuns la valoarea de cca. 8
Hz. Această frecvenţă a fost redescoperită
de ştiinţă 50 de ani mai târziu, atunci când
fizicianulWinfried Schumann căuta moda-
lităţi de comunicare cu submarinele. În anii
‘90 rezonanţa Schumann a fost redenumită
rezonanţa Schumann-Tesla.

A inventat Tesla fulgerul globular?
Chestiunea fulgerului globular - a cărui

existenţă este cel puţin îndoielnică - ilus-
trează într-un mod convingător tipul de mi-
tologie creat în jurul lui Tesla. Există mai
multe surse care afirmă că genialul inven-
tator producea în mod frecvent fulgere
globulare în Colorado Springs, ba chiar
există şi câteva citate, abil editate, în care
Tesla ar descrie acest lucru. Dar de fapt nu
s-a găsit nicio notiţă sau discurs de-al său
care să includă vreo referire la fulgerul
globular şi nu există nicio menţiune din
acele vremuri în care să se afirme că el ar fi
creat, demonstrat sau aflat ceva despre ful-
gerul globular - în ciuda zvonurilor con-
trarii şi în ciuda celor câteva menţiuni în
scrierile sale legate de „globuri de foc elec-
trice”, care se refereau însă la materiale
convenţionale ce ardeau normal. Asocierea
lui sa cu fulgerul globular este pură
mitologie, în acord cu conferirea de puteri
aproape magice unei figuri mitice precum
Tesla.

Plănuia Tesla transmiterea energiei elec-
trice la nivel mondial prin cer?

Acesta a fost planul său fundamental,

Cultul pentru

Nicio altă personalitate din istoria ştiinţei nu este înconju-
rată de o aură mitică atât de pregnantă precum inginerul elec-
trician sârbo-american Nikola Tesla. În istoria teoriei
electromagnetice el este fără îndoială unul dintre adevăraţii
titani.

►
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Nikola Tesla
care nu a trecut însă dincolo de faza con-
strucţiei parţiale a faimosului său turn din
Wardenclyffe, ce urma să fie folosit pentru
comunicarea fără fir dincolo de Oceanul
Atlantic. Sistemul său global de transmisie
wireless a energiei era doar teoretic şi se
baza pe rezonanţa Schumann-Tesla pentru a
încărca ionosfera Pământului în aşa fel încât
o simplă bobină de mână să poată re-
cepţiona energia electrică gratuit, oriunde în
lume. Concepţia lui Tesla era inovativă, dar
a rămas la nivel de idee, căci datoriile sale
au început să crească, iar turnul a fost de-
montat înainte de a fi apucat să fie folosit.
Acum, când natura ionosferei este mult mai
bine înţeleasă, fizicienii consideră ideea lui
Tesla irealizabilă şi nicio încercare de a o
testa nu a avut vreodată sorţi de izbândă.

Există însă tot soiul de teorii ale con-
spiraţiei, ca de exemplu faptul că programul
de cercetare HAARP din Alaska ar fi de fapt
o variantă a reţelei energetice mondiale a lui
Tesla sau un fel de super-armă bazată pe
această reţea. O simplă investigare este de
ajuns pentru a descoperi imediat diferenţele
considerabile dintre aceste sisteme.

A inventat Tesla Raza Mortală?
Investiţiile în proiectele lui Tesla s-au

oprit odată cu începutul Marii Depresiuni
din anii 30. În ultima sa decadă de viaţă
Tesla a rămas practic fără niciun ban şi a
locuit într-un hotel din New York, suferind

de ceea ce am numi azi tulburare obsesiv-
compulsivă. În această perioadă - nu în cea
de dinainte petrecută în laboratorul său -
Tesla a vorbit public despre faptul că ar fi
construit şi testat Raza Mortală. Niciunul
dintre asistenţii săi de laborator nu a con-
firmat vreodată aşa ceva şi nu există nicio
lucrare, prototip sau dovadă în acest sens.
Tesla nu a oferit decât o descriere vagă cu
insuficiente informații referitoare la tipul de
tehnologie ce ar putea fi utilizat de o aseme-
nea armă. Probabil nu vom şti niciodată
dacă aceasta a fost doar o fanfaronadă în
încercarea de a atrage investitori, un con-
cept legitim dar necunoscut ori doar diva-
gaţiile unei minţi rătăcite.

A acaparat guvernul toate notiţele lui
Tesla după moartea acestuia?

Da. Tesla a murit în ianuarie 1943, în-
truna din cele mai negre perioade ale celui
de-al Doilea Război Mondial, când guver-
nul american era mai mult decât dispus să
nu respecte întru totul regulile. Cu un an
înainte, în încercarea de a împiedica spi-
onajul, guvernul întemniţase aproape toţi
americanii de origine japoneză. În aceste
condiţii, nu a fost prea greu pentru oficiali,
la urechile cărora ajunseseră zvonurile des-
pre Raza Mortală, să se folosească de o or-
donanţă adoptată în timpul Primului Război
Mondial care permitea confiscarea tuturor
bunurilor inamicilor pe vreme de război -

deşi Tesla dobândise cetăţenia americană.
Au intrat în camera sa de hotel şi au luat
toate documentele rămase după o viaţă de
muncă. Nu au găsit prea multe, căci Tesla
obişnuia să-şi păstreze planurile în cap. Dr.
John G. Trump, expertul Comitetului de
Cercetare pentru Apărare Naţională, nu a
avut nevoie decât de trei zile pentru a da ur-
mătorul raport: „Ideile şi eforturile [lui
Tesla] din ultimii 15 de ani de viaţă au avut
un caracter speculativ, filozofic şi oarecum
de promovare, fiind deseori legate de pro-
ducţia şi transmisia fără fir a energiei elec-
trice; ele nu au inclus însă principii sau
metode noi, clare şi funcţionale privind
atingerea acestor scopuri”.

Cei de la hotel au destăinuit oficiali-
tăţilor faptul că Tesla le-a dat drept garanţie
în locul chiriei pe care nu şi-o putea permite
un echipament foarte periculos în valoare
de 10.000$. Trump a rechiziţionat aparatul
şi a raportat: „O cutie multi-decadică de
rezistenţe folosită pentru măsurarea rezis-
tenţei unei punţi Wheatstone - un obiect
obişnuit în orice laborator de electricitate de
la sfârşitul secolului trecut”.

Preţuiţi omul, nu mitul Tesla
Aproape tot ce s-a scris despre Nikola

Tesla a ajuns în final să exagereze invenţi-
ile sale şi să zeifice omul. Prezentările
greşite ale realizărilor sale sunt răspândite
practic peste tot, iar numele său este mânjit

prin asocierea cu aproape orice teorie ne-
bună a conspiraţiei. Lumea caută soluţii
magice la probleme complicate, iar atunci
când aude că Tesla a inventat aceste soluţii
şi că ele au fost reprimate de autorităţi şi in-
dustrie, nu ezită să trâmbiţeze numele lui
Tesla. Dar această formă de idolatrie a de-
păşit stadiul de cult, fiind mai degrabă o in-
sultă adusă omului Tesla şi realizărilor sale.

Nikola Tesla nu are însă nicio vină. În
orice curs de electromagnetism sau manual
de istorie a fizicii Tesla ocupă pe bună drep-
tate un loc de cinste, pe care îl merită pe
deplin. Adunând date despre Tesla, bi-
ografia sa unică şi realizările sale autentice
vă veţi afla mult mai aproape de realitate
decât dacă îmbrăţişaţi afirmaţii exagerate
sau neadevăruri ale teoriilor conspiraţiei.
Ori de câte ori auziţi numele unui mare om
de ştiinţă folosit pentru a promova idei ex-
centrice priviţi întotdeauna lucrurile cu
scepticism.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulat „The Cult of Nikola Tesla”
de Brian Bunning, a apărut pe
skeptoid.com. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pe înțelesul tuturor
pot dona la: www.scientia.ro.
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Inflamația cronică. Știm în
ziua de azi că aceasta joacă
un rol central în bolile de
inimă, artrita reumatoidă, dia-
bet, accidentele vasculare
cerebrale, bolile intestinale in-
flamatorii, cancer și multe al-
tele. Aceasta este inflamația
pe care nu o putem vedea,
care nu se vindecă, care e
cronică și are consecințe
grele.

Dacă v-ați tăiat la un deget sau ați fost
pișcați de vreo insectă, dacă v-ați sucit o
gleznă sau ați fost expus la ceva stricat
atunci ați experimentat ce înseamnă infla-
mație. Această inflamație, de natură acută,
declanșează un răspuns în organismul nos-
tru pentru a stopa și vindeca o leziune.

Inflamația acută durează câteva zile și
poate fi însoțită de durere, însă ea este
benefică pentru vindecare. Practic, sis-
temul nostru imunitar încearcă să ne prote-
jeze de infecții și agresiuni, localizând și
eliminând țesutul afectat.

Există cinci semne ale unei inflamații
acute: roșeață, căldură, edem (umflătură),
durere și greutate în a mișca normal zona
afectată a corpului.

Când este extinsă și dureroasă, infla-
mația acută necesită tratament; minoră,
doar într-o zonă mică a corpului, ea trece de
la sine.

Există însă o altă formă de inflamație,
una care nu stopează un proces nociv, care
nu vindecă, ci dimpotrivă face rău și îm-
bolnăvește: inflamația cronică.

Organizația Mondială a Sănătății
(OMS) clasează bolile cronice drept cea
mai mare amenințare la adresa sănătății
umane. Bolile inflamatorii cronice - in-
cluzând accidentele vasculare cerebrale,
afecțiunile cardiace, cancerul și diabetul -
reprezintă cea mai importantă cauză de

mortalitate la nivel mondial.
Spre deosebire de inflamația acută,

cea cronică este „tăcută”, adică nu are
simptome evidente. Dacă totuşi apar, cele
mai comune sunt durerea şi umflarea, con-
tinue sau intermitente. Inflamația cronică
este în general de nivel scăzut și poate per-
sista nedetectată ani de zile.

Ea apare atunci când sistemul imunitar
este mereu în priză iar corpul începe să se
atace singur, determinând apariţia unor
efecte secundare care stau la baza multor
boli debilitante precum cele menționate an-
terior.

De ce procesul inflamator nu se încheie
rapid și se cronicizează? Există o multitu-
dine de cauze, de la o predispoziție gene-
tică, la vârstă, la alimentație și stil de
viață. Stresul mental, lipsa somnului de ca-
litate, inhalarea unor toxine (fum de țigară,
pesticide, praf de cărbune și azbest),
prezența unor microorganisme (bacterii,
viruși, paraziți), excesul de grăsime - toate
acestea sunt factori ce contribuie la infla-
mația cronică.

La nivel de alimentație, majoritatea

experților în nutriție consideră că în ceea ce
privește inflamația, inamicul principal
este zahărul. Motivul: zahărul diminuează
enzimele care ne ajută să digerăm pro-
teinele. Acestea ajung în sistemul circula-
tor ca proteine parțial digerate și sunt
atacate de sistemul imunitar.

Nu doar zahărul ca atare trebuie evitat,
ci toate alimentele care cresc brusc
nivelul de insulină, mai precis alimentele
„albe” - cele cu făină albă și zahăr adăugat
(pâine, paste, dulciuri, băuturi răcoritoare
etc.). Atunci când consumăm astfel de ali-
mente, organismul trebuie să producă mai
multă insulină pentru a normaliza nivelul de
glucoză. Excesul de insulină ridică nivelul
de acid arahidonic din sânge și crește pro-
ducția de celule și hormoni proinflamatori.

De asemenea, trebuie evitat dezechili-
brul aportului de grăsimi omega-3 și
omega-6. Atât omega-6 cât şi omega-3
aparţin categoriei de grăsimi polinesaturate
esenţiale, necesare pentru buna funcţionare
a organismului. Omega-3 se găsește în spe-
cial în grăsimea peștilor din apele înghețate
precum somonul, sardinele, heringul,
macroul, codul. În regimul tipic nord-ame-
rican există prea puţine surse de acizi grași
omega-3.

În schimb, omega-6 se regăsește din
abundență în dietă - în uleiul de măsline, în
semințe şi nuci şi în uleiurile extrase din
acestea (uleiul de floarea soarelui, soia,
semințe de bumbac și porumb). Aceste din
urmă uleiuri vegetale rafinate se folosesc
frecvent în dulciuri, snacks-uri și fast-food.

Raportul ideal între omega-6 și omega-
3 este de 1:1, dar până la 4:1 este consi-
derat OK. Pentru nord-americanul tipic,
acest raport se situează undeva între 12:1 și
25:1 omega-6 la omega-3. O asemenea dis-
crepanță este nocivă deoarece omega-6 este
transformat în acid arahidonic de către or-
ganism. Acidul arahidonic este folosit la
rândul sau pentru a genera celule și hor-
moni proinflamatori.

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-clin-
iques GMF-Réseau.

Ce au în comun cele mai de temut boli din
ziua de azi?

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com
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Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

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.

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, Adrian.

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

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

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de spart
beton; circular Devalt și Machita, fichoir
electric Vee 25', piese de schimb instalații
(plomberie), robineți, chei pentru țevi,
scări de diverse dimensiuni (escabeau), fit-
ting-uri instalații și foarte multe altele!
Cauza vânzării: pensionare. Contactați
Mario: 514-835-5798.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.

Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96
km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de auto-
buz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.

Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală,

autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

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.

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

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o re-
lație serioasă. Telefon: 514-329-5524,
după orele 20:00.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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.

50.00

VÂNZĂRI

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

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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Campionul și profesorul
de arte marțiale Ioan Opruț a
participat pentru a cincea oară
consecutiv la Campionatele
Mondiale WKU (World Kick-
boxing and Karate Union), or-
ganizate anul acesta în
Austria, în orașul Bregenz,
între 15 și 21 octombrie. El a
reprezentat Canada și Asoci-
ația Jotaikido, cucerind patru
medalii, una de argint și trei
de bronz: medalie de argint -
kata arme creativ - open, cate-
goria 35+ ani; medalie de
bronz - kata creativ - open,

categoria 35+ ani; medalie de
bronz - kata arme tradiționale,
categoria 45+ ani; medalie de
bronz - kata arme creativ -
open, categoria 45+ ani.

La ediția din acest an a
Campionatului mondial WKU
au participat 39 de țări și s-au
înregistrat 1980 de participări
individuale și pe echipe.
Canada s-a situat pe locul 7. 

Anul viitor Campionatul
Mondial WKU se va organiza
în Canada, în orașul Quebec,
în luna octombrie.

ACCENT MONTREAL

ARTE MAR�IALE

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Echipa România a
reușit „dubla”,
câștigând și play-off-
ul la categoria de
vârstă 50+ a com-

petiției organizate indoor pe
perioada de vară, la complexul
sportiv Catalogna, de Quebec
Soccer League (QSL). Băieții
noștri nu s-au lăsat marcați de
vreme și s-au impus în meciurile
de Play-Off fără drept de apel.

În fotografia alăturată se află
nucleul dur al echipei, format din
foști jucători de fotbal din Româ-
nia, care prezintă tricourile de cam-
pioni, precum și trofeul
competiției. De la stânga la
dreapta, aceștia sunt: Tudor Can-
toneru - Nea Doru, care a prins
câteva meciuri în divizia B la Me-
talul București și l-a avut antrenor
la juniori pe Emerich Jenei; Eugen
Lică - Nea Lică are meciuri solide
jucate în divizia B, la Nitramonia
Făgăraș și Icim Brașov, iar în
prezent el este un arbitru de bază în
QSL; Dragoș Iliescu - în afară de
juniorat, Dragoș a prins și câteva
meciuri la Poly Iași pe când echipa

era în B, iar în prezent el activează
și ca arbitru de fotbal în diferite
ligi; George Vasile - Gelu și-a
făcut junioratul la Dinamo; Aurel
Preda - căpitanul Ciupi a jucat la
juniori la Gloria Buzău; George
Guțescu - Georgică, vedeta echi-
pei, a fost coleg cu Dan Petrescu la

Steaua, la juniori; Lajos Zold -
atacantul României 50+, a prins 4-
5 ani solizi în divizia B, jucând ex-
tremă la CFR Cluj și Icim Brașov.

Matei Maxim este un pasionat al
sportului, în special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

Echipa România s-a impus și
în Play-Off-ul Campionatului
de fotbal organizat de 
Quebec Soccer League 

FOTBAL | QUEBEC

Echipa România 50+. Rândul jos, de la stânga la dreapta: Daran McLaughlin, Aurel Preda, Eugen Lică, Jozo
Curkovic, Ozdemir Temur, Elias Khoury. Rândul sus, de la stânga la dreapta: Walter Lefort, George Vasile, Dragoș
Iliescu, Tudor Cantoneru, George Guțescu, Lajos Zold, Tim Ring.

RRuuggbbyy  WWoorrlldd  CCuupp  22001199    
RUGBY

Campionatul  mondial de
Rugby (2019 Rugby World
Cup) a ajuns la ultimul act.
Sâmbătă, 2 noiembrie, la ora
5 dimineața (ora Montrealu-
lui), Anglia va înfrunta în fi-
nală Africa de Sud. Statistica
întâlnirilor directe este urmă-
toarea: 15 victorii Anglia, 25
Africa de sud, 2 egaluri. 

Anglia este favorită la par-
iuri mai ales pentru faptul că a
eliminat în sferturi Australia
(dublă campioană mondială și
finalistă în 2015), iar în semi-

finale tripla campioană mon-
dială la zi, Noua Zeelandă.

Dubla campioana mondi-
ală Africa de Sud, deși este
într-o mare formă (strivind
Japonia în sferturi și Țara
Galilor în semifinală), are to-
tuși un dezavantaj în fața An-
gliei, deoarece la meciul din
grupe a suferit o înfrângere
destul de grea împotriva Noii
Zeelande.

Următoarea cupă mondi-
ală se va juca în Franța, în
2023.         MATEI MAXIM

Ioan Opruț
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Pare banal, dar dacă faci
niște schimbări în alimentație, te

odihnești mai mult și faci mai multă mișcare, te
vei simți mult mai bine. Dragoste: Eşti ocrotit de
astre în chestiuni sentimentale, visele tale cele mai
frumoase se pot îndeplini acum. Financiar: Mai
multe aspecte anterior apăsătoare sau neplăcute
revin la normal. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu urma tratamente
după ureche şi nici regimuri de

slăbit de prin reviste pentru că ai putea avea de
suferit. Dragoste: Există o tendinţă către idealism
şi confuzie, care te face să nu vezi lucrurile prea
clar şi te expune la dezamăgiri. Financiar: Poţi
ajunge în dificultate dacă nu eşti precaut.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel
respirator sunt sensibile şi trebuie
menajate. Dragoste: Chiar dacă

nu-ţi convine modul partenerului de a relaţiona cu
tine, poţi găsi cuvinte mult mai diplomate pentru
a-i atrage atenţia. Financiar: Se apropie Sărbăto-
rile, trebuie să începi să-ţi administrezi cu mai
multă atenție banii.  

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Evită excesele de orice
fel. Vremea mohorâtă de noiem-

brie te predisune la o stare de spirit mai sumbră.
Dragoste: Îţi pui în valoare calităţile de seducă-
tor, fără a avea însă intenții serioase. Financiar:
Pui prea mult la suflet nevoile altora iar buzunarul
tău poate suferi din această pricină.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dai dovadă de o vitali-
tate de invidiat. Dragoste: Nu este

timpul unei discuţii decisive, încearcă să-ţi
păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce spui, alt-
fel ai putea să-ţi jigneşti partenerul. Financiar:
Banii se adună greu, dar măcar se adună, asta
contează.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Persistă o stare de
oboseală pe care nu ţi-o poţi ex-
plica și există riscul de a contacta o

gripă. Dragoste: Deși apreciezi cuvintele roman-
tice şi sensibile, calculezi iubirea partenerului tău
mai mult în funcție de faptele pe care ţi le arată
decât de vorbe. Financiar: Zeița Fortuna ţine cu
tine în competiții, rivalităţi sau procese.  

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Fii mai îngăduitor cu
tine însuți, căci sănătatea este sec-
torul cel mai sensibil acum.

Dragoste: Soarta îți pune putină picanterie în
dragoste, dar îţi poate prilejui şi o mică dispută.
Financiar: Primești o sumă în plus, poate dintr-un
contract de colaborare.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă le treci cu vederea
acum, vor fi semne mult mai urâte
peste câteva luni, deci ia măsuri!

Dragoste: Se vor clarifica niște aspecte ce um-
breau viața de cuplu. Celibatarii au mari șanse să
înceapă o relație amoroasă promițătoare. Finan-
ciar: Dai dovadă de multă prudență şi bine faci.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă mo-
tive de îngrijorare, singurul lucru
care îţi lipseşte este odihna.

Dragoste: Dialogul este dificil, înțelegerea e la
cote scăzutre. Totul pare complicat, dar dacă ai
puțină răbdare, conul de umbră va trece. Finan-
ciar: Primești sfaturi bune. Dacă le asculți, e posi-
bil să descoperi o sursă neașteptată de venit.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai învățat lecția și de
aceea acorzi maximă atenţie chiar
şi celor mai mici semnale pe care

organismul tău ţi le transmite. Dragoste: Spune-ți
că interesul cuplului primează, caută să-ți de-
pășești egoismul care îți dă târcoale. Financiar:
Riscurile în plan financiar sunt pentru cei care știu
foarte bine ce fac. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă
tocmai datorită atitudinii tale

nepăsătoare. Dragoste: Poate că tentațiile sunt
mari, dar nu e momentul unei noi relații. Și nu te
arunca în aventuri, te pot bântui mai târziu. Fi-
nanciar: Gândește pe termen lung. Nu te înhăma
la credite care pot deveni rapid o piatră de moară.
Și așa vei avea cheltuieli mari!

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Trebuie să te îngrijești
și să-ți tratezi corpul cu mai multă
afecțiune. Dragoste: Bucură-te de

ceea ce ai, nu trece în revistă ceea ce lipsește. Fi-
nanciar: Ceva foarte profund se întâmplă pe acest
plan - îți revizuiești cheltuielile sau îți schimbi
locul de muncă și îți sporești veniturile.

☺Copilul îşi întreabă părinţii:
- Ce-mi luaţi de ziua mea?
- O chitară.
- Am deja chitară.
- Ştim. Ţi-o luăm.

☺O blondă și-a pierdut inelul cu
diamant lângă un bloc. Alături, un
felinar aprins. Apare  un polițist
care o întreabă:
- Căutați ceva, doamnă?
- Da, mi-am pierdut inelul cu
diamant!
- Aici l-ați pierdut?
- Nu, la blocul vecin, dar aici văd
mai bine că e lumină!

☺Azi bărbată-miu a fugit cu
Maria, prietena mea cea mai
bună.
- De când e Maria prietena ta cea
mai bună?
- De azi!

☺În sfârșit am învățat și eu să
spun „nu” și mă simt mult mai
bine!
- Vrei o bere?
- De ce nu?

☺Un moldovean adoarme

flămând. În vis îi apare o mare
oală plină cu sarmale. Ia oala și
pune sarmalele la încălzit. Fix în
momentul ăla se trezește. Supărat,
își spune: „Doamne, cât de prost
sunt! Mai bine le mâncam reci!”

☺Soţia îşi părăseşte soţul, dar
după câteva zile se întoarce.
Soţul: Că ai plecat, te-am iertat.
Că te-ai întors, nu te voi ierta
niciodată!

☺Într-o noapte Bulă visează cifra
7. Se trezeşte, se uită la ceas, era
7:07. Se uită în calendar, 7 iulie.
Convins că e un semn divin, se
urcă în autobuzul 77, ajunge la
hipodrom şi pune pariu 7777
dolari pe calul cu numărul 7 din
cursa a 7-a. Și ca să vezi minune!
Calul iese al șaptelea!

☺- Iubito, spune-mi două cuvinte
care să ne unească pe vecie!
- Sunt gravidă.

☺Doi șobolani la cinema mâncau
o rolă de film.
- Ei, cum îți place filmul?
- Meh, a fost mai bună cartea!
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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, Sf. Ilie (Anjou).
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 HAIDUC; Re-
flecții 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
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