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20 de ani de experien-ă în implanturi
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Curtier imobiliar 

Promoție
super

România: Alegerile pentru
Senat și Camera deputaților 

Republica Moldova: E pierdută
o bătălie, dar nu lupta

CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  
SSII  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  
PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA

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

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Tot ce trebuie să știți
despre scrutinul din 11
decembrie: unde votăm
la Montreal și cu ce
acte, ce spun sondajele
de opinie și care sunt
modificările referitoare
la procedura de vot.

Alegerile prezidențiale
din RM au fost marcate
de multiple nereguli și
abuzuri, dar în primul
rând de o extraordinară
mobilizare a diasporei,
care a susținut-o pe
Maia Sandu, candidata
pro-europeană.  
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centredentairebirca.com
450-663-0133

Chirurgien - Dentiste
Dr. Igor Bîrca D.M.D.

Polyclinique St-Martin
1435 St-Martin O, #302 
Laval, QC, H7S 2C6

25 de ani de experiență

MONTMORENCY

CCeennttrreeddeennttaaiirreeBBiirrccaa

tismanariu@sympatico.ca
507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8

555511114444----222288885555----0000000055552222

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



Vineri 18 noiembrie 2016Vineri 18 noiembrie 2016 ■ PAG. 2PAG. 222

PPoo rr tt ee   &&   FFee nn ee tt rree   II mm pp ee rr ii aa ll   II nn ccPPoo rr tt ee   &&   FFee nn ee tt rree   II mm pp ee rr ii aa ll   II nn cc
MMMM aaaannnn uuuuffff aaaacccc ttttuuuu rrrr ăăăă     dddd eeee     uuuușșșș iiii     șșșș iiii     ffff eeeerrrr eeeessss tttt rrrr eeee     dddd iiii nnnn     PPPP VVVVCCCC     șșșș iiii     aaaa llll uuuu mmmmiiiinnnn iiii uuuu

MMOONNTTRREEAALL  MMOONNTTRREEAALL  
&&

TTOORROONNTTOOTTOORROONNTTOO

FERESTRE DE CEA MAIFERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

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

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges 

C.P. 45680
Montréal, QC  H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comunitar
6767 CDN; Magazine: Bourret, Anka,
Pharmaprix (Complex Wilderton), Euro-Deli,
Marché Épicure (5252 Paré), Ella’s Deli;
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 Fairmount
(3833 St-Laurent); Cabinete: Dr. Fârșirotu;
Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD 
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani
Montreal, Île des Gourmands; Garaje: Auto

Costi; Restaurante: Bravo; Biserici: Buna
Vestire, Sf. Ioan Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Euro-Nec, Adonis (Place Vertu);
Coletărie: World Line Cargo. Cabinete: Dr.
Strobach.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D.
RIVE SUD 
Magazine: Cracovia, Balkani, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania, Ado-
nis, Marché Balkan; Cabinete: Dr. Bîrcă;
Biserici: Bethel (penticostală), Sf. Pantelimon
(ortodoxă română).

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

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

www.accentmontreal.com
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551144--446633--99666688
433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

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

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

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

Ansamblul vocal Gloria, trei 
concerte de Crăciun la Montreal

VALENTINA POPESCU-JARNEA
info@accentmontreal.com

Sâmbătă, 3 decembrie,
ora 19.00, ansamblul vocal
Gloria va susține un con-
cert gratuit de Crăciun la
Église de La Visitation
(1847 boul. Gouin Est,
Montreal, H2C 1C8). Pro-

gramul concertului propune un voiaj în
lumea cântecelor tradiționale sau contempo-
rane de Crăciun, interpretate în română,
franceză, engleză, spaniolă, rusă, ucraineană
și latină, care vă va transporta în ambianța
caldă și festivă a sărbătorilor de iarnă. Veți
putea astfel audia piese românești precum
„Mare taină” (tradițional), „Domnuleț din
cer” (Gabriel Uța) sau Înger alb (Nicolae
Moldovanu), alături de piese ale repertoriului
internațional de J.S. Bach, L. Dengler, C.
Taylor, E. Larter și alții, interpretate a capella
sau acompaniate de pian, flaut și alte instru-
mente de percuție.

Magia Crăciunului nu poate fi separată de
inocența și bucuria copiilor. De aceea, ca și
anul trecut, și de data aceasta copiii mem-
brilor grupului vor participa la concert uti-
lizând clopoței și alte instrumente de
percuție. 

O înregistrare audio/video din repertoriul
de Crăciun al ansamblului Gloria, realizată
în decorul unic al Capelei Notre-Dame-de-
Bon-Secours, va fi disponibilă în seara con-
certului, la prețul de 15$. Cofretul conține un
CD și un DVD și se intitulează „Nuit lu-
mineuse”.   

Ansamblul vocal Gloria a fost selecționat
în mai mulți ani printre cele mai performante
cinci coruri ale metropolei, participante la
festivalul Les Choralies de la Chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours. Festivalul este
organizat în preajma Crăciunului de Minis-

terul Culturii din Quebec și Muzeul Mar-
guerite Bourgeoys. Anul acesta Les Choralies
se vor derula între 2 și 23 decembrie, iar
grupul Gloria va susține două concerte cu un
program similar celui din 3 decembrie. Ele
vor avea loc în cocheta sală a Capelei Notre-
Dame-de-Bon-Secours din Vechiul Port (400
rue Saint-Paul Est, Montreal, H2Y 1H4),
sâmbătă, 10 decembrie, de la orele 13.30 și
15.00. Și la aceste două concerte copiii mem-
brilor grupului vor încânta audiența cu
prezența lor. Intrarea este liberă (contribuție
voluntară).  

ANSAMBLUL VOCAL GLORIA, ISTORIA UNEI
PASIUNI

După ce au fost invitați să cânte mai mulți
ani, începând cu 2002, într-un cor francofon
din Montreal, un mic grup de români de am-
bele părți ale Prutului au format în 2008 un
grup vocal sub direcția Silviei Tabor. Un an
mai târziu, în 2009, sub îndrumarea compe-
tentă și plină de măiestrie a dirijoarei Galina
Vîrlan, acest nucleu de pasionați ai muzicii
corale au devenit ansamblul vocal Gloria.

De atunci, în fiecare an, în special de Cră-
ciun și de Paște, membrii acestui grup se
reunesc pentru a susține concerte peste tot în
Quebec (Laval, Sherbrooke, St-Jérôme,
Granby, Quebec, Gatineau) și Ontario
(Toronto, Ottawa). La Montreal, grupul Glo-
ria concertează adesea la Chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours, Place des Arts,
Cathedrala St-Sauveur sau Église de La Vi-
sitation.

Coriștii, în majoritate de origine română,
integrează și reprezentanți francofoni, anglo-
foni sau de alte origini, pasionați la rândul lor
de arta corală. Specifică acestui grup este in-
terpretarea într-un număr semnificativ de
limbi diferite, lucru ce aduce repertoriului
variat, tradițional și contemporan, un plus de
apreciere din partea publicului. 

Alături de coriști, în toți acești ani, cu
dăruire și talent, s-a aflat pianista Viorica
Hritcu, a cărei tehnică de interpretare umple
de armonie urechea ascultătorului. 

Info suplimentare despre concertele de
Crăciun și ansamblul Gloria: 514-999-9314.

CONCERTE 

Savurați atmosfera caldă a sărbătorilor de iarnă grație celor trei concerte gratuite pe care
Gloria le va susține în luna decembrie.
►

ACTIVITĂ�I PENTRU COPII: ORA
POVEȘTILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
În zile de 20 și 27 noiembrie (du-
minică), între orele 10.30-11.30,
Teatrul Inimagimô de la Grande
Bibliothèque va găzdui „Ora
poveștilor în limba română”,
povestite de actrița Aliona
Munteanu. Activitatea este desti-
nată copiilor mai mici de 13 ani.
Intrarea este gratuită, pe bază de
rezervare la banq.qc.ca. Fiecare
copil trebuie să fie însoțit de
un adult. Locurile sunt limitate
(doar 20).
Info suplimentare: 514-873-1100.
Adresa: Espace Jeunes de la
Grande Bibliothèque, 475 boul.
De Maisonneuve Est, Montreal
(metrou Berri-UQAM).

SERVICII CONSULARE: COMUNI-
TATEA MOLDOVENILOR DIN
QUEBEC
Vineri, 16 decembrie 2016, Co-
munitatea Moldovenilor din Que-
bec organizează o nouă sesiune de
servicii consulare destinate cetățe-
nilor din Republica Moldova care
rezidă în Montreal și împrejurimi.
Serviciile vor fi oferite la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-Neiges,
sala 693, între orele 10.00 și
17.00. 
Înscrierea se face pe site-ul CMQ,
la www.moldovaquebec.ca. Veți
primi confirmarea automat.
Aduceți pașaportul dvs. (Repu-
blica Moldova), precum și copia
actului persoanei căreia îi dați
procura. Dacă aveți deja textul
procurii, aduceți-l în variantă elec-
tronică, pe un USB. Pentru le-
galizare indicați neapărat numărul
de pagini și aduceți câte două
copii alb-negru de fiecare pagină.
O înscriere prevede o singură acți-
une. Dacă aveți două procuri sau
două diplome, înscrieți-vă de două
ori. Info suplimentare: 438-937-
3608, Ala Mîndîcanu.

PPee  ssccuurrtt
DIN COMUNITATE

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

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Century 21
AGEN�IE IMOBILIARĂ

620 boul St-Jean
Pointe-Claire, QC H9R 3K2

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!

CCăălliinn  RRoovviinneessccuu,,
DDooccttoorr  HHoonnoorriiss
CCaauussaa  aall  UUPPBB

ROMÂNI DE SUCCES

Pe 11 noiembrie, Senatul Universității Politehnica din Bu-
curești a acordat titlului academic de Doctor Honoris Causa
lui Călin Rovinescu,  președinte și director general al Air
Canada. Dl. Rovinescu este și președintele Consiliului
Executiv al Star Alliance, membru al Consiliului de Guver-
natori al Asociației Internaționale a Transportatorilor
Aerieni (IATA) și, din 2015, al 14-lea Cancelar al Univer-
sității din Ottawa.
Ceremonia festivă a fost codusă de Rectorul UPB, Mihnea
Costoiu, și s-a bucurat de prezența a numeroși profesori și
studenți din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, pre-
cum și a numeroși oaspeți din afara Universității, printe
care îi menționăm pe Kevin Hamilton, Ambasadorul
Canadei în România, și Maria Ligor, Ministrul delegat pen-
tru Relația cu Românii de Pretutindeni.
„Mi se pare fundamental să ne cunoaştem valorile şi să le
recunoaştem. Ceea ce facem astăzi împreună este această
formă de recunoaştere a valorilor, a acelor oameni deosebiţi
cu care ne mândrim. (...) Călin Rovinescu este vârful de
lance al comunităţii române din Canada. Avem peste
200.000 de români sau de canadieni cu origini româneşti în
acea ţară, oameni care contribuie din plin la societatea
canadiană, la economia canadiană”, a subliniat ministrul
Ligor.
Călin Rovinescu s-a născut la București în 1955. La vârsta
de cinci ani a ajuns în Canada împreună cu părinții, sora și
bunica sa. Este titular a unei licențe în drept de la Univer-
sité de Montréal (1978) și al unui baccalaureat în drept de
la Universitatea din Ottawa (1980). 

service la domiciliul dvs. sau la atelier

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Sunteți pregătiți
pentru efervescența și
forfota sezonului de
sărbători? Vă invităm
să descoperiți o serie
de activități și expo-
ziții cu participarea a

doi pictori de icoane (pe lemn și pe
sticlă), sculptori de cruci în lemn,
creatori de ouă încondeiate, acuare-
liști, fotografi etc. Ei sunt Aura
Chiriac și Vladimir Midvichi, fonda-
torii Atelierul de arte vechi Valuarda.

■ 28 octombrie - 30 noiembrie
2016: Aura Chiriac expune la Bi-
blioteca Reginald Dawson din
Mont-Royal (1967 boul. Graham,
H3R 1G9). Artista propune publicu-
lui picturi abstracte (expuse pe Mur
d'art) și icoane, cruci și ouă încon-
deiate (vitrina din holul principal).
Vernisajul va avea loc în ultima săp-
tămână a perioadei de expunere.
Info: 514-734-2967. 

■ 24 noiembrie 2016 - 8 ianuarie
2017: Expoziția de grup „Femmes
en lumière”, o expoziție de icoane la
Musée de Maîtres et Artisans de
Québec, unde Aura Chiriac și
Vladimir Midvichi participă cu
icoane pe lemn și pe sticlă.
Vernisajul va avea loc joi, 24 noiem-
brie, începând cu ora 18:00. Vor fi
prezente înalte personalități ale
Montrealului, consuli, episcopi, pre-
oți și reprezentanți media.

■ 17, 18 și 19 decembrie 2016: Ex-
poziție de atelier, cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă, la Atelierul de arte
vechi Valuarda, situat la poalele

Oratoriului St. Joseph (3774 Ch.
Queen Mary, local 309, H3V 1A6).
Vor fi expuse icoane, cruci, picturi,
gravuri etc. Info: 514-342-4105.

La începutul lunii noiembrie (4-
6 noiembrie) cei doi artiști au par-
ticipat la Salonul anual de artă
TRAM (Table Ronde sur les Arts de
Ville de Mont-Royal). Aura Chiriac
a câștigat premiul II la categoria pic-
tură-sculptură cu lucrarea în acrilic
„Nuit gallopante”.

Pe 13 noiembrie, Aura Chiriac și
Vladimir Midvichi au participat la
un Art Show, la Marché Bonsecours
(Vieux Montréal), unde au expus
acuarele. Expoziția a fost cu vânzare
la licitație, pentru a veni în ajutorul
femeilor și copiilor victime ale vio-
lenței conjugale. Toate cele șase lu-
crări cu care cei doi artiști s-au
prezentat au fost vândute.

Dacă nu ați venit încă în contact
cu arta Aurei Chiriac și a lui
Vladimir Midvichi, acum este un
moment foarte bun. Dacă sunteți în
căutarea unui cadou de sărbători,
dacă doriți să admirați icoane, pic-
turi, cruci, etc., sau dacă doriți să vă
inițiați în pictura de icoane, vă in-
vităm să vizitați expozițiile lor și
site-ul www.valuarda.com.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se de-
finește ca o artistă Zen, întotdeauna în
ritm cu natura. În paralel cu o bogată
activitate expozițională, ea a publicat
trei volume de poezii și o carte de in-
terviuri cu personalități românești din
Montreal.

Aura Chiriac și Vladimir 
Midvichi: Arta icoanelor pe
lemn și pe sticlă

Specialiști în arta sacră și arta veche, cei doi artiști, fondatori ai școlii-
atelier Valuarda, participă în această perioadă la mai multe expoziții. 
►

Valuarda 
Școala de arte vechi Valuarda a
fost fondată în 2009 de artiștii
plastici Vladimir Midvichi și
Aura Chiriac. Valuarda oferă
cursuri de pictură pentru adulți  -
icoane pe lemn și sticlă, frescă,
mozaic, al secco, vitraliu și
gravură, iar pentru copii diverse
ateliere de pictură și bricolaj. 
De-a lungul celor șapte ani de
existență, școala-atelier Valuarda
a prezentat mai multe expoziții ce
au pus în lumină tehnica încă prea
puțin cunoscută în Occident a
făuririi icoanelor pe sticlă, dar și
mentalitatea și sensibilitatea lumii
tradiționale a satului românesc și
tematica iconografică tradițională
bizantină. www.valuarda.com.

Călin Rovinescu la decernarea titlului de Doctor Honoris
Causa, alături de Rectorul UPB Mihnea Costoiu și de Ministrul
delegat pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Maria Ligor
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CCee  ssppuunn  ssoonnddaajjeellee??
Potrivit unui sondaj Kantar TNS

realizat în perioada 14-23 septem-
brie și dat publicității de Nicușor
Dan, lider USR, PSD (lider Liviu
Dragnea) este creditat cu 45% din
intențiile de vot, PNL (Alina
Ghorghiu) cu 25%, USR (Nicușor
Dan) cu 10%, ALDE (Călin
Popescu-Tăriceanu) cu 7%, iar
UDMR (Hunor Kelemen) cu 5%.
PMP (Traian Băsescu) are 4%, iar
PRU (Bogdan Diaconu) 1%, ne-
trecând limita pragului electoral.
PSD și ALDE, formațiuni credi-
tate în sondaj cu 52% intenție de
vot, ar putea deci să formeze vi-
itorul guvern al României. 

În ce privește prezența la vot,
aceasta nu se anunță foarte mare:
doar 56% dintre cei intervievați au
spus că vor merge la urne și știu
deja și cu ce formațiune politică
votează. O prezență scăzută avan-
tajează PSD, dezavantajează PNL
și lovește dur USR.

Sondajul a fost realizat prin tele-
fon, pe un eșantion de 1.001 per-
soane, cu o eroare de maxim
3,2%.

Un alt sondaj, de data aceasta
unul intern PNL, relevă o posibilă
surpriză pentru PSD. Acest sondaj
prezintă cifrele pe care le-ar
obține partidele cu nehotărâți, dar
și cifrele pe care le-ar obține cu
cei care s-au decis 100% cu cine
vor vota la aceste alegeri. 

Iată prima variantă, cea fără ne-
hotărâții: PSD 34%, PNL 28%,
USR 5%, UDMR 5%, ALDE
4,2%, PMP 4%. Cele 18-20 de
procente care rămân vor fi redis-
tribuite între partidele intrate în
Parlament, însă printre acestea nu
se numără ALDE, principalul par-
tid cu care PSD a declarat că va
face alianță.

Cea de-a doua variantă, care in-
clude și nehotărâții (cei care nu au
o opinie cristalizată încă, dar au
totuși o preferință pentru unul din-
tre partide) arată astfel: PSD 41%,

PNL 33%, USR 7%, UDMR 5%,
ALDE 5%, PMP 4%.

Cea mai bună situație pentru
PSD este să obțină peste 40% și
ALDE să între în Parlament. Cea
mai bună situație pentru PNL este
un scor peste 30% și un USR aflat
cât mai sus. 

Opinia românilor despre politică
este însă una foarte proastă, așa
cum arată un sondaj IRES, realizat
pentru Digi24. Cei mai mulți
români nu sunt interesați de
politică și nu sunt la curent cu ac-
tivitatea Parlamentului. Astfel,
foarte mult interesați de politică
sunt doar 13% dintre respondenţi,
destul de mult - 19%, nu prea mult
- 39%, deloc - 28%.

La întrebarea „În ce măsură sun-
teți informat despre activitatea
Parlamentului României?”, 66 %
dintre respondenți spun că în mică
sau foarte mică măsură. 71% din-
tre ei nu cunosc vreun parlamentar
care să-i reprezinte și doar 10%
spun că au încredere în Legislativ.
Nici partidele politice nu se bu-
cură de prea multă încredere: doar
11% dintre români spun că aces-
tea le inspiră încredere. La polul
opus se află Primăria, căreia i se
acordă ce mai mare încredere:
41% dintre cei chestionaţi. 

Când e vorba de alegerea parla-
mentarilor, programul de gu-
vernare al partidului este esenţial
pentru 20% dintre respondenţi, în
timp ce 11% țin cont în primul
rând de partidul din care fac parte
candidații. Campania electorală
este decisivă pentru doar 3 pro-
cente dintre cei chestionaţi. Cei
mai mulți dintre respondenți
(38%) spun că țin cont de omul
care candidează.

Sondajul IRES a fost realizat
între 1-2 noiembrie 2016, pe un
eșantion de 1.224 de persoane,
prin metoda interviurilor telefo-
nice. Eroarea maximă este de +/-
2,8%.

ALEGERI PARLAMENTARE | ROMÂNIA

Pentru alegerile parlamentare
ce se vor desfășura în data de 11
decembrie, la Montreal vor
funcționa două secții de votare,
ambele în clădirea în care se
află Consulatul General al
României la Montreal, situată
la 1010 Sherbrooke Ouest, H3A
2R7. Secțiile de votare se vor
deschide la ora 7.00 și închide la
ora 21.00 (ora locală).

Se poate vota doar în baza
unui act de identitate românesc
valid. Pentru cetățenii români cu
domiciliul în străinătate aces-
tea sunt: pașaportul simplu,
pașaportul simplu temporar,
pașaportul simplu electronic -

toate trei cu menționarea țării de
domiciliu. Pentru cetățenii ro-
mâni cu reședința în străinătate
este necesar unul din aceste acte:
cartea de identitate, inclusiv cea
electronică și cea provizorie,

buletinul de identitate, pașapor-
tul diplomatic, inclusiv cel elec-
tronic, pașaportul de serviciu,
inclusiv cel electronic, pașapor-
tul simplu, inclusiv cel electronic
și cel temporar.  

UUnnddee  vvoottăămm  llaa  MMoonnttrreeaall  șșii  ccuu  ccee
aaccttee??

CCee  eessttee  nnoouu  llaa  aacceessttee  aalleeggeerrii??
Alegerile pentru Camera

Deputaților și Senat de luna vi-
itoare marchează revenirea la
votul pe liste și renunțarea la
votul uninominal, blamat pen-
tru suprapopularea Parlamentu-
lui. Această decizie (luată de
Comisia de Cod Electoral în fe-
bruarie 2015) va duce automat la
reducerea numărului de parla-
mentari, de la 588 la 466. Vor fi
308 deputați, 134 de senatori, 18
reprezentanți ai minorităților și 6
reprezentanți ai românilor din di-
aspora. Așadar se vor vota par-
tide, nu candidați individuali, iar
România va avea cu 122 de aleși
mai puțin.

Candidații vor fi desemnați
în ordinea în care apar pe listele
întocmite de partide, în funcție
de numărul de voturi obținut de
fiecare formațiune politică.

Campania electorală este
de data aceasta mult mai

restrictivă pentru cei care vor să
ajungă în Parlament. Astfel, sunt
interzise spectacolele, serbările
de orice natură, focurile de arti-
ficii, distribuirea de pixuri, căni,
ceasuri, tricouri, jachete, veste,
șepci, sacoșe, găleți, brichete,
alimente, băuturi alcoolice, țigări
- adică toate acele acțiuni şi ma-
teriale de propagandă electorală
care au fost folosite din plin la
toate alegerile după anul 1990.
Deși este prima oară când aceste
reguli (adoptate de Guvernul
Cioloș) se aplică parlamen-
tarelor, ele au fost în vigoare și
la alegerile locale din iunie a.c.

Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot,
folosit pentru prima oară la
alegerile locale, va fi menținut și
la scrutinul din 11 decembrie.
Acest sistem face imposibil
votul multiplu. În fiecare secție
de votare va exista un terminal

informatic și o tabletă, cu aju-
torul cărora CNP-ul alegătorilor
va fi scanat în vederea exercitării
votului. Sistemul va fi folosit și
la nivelul secțiilor de votare din
diaspora.

Pentru prima dată în istoria
alegerilor din România, activi-
tatea în secțiile de votare va fi
înregistrată audio-video, neîn-
trerupt, dintr-un punct fix, după
ora 21.00, când se închid secți-
ile de votare.

Tot pentru prima dată
cetățenii români din diaspora au
posibilitatea votului prin cores-
pondență, dacă și-au manifestat
dorința de a vota de la distanță
înscriindu-se în Registrul Elec-
toral până la 14 septembrie 2016,
care a fost termenul-limită. Circa
9.700 de români din diaspora au
ales această posibiliate. 

ACCENT MONTREAL

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Victoria lui Trump a
șocat o lume întreagă.
Mă număr printre cei
cărora alegerea candida-
tului republican pentru
cea mai înaltă funcție a

statului american i-a lăsat perplecși. Nu
pentru că n-aș fi știut că Trump e popu-
lar, nu pentru că n-aș fi înțeles dezamă-
girea unora atunci când candidatul care
a purtat cea mai onestă campanie elec-
torală din istoria SUA a fost sabotat de
propriul partid, nu pentru că n-aș fi știut
de revelațiile Wikileaks și nu pentru că
n-aș fi văzut cu proprii ochi suferința
economică pe care criza din 2008 a
provocat-o unei largi părți din populația
SUA. Pur și simplu am crezut că
democrația americană e mai solidă, că
în țara care e (încă) lider mondial,
umanismul democrat e mai puternic
decât populismul, fundamentalismul re-
ligios și retorica urii - da, știu, nu i se
spune retorică a urii acum, i se spune
eliberare de corectitudine politică…

Există totuși o oarecare speranță în
cifre. Deși a pierdut președinția, Hillary
Clinton a câștigat votul popular. Dife-
rența dintre ea și Donald Trump e chiar
considerabilă, de peste două milioane
de voturi. O majoritate de americani au
respins închistarea, frica și valorile re-
trograde. 60 de milioane însă le-au îm-
brățișat, lansând un adevărat asediu
asupra umanismului și democrației
americane.

Din seara lui 8 noiembrie au curs
râuri de cerneală cu analize de tot felul,
pentru a înțelege cum a fost posibilă
această catastrofă cu repercusiuni pla-
netare, pentru a găsi pe cine și pe să
dăm vina. Misoginia, rasismul, xenofo-
bia sunt adesea numite ca factori deter-
minanți. Frustrarea muncitorilor, în
special a celor albi, victime ale globa-
lizării, a fost și ea adusă în discuție.
Lumea s-a săturat de establishment, de

corupție, iar Hillary Clinton nu a fost
candidatul perfect.

Adevărat. Toate astea sunt ade-
vărate. America, în ciuda faptului că a
ales de două ori un președinte de cu-
loare, e profund rasistă, e sexistă, are o
economie care cu greu și-a revenit după
criza din 2008 și numără nu mai puțin
de 30 de milioane (14% din totalul po-
pulației) de analfabeți sau analfabeți
funcțional.

Dar ele nu explică decât parțial vic-
toria lui Trump. Dezamăgirea mea nu ar
fi atât de mare și nici îngrijorarea atât
de adâncă dacă aceasta ar fi doar o
anomalie americană. Trumpismul, miș-
carea pe care Trump a adus-o la
suprafață în SUA, se înscrie însă într-un
fenomen mult mai larg. Populismul,
naționalismul, protecționismul, purtarea
unui război cultural în care religia
creștină e transformată în armă îm-
potriva minorităților (religioase, sexu-
ale) și feminismului devin din ce în ce
mai prezente în lumea pe care o numim
liberă. Trump nu e singur. În Germania
e Frauke Petry, în Franța e Marine Le
Pen, în Olanda e Geert Wilders, în
Marea Britanie e Nigel Farage, în Un-
garia Viktor Orban, în Austria Heinz-
Christian Strache.

De ce atât de mulți oameni au ajuns
să respingă valorile democrațiilor occi-
dentale, de ce extremele seduc din nou
cu o putere ne mai văzută din interbelic?
Datorită faptului că de decenii neolibe-
ralismul macină lent dar sigur clasa de
mijloc, coeziunea socială și mobilitatea
socială. Neoliberalismul este ideologia
care ne-a adus recesiunea financiară
globală din 2007-2008, ideologia care
joacă un rol major în relocarea unei can-
tități imense de bogăție și putere în off-
shore (Panama Papers a revelat doar
vârful icebergului), care a dus la ero-
darea serviciilor publice (sănătate, edu-
cație, sistem de protecție socială), care a
permis concentrarea bogăției în mâinile
câtorva, a creat o majoră discrepanță
între venituri și a crescut în mod dra-
matic inegalitățile.

În Statele Unite prăpastia dintre bo-
gați și săraci este la cote îngrijorătoare,
aproape de cele mai ridicate niveluri din
ultimele sute de ani: 1% dintre ameri-
cani au o avere cumulată mai mare
decât cea a ultimilor 90%. La nivel
mondial, Oxfam estimează că cei mai
bogați 85 de pământeni au o avere mai
mare decât cea ultimilor 50%.

Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă
foarte mulți oameni a căror nivel de trai
nu doar a stagnat, ci s-a înrăutățit, căci
inegalitatea atrage și mai multă inega-
litate, cei bogați având acces la oportu-
nitățile economice în mai mare măsură
decât cei săraci. Înseamnă oameni frus-
trați, care nu-și mai văd eforturile răs-
plătite. Înseamnă disperați pentru care
sistemul nu mai funcționează.

Înseamnă oameni decuplați. Oameni
care nu se mai informează pentru că
media mainstream e „coruptă”, prefe-
rând-o pe cea alternativă, de unde află
„adevăruri” ca: Obama e musulman, a
numit la șefia CIA un musulman, e ile-
gitim ca președinte pentru că nu s-a năs-
cut în America (doar câteva din mii și
mii de exemple). Oameni care pufnesc
cu dispreț la adresa presei „liberale”,
ignorând că The New York Times, nu
Breitbart News, a adus în atenția pu-
blicului, în martie 2015, chestiunea
emailurilor lui Hillary Clinton.

În cele din urmă înseamnă război
cultural în care diferențele, din bogăția
ce o reprezintă pentru o societate, devin
defecte și păcate. Frica de celălalt e
exacerbată, diferiții devin țapi ispășitori
pentru tot ce nu merge în lume.

În realitate însă e luptă de clasă. Și
când spun asta nu mă iau după Marx, ci
după spusele unui miliardar american,
investitor celebru, al treilea cel mai
bogat om al planetei în 2015 și unul din-
tre cei mai mari filantropi pe care
omenirea i-a cunoscut: „There's class
warfare, all right, but it's my class, the
rich class, that's making war, and we're
winning.” - Warren Buffett.

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

La Casa Albă s-a instalat o
glumă. Mă rog, se va instala, pe
20 ianuarie. De ce o glumă?
Pentru că nu e nici roșu, cu-
loarea conservatorilor, nici al-
bastru, cea a democraților.

Donald Trump e portocaliu. Nu numai la păr, dar
și la idei. La câteva zile de la anunțarea câștigă-
torului alegerilor prezidențiale, Donald se îndul-
cește. Nu mai e agresivul care a înflăcărat mințile
adormite ale neglijaților americani. În interviurile
și declarațiile acestor zile domnia sa dă înapoi. De
pildă, ca la Radio Erevan - it was not about buil-
ding a Mexican Wall, but a Mexican Mall. It was
not about a Muslim ban, but a Muslim band.

Gluma la o parte, Trump nu va eradica total
sistemul de sănătate Obamacare. Îl va „îm-
bunătăți”. Nu va opri imigrația musulmanilor, ci o
va… îmbunătăți. Nu îi va deporta pe criminalii
mexicani, ci, ați ghicit, îi va îmbunătăți. Cât des-
pre avorturi, s-a spălat pe mâini de afacerea asta și
a declarant la CBS că lasă decizia pro-life sau pro-
choice în seama fiecărui stat. La întrebarea re-
porterei vizavi de cum vede rezolvarea, Trump a
răspuns că respectivele cucoane care doresc avor-
tul, să meargă în statul care le permite să o facă.
Prin urmare, va face America să fie mare din nou.
Că fuse tare mică pe vremea lui Obama!

Trump e doar o piesă pe tabla mondială de șah:
e vremea dictatorilor și a dezglobalizarii, a
fiecăruia pentru sine. La naiba cu NATO, cu Uni-
unea Europeană și cu încălzirea globală! Pare-se
că are loc un ciclu centenar, acum la o sută de ani
de la încheierea Primului Război Mondial, când
s-au destrămat marile imperii și micile națiuni și-
au regăsit identitatea.

Tot așa mor ideologiile; prea puțin contează
stânga, dreapta, sau mijlocul. Ideologiile au de-
venit simple pretexte pentru slogane și pentru
păcălit naivii. Și asta nu doar în America. Mai im-
portantă e carisma alesului decât ideologia par-
tidului. Ales care, ca un cameleon, virează încotro
vrea „mesele ”(citat din revoluționarul Marcu).
Vreți nume? Putin, Trump, Erdogan, Duterte,
Orban, Boris Johnson și mai recent Dodon.

Că am pomenit de Primul Război Mondial, să
ne amintim care a fost scânteia lui: un simplu
glonț ucigaș care ulterior a explodat într-un război
inimaginabil, cu milioane de victime. Nu a fost
vorba atunci - cum nu este nici acum - de vreo ca-
bală, de comploturi mondiale, de Soroși și ilumi-
nați. Pur și simplu a fost vorba de orgoliile
meschine ale unor dictatori mici la suflet și poate
portocalii la păr.

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul
OMNI 1 (4 Rogers și 206/1206 Bell), în fiecare
sâmbătă la ora 12.00 pm și în reluare luni la ora
12.00 pm și miercuri la ora 9.00 am.

ÎÎnnttrr--oo  zzii  mmii--aaii
ddăărruuiitt  oo  
ppoorrttooccaallăă  

REFLEC
II CANADEZE

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

Rădăcina problemei

FOTO:  Friedrich Ebert Stiftung, www.fesdc.org
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Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta dum-
neavoastră. Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

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

Un sondaj IRES, realizat la co-
manda Digi24, arată că românii nu
sunt foarte optimişti în ceea ce
priveşte viitorul ţării. Ei cred că după
alegeri viaţa lor nu se va schimba prea
mult, iar trei din zece cred că o vor
duce mai rău de anul viitor.

O majoritate substanțială din cei
intervievați (70%) sunt de părere că
lucrurile merg într-o direcție greșită
în România. Doar puţin peste 20 de
procente cred contrariul.

Cât despre felul în care trăiesc în
România, 34% dintre cei intervievaţi
s-au declarat mulţumiţi. 65 de pro-
cente spun însă că nu sunt mulţumiţi
de traiul pe care îl au în ţară.

Aproape 45% dintre cei chestio-
naţi spun că trăiesc la fel ca în 2015 şi
doar un sfert afirmă că o duc mai
bine. În schimb, aproape 35% dintre
români declară că trăiesc mai prost
decât în anii trecuți.

Cât despre viitor, românii nu sunt
prea optimişti. 28% dintre cei inter-
vievaţi spun că vor trăi mai bine peste
un an. Aproape tot atâţia cred că lu-
crurile vor fi la fel ca în prezent. Iar
30 de procente dintre cei care au
răspuns spun că, peste un an, vor avea
un trai mai prost.

Mai mult de jumătate dintre
români îşi doresc un viitor în ţară pen-
tru copiii lor. Puţin peste un sfert spun
însă că ar vrea ca fiii şi fiicele lor să-
şi ducă viaţa în străinătate.

ROMÂNIA | SONDAJ

RRoommâânniiii,,
nneemmuullțțuummiițții
ddee  ttrraaiiuull  ddiinn
țțaarrăă

RRoommâânniiaa,,  llooccuull  cciinnccii  îînn  lluummee  llaa  
ccoonnssuummuull  ddee  aallccooooll

România se află pe locul
cinci în lume la consumul de
alcool, cu trei milioane de
alcoolici înregistrați oficial,
potrivit Organizației Mondiale
a Sănătății. Din păcate, la ora
actuală, autoritățile nu fac
nimic să  combată acest fe-
nomen, care stă la baza a mii
de tragedii. Nu   există un plan
de măsuri şi nici legi clare.
Nicio autoritate a statului nu
are programe de prevenire sau
de ajutor pentru persoanele
măcinate de alcoolism și fa-
miliile lor - nici măcar pentru

copiii care ajung victime cola-
terale.

Potrivit specialiștilor, în ca-
zul părinților căzuți în patima
băuturii care își neglijează sau
abuzează copiii, legislația ar
trebui să fie mai dură: ei ar tre-
bui să fie decăzuți din drepturi
dacă nu urmează un tratament
de dezalcoolizare. 

Cei care vin singuri să
ceară ajutor sunt însă foarte
puțini. În Iași, la centrul de
dezalcoolizare de la Socola, se
prezintă anual de bună voie
doar circa zece pacienți. De

aceea ajutorul statului este
esențial: asigurarea de sanatate
ar trebui să acopere cheltuielile
legate de dezalcoolizare iar
numărul centrelor gratuite ar
trebui să fie mult mai mare. În
prezent, România are doar
două centre de tratament gra-
tuit pentru persoanele depen-
dente de alcool, la București și
Târgoviște, ambele înființate
din fonduri structurale de către
Alianţa pentru Lupta Împotriva
Alcoolismului şi Toxicomani-
ilor. Aceste centre oferă suport
și pentru partenerii de viaţă şi

copii.
Șase spitale de psihiatrie

(instituții de stat) oferă, de ase-
mena, tratamente de dezal-
coolizare. 

Dependenţa de alcool este o
boală cronică, precum diabetul
zaharat sau hepatitele, cu
recăderi, la fel cum se întâmplă
în hipertensiunea arterială sau
în astm. Renunţarea la alcool
nu este doar o chestiune de
voinţă, fiind vorba despre o
boală care trebuie tratată ca
atare.

ACCENT MONTREAL

ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | EDUCA�IE

Analfabetismul, la cote alarmante

Un studiu al Centrului de
Evaluare și Analize Edu-
caționale revelează un număr
nepermis de mare de tineri care
ies de pe băncile școlii fără ca
ceea ce au acumulat în timpul
studiilor să le permită să fun-
cționeze în societate. Astfel, la
nivel național, circa 42% dintre
tinerii din România, cu vârsta
de 15 ani, conform testelor
PISA, se pot încadra în
fenomenul de analfabetism
funcţional, ceea ce înseamnă că
abilităţile lor de citit, scris,
matematică şi ştiinţe nu sunt
suficiente pentru a le permite să
funcţioneze normal într-o so-
cietate modernă. Ei nu vor
putea accede decât la locuri de
muncă precare, slab plătite,
care cer un nivel minim de edu-
caţie 

Cauzele acestui procentaj
ridicat de tineri analfabeți
funcțional -  fenomen care pre-
vestește un viitor dificil nu doar
pentru ei, ci și pentru dez-

voltarea României în ansamblu
- sunt diverse, multe având
legătură cu modul în care sunt
predate anumite materii în ci-
clul gimnazial și liceal.   

„Nu aş vrea să spun la
modul general că principala
cauză este calitatea sistemului
educaţional românesc, ci modul
în care încă se predă. Profe-
sorul transmite cunoştinţe şi
atât. Sunt multe cunoştinţe,
sunt profesori care nu ştiu să

citească, există frică din partea
profesorului de a da elevului
ocazia să creeze şi nu în ultimul
rând faptul că, în special la
liceu, nu se face disciplina de
studiu, ci ştiinţă”,  a declarat
pentru News.ro Sorin
Spineanu-Dobrotă, seful Servi-
ciului Examene şi Evaluare a
Manualelor al Centrului de
Evaluare şi Analize Edu-
caţionale.

Impactul economic asupra

PIB-ul României este uriaș:
„Există predicţii care vorbesc
despre cât ar creşte PIB-ul
României dacă am rezolva
această problemă. O variantă
moderată spune că ar creşte cu
peste 200% până în 2035.
Această problemă ne costă încă
două PIB-uri. E un lucru intu-
itiv. Este un subiect de interes
extrem şi trebuie să devină o
prioritate”, a declarat, pentru
aceeași sursă citată, Ligia Deca,
consilier de stat în Departa-
mentul Educaţie şi Cerce-
tare din  Administraţia Prezi-
denţială.

La nivel european, media
tinerilor analfabeți funcțional
este de 20%, cu o țintă de 15%
până în 2020. România este atât
de departe de aceste cifre, încât
atingerea lor într-un timp atât
de scurt este imposibilă.

În Quebec, potrivit unui
studiu din 2013 al Institului de
Statistică din Quebec, 53% din
populația adultă (între 16 și 65
de ani, nu doar tineri deci) sunt
analfabeți funcțional. Media în
Canada este de 49%.

ACCENT MONTREAL

Circa 42% dintre elevii români de 15 ani sunt analfabeți functional. Ei
pot să scrie și să citească, dar nu sunt capabili să înțeleagă ce citesc.
►

Mersul la școală nu este suficient. Mulți tineri vin degeaba la
școală, 42% dintre ei fiind analfabeți funcțional.
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REPUBLICA MOLDOVA | ALEGERI PREZIDEN�IALE | MONTREAL

ALA MÎNDÎCANU
info@accentmontreal.com

Alegerile prezidențiale
din 13 noiembrie au de-
curs în mod organizat și
liniștit la Montreal. Ele
au adus la urne peste
3.000 de persoane. Maia
Sandu, candidata pro-

europeană, a recoltat 2.737 de voturi, Igor
Dodon, candidatul pro-rus, 255, iar 8 voturi
au fost anulate. Din păcate, așa cum s-a în-
tâmplat în multe alte locuri în diasporă, nu
toți cei care au venit să voteze și-au putut
exercita acest drept. În total, 247 de per-
soane - printre care și membrii Biroului
Electoral - au fost private de acest drept.
Toți au semnat o contestație care a fost
trimisă Comisiei Electorale Centrale.

Alegerile au fost pierdute nu doar de
către Maia Sandu. Ele au fost pierdute de
cei dornici de Democrație, de Schimbare,
de Libertate. Și nu pentru că aceștia sunt
mai puțini, ci pentru că scrutinul a fost frau-
dat de un sistem ticăloșit, corupt și vândut.
Și noi nu am avut posibilitatea să opunem
rezistență acestui dezastru.

Diaspora a dat dovadă de o mobilizare
nemaivăzută, de curaj, de implicare și de
solidaritate. Exemplu stă și mișcarea
„Adoptă un vot”, inițiată pe Facebook de
Anastasia Condruc pentru a-i încuraja pe
basarabenii de peste hotare să meargă la
vot. Aici s-au strâns persoane dispuse să le
ofere cazare și transport celor care nu locui-
esc în localitățile în care au fost organizate
secții de votare. Deși alegerile s-au încheiat,
grupul, care în prezent are peste 90,000 de
membri, va continua să existe.

Campania fără precedent desfășurată de
diaspora în turul doi al alegerilor președin-
telui Republicii Moldova reprezintă un nou
început, unul încurajator pentru viitorul
țării.

Dacă cineva până acum desconsidera
electoratul din afară, de acum încolo nu o
va mai face.

Dacă cineva zicea că moldovenii nu
sunt uniți, de acum încolo există probe că
ei se pot uni în numele unei cauze nobile.

Dacă cineva crede că tot ce am făcut a
fost în zadar, se va convinge în scurt timp
că greșește.

Lupta abia începe. Vom încerca să
demonstrăm că alegerile a fost fraudate.

Vom contribui la adunarea probelor, vom
salva orice informație la tema dată din cir-
cumscripții, le vom pune pe toate cap la cap
și le vom oferi părții care va reprezenta in-
teresele Adevărului în instanța de judecată.

Separat nu avem nicio putere. Împreună
suntem invincibili. Energia și determinarea
diasporei catalizate și mobilizate pentru
acest scrutin nu trebuie pierdute, ci puse în
slujba Binelui.

Acum poate fi inițiată o nouă campanie
de mobilizare - „Salvează un vot” sau
„Dosarul Rușinii” - prin care să adunăm, fir
cu fir, informațiile ce pot demonta falsi-
ficările. Nume, date, fotografii cu abuzuri
(autobuze pline de votanți itineranți, pro-
cese verbale falsificate, dovezi ale votărilor
multiple etc). Puse la un loc, pot face dife-
rența.

E pierdută o bătălie, dar nu lupta. Dias-
pora va reveni în forță!

Ala Mîndîcanu este președinta asociației Co-
munitatea Moldovenilor din Quebec. A fost
deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(1994-2001), redactor-șef al publicației
„Democrația” și decan al Facultății de Jur-
nalism şi Comunicare Publică a Universității
Libere Internaţionale din Moldova (ULIM).

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

E pierdută o bătălie, dar nu lupta

Există suficiente probe pentru ca
rezultatele turului II al alegerilor prezi-
denţiale să fie anulate. Este opinia mai
multor experţi invitaţi la emisiunea Ora
Expertizei de la Jurnal TV. Modul dezas-
truos în care a fost organizat procesul de
votare în diasporă, transportarea masivă
şi organizată a locuitorilor din regiunea
transnistreană la secţiile de votare,
cifrele eronate privind rezultatele
alegerilor prezentate de CEC pentru mai
multe localităţi - sunt doar câteva dintre
probele care ar trebui să determine
Curtea Constituţională să nu valideze
scrutinul prezidenţial, spun experţii,
potrivit Jurnal.md.

Aceștia susțin că refuzul CEC de a
oferi mai multe buletine de vot pentru
unele secţii de votare reprezintă, de fapt,
obstrucţionarea dreptului la vot cu par-
ticiparea instituţiilor de stat. Mai cu
seamă că CEC s-a grăbit să majoreze
numărul buletinelor de vot pentru
locuitorii din regiunea transnistreană.
Or, numărul mare al celor din stânga
Nistrului care au votat pentru Dodon şi
care ulterior au recunoscut că au fost
plătiţi, reprezintă o dovadă clară de frau-
dare, afirmă analiştii.

Potrivit fostului vicepreședinte CEC
Ştefan Urâtu, o grupare formată din
reprezentanţii mai multor instituţii de
stat pun în aplicare multiple metode de
fraudare a alegerilor. „Frauda cea mai
mare s-a făcut prin CEC şi sistemul au-
tomatizat care dă o diferenţă de peste
500 de mii de alegători dintre ceea ce
este în realitate şi ceea ce se declară de
către CEC”, a precizat el.

Maia Sandu, candidata forțelor anti-
oligarhice, a anunțat deja că va contesta
la Curtea Constituţională rezultatele
celui de-al doilea tur de scrutin.

AAnnuullaarreeaa
aalleeggeerriilloorr
ddiinn  RRMM  aarr  ffii
ppoossiibbiillăă

La Montreal scrutinul s-a desfășurat la Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges. Prezența la urne a fost una record, majoritatea
covârșitoare a voturilor fiind pentru candidata forțelor antioligarhice Maia Sandu.



Vineri 18 noiembrie 2016Vineri 18 noiembrie 2016 ■ PAG. 9PAG. 999 www.accentmontreal.com

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

125$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn
2222::0000

60$2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
1199::0000

MMEENNIIUUMMEENNIIUU
SALATE & APERITIVE VARIATE 

MENIU INTERMEDIAR
MENIU PRINCIPAL 

PRAJITURI, FRUCTE, CEAI, CAFEA, PERRIER, PEPSI, SPRITE

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2016

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 135$

6925 av du Parc, Montreal, H3N 1X7 | 514-277-4787 | 514-679-4583
www.bravoresto.ca | bravoresto@gmail.com | PARCARE GRATUITA

NNOOUUAA  LLOOCCAATTIIEE!!
5552 boul. Grande-Allée
St-Hubert, J4Z 3G1

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

MMOONNTTRREEAALL
In Piata Jean Talon7070

Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

a saptamanii. 

•CCOOZZOONNAACCII  IINN
FFIIEECCAARREE  WWEEEEKKEENNDD
•Chiftelute proaspete

• Langosi cu branza sarata
•Sarmale, Salata beuf, 

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre 

•Cea mai mare varietate de
mezeluri, preparate de casa:

peste 70 de produse 
artizanale

•Cas, Branza de burduf,
Branza Dorna   

•Prajituri de la Patiseria 
Angelica si Château Euro

Gustul Traditiei

$$$$

SSeemmiinnttee  
nneeggrree  ddee  ffllooaarreeaa    

000000006666 kkgg

3333
$$$$

77775555
SSiirroopp

RRaauurreennii

550000    mmll

222299999999

GGeemm  RRaauurreennii
VViissiinnee,,  GGuuttuuii,, CCaaiissee
PPiieerrssiiccii,,  CCaappssuunnii

$$$$

BALKANI

SSaarraatteellee
ddee  ccaassaa  ccuu  

B
R
O
SSA

R
D

1111$$$$

77775555
ZZaaccuussccaa
PPiicc--NNiicc

331144    mmll

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

cchhiimmeenn

SSppeecciiaalluurrii  iinn  vviiggooaarree  ppaannaa  llaa  eeppuuiizzaarreeaa ssttooccuurriilloorr

ssooaarreelluuii  

VVaarrzzaa  ppeennttrruu

ffiinnaa,,  ddee  cceeaa  mmaaii
bbuunnaa  ccaalliittaattee

ssaarrmmaallee CCiioollaann
aaffuummaatt

PPllaacciinnttee  ccuu
bbrraannzzaa,,  mmeerree

ddoovvlleeaacc

BBiissccuuiittii  EEuuggeenniiaa  
44  ssoorrttiimmeennttee

888899999999
$$$$

ddooaarr  îînn  
SStt--HHuubbeerrtt

ccuuttiiaa



Vineri 18 noiembrie 2016Vineri 18 noiembrie 2016 ■ PAG. 10PAG. 101010 www.accentmontreal.com



Vineri 18 noiembrie 2016Vineri 18 noiembrie 2016 ■ PAG. 11PAG. 111111 www.accentmontreal.com

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
• Declara6i de IMPOZIT: persoane fizice 

si companii
• Declara6i 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 autorita6lor 

guvernamentale
• Consiliere fiscala op6ma 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

PETRECEREA REVELIONULUI ÎN STIL ROMÂNESC?
PAPAION VĂ AȘTEAPTĂ CU MARE PLĂCERE LA

REVELION 2017!
COMPLEX PLAZA ANTIQUE - SALA OLYMPIA

6086 rue Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1C1 | 514-255-2922
31 decembrie 2016, 19:00-03:00

MENIUL SERII 
FARFURIE CU GUSTĂRI

Ruladă cu somon afumat, salată de pasăre, mezeluri
diverse, icre de crap și de Manciuria, brânză telemea,
măsline, chi�elu"e, cârnăciori în foitaj 

FELUL II
Sarmale cu varză şi mămăligă; Muşchi de porc la tavă
cu sos de ciuperci, cartofi și legume; Murături 

CIORBĂ DE BURTĂ sau
CIORBĂ ARDELENEASCĂ DE PERIȘOARE
DESERT + PLATOU CU FRUCTE ȘI CAFEA

MENIU VEGETARIAN DISPONIBIL
cu comandă la rezervarea biletului

ÎN PROGRAM
• Muzică de dans și de petrecere,
românească și interna"ională, din

colec"ia lui DJ HENRY, cel mai bun
DJ român din Montreal și

împrejurimi
• Meniu preparat de maestrul bucă-

tar ION MAZILU, alias PAPAION

PRE�UL BILETULUI: 120$
(100$ pentru copiii sub 14 ani, cu
scaun rezervat + meniu complet)

SALĂ DE PESTE 250 DE PERSOANE

BAR DESCHIS (OPEN BAR) 
Barul este disponibil înainte și după masă. Pe #mpul mesei se servesc doar vin alb sau roșu,

bere, băuturi răcoritoare, apă minerală. 
Organizatorul Ion Mazilu oferă o s6clă de vin spumos la fiecare masă, la miezul nop5ii.

PREZENTAREA BILETULUI LA INTRARE ESTE OBLIGATORIE
Plata biletelor se face la cel mult o săptămână după rezervarea locurilor!

INFO & REZERVĂRI: 514-735-3544, ION MAZILU
Pentru vizualizarea și alegerea locurilor în sală: 

www.papaion.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
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Contactaţi DANIEL, tel: 514-573-0092

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
ASPHALTE ET GRAVIER
REPARATION 
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES 
RESIDENTIEL
INDUSTRIEL 
COMMERCIAL

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

R.B.Q. 8321-2928-56

Acoperişuri TOITURE PERFECTION

www.toituresperfection.com

RECUNOSCUTA  DE AQTR & SAAQ
INSTRUCTORI CALIFICATI

PROGRAM FLEXIBIL - SERI SI WE
ORE SUPLIMENTARE DE PRACTICA LA 

CEL MAI BUN PRET
MASINA DE INCHIRIAT PENTRU EXAMEN

CURSURI COMPLETE DE CONDUSCURSURI COMPLETE DE CONDUS
PPllaann  ddee  ppllaattaa  ddiissppoonniibbiill

IInncceeppeettii  ddooaarr  ccuu  uunn  ddeeppoozziitt  ddee  5500$$

Ne gasiti si pe

CU ACEST CUPON

551144--774433--88550099551144--774433--88550099 33883388 DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

mobila de baie ■ bucatarie ■ dormitor ■  sufragerie
renovari bai & bucatarii ■ amenajari subsoluri

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
Estimare gratuita la comanda
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Harta asteroizilor din apropierea Pământului

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Pe 31 octombrie
2016 un mic asteroid,
cu diametrul cuprins
între 16 și 36 de metri,
a trecut relativ aproape
de Pământ, la o dis-
tanță de circa cinci ori
mai mare decât cea

care ne separă de Lună. Asteroidul cu
pricina, denumit 2016 TB57, este însă
doar unul dintre miile de asteroizi care se
situează în apropierea planetei noastre.
Aceștia au căpătat denumirea de Near
Earth Asterids (NEA), adică asteroizi
apropiați de Pământ.

Ce sunt NEA? Sunt asteroizi a căror
orbită îi aduce la o distanță mai mică de
195 de milioane de kilometri față de Soare
și care ar putea trece la o distanță de mai
puțin de 50 de milioane de kilometri față
de Terra, reprezentând astfel un potențial

pericol.
Până acum circa 15 ani, NASA căuta

să descopere toți NEA cu un diametru mai
mare de 1 km, adică asteroizii care dacă
ar intra în coliziune cu planeta noastră ar
putea genera o adevărată catastrofă,
asemănătoare cu cea care a dus la dispa-
riția dinozaurilor. La ora actuală pozițiile
asteroizilor cu dimensiuni mari sunt bine
cunoscute.

Ce se întâmplă însă cu asteroizii mai
mici? Chiar și un asteroid cu diametrul în
jur de 140 metri ar putea provoca pagube
importante pe o suprafață echivalentă unei
țări de dimensiuni medii. Din acest motiv,
în ultimii ani, eforturile s-au concentrat pe
descoperirea asteroizilor de circa 100 de
metri. Au fost astfel inventariați în jur de
15.000 de asteroizi - 5.000 doar în ultimii
trei ani, câte 30 în fiecare săptămână.

Dar au fost descoperiți toți asteroizii?
Din păcate încă nu. Totuși, putem sta li-
niștiți pentru următorii 100 de ani, căci nu
există asteroizi relativ mari care să aibă o

traiectorie în coliziune cu cea a Pământu-
lui. Cei cu dimensiuni mai mici, ca cel de
15 metri care a căzut în 2013 la Celia-
binsk, în Rusia, și care pot cauza pagube
importante, ar putea lovi Pământul, aceș-
tia nefiind încă descoperiți cu toții. De
aceea NASA și ESA (European Space
Agency) caută să lanseze sateliți cu teles-
coape speciale, dedicate căutării de aste-
roizi. NASA are în plan construirea și
lansarea telescopului Neocam, care va fi
capabil de o astfel de misiune.

Ce putem face, ce opțiuni avem pentru
a ne salva în cazul unui scenariu sumbru,
în care un asteroid periculos se îndreaptă
direct spre Terra? Teoretic, au fost propuse
trei tipuri de soluții: lansarea unui satelit
cu o bombă nucleară care să distrugă as-
teroidul; lansarea unei sonde care, prin
impact, să-i devieze traiectoria, fără însă
să-l facă să explodeze; construirea și tri-
miterea unui „atractor gravitațional”,
adică o sondă care să se apropie de aste-
roid și să-i modifice orbita în urma
atracției gravitaționale pe care o exercită
asupra lui.

Fiecare dintre aceste soluții comportă
probleme. Lansarea unei bombe nucleare
în spațiu este foarte periculoasă, însă
acum și în viitorul apropiat ea este unica
soluție, întrucât celelalte două nu sunt încă
bine puse la punct la nivel tehnic.

Să reținem totuși că miile de asteroizi
din spațiu nu par la ora actuală periculoși
pentru viața de pe Pământ. Există însă as-
teroizii mai mici, capabili de pagube im-
portante chiar dacă pe arii mai restrânse,
de care nu știm. Este foarte probabil ca în
următorii ani harta asteroizilor de tipul
NEA să se îmbogățească cu alte câteva mii
de astfel de obiecte. Între timp, se
pregătesc soluții tehnice pentru a ne apăra
de un eventual pericol.

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

ASTRONOMIE

Asteroizii pot reprezenta un pericol pentru noi. Impactul unui as-
teroid cu Pământul ar putea avea consecințe tragice. Din acest motiv,
reperarea și supravegherea celor care au traiectorii apropiate de noi
este extrem de importantă. La ora actuală au fost descoperiți circa
15.000 de astfel de asteroizi, însă căutarea lor e departe de a se fi
încheiat.

►

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

* Detalii in magazin
38 de ani in afaceri

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

Magazinul
dvs. de

Ce sunt asteroizii?
Asteroizii sunt corpuri stelare cu un di-
ametru mai mic de 1.000 de km, formate
la începuturile stemului solar, adică în
urmă cu circa 4,5 miliarde de ani.
Asteroizii sunt alcătuiți, de regulă, din
metale și roci. Oamenii de știință consi-
deră asteroizii ca fiind niște planete mai
mici, doar unii dintre ei depășind un di-
ametru de câteva sute de km. Cel mai
mare asteroid este denumit Ceres și are un
diametru de aproximativ 930 km.
Majoritatea acestor corpuri stelare se gă-
sesc pe o centură de asteroizi și orbitează
în jurul Soarelui între Marte și Jupiter.
Imensa forță gravitațională a planetei
Jupiter imprimă asteroizilor o viteză de
peste 5 km/s, una prea mare pentru a pre-
veni coliziuni violente. Dacă nu ar fi așa,
ei s-ar putea uni formând planete ade-
vărate. Când asteroizii se ciocnesc, frag-
mente din aceștia capătă traiectorii ce
intersectează orbita celorlalte planete, de-
venind astfel meteoriți.
Există două ipoteze cu privire la formarea
asteroizilor. Una spune că au rezultat
dintr-o planetă mamă ce a existat între
Marte și Jupiter. Alta susține că ei prezintă
o imagine a spațiului înainte de formarea
planetelor și sunt rămășițe ale acestui pro-
ces.
Un asteroid capabil de a produce un deza-
stru global ar trebui să aibă un diametru de
peste 400 m. Cercetătorii cred că un astfel
de impact ar ridica destul praf în atmos-
feră pentru a crea o „ iarnă nucleară” afec-
tând grav agricultura de pe întreg globul.
Astfel de asteroizi lovesc Pământul apro-
ximativ o dată la 100.000 ani, potrivit
NASA. Cei mai mici, care lovesc Terra o
dată la 1.000-10.000 ani, ar putea distruge
un oraș sau ar putea produce Tsunami de-
vastatoare.
Asteroizii se deosebesc de comete în
primul rând prin compoziție: cometele
sunt mari bucăţi de gheaţă pline de praf
stelar şi roci. Când o cometă se apropie de
astrul solar centrul său de gheaţă se
topeşte şi se transformă într-o „coadă” lu-
miniscentă care poate atinge milioane de
km în lungime, fiind unul dintre cele mai
spectaculoase evenimente cosmice.

Majoritatea asteroizilor arată ca nişte uriaşe bucăţi de rocă cu suprafeţe neregulate şi mici
cratere provocate de coliziunile cu alte obiecte spaţiale.
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Povestea celebrului experiment începe
în octombrie 1943 în portul militar
Philadelphia, atunci când un experiment a
avut loc la bordul navei-distrugător USS
Eldridge, număr de înregistrare DE-173.

Experimentul Philadelphia a avut ca
obiectiv crearea unui câmp de forţă care
să facă invizibilă nava atât pentru radare,
dar şi pentru ochiul uman. Experimentul a
fost văzut de sute, dacă nu mii de martori,
marinari aflaţi pe ţărm ori pe vasele
vecine. Din păcate au survenit efecte se-
cundare neprevăzute ce s-au răsfrânt atât
asupra echipajului navei, cât şi asupra
navei înseşi. Unii au fost găsiţi încastraţi
în metalul navei, alţii au dispărut pentru
totdeauna, alţii au înnebunit, în timp ce
alţii au fost destinaţi unei vieţi curioase de
apariţii şi dispariţii succesive.

Nimic din cele afirmate mai sus nu
s-a întâmplat în fapt. Ce urmează însă,
chiar s-a întâmplat...

Secretul misteriosului experiment a

fost ţinut vreme de 12 ani, până când
Morris Jessup, autorul unei cărţi despre
OZN-uri, a fost chemat de către Biroul de
cercetări navale al Forţelor Navale ale
SUA. Biroul primise prin poştă o copie a
cărţii lui Jessup, adnotată pe margini cu
diverse idei. Adnotările indicau un singur
autor, doar că erau făcute cu trei tipuri de
cerneală de culori diferite. Ce spuneau
aceste adnotări? Ele „dezvăluiau” detali-
ile experimentului Philadelphia, iar Biroul
de cercetări navale voia să ştie dacă au-
torul, Morris Jessup, avea vreo idee despre
persoana care ar fi putut să facă acele
adnotări pe cartea ce fusese trimisă către
armată.

Jessup a recunoscut scrisul imediat.
Acesta primise o serie de scrisori de la o
persoană care se recomanda Carlos
Allende şi care susţinuse că fusese martor
al experimentului Philadelphia de pe o
navă comercială aflată în apropiere, SS
Andrew Furuseth. Jessup îl considerase pe

Allende drept un ciudat; printre altele,
Carlos Allende susţinea că-l văzuse pe Al-
bert Einstein cum petrecuse săptămâni la
Philadelphia pentru a oferi consiliere pe
subiecte ca invizibilitatea şi călătoria cu
viteze superluminice. Ulterior au apărut
câteva copii ale cărţii adnotate a lui Jes-
sup. În felul acesta ideile privind experi-
mentul s-au propagat rapid, iar
experimentul Philadelphia a devenit parte
a culturii populare.

Robert Goerman, un cercetător în
domeniul paranormalului, a observat că
adresa de retur a pachetului în care fusese
livrată cartea cu adnotări către Biroul de
cercetări navale era chiar în oraşul său
natal, New Kensington, Pennsylvania.
Goerman şi-a petrecut o perioadă în-
delungată studiind istoria experimentului
Philadelphia; în 1979, spre marea sa sur-
priză, a descoperit că Allende Carlos, al
cărui nume real era Carl Allen, era băiatul
unor prieteni de familie apropiaţi. În timp,

Goerman a completat toată povestea expe-
rimentului, prezentând întreg cazul în arti-
cole publicate în diverse reviste, precum şi
în cadrul unor emisiuni televizate. Carl
Allen era un fel de oaie neagră a familiei
sale, un copil singuratic cu imaginaţia bo-
gată care adnotase tot ce găsise prin casă şi
care trimitea scrisori bizare membrilor fa-
miliei cu diverse ocazii.

Robert Goerman a pus cap la cap toate
detaliile poveştii şi a constatat următoarele:
■ nava USS Eldridge, numărul DE-173, nu
se afla în portul din Philadelphia la data
menţionată că ar fi participat la experiment;
■ referitor la navă există date detaliate
privind activităţile executate în perioada
presupusă a desfăşurării experimentului;
■ niciun membru al echipajului nu a ştiut
nimic despre implicarea navei în vreun
experiment.

USS Eldridge fusese lansată la apă cu
doar două luni înainte de data presupusului
experiment; dacă această navă l-ar fi găz-
duit pe Albert Einstein şi ar fi fost parte
dintr-un aşa extraordinar experiment,
cineva ar fi ştiut cu siguranţă (măcar Ein-
stein n.n.). Fără nicio excepţie, fiecare
detaliu al poveştii experimentului Philadel-
phia, aşa cum a fost prezentată de Carl
Allen, a fost dovedit ca fiind pură fantezie.

Problema cu discutarea conspiraţiilor
puse la cale de guvern este aceea că cei care
sunt adepţii teoriei conspiraţiei refuză să ac-
cepte dovezile care arată că nu există nicio
conspiraţie, pentru că, nu-i aşa?, aceste
dovezi sunt parte a conspiraţiei. Este oare-
cum asemănător discuţiilor despre creaţio-
nism: credincioşii spun „Dumnezeu a creat”
şi aceasta este o problemă de credinţă, nu
una care să ţină de demonstrarea vreunui
adevăr. Dacă guvernul încearcă să ascundă
ceva, orice presupunere, oricât de deşănţată,
devine o dovadă pentru confirmarea exis-
tenţei unei conspiraţii.

În rezumat, oricât de multe ar fi
dovezile care să demonteze o teoriei a con-
spiraţiei, acestea nu vor fi niciodată sufi-
ciente pentru a-i schimba opinia unui adept
al acestei teorii. În mintea unui individ pro-
conspiraţie, orice dovadă împotriva
conspiraţiei este translatată într-o dovadă
pro.

Experimentul
Puţini sunt cei care nu au auzit de experimentul Philadelphia. S-au scris cărţi şi s-au realizat filme. Ce

este adevăr şi ce este minciună în ţesătura de afirmaţii din jurul acestui eveniment? Citiţi în acest articol
povestea experimentului Philadelphia: care sunt începuturile istoriei, cum s-a difuzat şi care au fost
actorii...

►

USS Eldridge, fotografiată în anul 1944. Foto: wikipedia.org.

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF
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Philadelphia
Marina SUA a dat un răspuns la acuza-

ţiile privind ascunderea adevărului despre
experimentul Philadelphia. Iată-l, în
esenţă:

„Se presupune că în toamna anului
1943 un distrugător al Forţelor Navale ale
SUA a fost făcut invizibil şi teleportat din
Philadelphia, Pennsylvania în Norfolk,
Virginia în cursul unui experiment cunos-
cut sub numele de Experimentul Philadel-
phia. Deşi au fost cercetate în mod repetat
arhivele existente, nu au fost găsite docu-
mente care să indice în vreun fel existenţa
unui asemenea experiment ori interesul
Forţelor Navale ale SUA pentru un astfel
de subiect.”

Interesant, există totuşi câteva semne
de întrebare legate de experimentul
Philadelphia. Doi ori trei veterani de pe El-
dridge şi USS Engstrom (care a fost la un
moment dat acostată lângă Eldridge în
1943) au afirmat că ei sunt acea persoană
pe care Allende a văzut-o dispărând dintr-
un bar ori au susţinut că au călătorit printre
mai multe dimensiuni. Trebuie menţionat
totuşi că aceste mărturii au apărut la multă
vreme după ce experimentul Philadelphia

a fost menţionat şi era deja intrat de mult
timp în cultura populară; iar unii dintre
„veterani” nu erau veterani deloc.

O altă întrebare, chiar mai interesantă,
este cea privind începutul istoriei şi anume
chemarea scriitorului Morris Jessup de
către Biroul de cercetări navale: dacă nu
era nimic de interes în adnotările găsite, de

ce au fost membrii biroului totuşi intere-
saţi de subiect? Goerman a afirmat că
ofiţerii Biroului au făcut mica investigaţie
din proprie iniţiativă, din curiozitate ori
pentru că unele dintre adnotări puteau avea
vreo legătură cu adevăratele preocupări ale
Forţelor Navale, iar acest birou era obligat
să urmeze orice fir pentru clarificări.

Adepţii teoriei conspiraţiei susţin că
interesul oficialilor militari arată că ad-
notările lui Allen exprimau adevărul.

Oricare ar fi adevărul, această istorie
are şi mici amănunte care nu pot fi rapid şi
definitiv lămurite. Îmi place un mister bine
închegat, iar demontarea acestuia de către
Goerman m-a dezamăgit un pic. Ştiu că
această poveste a experimentului Philadel-
phia este o stupiditate, dar cu toate acestea
nu mă pot opri să mă bucur că a mai rămas
un pic de mister. Carl Allen cel mai pro-
babil a fost un ins cu imaginaţie bogată,
dar să-i mulţumim totuşi pentru că ne-a
făcut vremurile un pic mai interesante...

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „The Real Philadelphia Ex-
periment”, a fost publicată de skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a ști-
inței și tehnologiei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic
articole și știri și are o secțiune de bloguri și
una destinată întrebărilor din partea citito-
rilor. Cei care doresc să sprijine acest demers
de transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

Experimentul Philadelphia - reprezentare grafică.
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Primul lucru care te
izbește când treci granița
din Thailanda în Cambod-
gia este mizeria. Și nu
după mult timp, realizezi
că te afli în plin Ev Mediu,
într-o țară în care ocupația
de bază e agricultura, în-

făptuită cu mijloace primitive. Culturile
de orez se întind pe zeci de kilometri pe o
parte și pe alta a drumului, practic fără în-
trerupere, iar oamenii muncesc în condiții
dure, în apă până la brâu, având ca singure
unelte propriile brațe.

Moneda cea mai folosită e dolarul
american și viața e ieftină, mai totul costă
„one dolla’!”. Toaletele au un furtun cu
apă (sau o căldare) în loc de hârtie igie-
nică, asta în cazul fericit în care nu-s o
simplă groapă în pământ, iar apa caldă
lipsește cu desăvârșire. Pe străzi nu există
coșuri de gunoi, fiecare aruncă mizeria pe
unde apucă, iar noaptea vin camioane cu
echipe de muncitori dotați cu lopeți care
adună așa, în mare, deșeurile.

Oamenii par la fel de săraci cu toții,
spre deosebire de Vietnam și mai ales
Thailanda, unde s-a creat o clasă de mijloc
care trăiește relativ bine. Traficul în
orașele mari (scutere, în cea mai mare
parte) e un coșmar, dar în pofida acestui
fapt oamenii dau dovadă de o răbdare
ieșită din comun, nimeni nu se enervează,
nu ridică vocea, nu aruncă priviri
amenințătoare în jur. Se claxonează non-
stop, dar claxonul nu ține loc de înjură-
tură, cum e cazul în Occident, ci revine la
funcția sa de bază, aceea de al avertiza pe
celălalt de un pericol iminent.

Poluarea e o problemă serioasă, o parte
din locuitorii marilor orașe poartă măști
chirurgicale pe stradă.

Aș fi vrut să vă povestesc despre
Angkor Wat, cel mai mare monument re-
ligios din lume, simbolul care apare pe
steagul Cambodgiei și pe monede, despre
templele impresionante din jur, scoase la
iveală din junglă, cu rădăcinile copacilor
încolăcite pe turnuri și statui ale lui
Buddha, printre care se numără și acela în
care s-a filmat Tomb Raider. Despre viața
de noapte din Siam Reap, nebunia din
capitala țării, Phnom Penh, despre Skuon,
orașul păianjenilor sau despre superba

stațiune de lângă Sihanoukville, în sudul
țării, aflată încă în stare naturală, unde
abia acum se construiesc primele hoteluri.
Despre senzația pe care o ai plutind între
două oceane, despre insulele pustii aflate
la doi pași de coastă și despre cea mai
caldă apă în care mi-a fost dat vreodată să
înot. Dar ce m-a impresionat cumplit a
fost istoria tragică a acestui popor de oa-
meni pașnici, politicoși și muncitori:
genocidul care a urmat instaurării regimu-
lui comunist al khmerilor roșii.

O să redau scrisoarea pe care i-am
trimis-o unui prieten, scrisă la cald, ime-
diat după ce am vizitat killing fields
(câmpiile morții) și închisoarea S-21, căci
surprinde într-o anumită măsură starea de
spirit care te cuprinde la vederea acelor
grozăvii:

„Hai să-ți povestesc despre killing
fields, că pe mine m-a întors pe dos expe-
riența asta. Cifrele probabil le știi, în mai
puțin de patru ani khmerii roșii au reușit
să extermine o treime din populația țării,
adică aproape trei milioane. Nu-ți vorbesc
despre mijloacele îngrozitoare de exe-
cuție, căci, având de-a face cu un număr
covârșitor de « dușmani ai poporului »,
pur și simplu nu își permiteau să
folosească gloanțe.

O să mă rezum la ce am văzut în acel
killing field, unul din cele câteva sute din

țară. Pe terenul respectiv s-au descoperit
optzeci și ceva de gropi comune din cele
vreo două sute despre care se știe. Dar
acum câțiva ani au renunțat să mai sape,
ca să nu tulbure morții, spun ei. Se
mulțumesc doar să colecteze oasele care
apar la suprafață după fiecare ploaie.

Așa că imaginează-ți că mergi pe
terenul ăla și vezi pe peste tot oseminte, o
mandibulă, un fragment de tibie, o porți-
une dintr-un craniu. Apoi piramida de
cranii, o parte din cele colectate recent.
Puțin mai încolo, dai de gropile comune
în care sunt îngropați bebeluși și copii
mici, căci khmerii intenționau să « înlă-
ture răul de la rădăcină ».

Ne-am oprit apoi la închisoarea S-21,
una dintre închisorile în care aveau loc in-
terogatoriile și torturile înainte ca oamenii
să fie trimiși înspre killing fields. Și am
văzut pozele gardienilor, celor respon-
sabili cu tortura: majoritatea erau copii.
Cel mai mic avea 12 ani.

Am aflat cum identificau dușmanii
poporului: verificau dacă aveau pielea
fină, mâini fără bătături sau dacă purtau
ochelari. Vezi? Dacă ne-am fi născut în
locul și timpul nepotrivit, probabil că nici
unul dintre noi n-ar fi supraviețuit.

Prin închisoarea aceea au trecut,
pentru a fi torturați și a li se smulge « măr-
turii » peste 20.000 de oameni (s-au găsit

registrele) înainte de a fi trimiși înspre
killing fields. Au supraviețuit doar 7 băr-
bați, 4 copii și un bebe de câteva luni. Și
nu pentru că khmerii roșii i-ar fi cruțat, ci
pentru că nu au mai apucat să îi omoare
atunci când vietnamezii au intrat în oraș.

Am vorbit cu unul dintre cei doi
supraviețuitori adulți care încă mai trăiesc.
Era acolo și celălalt, vând amândoi cartea
în care își povestesc calvarul, iar venitul
îi ajută să supraviețuiască pe ei și famili-
ile câtorva zeci de victime, căci oamenii
ăștia au o pensie de 25$ pe lună. Amândoi
sunt voluntari acolo din anii '80. În locul
în care au fost torturați și unde le-a fost
decimată familia.

Și acum, attache ta tuque, vine partea
care m-a șocat (nu că restul ar fi fost așa,
un basm feeric): partidul aflat la putere de
30 de ani, care « câștigă » întotdeauna
alegerile cu majoritate absolută, e format
din foști khmeri roșii, primul ministru e un
fost comandant, iar Pol Pot, liderul
asasinilor, a murit în somn, de infarct, la
șaptezeci și ceva de ani, la două decenii
după evenimente.

Cam asta-i, pe scurt, povestea. Asta-i
lumea în care trăim.”

Un ultim cuvânt despre obiceiul cam-
bodgienilor de a mânca gândaci, furnici,
șerpi, păianjeni și greieri, care oripilează
occidentalii: își are sursa în anii geno-
cidului, când sute de mii de oameni au
murit de foame iar cei care au scăpat își
datorează supraviețuirea acestor vie-
țuitoare. Și vă asigur că furnicile și carnea
de șarpe nu au deloc gust rău, dacă sunt
bine gătite.

***
La ora la care scriu aceste rânduri,

Trump a devenit președintele Americii.
Acest deznodământ nu prevestește nimic
bun, iar istoria ne învață că o societate
prosperă și relativ echitabilă se constru-
iește în secole, dar se poate dezintegra
peste noapte. Cred că asistăm la cântecul
de lebădă al visului american, la falimen-
tul surprinzător al unui proiect de societate
bazat pe valori liberale ca egalitatea
șanselor, toleranță și respect.

Cititor avid, cinefil avizat și călător inspirat,
Adrian Benea este unul din fondatorii V-Stu-
dios (Facebook.com/vstudiosmtl), un proiect
media axat pe reportaje din Montreal și din
comunitatea română montrealeză.

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

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Moștenirea lui Pol Pot
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DANIEL DANIEL 
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Croazieră CARAIBE 19 dec.
1 săptămână 1.499$ / pers.
zbor + croazieră + transfer

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Adrian Benea alături de Chum Mey, unul
dintre cei 12 supraviețuitori (dintre cei peste
20.000 de încarcerați) ai închisorii S-21
Phnom Penh. 
Se estimează că pe durata regimului
khmerilor roșii (1975- 1979), între două și
trei milioane de cambodgieni au fost
omorâți, dintr-o populație de aproximativ
opt milioane. 
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Se caută un cuplu bilingv, responsabil, cu
spirit organizatoric pentru un post de
concierge la un bloc de 64 de apartamente
în Perrefonds. Experiența pentru renovări
minore, zugrăvit, instalații sanitate și elec-
tricitate constituie un avantaj. Se oferă
apartament cu toate utilitățile incluse, plus
plată lunară. Tel: 514-337-6686 ext. 602
(FR, EN) | Tel: 514-683-6650 (RO) | Fax
CV: 514-337-4244.

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

Căutăm un cuplu pentru îngrijirea şi
transportul la şcoală a doi copii de 8 şi
10 ani + întreţinerea unei case incluzând
menajul, în Seattle, WA, SUA. Preferăm
o familie educată, cu bune cunoştinţe de
matematică, şi cu puţină pricepere pentru
mici lucrări de menţinere a proprietăţii. În-
cepând cu ianuarie 2017. Salariul este
foarte competitiv şi oferim beneficii
dentare. Tel: 1-206-335-1980.

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

Restaurantul Mike’s din Lachine caută
bucătari (pizza, paste, subs, mic dejun).
Timp parțial sau timp plin, în funcție de ex-
periență. 514-649-8005, Serghei.

Angajăm urgent șoferi profesioniști, clasa
1, pentru Calfiornia (team). Oferim salariu
competitiv și flexibilitate. 514-835-7447.

Caut cuplu de concierges pentru un imo-
bil de 18 apartamente, situat în zona
Jarry/Acadie. Ofer un apartament 3½, plus
extras. Responsabilități clasice. 450-689-
6832 | omateian@hotmail.com.

Apartamente de închiriat în St-Laurent,
2½, 3½ , 4½, 5½, renovate, disponibile
imediat sau în noiembrie și decembrie
2016. Căldură, apă caldă, aragaz și frigider
incluse. Aproape de metrou, autobuz, au-
tostradă, clinică medicală, mall Côte-
Vertu, Ikea. Imobil cu 44 de apartamente,
spălătorie și ascensor. Consierge român.
Noii veniți sunt bineveniți. Tel: 514-994-
3480 sau 514- 992-4531.

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

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

Inchiriez un 4½, mare, renovat complet
(nemobilat), lângă stația de metrou Cartier.
Tel: 450-967-3813, Mihai.

Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Sainte 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.

Camere de închiriat la 3271 Van Horne
(Côte-des-Neiges), aproape de centru co-
mercial, lângă metrou Plamondon, autobuz
161. Curat, mobilat, încălzirea şi electrici-
tatea incluse. Tel: 514-733-9415.

Vând casă cu 2 etaje, 612 rue Pierre, Laval,

Ste-Dorothée, lângă Mega Centre Ste-
Dorothée, 3 dormitoare 1½ băi, renovată
recent. 389,000$. Detalii la Du Proprio
#721756 sau 514-691-6634.

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

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

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ÎNCHIRIERI

ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

OFERTE/SERVICII

MATRIMONIALE

MEDITAȚII LA
MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ

Matematică (primar, secundar,
colegiu) și fizică. 30 de ani de expe-
rientă, excelentă rată de succes. Prima
lecţie, de evaluare, este gratuită.
Engleză, franceză, română. La domi-
ciliul meu sau al elevului.

514-485-1549
crom5284@bell.net

VÂNZĂRI
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COMITETUL OLIMPIC ROMÂN ALPINISM

Premieră: Doi români au
urcat pe vârful Peak 5 din
Himalaya

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

Doi alpiniști români, Zsolt
Torok (Arad) și Vlad Căpușan
(Cluj-Napoca), sunt primii oameni
care au călcat vreodată pe vârful
Peak 5 de 6.374 m din Himalaya. Ei
au realizat această performanță în
data de 31 octombrie 2016, după ce
au înfruntat temperaturi de -30 de
grade Celsius și rafale de vânt care
au ajuns până la 150 de km/h.

Cei doi alpiniști au fost singuri,
timp de aproape o săptămână, într-
un perete imens, de 2.000 m dife-
renţă de nivel, cu prize virgine,
străbătut de un labirint de crevase.
În condiţii meteo extreme, fără
niciun pic de sprijin dinspre tabără
de bază şi fără nicio altă legătură cu
lumea din exterior.

„Din 2003 încoace, au mai fost
pe acest vârf șapte expediții. Noi
am fost primii care am reușit să
ajungem în vârf. Am început expe-
diția în 15 octombrie și am avut un
prim vârf de aclimatizare în
regiunea Khumbu, pe un vârf de
6.189 de metri. Practic, acest vârf a
fost mai tare decât am crezut pentru
că este unul foarte tehnic, cu pereți
de stâncă foarte mari, iar noi am
abordat o rută pe care mai fusese o
singură echipă, americană.

A durat trei zile ascensiunea
acolo, am zburat cu elicopterul în
regiunea Makalu și acolo am avut
surpriza de a descoperi că hărțile
noastre sunt greșite. Erau hărți ale
zonei, dar toată cartografierea era
eronată și asta ne-a încurcat, pentru
că băieții noștri erau pe un alt ver-
sant și nu i-am găsit. Am ajuns într-
un sătuc, am pierdut două zile cu

căutări, ne-am găsit, am relocat
tabăra de bază și cu niște hărți bri-
tanice corecte am ajuns. În 30 am
început ascensiunea spre Peak 5 și
în 31 am ajuns”, a explicat alpinis-
tul Vlad Căpușan.

Cei doi au acum posibilitatea să
dea un nume vârfului și, potrivit de-
clarațiilor lor, va fi unul românesc.
Deja din 31 octombrie ruta abordată
de ei pentru a ajunge la vârf se nu-
mește The Romanian Flame
(Flacăra Românească).

„Nu o să îi dăm numele nostru
pentru că ar fi ceva prea orgolios.
Dar ne dorim ca acest vârf să aibă
un nume românesc. (...) Procesul
birocratic va dura vreo două luni de
zile. E o surpriză acest nume și o
vom anunța atunci când se con-
cretizează. Numele va fi unul fain,
care să se potrivească în Himalaya
și care să prindă. Fiind o zonă izo-
lată, am descoperit tot felul de
lacuri și pereți prin zonă și deja le-
am denumit. De exemplu, lacul de
lângă tabăra de bază l-am numit
Lacul Bucura.

La un nivel mai mic, ne-am
simțit ca exploratorii care au des-
coperit America”, a completat alpi-
nistul clujean.

Cei doi s-au pregătit mai bine de
un an pentru această expediție, însă
momentul de glorie de pe vârf a
durat doar cinci minute, Vlad și
Zsolt fiind nevoiți să înceapă
coborârea din cauza condițiilor
meteo.

Zsolt Torok, 42 de ani, este unul
din cei mai buni alpiniști tehnici din

România. Printre realizările sale se
numără Trilogia Alpilor - care
cuprinde Peretele Nordic Eiger,
Matterhorn și Grandes Jorasses - și
expediția Nanga Parbat (ruta
Schell), în premieră românească.
Vârful Nanga Parbat are o înălţime
de 8.125 metri. Până la escaladarea
Peak 5, cel mai notabil proiect
alpinistic al său fusese Pilierul
Walker din Grandes Jorasses
(2009), unde Zsolt a fost cap de
coardă integral.

Vlad Căpușan, în vârstă de 26
de ani, a parcurs numeroase trasee
de mai multe lungimi de coardă din
România și a ajuns pe mai multe
vârfuri de peste 4.000 metri: Weis-
shornn, Matterhorn, Doufour
Spitze, Petit Dru, Eiger, Jungefrau,
Liskam, Monch, Mt Blanc, Maudi
Aguile Vert. Gran Paradiso, Nor-
den, Castor, Pollux, Breithorn,
Altschorn, Dent du Gent, Piz Ber-
nina. În 2014 a urcat pe vârful hi-
malayan Ama Dablam, cu o
înălțime de 6.812 metri.

Următoarea ţintă a românilor
este vârful Langtang Lirung, de
peste 7.000 de metri, pentru care as-
piră la Oscarul alpiniştilor, Pioletul
de Aur.

Potrivit unui studiu al guvernu-
lui nepalez, în Nepal există 3.310
trasee de drumeție și cățărare aflate
la peste 5.500 de metri. 414 vârfuri
sunt deschise pentru expediții co-
merciale, însă Nepalul are mai bine
de 1.600 de vârfuri neexplorate,
multe dintre acestea fiind conside-
rate sacre, astfel că nu se eliberează
permise de expediție pentru ele.

Alpiniștii Vlad Căpușan și Zsolt Torok pe Peak 5 (6,374 m). Foto: Facebook/ Vlad Căpușan.

MMiihhaaii  CCoovvaalliiuu,,  nnoouull
pprreeșșeeddiinnttee  aall  CCOOSSRR

Fostul scrimer Mihai Co-
valiu  este noul președinte al
Comitetului Olimpic și
Sportiv Român (COSR), el
câștigând alegerile din 15
noiembrie în fața fostei atlete
Gabriela Szabo (sprijinită de
PSD), informează News.ro.
Mihai Covaliu a obținut 128
de voturi, față de doar cele 68
ale Gabrielei Szabo. El a de-
venit astfel al 17-lea preșe-
dinte din istoria de 102 ani a
Comitetului Olimpic și Spor-
tiv Român.

Fosta înotătoare Camelia
Potec și fostul handbalist
Alexandru Dedu au fost aleși
vicepreședinți ai forului.

COSR a fost condus până
la 29 august de Alin Petrache,
care a demisionat datorită in-
succesul delegației Româ-

niei la JO de la Rio, unde s-
au cucerit doar cinci medalii. 

Mihai Covaliu, în vârstă
de 39 de ani, este, din 2013,
președintele FR Scrimă, sin-
gura federație care a obținut,
prin echipa feminină de
spadă, o medalie de aur la JO
de la Rio din vara acestui an.

În cariera de sabrer, el a
fost campion olimpic în 2000
și medaliat cu bronz în 2008,
precum și campion mondial
în 2005, respectiv campion
european în 2006, având alte
opt medalii de argint și bronz
în competițiile mondiale sau
europene.

Covaliu și-a încheiat ca-
riera sportivă în 2008, iar
cinci ani mai târziu a intrat în
Hall of Fame-ul Federației
Internaționale de Scrimă.

TENIS

HHaalleepp  șșii  NNiiccuulleessccuu,,
nnoommiinnaalliizzaattee  ppeennttrruu
lloovviittuurraa  aannuulluuii

Simona Halep (4 WTA) și
Monica Niculescu (39 WTA)
au fost nominalizate de WTA
pentru titlul de lovitura anu-
lui. Halep are două nomina-
lizări, iar Niculescu una, din
totalul de zece, împărțite în
două grupe. 

Simona Halep a fost
nominalizată cu o lovitură
reușită în partida cu Timea
Bacszinsky, din optimile de
finală de la Madrid Open.
Halep a câștigat acest turneu,
după un scor de 6-2, 6-4 cu
Dominika Cibulkova.

Cea de-a doua nomi-
nalizare a sa este o lovitură
reușită în partida din turul doi
cu Daria Gavrilova de la
Montreal, turneu pe care de
asemenea l-a câștigat, în fața
americancei Madison Keys,
scor 7-6 (2), 6-3. 

Monica Niculescu a fost
nominalizată pentru o lovi-
tură din meciul cu Petra Kvi-
tova, în turul doi la Stuttgart.

Câștigătoarea titlului pen-
tru lovitura anului va fi
anunțată de WTA în 29
noiembrie.

Mihai Covaliu
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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3 

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati 
Branzeturi

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
Coliva

BBAANNCCUURRII                                                                                                                                    BBAANNCCUURRII

☺ Avocatul către client:
- Am o veste proastă și una bună.
- Zi-o întâi p-aia proastă.
- Testul ADN a dovedit că era sângele tău
la locul crimei.
- Și vestea cea bună?
- Ai colesterolul sub 5.2.

☺- Cum treci peste ceva care te-a rănit
foarte tare?
- Cu mașina.

☺În vederea alegerilor parlamentare din
11 decembrie, politicienii români au făcut
o cerere scrisă către Patriarhie pentru a-l
introduce în calendarul creștin ortodox pe

Sfântul Așteaptă, ocrotitorul promisiunilor
electorale.

☺Nu e foarte grav dacă vorbești singur.
Nasol e dacă vorbești singur și afli noutăți.

☺Un popă în avion îi cere însoțitoarei de
bord un whisky. După câteva momente o
întreabă:
- La ce înălțime zburăm acum?
- La 16.000 de metri altitudine, îi răspunde
aceasta.
- Hmmm, sunt prea aproape de șefu’... Adu-
mi mai bine un ceai! 

☺- Ce pereche frumoasă, ce bine vă stă

împreună! De când sunteți căsătoriți?
- Eu de cinci, ea de opt.

☺Soția, uitându-se în oglindă: Mă văd
urâtă, grasă și bătrână! Ce am?
Soțul: Dreptate.

☺Între noi era chimie, acum e matematică:
îmi faci numai probleme!

☺O firmă din Vaslui oferă servicii fune-
rare complete: „La cerere ți-l și omorâm”.

☺Mă numesc Victorița, am 35 de ani. Tre-
buia să am 42, dar fostul mi-a mâncat 7 ani
din viață.

☺- Ce oameni se înmulțesc fără a face sex?
- Pensionarii!

☺- Examen la poliție:
- Ce capitală are Marea Britanie?
Liniște. O voce din spate:
- Dar ne-ați spus să învățam capitale de țări,
nu de mări!

☺Am decis să duc un mod sănătos de viață.
De acum înainte, mă duc cu bicicleta după
țigări și bere.

☺Orice nutriţionist poate confirma: e mai
bine să mănânci mult, dar încontinuu, decât
enorm şi dintr-o dată!

BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Pesimism
și posibile depresii cauzate

de prezenţa lui Uranus retrograd în Peşti
în casa a 12-a. Dragoste: Întâlneşti pe
cineva și există șanse ca din întâlnirea
voastră să se nască o relație de succes.
Financiar: Economiile şi prudenţa trebuie
să rămână preocupările tale principale. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te
relaxezi prin masaj, re-

flexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Mai multe planete promit să te
susţină, aşa că ar trebui să profiţi din plin
de atuurile pe care ţi le furnizează. Finan-
ciar: Ai o perioadă bună şi ar fi bine să o
exploatezi din plin.  

GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Soluţia
este odihna, o alimentaţie
echilibrată şi fără excese.

Dragoste: Chiar dacă îl ai pe cel drag
alături, tot singur te simţi. Vei căuta
refugiu în alte planuri ale vieţii, dar din
păcate deocamdată nici acolo nu ai mai
multe motive de bucurie. Financiar:  Vei
avea de făcut faţă multor cheltuieli.  

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de o
viață tihnită şi de un regim

echilibrat din toate punctele de vedere.
Dragoste: Sexul ar putea avea un rol tera-
peutic, risipind tensiunile şi atenuând di-
sensiunile. Financiar: Nu poți câștiga fără
să cheltui, deci dacă vrei să primești mai
mult în viitor, începe de pe acum ceva în-
drăzneț care să-ţi asigure succesul.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te
înainte de a face ceva,

pentru că loviturile, căzăturile sau durerile
acute sunt prin preajmă. Dragoste:
Cooperați excelent împreună, ca un tan-
dem perfect în care fiecare îl completează
pe celalalt. Financiar: Banii nu sunt pe un
nivel foarte bun, dar sunt îndeajunși.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Stând şi
aşteptând să treacă de la
sine, nu vei rezolva nimic.

Dragoste: Dacă eşti celibatar, în ochii ad-
miratorilor joci rolul inaccesibilului, dar
lasă şi câteva portiţe pentru a nu-ți izgoni
pretendenţii. Financiar: Poţi primi un aju-
tor neaşteptat şi surprinzător din partea
unor persoane la care nici nu te gândeşti.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu urma trata-
mente după ureche şi nici
rețete de prin reviste pentru

că ai putea avea de suferit. Dragoste:
Oricât de mult ai iubi, nu poți lua decizii
numai cu inima. Financiar: Trebuie să în-
cepi să-ţi administrezi cu mai multă
atenție veniturile. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea e pe
teren stabil. Dragoste: Fii
mult mai atent la ocaziile

care apar, pentru că șansa de a te
îndrăgosti e mare. Financiar: Ești atras
de afaceri riscante, de chilipiruri care nu
merită încredere, care se pot solda cu un
eșec sau o pierdere.  

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Un eveni-
ment special are în vizor
starea ta de sănătate, ca şi

cum ai trece printr-un moment decisiv de
care depinzi în totalitate. Dragoste: Ești
eroul central al unei bune vieți de familie,
ca atare nu avea pretenții prea mari de la
partener. Financiar: Eforturile tale vor fi
răsplătite, dar și stresul va fi pe măsură.

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Te simți
bine în pielea ta, dar nu
neapărat starea ta de sănă-

tate este importantă acum, ci cea a
familiei tale.  Dragoste: Nu numai tu ai
dreptate. Acceptă dialogul sincer cu sexul
opus. Financiar: Se nasc niște idei noi de
a câștiga bani, dar deocamdată e doar un
plan teoretic.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.). Sănătate: Vin şi trec,
dar sunt dureri mărunte sau

indispoziții trecătoare. Dragoste: Uneori
e mai bine să taci şi să ignori ceea ce nu
merge bine. Lăsându-le în pace, pot trece
de la sine. Financiar: Ai o situaţie bună,
dar ar fi bine să fii prudent, deoarece se
anunţă o creştere majoră a cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie). Sănătate: De evitat
orice excese gastrice, sis-
temul tău digestiv fiind

destul de fragil în această perioadă.
Dragoste: Noutăţile cele mai plăcute pot
apărea în această perioadă: concepţia unui
copil, cerere în căsătorie, mutare în casă
nouă. Financiar: Ai putea pierde o sumă
de bani în urma unei decizii pripite.

HHOORROOSSCCOOPP



Mici
proaspeti

$$$$

Mici, carnati, 
crenvursti, afumaturi
si alte bunatati de la
magazinul Balkani

Brossard99999999

Apa minerala
Borsec, Perla

111199999999++++ttttxxxx

$$$$
1.5L

44441111 kg

Prosciutto 
Marc Angelo

9999$$$$

99999999
kg1111

Cabanos
proaspeti

$$$$

9999999977771111 kg

Dulceata Hero
Elvetia

3333 44449999
250ml

$$$$

Cozonac
Boromir

7777$$$$
400gr Foi de

cremsnit

$$$$
380gr4444 33339999

$$$$

Ulei 
porumb

9999 99999999
2.84L

44449999

Cornulete
umplute

2222$$$$

55559999
300gr

Blat de tort

5555$$$$
400gr

22229999

Zacusca
Pic-Nic

$$$$
314ml111144449999

$$$$

Icre de crap
Krinos

3333 99999999
330gr
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