
620 boul. Saint Jean dcata@videotron.ca
Pointe-Claire, QC H9R 3K2 carmendan.comCCeennttrree  dd''IImmppllaannttss  eett  dd''EEsstthhééttiiqquuee  DDeennttaaiirree  

ddee  MMoonnttrrééaall
DDRR..  SSOORRIINN  FFÂÂRRȘȘIIRROOTTUU,,  DDDDSS,,  FFIICCOOII
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Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Unde se va desfășura
scrutinul la Montreal?
Cine poate vota în
străinătate? Care sunt
actele românești în ba-
za cărora se poate vo-
ta? Cu ce acte se poate
dovedi reședința în Ca-
nada?
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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
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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.

Dezinformarea din spatele
negării schimbărilor climatice
Atitudinea generală vi-
zavi de schimbările cli-
matice provocate de om
este una mixtă. Mulți se
îndoiesc de existența
sa. De ce schimbările
climatice sunt atât de di-
ficil de acceptat?
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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.
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Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
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Magazine: Balkani Laval, Transilvania, Ado-
nis, Marché Balkan; Cabinete: Dr. Bîrcă;
Biserici: Bethel (penticostală), Sf. Pantelimon
(ortodoxă română).
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Informații utile despre alegerile parlamentare
din 11 decembrie

ALEGERI PARLAMENTARE

Alegerile pentru Senatul și Camera
Deputaților din România vor avea loc du-
minică, 11 decembrie 2016. La Montreal
vor fi două secții de votare, ambele în clădi-
rea Consulatului General al României la
Montreal: 1010 Sherbrooke Ouest, H3A
2R7. Pe teritoriul Canadei vor fi înființate
birouri de vot și la Ottawa, Toronto, Van-
couver, Calgary și Quebec. În total, în dias-
pora vor fi organizate 417 secții de votare.
Acestea nu vor avea şi nu vor utiliza urne
speciale mobile.

Scrutinul se va desfășura între orele
7.00 - 21.00 (ora locală). Dacă la ora
închiderii mai sunt cetățeni în secția de
votare ei își vor putea exercita dreptul de
vot.

Potrivit legii, la alegerile parlamentare
pot să voteze în străinătate doar cetăţenii
români cu domiciliul sau cu reședința în
străinătate. Prin urmare, părinții, rudele, pri-
etenii care au domiciliul în România și se
află aici ca turiști nu vor putea vota. Pot
vota însă cetățenii români care au domici-
liul în străinătate (în SUA de exemplu) și se
află în Canada în ziua scrutinului, făcând
dovada reşedinţei în străinătate în statul
unde au reşedinţa. 

Persoanele care au optat pentru votul
prin corespondență și au confirmat primirea
plicului cu buletinul de vot NU pot vota în
cadrul unei secții de votare. Totuși, alegă-
torii care s-au înregistrat pentru votul prin
corespondență dar care nu au primit docu-

mentele necesare votării, sau acestea au fost
pierdute, furate sau deteriorate din motive
neimputabile lor se pot adresa Autorității
Electorale Permanente. După clarificarea
situației, persoanele aflate în această pos-
tură vor putea să-și exercite votul la una din

secțiile de votare organizate în Canada.
Dreptul de vot se poate exercita doar în

baza actelor de identitate românești valabile
în ziua scrutinului. Nu se poate vota cu titlu
de călătorie. Pentru cei cu domiciliul în
Canada, pașaportul valabil de CRDS
(cetățean român cu domiciliul în străină-
tate) este suficient. 

Cetățenii români care nu dețin pașaport
CRDS pot vota pe baza unui act de identi-
tate românesc aflat în termen de valabilitate
(carte de identitate; buletin de identitate;
pașaport simplu), plus un act care face
dovada reședinței în străinătate. Reședința
în Canada se dovedește prin: pașaport cana-
dian; permis de conducere canadian; certi-
ficat de identitate canadian; certificat de
naturalizare/cetățenie canadiană; carte de
identitate canadiană; card de rezident per-
manent; permis de ședere temporară; fișă
privind dreptul de ședere IMM 1000;  per-
mis de muncă; permis de studii; permis
pentru refugiați; titlu de călătorie canadian.

Mai multe informații se pot afla con-
sultând documentul Ghidul alegătorului
român din străinătate, disponibil la
www.mae.ro/parlamentare-2016.
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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

Amplu proiect de informare 
publică electorală

Mișcarea civică Inițiativa România
a lansat în data de 27 noiembrie site-ul
www.alegeriparlamentare2016.ro
(AP16), un amplu proiect de informare
publică electorală și de prezentare a can-
didaților, partidelor, programelor de gu-
vernare, a istoriei politice a partidelor și
rezultatelor electorale din 1990 până
astăzi. Site-ul a fost gândit ca un ghid
complet al alegătorului la alegerile din
11 decembrie 2016. 

În urma documentarii pentru reali-
zarea site-ului, reprezentanții Inițiativa
România  au constatat că sute de candi-
dați penali, incompatibili, în conflict
de interese, traseiști sau inamici ai
statului de drept vor să ajungă în acest
an în Parlament.

Inițiativa România a estimat un
număr de 746 de candidați cu șanse de a
intra în Parlament (zona eligibilă), pe
baza sondajelor de opinie realizate până
la data de 14 noiembrie 2016. Este vorba
despre 220 de candidați PSD, 188 de
candidați PNL, 104 candidați USR, 101
candidați ALDE, 96 de candidați PMP și
37 de candidați UDMR. 

Pentru fiecare dintre candidați s-a

făcut o evaluare de risc pe baza infor-
mațiilor privind integritatea (e.g. pro-
bleme penale, incompatibilități, conflicte
de interese sau alte fapte grave), ati-
tudinea față de statul de drept (e.g. in-
ițiative legislative de amputare a puterii
judecătorești sau de dezincriminare a
unor fapte penale în interes partinic, vo-
turi împotriva cererilor parchetelor de
ridicare a imunității parlamentarilor) și
traseismul politic.

Rezultatele statistice sunt urmă-
toarele:
■ 72 de candidați dintre cei 101 candi-
dați eligibili ai ALDE sunt în cel puțin
una dintre aceste situații: penali, incom-
patibili, în conflict de interese, au schim-
bat două sau mai multe partide, au
întreprins acțiuni / declarații împotriva
statului de drept sau alte fapte grave
(71,3%).
■ 65 dintre cei 96 de candidați eligibili
ai PMP sunt în cel puțin una dintre aceste
situații: penali, incompatibili, în conflict
de interese, au schimbat două sau mai
multe partide, au întreprins acțiuni / de-
clarații împotriva statului de drept sau
alte fapte grave (67,7%).

■ 115 candidați dintre cei 220 eligibili ai
PSD sunt în cel puțin una dintre aceste
situații: penali, incompatibili, în conflict
de interese, au schimbat două sau mai
multe partide, au întreprins acțiuni / de-
clarații împotriva statului de drept sau
alte fapte grave (52,2%).
■ 16 candidați dintre cei 37 de candidați
eligibili ai UDMR sunt în cel puțin una
dintre aceste situații: penali, incompati-
bili, în conflict de interese, au schimbat
două sau mai multe partide, au întreprins
acțiuni / declarații împotriva statului de
drept sau alte fapte grave (43,2%).
■ 73 de candidați dintre cei 188 de can-
didați eligibili ai PNL sunt în cel puțin
una dintre aceste situații: penali, incom-
patibili, în conflict de interese, au schim-
bat două sau mai multe partide, au
întreprins acțiuni / declarații împotriva
statului de drept sau alte fapte grave
(38,8%).
■ 11 candidați dintre cei 104 candidați
eligibili ai USR sunt în cel puțin una din-
tre aceste situații: au schimbat două sau
mai multe partide sau au întreprins acți-
uni / declarații împotriva statului de drept
(10,6%).

ALEGERI PARLAMENTARE

SONDAJ KANTAR TNS, REALIZAT LA 
COMANDA USR
Potrivit acestui sondaj, condus în perioada 11-
21 noiembrie, prin telefon, pe un eşantion de
1.003 respondenţi și cu o marjă de eroare de
plus-minus 3,1%, prezenţa la vot ar putea de-
păşi uşor 55 de procente. În topul prefe-
rinţelor românilor se află PSD, cu 40%.
Sondajul a măsurat doar prezenţa celor care
au răspuns că merg sigur la vot şi că au decis
cu cine vor vota, rezultând o participare de
55%. La alegerile parlamentare de acum patru
ani, prezenţa a fost mult mai mică decât cea
estimată de sondajul Kantar, de doar 41,76%.
În 2008 ea a fost şi mai mică, de 39,26%.
PSD recoltează 40% din intențiile de vot, un
procentaj similar cu majoritatea sondajelor
efectuate în campania electorală. Pentru restul
partidelor însă rezultatele sunt diferite: PNL
are doar 18%, iar USR, surpriză, este peste
liberali, cu 19%. Pe următoarele locuri sunt la
egalitate, cu 7%, ALDE şi PMP. UDMR nu ar
intra în Parlament, cu doar 3%, de asemenea,
un rezultat ce diferă de toate sondajele de
până acum, în care UDMR are peste tot 5 pro-
cente. Partidul lui Bogdan Diaconu, PRU,
este de asemenea sub pragul electoral, tot cu
3% din intenţiile de vot.

SINTEZĂ SOCIOLOGICĂ AVANGARDE
Această sinteză sociologică arată nivelul la
care s-au aflat partidele politice din cursa
electorală în luna noiembrie comparativ cu
iunie, în ceea ce privește intenția de vot. 
Astfel, PSD a scăzut cu două procente din
iunie până în noiembrie. În prezent, partidul
se află la 38% în ceea ce privește intenția de
vot. PNL a scăzut cu 4%, la 26% în luna
noiembrie. USR, în schimb, a crescut la 12%,
de la 8% cât avea în iunie. ALDE ar face și el
pragul de intrare în Parlament, cu 7%. În
schimb, UDMR și PMP stau cu emoții, cu un
5% la sondaje fiecare. 
Așa cum se prefigurează, fără redistribuiri,
majoritatea ar fi fragilă în Parlament și ar de-
pinde de partidele care intră la limită. 
După redistribuire, alianța PSD-ALDE ar
obține 51 la sută din mandate în noul Parla-
ment.

CCee  mmaaii  ssppuunn
ssoonnddaajjeellee??

www.alegeriparlamentare2016.ro. Foto: Inițiativa România
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REVISTA CANDELA ÎN
SĂRBĂTOARE
Dubla aniversare a 20 de ani de
existență a revistei Candela de
Montreal și 90 de ani a redactorul
ei șef, Victor Roșca, a avut loc în
data de 6 noiembrie, la Casa
Română de lângă Catedrala Buna
Vestire din Montreal. Prilejuind o
triplă expoziție (carte, pictură și
icoane), evenimentul a fost încu-
nunat de succes și s-a bucurat de
prezența a peste 200 de persoane.
Au contribuit la această reușită:
Vladimir Paschievici, Victor
Roșca, Ortansa Tudor, Corina
Luca, Eva Halus, Ioan Opruț,
Cătălin Marin, Marc-Marinescu
Constantin, părintele Alexan-
drescu, Stana Bunea, Valentin
Luca, Ion Lăcătușu, Lia Bătrâna,
Carmen Ionescu, I. Polgar, Angela
Faina, Leonard Voicu, școala Ju-
nimea Română, Paula Alecu,
Mariana Iluțiu, Lidia Constanti-
nescu, George Filip, Mircea
Gheorghescu și corul La Muse. 

PROGRAMUL ACTIVITĂ�ILOR
ACR-CMQ ÎN LUNA DECEMBRIE
În lipsa unei alte adrese mențio-
nate, toate aceste activități au loc la
Centrul comunitar 6767 Côte-des-
Neiges din Montreal.
■ Vineri, 9 decembrie, ora 19.30,
Colegiul Brébeuf (5625 Avenue
Decelles, Montreal, H3T 1W4):
Spectacolul „Călătorie în timp”,
organizat de Irina Chirică și școala
de dans Fantaisie.
■ Joi, 15 decembrie, ora 16.00,
sala 697: Clubul de Aur - Seară de
urături și colinde.
■ Vineri, 16 decembrie, orele
10.00-17.00, sala 693: Servicii
consulare pentru cetățenii RM.
■ Sâmbătă, 17 decembrie, ora
14.00, Sala Mare: Spectacolul pen-
tru copii „Un vrai Père  Noël”.
■ Sâmbătă, 17 decembrie, ora
18.00, Sala Mare: Festivalul
„Focul din Vatră”, ediția a doua.

EXPOZI�IE | FILE DE ISTORIE

Miercuri 16 noiembrie 2016, Ambasada
României în colaborare cu parteneri locali a
vernisat expoziția Pogromul de la Iași - Iunie
1941, la Centrul Comemorativ al Holocaus-
tului din Montreal, instituție de prestigiu în
Canada. Inițiatorii expoziției sunt Institutul
Național pentru studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, în parteneriat cu
Holocaust Memorial Museum (SUA).

La eveniment au participat supravie-
țuitori ai pogromului de la Iași, membri ai
corpului diplomatic, reprezentanți ai mediu-
lui academic, studenți, presă și numeroși
canadieni de origine română din provincia
Quebec. 

Expoziția conține fotografii, mărturii și
date istorice în franceză și engleză. Ea va fi
deschisă publicului până pe data de 15 de-
cembrie 2016. Centrul Comemorativ al
Holocaustului din Montreal este situat la
5151 Côte-Sainte-Catherine, H3W 1M6.

Prezentarea la Montreal a acestei expo-
ziții se înscrie în seria de manifestări organi-

zate de către misiunile diplomatice ale
României din străinătate, pe durata preșe-
dinției române a Alianței Internaționale pen-
tru Memoria Holocaustului (martie 2016 -
martie 2017). Prioritățile președinției române
a IHRA sunt educația, cercetarea și colabo-
rarea cu media și social media pentru pro-
movarea cunoașterii Holocaustului, dar și
pentru combaterea negării Holocaustului, an-
tisemitismului, rasismului, extremismului,
discriminării și xenofobiei. 

În acest context și mai ales ținând cont că
în rândul opiniei publice românești există un
negaționism solid, că mareșalul Antonescu
este considerat un erou trecându-i-se cu ve-
derea responsabilitatea pentru uciderea
evreilor din Basarabia, Bucovina şi Transnis-
tria, ținem să redăm următoarele: „Comisia
Internaţională pentru Studierea Holocaustu-
lui în România a conchis, împreună cu ma-
joritatea cercetătorilor de bună-credinţă ai
acestui domeniu, că autorităţile române
poartă principala responsabilitate atât pentru

planificarea, cât şi pentru punerea în practică
a Holocaustului. Aceasta include deportarea
şi exterminarea sistematică a majorităţii
evreilor din Basarabia şi Bucovina, precum
şi a unor evrei din alte zone ale României, în
Transnistria; uciderea în masă a evreilor
români şi a celor locali în Transnistria; exe-
cuţiile masive ale evreilor din timpul Pogro-
mului de la Iaşi; discriminarea şi degradarea
sistematică la care au fost supuşi toţi evreii
români în timpul administraţiei antone-
sciene, inclusiv exproprierea bunurilor, con-
cedierea de la locurile de muncă, evacuarea
forţată din zonele rurale şi concentrarea lor în
capitale de judeţ şi în lagăre, precum şi uti-
lizarea masivă a evreilor de sex masculin la
muncă forţată sub aceeaşi administraţie.” -
Institutul Național pentru studierea Holo-
caustului din România „Elie Wiesel”,
www.inshr-ew.ro. 

ACCENT MONTREAL

Expoziția „Pogromul de la Iași - Iunie
1941” la Centrul Comemorativ al
Holocaustului din Montreal 

Fotografii, mărturii și date istorice despre Pogromul de la Iași sunt reunite într-o expoziție ce
poate fi văzută până pe 15 decembrie la Montreal Holocaust Memorial Centre.
►

Pogromul de la Iași
Potrivit unui raport al Serviciului Special de
Informaţii din iulie 1943, în Pogromul de la
Iaşi au fost omorâţi 13.266 de evrei, adică
mai mult de o treime din populaţia de re-
ligie mozaică a oraşului. Dintre aceștia,
2.713 au murit asfixiați în „Trenurile
Morții”, când au fost trimiși către Călărași
și Podu Iloaiei.
Masacrul a fost dispus de mareşalul Ion An-
tonescu pe data de 27 iunie 1941, la cinci
zile după intrarea României în război. An-
tonescu i-a ordonat lui Constantin Chirilovi,
chestorul Poliţiei Iaşi, „să cureţe Iaşiul de
evrei”. La acţiune au participat sute de sol-
daţi ai Armatei Române, poliţişti, gardieni
publici, jandarmi şi soldaţi germani, ajutaţi
chiar de civili. 

Eleonora Argintaru, supraviețuitoare a Pogromului de la Iași, alături de fiica sa, Dida Berku,
consilier municipal în Côte Saint Luc. FOTO:  Mike Farkaș.

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
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MMAAGGAAZZIINN  DDEE  DDEELLIICCAATTEESSEE  EESSTT--EEUURROOPPEENNEE,,  CCUU
PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII

Vă ajută să celebraţi sărbătorile de iarnă cu produse 
delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA

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
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!

Premiată
CLUB

100% OR
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OObbiieeccttuull  ddee  aarrttăă,,  ccaaddoouu
ddee  ssăărrbbăăttoorrii

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Există o categorie
de cadouri de sărbători
despre care se vorbește
mai puţin, dar foarte
specială şi la îndemână:
obiectul de artă. Un
lucru deosebit, un bun

pe viață, de o frumusețe şi o prețiozi-
tate aparte ce niciodată nu-şi va pierde
valoarea. Pentru cei cărora ideea unui
astfel de cadou le surâde, semnalăm
încă două expoziții pentru luna de-
cembrie, pe lângă cele anunțate în nu-
merele trecute (Aura Chiriac, Vladimir
Midvichi și Daniel Ursache): expo-
ziția de atelier a Ilincăi Ghibu ce se
desfășoară între 1 și 18 decembrie
2016, și cea a Grupului M, cu par-
ticiparea pictoriței Anca Ciupitu,
găzduită până pe 11 decembrie de
Centre de Loisirs de St-Laurent. 

Atelierul spațios al Ilincăi Ghibu, si-
tuat în cartierul Ahuntsic, nu departe
de Marché Central (9150 rue Meilleur,
suite 205) prezintă publicului peste 20
de lucrări, picturi recente, de dimensi-
uni mari și mici, dar și o colecție de
bijuterii realizate de artistă. 

„Evenimentul portes ouvertes creat
la atelierul meu de artă, îl organizez în
fiecare an, pentru a permite prietenilor
și persoanelor care îmi urmăresc par-
cursul artistic să pătrundă în universul
meu de culoare și creație. Este cel de-
al treilea an în care deschid porțile ate-
lierului pentru vizitatori”, ne-a spus
Ilinca Ghibu. 

La sfârșitul lunii octombrie artista a
participat la un proiect prestigios inti-
tulat „Espace Imagin’Arts”, al cărui
purtător de cuvânt a fost Jean-Claude
Poitras, creator de modă, designer
multidisciplinar și cronicar de peste
opt ani la Le Devoir. Timp de patru
zile (22-23 și 29-30 octombrie), într-

un eveniment tip portes ouvertes, arta
contemporană s-a îmbinat cu arhitec-
tura și… piața imobiliară de lux: lu-
crările a câtorva artiști quebechezi -
printre care și Ilinca Ghibu - au fost se-
lectate pentru a decora o serie de
apartamente model ale unor proiecte
rezidențiale noi (premiate cu Prix
Habitat Design), aflate în Longueuil
(Ambiance Plein Sud), Dorval (MV3
Collection) și Laval  (L | L sur le Lac). 
Mai multe despre Ilinca Ghibu și de-
mersul său artistic la ilincaghibu.com.

Anca Ciupitu face parte din Grupul
M, alături de alți patru artiști plastici:
Marc Brûlé, Hong Minh Cung, Duane
Gordon, Monique Labelle. Colabo-
rarea lor, care se întinde pe mai mulți
ani, poate fi privită ca o reflecție a
multiculturalismului montrealez. Ex-
poziția pe care Groupe M ne-o pro-
pune reunește stiluri și subiecte
diferite într-un „buchet” de expresii
artistice vizuale. 

Artista noastră expune zece lucrări,
printre care și câteva peisaje ce zu-
grăvesc „locuri alese nu pentru fru-
musețea naturii, ci pentru starea
interioară creată de o anume situație în
acel loc”, după cum mărturisește Anca
Ciupitu. În tablourile sale tehnica lu-
crului cu spatula s-a impus de la sine și
a înlocuit în totalitate pensula, lucru ce
îi facilitează căutările în direcția
eliberării de exprimarea strict figura-
tivă.

Centre de Loisirs de Saint-Laurent,
unde puteți vizita această expoziție
până pe 11 decembrie, se află la 1375
rue Grenet, Saint-Laurent, H4L 5K3.

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 inter-
viuri cu personalități românești din
Montreal.

CONCERT DE CRĂCIUN

CORINA LUCA
corina.luca@accentmontreal.com

Concertul
de Crăciun al
asociației La
Muse Héri-
tage Musical
este deja o
tradiție pentru

comunitatea noastră și un bun
prilej de a ne invita prietenii
și cunoștințele de origini
diferite și a le oferi o mostră
de cultură românească. El va
avea loc duminică, 11 de-
cembrie, la biserica Saint-
Denis din Montreal. 

Formatul este unul clasic
pentru concertele de Crăciun
La Muse: prima parte va fi
consacrată repertoriul inter-
național iar cea de-a doua
colindelor tradiționale ro-
mânești. Ceaikovski, Vivaldi,
folclor românesc, Christmas
carols, noëls - ce rezultă este
o îmbinare perfectă de stiluri
și tradiții, după imaginea aso-
ciației și corului La Muse și a
publicului ce asistă la specta-
colele sale.

Vor participa: corul La
Muse sub bagheta dirijoarei
Ioana German (fondatoarea
asociației La Muse Héritage
Musical), soprana Marina
Negruță și pianistul Be-
guentch Gueldyev.

Cunoscută ca „privighe-
toarea comunității noastre”,

Marina Negruță este o obiș-
nuită a concertelor asociației
La Muse Héritage Musical,
cu care colaborează din 2010.
Vocea sa caldă și versatilă i-a
permis să interpreteze piese
de Schubert, Mozart, Haen-
del, Vivaldi și să dea viață
unor personaje precum Fata
din balada „Erculean” a
compozitorului Iacob Mure-
șianu sau Dochița din recenta
premieră nord-americană a
operetei „Crai Nou” de
Ciprian Porumbescu.

Pianistul Beguentch
Gueldyev este, la rândul său,
un nume cunoscut amatorilor
de muzică și obișnuiților con-
certelor La Muse. Inter-
pretările sale transportă și

fascinează. Ele poartă am-
prenta marii școli ruse de
pian de la Conservatorul
Piotr Ceaikovski din Mos-
cova, unde Beguentch Guel-
dyev și-a șlefuit tehnica și
cultivat pasiunea pentru acest
instrument, atât ca elev cât și
ca profesor. 

Harmonies d’Hiver
Concert de Crăciun La Muse
Héritage Musical
11 decembrie 2016, ora
17.00
Biserica St-Denis, 454 Ave-
nue Laurier Est, Montreal
(metrou Laurier)
Bilete: 20$ în pre-vânzare,
25$ în ziua concertului
Info & rezervări: 450-448-
0797

Armonii de iarnă cu corul
La Muse

„Harmonies d’Hiver”, concertul de Crăciun al asociației La Muse
Héritage Musical, va avea loc pe 11 decembrie la biserica St-Denis
din Montreal.

►

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Soprana Marina Negruță și pianistul Beguentch Gueldyev.
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

„What keeps us awake” este
titlul unei anchete sociologice
conduse de Abacus Data, care
prin intermediul unui eșantion
de 2.200 canadieni adulți a
încercat să determine princi-

palele probleme cu care se confruntă Canada
la ora actuală. Răspunsurile au fost variate,
funcție de provincie, vârstă și orientare
politică.

Totuși, la nivel național, două tendințe
revelatoare au fost observate. Prima este fap-
tul că economia se regăsește cel mai des în
topul îngrijorărilor; a doua este că în ciuda re-
toricii din campania electorală americană și
de cursa pentru șefia Partidului conservator,
terorismul, legea și ordinea și afacerile
externe nu se regăsesc printre chestiunile ce îi
împiedică pe canadieni să doarmă (acestea
figurau însă mult mai proeminent în timpul
guvernării Harper).

IT’S THE ECONOMY, STUPID
O treime dintre canadieni consideră că

economia este principala problemă cu care se
confruntă țara la ora actuală. Procentajul este
și mai mare printre albertani (47%), acolo
unde economia s-a contractat cu 3% anul
acesta - prognozele sunt însă bune pentru
2017 și 2018, potrivit unei estimări TD, care
prevede o creștere de peste 2% a produsului
intern brut provincial.

Tot albertani sunt și cei mai preocupați de
șomaj, 17% dintre ei plasându-l ca principala
lor îngrijorare, față de 9% la nivel național.
Și pentru canadienii din provinciile atlantice
șomajul este un motiv de îngrijorare mai
mare decât media națională (15%). Ambele
regiuni au avut de suferit datorită declinului
sectorului petrolier și gazeifer, șomajul în Al-
berta ajungând la 8,5% în luna octombrie,
aproape dublu față de rata la care se situa în
octombrie 2015.

SĂNĂTATE, CĂ-I MAI BUNĂ DECÂT TOATE
Imediat după economie, serviciile medi-

cale ocupă gândurile canadienilor - pentru
14% dintre ei situându-se chiar pe primul loc.
Vârsta joacă însă un rol important aici: pen-
tru cei peste 45 de ani sănătatea se află pe
locul doi în topul îngrijorărilor, pentru cei mai
tineri de 45 de ani, pe locul patru.

OM BOGAT, OM SĂRAC
Sărăcia și inegalitatea reprezintă a treia

mare problemă cu care se confruntă Canada.
Potrivit sondajului, 14% dintre canadieni le
consideră principalele motive de îngrijorare.
Este adevărat, inegalitatea veniturilor a cres-

cut în Canada în ultimii 20 de ani, potrivit
Conference Board of Canada. În 2015, 19%
dintre copiii canadieni - 1,34 milioane - trăiau
în sărăcie; în 1989 procentajul era de 15,8.
Un milion de copii sunt în situație de insecu-
ritate alimentară și o persoană din șapte aflată
în refugiile pentru cei fără adăpost este un
copil. Per total, un canadian din șapte (4,9
milioane) trăiește în sărăcie. Iar această sără-
cie costă Canada unde va între 72 și 84 de
miliarde de dolari anual.

UN ACOPERIȘ DEASUPRA CAPULUI
În majoritatea provinciilor canadiene,

locuința nu constituie o problemă. Excepție
face British Columbia, unde prețurile caselor
și costul chiriilor au atins cote astronomice.
Pentru locuitorii acestei provincii locuința se
află pe locul trei în lista îngrijorărilor. În On-
tario, pe locul șase, datorită exploziei
prețurilor din regiunea metropolitană
Toronto. În restul Canadei, doar 1% consi-
deră locuința un motiv capabil să-i împiedice
să doarmă.

Totuși, tinerii (cei sub 45 de ani) sunt mai
preocupați de acest lucru decât cei mai în
vârstă, care, așa cum sondajul a arătat, sunt
mai degrabă îngrijorați de sănătate.

CANADA, �ARĂ DE IMIGRAN�I
Economia și crearea de noi locuri de

muncă sunt subiecte mult mai fierbinți pentru
canadieni decât imigrația sau terorismul. La
nivel național, imigrația e o sursă de îngrijo-
rare doar pentru 5% dintre canadieni, teroris-
mul doar pentru 2%, iar apărarea doar pentru
1%.

Chiar și pentru simpatizanții conservatori
imigrația reprezintă o slabă preocupare (6%),
lucru demn de subliniat în contextul pro-
punerii lui Kellie Leitch, candidată la șefia

Partidului conservator, de a testa cunoștințele
imigranților și refugiaților în materie de „va-
lori canadiene”.

Un alt lucru important de semnalat:
provinciile cu mai puțini imigranți sunt cele
în care îngrijorările vizavi de imigrație sunt
cele mai mari. Se confirmă astfel ideea că
teama de imigranți - și hidoasele sale de-
rivate, discriminarea și rasismul - se nasc din
necunoaștere, din ignoranță. Reciproca e și ea
valabilă: cu cât suntem mai expuși la diversi-
tate, cu atât suntem mai toleranți, mai des-
chiși, mai umani: doar 4% dintre respondenții
din Ontario, provinciile atlantice și Quebec
au listat imigrația ca fiind principala pro-
blemă a Canadei la ora actuală, în vreme ce în
Manitoba și Saskatchewan proporția lor este
de 10%, în Alberta 7% iar în British Colum-
bia 6%. Potrivit ministerului Imigrației, ma-
joritatea imigranților care ajung în Canada se
stabilesc în regiunea metropolitană Toronto.

UNDE NE SITUĂM PE EȘICHIERUL POLITIC
CONTEAZĂ

Pentru votanții NPD economia (27%),
sărăcia și inegalitatea (25%) și mediul și
schimbările climatice (14%) reprezintă prin-
cipalele motive de îngrijorare. Pe cei conser-
vatori îi preocupă cel mai mult economia
(51%), serviciile medicale (10%) și șomajul
(10%). Mediul și schimbările climatice au
fost menționate de doar 1% din suporterii
PCC. Pentru votanții liberali pe primele trei
locuri se situează economia (38%), serviciile
medicale (18%) și sărăcia și inegalitatea
(13%), urmate de mediu/schimbările clima-
tice.

Cea mai mare discrepanță din punct de
vedere al afilierii politice se vede în ceea ce
privește preocuparea pentru mediu, care pen-
tru conservatori practic nu există.

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Nu știu dacă
ați observat că
s ă r b ă t o r i r e a
Crăciunului în-
cepe în Canada
în prima zi

după Thanksgiving. În multe
locuri și cazuri, chiar înainte.
Molizi și brăduleți argintii,
globuri și steluțe răsar obraznic
prin vitrinele prăvăliilor încă de
pe la mijlocul lui octombrie. Și
pentru ca panoplia simțurilor să
fie pe deplin satisfăcută, auzul ne
e desfătat de multiplele Christ-
mas carrols, că nu le pot numi
colinde oricât de mult m-aș stră-
dui să vorbesc doar în vorbe
românești.

În mod firesc și foarte româ-
nesc Crăciunul vine încet, discret,
fără surle și zarvă, se instalează în
noi la fel de discret, dar hotărât.
Nu avem nevoie să ni se reamin-
tească la fiecare pas și la fiecare
intrare în magazin că vine Crăciu-
nul. Știm, e acolo, nu ni-l fură ni-
meni.

A face însă din el un pretext
de cheltuit bani, e cu totul și cu
totul altă poveste. Unul dintre
cele mai distractive, dacă pot
spune așa, aspecte de sezon este
aglomerația de cântăreți și trupe
ce se înghesuie care mai de care
să refacă și să reinventeze cânte-
cele de Crăciun, Christmas
carrols. Cântăreții și compozitorii
de care vorbesc simt, probabil, o
înălțare și o inspirație spirituală o
dată cu apropierea de momentul
X. Dar bănuiesc că și dânșii, ca
tot muritorul și cumpărătorul de
rând, sunt prinși la cumpărături și
la cadouri; altfel ar compune ceva
muzică nouă, originală.

Sunt foarte frumoase colin-
dele de Crăciun autohtone, dar
atunci când sunt cântate așa cum
le-a gândit compozitorul lor, sau
mă rog, cât mai aproape. Însă și
mai frumoase sunt cele pe care le-
am adus cu noi, de acasă.

Raul Dudnic este realizatorul
emisiunii TV NOI ROMÂNII, di-
fuzată 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.

JJiinnggllee  aallll
tthhee  wwaayy......

REFLEC�II CANADEZE

Ce îi îngrijorează pe canadieni la
sfârșit de 2016?

SONDAJ DE OPINIE

De pe coasta Atlanticului până pe cea a Pacificului, canadienii se declară îngrijorați de soarta
economiei. Alte preocupări majore variază în funcție de regiune, vârstă și afiliere politică.
►

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

Un canadian din trei afirmă că în momentul de față economia este cea mai importantă pro-
blemă a Canadei.
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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?

RRoommâânniiaa,,  llooccuull  îînnttââii  îînn  ttooppuull  rruușșiinniiii ::  5555%%  ddiinnttrree  
rroommâânnii  ccrreedd  ccăă  vviioolluull  ppooaattee  ff ii   jjuussttiiff iiccaatt

Un studiu efectuat recent de către Uni-
unea Europeană arată că România se po-
ziționează pe un loc fruntaș în topul țărilor
unde cetățenii cred că violul este justificabil
și că acesta poate fi provocat de către vic-
timă. Eurobarometrul a fost publicat pe 25
noiembrie, pentru a coincide cu Ziua Inter-
națională pentru Eliminarea Violenței îm-
potriva Femeilor.

Studiul arată că 55% dintre repondenții
din România sunt de acord cu afirmația că
există situații în care contactul sexual fără
consimțământ este justificat. Principala si-
tuație în care românii consideră că violul
este justificat sunt legate de consumul de al-
cool și droguri (30%), purtarea de haine

„provocatoare sau sexy” (25%) și situația
în care o persoană merge de bunăvoie acasă
cu cineva (26%). De asemenea, în cazul
justificării prin consum de alcool și droguri,
mai multe femei decât bărbați consideră că
acesta poate justifica violul, deși Codul
Penal spune clar că violul este „raportul
sexual, actul sexual oral sau anal cu o per-
soană, săvârșit prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se apăra ori de a-și ex-
prima voința sau profitând de această
stare”.

Aceste cifre situează România pe
primul loc în Europa la justificarea violu-
lui, media europeană fiind de 27%. Pe locul
doi se află Ungaria, țară unde 47% dintre

respondenți au considerat că există justi-
ficări pentru relațiile sexuale fără con-
simțământ, iar pe locul trei Bulgaria, cu
43%.

La nivel declarativ, România pare că stă
bine: 96% dintre români cred că violența
domestică împotriva femeilor nu este de ac-
ceptat și că ar trebui pedepsită prin lege, cu
12% peste media UE. În același timp, 23%
cred că femeile inventează sau exagerează
adesea cu plângerile de abuz sau viol, 26%
afirmă că violența împotriva femeilor e ade-
sea provocată de victimă și aproape o
treime cred că acesta e o chestiune privată,
care trebuie rezolvată în familie.

18% dintre români cred că forțarea

partenerului să întrețină relații sexuale, deși
greșită, nu ar trebui să fie împotriva legii. 

În ceea ce privește hărțurirea sexuală a
colegilor de muncă, 29% cred că așa ceva
nu ar trebui să fie ilegal, iar 3% spun chiar
că nu e nimic greșit în asta. De asemenea,
26% nu văd de ce ar fi ilegal să trimiți mail-
uri sau mesaje cu conținut sexual explicit și
nedorit.

Potrivit Eurobarometrului, una din trei
femei din statele membre ale UE s-au con-
fruntat cu violența fizică și/sau agresiuni
sexuale începând cu vârsta de 15 ani. 

În 2015, o statistică a Poliției arată că în
România se înregistrează în medie cinci
cazuri de viol în fiecare zi.                    AM

ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | SĂRĂCIE

Aproape 4,8 milioane de români, 
afectați de sărăcie

Adevarul.ro notează că printre per-
soanele vulnerabile sunt 1,85 milioane de
romi, 1,4 milioane de copii (cu vârste
cuprinse între 0 şi 17 ani), peste 725.000 de
persoane vârstnice (peste 80 de ani),
687.000 de copii şi adulţi cu dizabilităţi
care trăiesc în gospodării şi alţi 16.800 care
trăiesc în instituţii, peste 62.000 de copii
cuprinşi în sistemul de protecţie specială
(fie în centre de plasament, fie în puncte de
îngrijire familială) şi aproximativ 1.500 de
copii abandonaţi în unităţi medicale.

SĂRĂCIA RIMEAZĂ CU MEDIUL RURAL,
LIPSA DE EDUCA�IE ȘI APARTENEN�A LA
O MINORITATE

Unul din doi copii din mediul rural, res-
pectiv unul din trei copii la nivel naţional
trăieşte în sărăcie. De asemenea, unul din
trei tineri cu vârsta între 18 şi 24 de ani
trăieşte în sărăcie.

Sursa citată mai arată că 20 la sută din-
tre cei mai bogaţi români câştigă de 6,6 ori

mai mult decât 20 la sută dintre cei mai
săraci români, aceasta fiind cea mai mare
rată de inegalitate dintre ţările studiate (si-
milară cu cea din Grecia şi Bulgaria). 

În plus, 33 la sută dintre copiii cu vârsta
între 0 şi 6 ani suferă de privare materială
severă, adică de peste trei ori mai mulţi
decât media celorlalte 27 de state UE, pri-
vare materială însemnând că nu îşi permit
nici măcar şase din următoarele nouă lu-
cruri: chiria, căldura în casă, ipoteca, să
mânânce carne în mod regulat, să meargă
în vacanţă, să aibă televizor, maşină de
spălat, telefon, să facă faţă unor cheltuieli
neaşteptate, iar privare materială severă,
nici măcar patru din cele nouă lucruri. 

Încă mai există în România copii care
nu au mers niciodată la şcoală, iar procen-
tul tinerilor fără o educaţie adecvată este
ridicat. Multe persoane sunt în continuare
inactive sau neangajate formal, cu şanse
mici de a căpăta acces corespunzător la

piaţa muncii. Totodată, există inegalităţi în
ceea ce priveşte acoperirea cu servicii me-
dicale de bază. În multe comunităţi deza-
vantajate, aceste probleme se cumulează,
făcând aproape imposibilă întreruperea

ciclului excluderii. 
Romii sunt expuşi unui risc de sărăcie

de 10 ori mai mare decât celelalte etnii: 33
la sută dintre ei şi respectiv 37,7 la sută din-
tre copiii romi trăiesc în sărăcie absolută.

Aproape 4,8 milioane de români, între care 1,4 milioane de
copii, sunt afectaţi de sărăcie, potrivit unui raport al Colegiului
Naţional al Asistenţilor Sociali din România (CNASR).

►

1,4 milioane de copii români, cu vârste cuprinse între 0 și 17 ani, sunt afectați de sărăcie.

Vă urează Sărbători fericite şi vă aşteaptă
cu produse de cea mai bună calitate!

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13
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ȘTIINĂ VS PROPAGANDĂ

DAN GEORGESCU
dan.g@accentmontreal.com

Site-urile de propa-
gandă și de știri false sunt
în actualitate acum, de
când a devenit clar că au
jucat un rol determinant în
alegerea lui Donald Trump
la președinția Statelor
Unite. Rusia se află în

spatele multor asemenea știri fabricate, în
special în Europa, cu mesaje anti-UE și pro
partide de extremă dreapta sau populiste.
Atât de virulentă a devenit această propa-
gandă anti-europeană a Moscovei, încât
Parlamentul European a adoptat o re-
zoluție pe 23 noiembrie în care critică de-
zinformarea pe care Rusia o alimentează
prin așa-zise agenții de știri și troli inter-
net.

Există însă un domeniu în care lupta
dintre adevăr și dezinformare, între date
susținute de știință și date fabricate de di-
verse interese se duce de niște ani buni:
schimbările climatice cauzate de activi-
tatea umană.

În rândul organizațiilor și comunităților
științifice există un consens privind faptul
că Terra își schimbă climatul (sursa:
climate.nasa.gov/scientific-consensus).
Temperaturile cresc iar fenomenele me-
teorologice devin din ce în ce mai severe,
necontrolate și haotice. Mai mult, știința
arată că în spatele acestor schimbări se află
activitatea umană.

În rândul opiniei publice dezbaterea
este însă foarte puternică. Mulți sunt sub
impresia că schimbările climatice, dacă
există, nu se datorează societății umane, că

acest lucru nu a fost încă pe deplin dovedit
științific. În realitate, nu există o astfel de
dezbatere academică.

Un studiu publicat anul trecut de Uni-
versitatea Yale arată că o majoritate dintre
americani consideră că acest fenomen este
real (63%), însă doar 48% acceptă că oa-
menii sunt responsabili. În Canada, în fe-
bruarie a.c., Université de Montréal, în
colaborare cu mai multe alte centre uni-
versitare nord-americane, a publicat un
studiu potrivit căruia 44% dintre canadieni
sunt de părere că Pământul se încălzește
datorită activităților umane. Procentul
crește la 61% pentru cei care cred că
fenomenul se datorează parțial sau total
omului.

Din nefericire, există încă mulți care
cred că schimbările climatice cauzate de
om sunt o minciună. Printre ei se numără și

președintele ales al SUA, Donald Trump,
sau fostul președinte francez Nicolas
Sarkozy.

Ce alimentează acest scepticism? De
unde provin argumentele negaționiștilor?

Politica și lobbying-ul reprezintă pro-
babil principalii factori cauzatori de con-
fuzie în rândul populației. Sumele care
sunt pompate în negarea fenomenului de
schimbări climatice cauzate de om sunt de
ordinul sutelor de milioane de dolari: 558
mai precis, pe perioada 2003-2010.

Acești bani au ajuns la aproape 100 de
organizații menite să întrețină confuzia, să
dezinformeze, să împiedice eforturile gu-
vernelor pentru a rezolva această pro-
blemă, subminând susținerea publicului
pentru politici verzi, pentru reducerea
gazelor cu efect de seră, pentru taxa pe

carbon, pentru surse de energie regenera-
bile.

Tendința ultimilor ani este ca donațiile
către organizațiile care neagă schimbările
climatice să se facă prin terțe părți, pentru
a ascunde identitatea finanțatorilor acestei
propagande. Acest lucru a fost revelat de
un studiu întreprins la Drexel University
(California), publicat la sfârșitul lui 2013
(studiul a apărut în revista Climatic
Change, accesibilă doar cu abonament;
puteți citi despre acest studiu în articolul
„Dark Money Funds Climate Change De-
nial Effort”, în Scientific American).

Astfel, finanțatori tradiționali precum
ExxonMobil sau Koch Industries au dis-
părut din listele donatorilor, locul lor fiind
luat de tot felul de fundații care îngre-
unează trasarea banilor, ocultând interesele
care se ascund în spatele dezinformării.

Autorul studiului, sociologul ecologist
Robert Brulle, notează că această contra-
mișcare privind schimbările climatice a
avut un impact politic și ecologic major în
repetatele eșecuri ale omenirii de a acționa
la unison pentru a combate încălzirea glo-
bală. „Ca o piesă de pe Broadway, această
contramișcare are starurile ei - cercetători
negaționiști, politicieni conservatori sau
populiști - însă în spatele lor se află o
structură organizată, cu regizori, scenariști
și producători. Pentru a înțelege ce animă
această mișcare trebuie văzut ce se întâm-
plă în spatele scenei”, spune Brulle.

Problema este că aproximativ 75% din
veniturile acestor fundații sunt „dark
money”, adică bani proveniți din surse ce
nu pot fi identificate. Din ce poate fi însă
identificat rezultă că cei mai mari și mai
constanți donatori sunt diverse fundații
conservatoare - Searle Freedom Trust,
John Williams Pope Foundation, Howard
Charitable Foundation, Sarah Scaife Foun-
dation, pentru a numi câteva dintre ele -
care promovează un capitalism extrem, de
tipul laissez faire. O ideologie nocivă pen-
tru om și planetă.

Vreți mai mulți clienți?

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Dezinformarea din spatele negării
schimbărilor climatice

Atitudinea generală vizavi de schimbările climatice este una mixtă. Majoritatea crede că
fenomenul este real, însă mulți se îndoiesc de existența sa. De ce schimbările climatice sunt
atât de dificil de acceptat?

►

Datele științifice contrazic o perspectivă răspândită în rândul publicului: aceea că cercetă-
torii sunt împărţiţi în ceea ce priveşte faptul că schimbările climatice sunt cauzate de
oameni. Datorită acestei percepții greșite eforturile de a obţine susţinerea publicului pen-
tru politici care să ajute la rezolvarea acestei probleme sunt îngreunate.
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MMEENNIIUUMMEENNIIUU
SALATE & APERITIVE VARIATE 

MENIU INTERMEDIAR
MENIU PRINCIPAL 

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

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn

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

Mititei  proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  DDEE  
AACCAASSAA!!

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

LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  
DDEE  AACCAASSAA!!DDEE  AACCAASSAA!!

LUAM COMENZILUAM COMENZI
PENTRU PENTRU 
CRCR ĂĂCIUNCIUN !!

Specialitati romanesti
pregatite in propriul
laborator, proaspat
renovat
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Pokerul de… neutroni

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Corpurile noastre
sunt alcătuite din
atomi, care, la rândul
lor, sunt compuși
dintr-un nucleu mic și
dens în jurul căruia or-
bitează electronii. Nu-
cleele atomice conțin

protoni și neutroni, ținuți împreună de
forța/interacțiunea nucleară.

Diversele tipuri de atomi sunt carac-
terizate prin numărul de protoni (și elec-
troni) pe care îi conțin. Carbonul, de
exemplu, are 6 protoni, în timp ce Uraniul
92. 118 elemente sunt cunoscute la ora ac-
tuală, patru dintre acestea - elementele
113, 115, 117 și 118, adică Nihonium,
Moscovium, Tennessine și Oganesson -
fiind descoperite recent.

În interiorul nucleelor interacțiunile
cele mai puternice sunt între protoni și
neutroni. Un proton și un neutron
formează astfel un sistem stabil, numit
deuteron, care este legat cu o energie de
2,2 MeV (1 MeV corespunde la aproxi-
mativ 0,001 din masa protonului).

Pentru mai bine de 50 de ani, în cadrul

fizicii nucleare, s-a pus întrebarea dacă
neutronii pot forma sisteme legate: există
di-neutroni sau tri-neutroni? Pot patru
neutroni să dea naștere unei structuri
legate?

În timp ce majoritatea teoreticienilor
au ajuns la concluzia că neutronii nu
formează sisteme legate, rezultatul unui
experiment efectuat la RIKEN în Japonia
a șocat oamenii de știință. Acest experi-
ment susține că ar fi găsit dovezi asupra
existenței unui „poker de neutroni” - adică
a unui sistem legat de patru neutroni,
numit tetraneutron.

Experimentul a fost realizat de o
echipă condusă de Keiichi Kisamori și
Susumu Shimoura de la Centrul de Studii
Nucleare al Universității din Tokyo și a
folosit un fascicul de nuclee de heliu ra-
dioactiv, și anume 8He (aceste nuclee
conțin 6 neutroni și 2 protoni) direcționat
pe o țintă d heliu (4He) lichid. Produsele
acestei reacții au fost analize cu spec-
trometrul de înaltă rezoluție SHARAQ
RIKEN.

Ceea ce a fost produs în această reacție
este un nucleu de beriliu (8Be) și patru
neutroni. 8Be se dezintegrează în două nu-
clee de heliu (4He) care au fost măsurate
cu detectorul SHARAQ. Cunoscând ener-

gia fasciculului 8He și cea a 8Be rezultat,
cu ajutorul metodei de „masă lipsă” a fost
dedusă energia sistemului de patru neu-
troni (deoarece acești neutroni nu au fost
măsurați în mod direct).

Cercetătorii japonezi au descoperit
dovezi ale existenței tetraneutronului ca
fiind o rezonanță, și anume o stare care
există suficient de mult timp (de ordinul a
10-21 secunde) astfel încât sistemul să fie
bine caracterizat în ceea ce privește
spinul, paritatea și energia.

Au fost descoperite patru evenimente
de acest gen. Cu doar patru evenimente
cum putem fi totuși siguri că tetraneu-
tronul există și că ceea ce s-a măsurat nu
este doar o fluctuație? Oamenii de știință
au efectuat analize sofisticate, similare cu

cele utilizate pentru descoperirea bosonu-
lui Higgs, ajungând la concluzia că sem-
nificația statistică pentru cele patru
evenimente descoperite este de aproxima-
tiv 5 sigma - de obicei, suficientă pentru a
pretinde o descoperire. În acest caz însă,
din cauza unor ipoteze făcute de oamenii
de știință în cadrul analizei datelor, cele
patru evenimente au fost definite ca fiind
un candidat de rezonanță tetraneutronică
(Phys. Rev. Lett. 116, 052502 (2016)).

În timp ce mulți fizicieni nu sunt încă
convinși de acest rezultat, echipa japoneză
se pregătește pentru efectuarea unui nou
experiment cu obiectivul de a confirma
(sau nu) tetraneutronul.

În cazul în care existența tetraneu-
tronului va fi confirmată, un studiu rafinat
ar fi posibil al modului în care acest sis-
tem ia naștere în urma interacțiunilor nu-
cleare dintre mai mulți neutroni, un
subiect foarte „fierbinte” în fizica nu-
cleară. Acest lucru ne-ar putea ajuta să
înțelegem structurile celor mai mari clus-
tere de neutroni cunoscute în prezent:
stelele de neutroni. Acestea sunt conside-
rate a fi sisteme legate de circa 1057 neu-
troni, având o rază de aproximativ 10 km.
Ele sunt printre obiectele cele mai fasci-
nante din Univers.

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.

FIZICA PARTICULELOR ELEMENTARE

Nucleul unui atom este alcătuit din protoni și neutroni. Pot însă
exista sisteme legate alcătuite doar din neutroni? Un experiment efec-
tuat recent în Japonia a descoperit urme ale posibilei existențe a unui
sistem alcătuit din doar patru neutroni: tetraneutronul.

►

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

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

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Colaci, Cozonaci - cu comanda

Tetraneutronul
Tetraneutronul este o particulă ce se com-
pune din 4 neutroni şi nu include în struc-
tura sa niciun proton. 
Timp de zeci de ani, cercetătorii au încer-
cat să demonstreze prezenţa tetraneutro-
nilor, însă fără succes.
Conform teoriilor emise până în acest mo-
ment, prezenţa acestei particule era im-
posibil de detectat, deoarece se cunoaşte
faptul că neutronii singularii sunt foarte
instabili.
Dacă existența tetraneutronului va fi con-
formată,  toate teoriile care combăteau
prezenţa acestor particule pe Terra vor tre-
bui retrase.
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BOALA TRANSPIRA�IEI
Între sfârşitul sec. XV şi 1551, o

molimă devastatoare a lovit întreaga Eu-
ropă şi în special Anglia. Un aspect
macabru al epidemiei a fost faptul că vic-
timele ei simţeau la început un îngrozitor
sentiment de frică şi aveau permanent im-
presia că ceva rău se va întâmpla, chiar şi
atunci când erau (încă) perfect sănătoase.
După câteva ore, începeau să transpire şi
făceau febră. După aproximativ o zi îşi
pierdeau vieţile. Foarte puţini oameni au
supravieţuit. Nimeni nu ştia cum se
răspândește boala sau ce era de fapt
aceasta, iar molima nu a mai revenit după
1551.

În absenţa oricăror cunoştinţe pentru a
trata sau stopa maladia, pare foarte ciudat
ca un asemenea fenomen să înceteze şi
apoi să dispară brusc. Până în ziua de azi,

nimeni nu ştie ce a fost de fapt respectiva
molimă, deşi câţiva au speculat că ar fi
fost vorba de o formă a virusului Hanta.
Prin trimiterea unor oameni de ştiinţă
înapoi în timp, pentru a recolta nişte
mostre de sânge şi a observa manifestările
bolnavilor, s-ar reuşi clarificarea multor
lucruri din cărţile de istorie.

GRUPUL DONNER
Grupul Donner a fost unul dintre

primele grupuri care s-au îndreptat spre
vest, spre Californuia, în 1846, dar mem-
brii acestuia au fost singurii care au rămas
blocaţi în lanţul muntos Sierra Nevada
atunci când a început să ningă. Ei au in-
trat în istorie atunci când cei care au venit
să îi salveze au anunţat că familia înce-
puse să îi mănânce pe cei morţi sau poate
chiar să îi ucidă pe cei vii pentru hrană.

Istoricii de azi au unele îndoieli. Deşi
s-au găsit multe oase la locul de campare
al grupului, acestea provin numai de la
bovine şi de la câini şi prezintă semne de
tăieturi şi arsuri, ceea ce înseamnă că ani-
malele au fost măcelărite şi gătite. În
schimb, nu au fost găsite oase umane în
acea zonă. Unii consideră că oasele umane
au fost folosite în final şi, expuse acţiu-
nilor naturii, s-au erodat. Alţii cred că res-
turile umane au fost îngropate undeva în
afara taberei, deşi săpatul în solul îngheţat
ar fi fost foarte dificil de realizat. Investi-
gatorii nici nu ar trebui să se întoarcă în
1846 pentru a afla adevărul. Cercetarea
locului la câteva luni de la întâmplare ar
conduce la rezultate concludente.

AUTORUL MANUSCRISULUI VOYNICH
Manuscrisul Voynich datează de 500

de ani şi este scris în întregime într-un
limbaj codificat. Este posibil ca acesta să
fie opera unui farsor inteligent care a stre-
curat lucrarea pe furiş într-o bibliotecă
iezuită din Roma în 1912, manuscrisul
fiind apoi vândut unui comerciant pe
nume Voynich. Oricine ar fi cel care a
scris cartea, a fost foarte priceput. Conţine
240 de pagini de ilustraţii complicate şi
text foarte dens. Nimeni nu a reuşit să dea
de urma autorului. Nimeni nu a reuşit să
decodifice limbajul folosit. Totuşi, studiul
amănunţit al întregului material pare să in-
dice o consistenţă internă a textului, iar
datările pe baza carbonului-14 arată că
hârtia provine din anii 1400. Acesta este
unul din misterele ascunse în văzul lumii.
Ar fi nevoie doar de un istoric care să ver-
ifice odată la câţiva ani biblioteca pentru a
vedea dacă pe raft se mai află cartea şi
dacă este ceva scris în ea. În cele din urmă
acesta va da astfel de urma autorului şi va
putea să-i pună câteva întrebări.

STONEHENGE
Cum l-au construit? De ce l-au con-

struit? Erau îmbrăcaţi în robe de culoare
albă şi aveau bărbi lungi, aşa cum a afir-
mat istoricul Eddie Izzard? Nu putem şti.
Întoarcerea în timp ar face acest monu-
ment istoric măreţ mai bine cunoscut dar,
e drept, şi mai puţin misterios.

Șase mistere de rezolvat

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

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

În scrierile science-fiction, călătoria în timp a fost întotdeauna folosită pentru a îndrepta greşelile sau a
fura bogăţiile trecutului. Iar de obicei acest lucru generează probleme. Imaginaţi-vă însă cum ar fi dacă
toţi călătorii în timp s-ar întoarce în trecut în folosul ştiinţei. Vă prezentăm astăzi câteva mistere ştiinţifice
ale trecutului ce ar putea fi astfel lămurite.

►

Ansamblul de pietre uriaşe care se înalţă în sudul Marii Britanii, la Stonehenge, marchează apogeul civilizaţiei megaliţilor, care se propagă
de-a lungul ţărmurilor Europei Occidentale în mileniul al lll-lea şi dispare fără urmă în jurul anului 1500 î.e.n.

Manuscrisul Voynich este cea mai faimoasă
carte încă nedescifrată.
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călătorind în trecut
RONGORONGO

Rongorongo este un sistem de scriere
bazat pe hieroglife, folosit pe o serie de
tăbliţe de lut găsite în Insula Paştelui. Nu
există dovezi care să indice că oamenii din
zonă scriau. Astfel că aceste tăbliţe par o
anomalie. Nimeni nu ştie ce exprimau
tăbliţele sau care era limbajul pe care se
bazau scrierile respective. Lingviştii vor
foarte tare să afle aceste lucruri, dar se pare
că nu se află nicio Piatră din Rosetta prin
apropiere, mai ales de când coloniştii şi
misionarii au distrus sistemul de scriere
local şi mai ales că Rapanui, limba pe care
se presupune că s-ar fi bazat ciudatul lim-
baj, are acum grafie latină. Singura cale
prin care un lingvist ar înţelege scrierea ar
fi dacă s-ar întoarce în timp pentru a o în-
văţa.

JACK SPINTECĂTORUL
Tehnic vorbind, acesta nu este un mis-

ter ce ţine de ştiinţă, dar nu-i aşa că ați vrea
să aflați adevărul? Au fost foarte mulţi sus-
pecţi, de la membri ai familiei regale până
la ucigaşi în serie din orăşele americane,
care au decis să treacă Atlanticul pentru a

se folosi de anonimatul oferit de metropola
londoneză.

Timp de un secol şi jumătate s-au făcut
multe eforturi pentru a se descoperi ade-
vărata identitate a ucigaşului. Da, chiar au
existat mii de tentative de a dezlega acest
mister, însă toate au eşuat. Deşi nici cu
metodele moderne ale poliţiei nu se

reuşeşte prinderea tuturor ucigaşilor, pare
mai probabil ca folosind mijloacele mo-
derne de supraveghere video şi cunoş-
tinţele avansate de medicină legală ale
criminaliştilor să se reuşească rezolvarea
misterului nedezlegat încă din secolul
XIX. Închipuiţi-vă satisfacţia generală la
aflarea marelui mister - adevărata identi-

tate a ucigaşului. Nu-i aşa că ar merita un
pic de călătorie prin timp? Şi cum ar fi
dacă, tot ajungând acolo şi atunci, călătorii
ar pune mâna şi pe Bijuteriile Coroanei?

Dacă doriți să aflați mai multe despre
călătoria în timp şi posibilitatea realizării
acesteia, dar şi care sunt poveştile SF care
respectă regulile ei, aruncați o pivire pe
înregistrarea care însoțește acest articol la
www.scientia.ro. Este vorba despre
secvenţele cu călători prin timp care ne
deranjează cel mai mult în filme, dar şi
despre cele mai reuşite pelicule SF care au
la bază călătoria în timp.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Six mysteries that could be
solved with time travel”, a fost publicată de
io9.gizmodo.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.

Rongorongo este un sistem misterios de glife descoperite pe plăcuțe de lemn și alte artefacte
din Insula Paștelui. Unii specialiști sunt de părere că ele reprezintă o formă de protoscriere.
Alții consideră că ar putea constitui una din puținele invenții independente ale scrisului
din istoria umanității (celelalte fiind scrierea cuneiformă, glifele maiașe și scrierea chineză).
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

În vreme ce microbuzul
ne zdruncină pe drumul în-
spre Saigon iar veteranul
de război care ne servește
drept ghid, așezat pe locul
din dreapta mea, își taie
unghiile cu grație, am timp
să îmi notez câteva impre-

sii din experiența prin care tocmai tre-
cusem.

Vizitasem complexul Cu Chi, acea rețea
extinsă de tuneluri subterane construite în
perioada războiului din Vietnam. Măsurând
121 de kilometri, săpate pe trei nivele, ele
adăposteau localnicii generic numiți „Viet
Cong” ce luptau alături de comuniștii nord-
vietnamezi împotriva sud vietnamezilor și
a aliaților lor, americanii. Ghidul nostru este
un fost combatant. A servit ca translator
yankeilor, lucru care l-a aruncat direct într-
un lagăr de reeducare după ce americanii au
părăsit Vietnamul iar aliații lor vietnamezi
au aruncat prosopul. E evident că reedu-
carea nu a fost eficientă în cazul lui, căci îi
ironiza pe comuniști și-l întrerupea uneori
cu remarci sarcastice pe ghidul oficial al
complexului, un veteran Viet Cong, în timp
ce acesta ne servea bombastice fraze pro-
pagandistice în acea limbă de lemn atât de
familiară nouă românilor crescuți în epoca
de aur și de care n-aș putea spune că mi-a
fost dor.

Ca să înțelegeți mai bine miracolul
rezistenței vietnamezilor, trebuie să știți că
majoritatea trupelor care populau tunelele
erau formate din țărani analfabeți. O mare
parte dintre ei erau voluntari, căci spre deo-
sebire de comunismul pe care l-am cunos-
cut noi, cei din Europa de Est, care nu ar fi
putut fi instaurat fără o șenilă de ajutor de la
frații noștri de la răsărit, comunismul viet-
namez, dat fiind particularitățile istorice, a
fost o mișcare destul de amplă.

Erau complet lipsiți de resurse dar au
dat dovadă de o ingeniozitate ieșită din
comun. Capcanele cu care au împânzit zona
tunelelor erau confecționate din rămășițele
bombelor americane, iar încălțările din an-
velopele camioanelor abandonate de ina-
mici. Gloanțele și le fabricau singuri, iar
pentru construcția tunelurilor n-au avut
parte de niciun fel de ajutor calificat, au
gândit și executat totul - gurile de aerisire,
căile de evacuarea a fumului, ramele și ca-
pacele de lemn ale intrărilor, construite în

așa fel încât atunci când ploua (fiind vorba
de o țară tropicală, sezonul ploios ține câte
șase luni), capacele să se umfle și să si-
gileze complet intrările, împiedicând apa să
inunde galeriile. Și multe altele. Mă întreb
unde ar fi fost vietnamezii acum dacă nu ar
fi trecut prin cei câțiva zeci de ani de război,
dacă și-ar fi folosit ingeniozitatea în scopuri
mai nobile.

Complexul e impresionant, iar la
această senzație contribuie și răpăitul con-
tinu al armelor care se aude din ce în ce mai
tare pe măsură ce te apropii de zona
poligonului în care turiștii se joacă de-a
războiul.

Intrările și tunelurile au fost astfel con-
cepute încât soldații americani să nu încapă
în ele - bine gândit, că din câte am putut
constata, ai mai multe șanse să vezi un uni-
corn șezând picior peste picior la bar,
sorbindu-și cafeaua decât un vietnamez
gras. Am testat pe propria-mi piele: am
încăput prin trapă - nu fără câteva zgârie-
turi - dar n-am reușit să mă îndes în tunel,
căci deși constituția mea e mai aproape de
cea a unui Viet Cong decât a unui american,
sunt totuși prea înalt ca să mă pot strecura
prin gaura aceea de șoarece. Nici nu țineam
foarte mult să intru în văgăunile originale
ce e drept, mi s-a spus că nu-s curățate și
poți da nas în nas cu ceva insecte veninoase
care s-ar putea să nu fie bucuroase de vizită.

Am străbătut, în schimb, cei aproxima-
tiv 100 de metri de tunel curățat și mărit,
aranjat special pentru turiști. E cu aproxi-

mativ 50% mai larg, dar tot ești nevoit să te
târâi pe coate și pe genunchi înspre sfârșit,
începând de la al treilea nivel sub pământ. E
o experiență destul de angoasantă, căci nu
poți să nu te întrebi ce te faci în cazul în
care turistul lejer corpolent care a intrat
înaintea ta rămâne înțepenit, știind că în
anumite locuri trecerea e atât de îngustă
încât nu te poți întoarce.

În toiul războiului, ca să combată tac-
tică de gherilă a Viet Cong-ului, americanii
au antrenat câteva echipe speciale formate
din soldați slabi și mici de statură și i-au
trimis să curețe tunelurile. Operațiunea a
dat greș, iar o parte dintre acei soldați, nu-
miți „tunnel rats”, au rămas pentru tot-
deauna sub pământ, așa că tot ce le-a mai
rămas de făcut americanilor a fost să bom-
bardeze intens zona. Bombardamentele au
fost un relativ succes, dar le-au furnizat
vietnamezilor materiale pentru arme și ma-
terie primă pentru capcane, iar găurile
obuzelor au fost folosite ca să ascundă
pământul scos din alte tunele în curs de
construire.

După ce am terminat cu târâtul prin
tunel, mi s-a făcut chef să trag cu o armă-
două, așa că m-am prezentat la poligon, am
decontat câteva sute de mii de dongi viet-
namezi și mi s-a pus în brațe o pungă de
gloanțe. Am ales să trag cu un AK47 și cu
un M60. Dacă aveți un vecin deasupra care
umblă cu saboți de lemn pe parchet, ca-n
cazul meu, vă recomand să-l mustrați mai
degrabă cu un M60. Pare o imitație de

pușcă, nici n-o simți, e ca armele alea de
jucărie care trag cu ventuze, dar pare al
naibii de eficientă, pe când AK-ul e greu,
incomod și-ți învinețește tatuajul de pe
umăr dacă tragi suficient de mult.

Complexul Cu Chi a rămas în urmă,
ecourile focurilor de armă s-au stins, sunt
din nou în Saigon și-mi sorb ceaiul cu
gheață pe o terasă din centru, în căldura
înăbușitoare, în timp ce scuterele fac
slalom printre mese ca să evite ambuteia-
jul și mă uit în jur: vizavi e un Starbucks,
câțiva zeci de metri mai încolo un McDo-
nalds, privesc la toate aceste francize occi-
dentale, la tinerii îmbrăcați și tunși după
modelul american și găsesc că istoria nu-i
lipsită de ironie. După ce milioane de oa-
meni au murit în numele unei ideologii, în
numele independenței, după ce i-au urât pe
yankei mai mult decât orice pe lume, ge-
nerațiile următoare își doresc cu disperare
să trăiască the american way. A folosit la
ceva tot masacrul acela? Unora le-a
folosit, cu siguranța. Celor setoși de pu-
tere, celor care îşi ascund lăcomia în
spatele unor ideologii. Dar asta-i una din-
tre cele mai vechi povești din lume, nu-i
așa?

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

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

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

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

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Viet Cong ppeennttrruu  oo  zzii

Machetă a complexului de tuneluri Cu Chi. Fotografie din muzeul complexului.
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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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TENIS BOX

Lucian Bute poate boxa din nou

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

Lucian Bute a scăpat de sus-
pendarea pentru dopaj şi poate să
urce din nou în ring. Comisia de
box a Districtului Columbia, SUA,
care a judecat cazul, a acceptat ex-
plicaţiile pugilistul român şi ale
avocaţilor săi şi a dictat o sus-
pendare de şase luni, informează
ProSport.

Suspendarea a expirat la 6
noiembrie, iar Bute a fost de acord
cu verdictul şi a donat 50.000 de
dolari în contul versiunii WBC,
pentru lupta împotriva dopajului.
Lucian Bute a afirmat că încă speră
să devină campion mondial şi că va
urca din nou în ring în 2017.

Avocații lui Bute au reușit să
demonstreze că moleculele de os-
tarină, substanța interzisă găsită în
organismul boxerului român, au
fost consecința contaminării unui
supliment prescris de preparatorul
său fizic, Angel Heredia. Labora-
torul care a preparat suplimentul
prescris de Heredia a recunoscut că
în urma analizelor s-a constatat că
unele substanțe provenind de la la-
boratoare chineze erau contaminate,
având urme de ostarină.

Journal de Montréal notează că
în cazul în care comisia din Distric-

tul Columbia nu ar fi acceptat ex-
plicațiile lui Bute, sportivul ar fi
fost suspendat probabil trei ani.

Lucian Bute a boxat ultima dată
la 30 aprilie 2016 şi a remizat îm-
potriva americanului Badou Jack,
într-un meci pentru titlul mondial
WBC la categoria supermijlocie.
După acest meci Bute a fost depis-
tat pozitiv cu ostarină.

Președintele WBC, Mauricio

Sulaiman, a declarat că Lucian Bute
revine printre primii aspiranți ai
WBC, deoarece ultima dată a făcut
egal cu Badou Jack și că sus-
pendarea negociată voluntar nu pre-
supune „admiterea faptului că s-ar
fi dopat”.

În vârstă de 36 de ani, Lucian
Bute a disputat 36 de meciuri la
profesionişti - 32 de victorii, dintre
care 25 prin knockout, trei înfrân-
geri şi o remiză.

DDjjookkoovviicc  șșii  HHaalleepp,,
cceeii  mmaaii  rraappiizzii  
jjuuccăăttoorrii  ddiinn  lluummee

Potrivit unui studiu al
Tennis Australia, citat de
Hotnews.ro, Novak Djokovic
(2 ATP) și Simona Halep (4
WTA) sunt cei mai rapizi
jucători de tenis din lume.
Cercetarea a luat în conside-
rare viteza pe minimum trei
metri și a analizat rezultatele
de la ultimele trei ediții de la
Australian Open. 

Conform acestui studiu,
Djokovic a înregistrat o
viteză maximă de 36.02
km/h, dar a fost pe doi în ceea
ce privește viteza medie,
după Andy Murray: Nole -

14.89 km/h, iar Andy 15.89
km/h. 

Simona Halep a avut o
viteză maximă de 23.04
km/h, în timp ce Angelique
Kerber, liderul mondial, a
fost prima la viteza medie
avută pe teren: 14.27 km/h.  

În 2016, Novak Djokovic
a câștigat șapte turnee, două
dintre acestea fiind de Grand
Slam: Australian Open și
Roland Garros. 

Simona Halep a cucerit
trei trofee în acest an. La
Australian Open ea a fost însă
eliminată din runda întâi.

Simona Halep (4 WTA) a
ieșit pe locul doi în ancheta
WTA pentru cea mai fru-
moasă lovitură a anului, cu o
execuție reușită în partida cu
Daria Gavrilova din turul doi
al turneului de la Montreal,
pe care l-a câștigat. 

Agnieszka Radwanska (3
WTA) s-a aflat pe primul loc
în preferințele fanilor, cu
62% din voturi, în timp ce
Halep a obținut 21%.

Este pentru a patra oară
consecutiv când Radwanska
câștigă  acest titlu, cu o lovi-
tură dintr-un meci cu Monica
Niculescu, la Indian Wells.

Rezultatele votului sunt
următoarele:
1. Agnieszka Radwanska: In-

dian Wells (62%)
2. Simona Halep: Montreal
(21%) 
3. Kirsten Flipkens: Seul
(10%)
4. Caroline Wozniacki: Auck-
land (7%)

HHaalleepp,,  llooccuull  IIII  llaa
lloovviittuurraa  aannuulluuii  îînn
cciirrccuuiittuull  WWTTAA

Novak Djokovic și Simona Halep cu trofeul de la Indian Wells. 
FOTO: tennisworldusa.org.

Agnieszka Radwanska

Antrenorii Ambros Martin și
Costică Buceschi au stabilit lotul de
18 jucătoare al naționalei de hand-
bal feminin pentru Campionatul Eu-
ropean din Suedia, care se va
desfășura între 4 și 18 decembrie.

Între jucătoarele convocate fi-
gurează Cristina Neagu și portarul
Iulia Dumanska, de origine
ucraineană, care a primit în acest an
cetățenia română, informează
News.ro. Cristina Neagu, care joacă
la echipa ZRK Buducnost Podgo-
rica din Muntenegru, a fost desem-
nată de două ori, în 2010 și 2015,
Jucătoarea Anului de către Fede-
rația Internațională de Handbal.  

Din lot lipsește însă Gabriela
Perianu, accidentată. 

Componența lotului este urmă-
toarea: Paula Ungureanu, Denisa
Dedu, Iulia Dumanska - portari,
Ana Maria Iuganu, Elena Florica -
extreme stânga, Cristina Neagu,
Cristina Zamfir, Gabriela Szucs -
interi stânga, Eliza Buceschi,

Mădălina Zamfirescu, Cristina
Laslo - centri, Melinda Geiger,
Laura Popa - interi dreapta, Laura
Chiper, Aneta Udriștoiu - extreme
dreapta, Oana Manea, Florina Chin-
toan, Crina Pintea - pivoți.

România face parte din Grupa
D. Primul său meci va fi pe 5 de-

cembrie cu Norvegia, deținătoarea
titlului continental. Vor urma apoi
meciuri cu Rusia (7 decembrie) și
Croația (9 decembrie).

La ultima editie a Campionatu-
lui European, în 2014, România s-a
clasat pe locul 9, titlul fiind câștigat
de Norvegia.

HANDBAL

LLoottuull  RRoommâânniieeii  llaa  CCaammppiioonnaattuull  
EEuurrooppeeaann  ddee  hhaannddbbaall  ffeemmiinniinn  

Cristina Neagu

Lucian Bute
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BBAANNCCUURRII

☺O blondă și o brunetă decorau
bradul de Crăciun. Bruneta aran-
jează beculețele în pom și le bagă
în priză, întrebând-o pe blondă: 
- Funcționează?
- Da, nu, da, nu, da, nu…

☺-Unde-și fac pesediștii Reve-
lionul?
-Undeva lângă Severin.

☺- De ce a venit ursul la Sibiu?
- C-a auzit că dacă mormăi în Sibiu
ajungi președinte.

☺ - Trei pâini, vă rog! 
- Dacă luați prea multă, vi se în-
tărește.
- Da?! Atunci dați-mi zece!

☺- Aveţi cumva probleme cu
drogurile în familie?
- Nu. Chiar deloc! Ne ajung la toţi!

☺O femeie a furat un compot de
piersici dintr-un magazin şi este
prinsă de poliţie. Este dusă la tri-
bunal iar judecătorul o întreabă:
- Câte piersici erau în borcan?
- Șase.
- Atunci vei sta pentru fiecare

piersică câte o lună la închisoare.
Din spate soţul ei:
- Domnule judecător, a furat şi un
borcan de mazăre...

☺O blondă merge la vulcanizare.
- Cum ați reuşit să spargeți pneul în
halul ăsta? o întreabă muncitorul
de la vulcanizare.
- Am călcat pe o sticlă!
- N-ați văzut-o?
- Nu, tâmpitul dracului o avea în
buzunar!

☺Soţul, care de vreo oră calcă
rufe, îşi întreabă soţia:
- Dragă, eşti sigură că asta e cura
cu fier pe care mi-a prescris-o
medicul?

☺Însoțitoarea de bord: De ce stri-
gaţi? De ce sunteţi nervoşi? OK,
v-a scuturat de câteva ori... A fost
un gol de aer obişnuit. O zonă cu
turbulenţe... Se mai întâmplă...
Gata, gata, ne liniştim. Totul e
bine? V-aţi calmat? OK, merg să
liniştesc şi pasagerii!

☺La mine chiar a fost Black Fri-
day. A fost soacră-mea în vizită!

7 8 2
4 6 7 1 8 3

1 9
9 5 7

3 9 5
2 5

9 3 5 6 7 8
6 7 3

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu urma tratamente după
ureche, ci încearcă să apelezi întot-

deauna la păreri avizate. Dragoste: Relația voas-
tră a ajuns într-un punct care necesită de urgentă o
direcție nouă. Financiar: Vei fi bine remunerat
pentru ceea ce faci, iar banii care îți intră în cont
sunt folosiți pentru bucuria întregii familiei. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Grija de tine şi de
ceilalți e cuvântul cheie al lunii

decembrie.  Dragoste: Ar fi păcat să intrați în noul
an cu tensiuni şi nemulțumiri unul faţă de altul.
Profită deci de această lună pentru a relansa co-
municarea și a repara ceea ce nu te mai satisface.
Financiar: Ești dispus să faci investiții mai mari
ca de obicei.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma ba-
nalele simptome de boală în
motiv de ipohondrie şi grijă exa-

gerată. Dragoste: Depui mari eforturi pentru a
ameliora atmosfera de cuplu, dar de multe ori
simți că totul e o luptă cu morile de vânt.
Financiar: Poți încheia un contract destul de bun.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primești multe sfaturi
ce merită puse în practică pentru a

te simți mai bine. Dragoste: Viața de cuplu nu
pare să fie în centrul atenției, ceea ce e ciudat
pentru tine, mereu preocupat de inima ta. Finan-
ciar: Oriunde ai merge, parcă auzi același refren:
lipsuri. Nici partenerul nu o duce mai bine şi dacă
faceți un calcul, nu iese un rezultat prea bun.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Știindu-te vulnerabil la
excese de orice fel, aici trebuie să

acorzi cea mai mare atenție. Dragoste: Trăieşti
evenimente de vârf alături de persoana dragă şi
faci planuri măreţe pentru viitor. Financiar: Bani
vin, poate chiar din mai multe surse, nu doar din
sursa obișnuită, dar apar şi noi plăți importante de
adus la zi.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Mare atenție, trece un
risc major prin calea ta!  Dragoste:
Nu te lăsa amăgit de aparenţe

pentru că cel mai mare dușman al acestei perioade,
în plan sentimental, este minciuna. Financiar: În
perioada viitoare se vor produce scăderi dramatice
ale veniturilor şi vei avea probleme.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea depinde oare-
cum de deciziile de moment, dar ce
faci într-o zi influențează starea de

a doua zi. Dragoste: Este, în general, o perioadă
lipsită de griji, mai ales în plan sentimental. Fi-
nanciar: Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli şi
te vei descurca cu dificultate.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puţină mișcare, o igienă
de viață corectă, cu o dieta ușoară,
cu mese regulate şi cu suficiente

ore de somn ajută. Dragoste: Ești răsfățat, încon-
jurat de multă atenție şi căldură şi vezi în privirea
celuilalt cât de mult te apreciază. Financiar: Cu
banii nu ai nicio problemă majoră, se află pe un
teren sigur şi iau calea unor investiții solide. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pot să revină în prim
plan unele boli are ţi-au dat bătăi
de cap mai demult, dar luna

aceasta vindecarea este cuvântul cheie. Dragoste:
Dacă suspini după cineva, acum este momentul să
pornești campania de seducție. Financiar: Nu
prea excelezi la acest capitol. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Unele palpitații te-ar
putea pune un pic pe jăratec, din
cauza stresului. Caută deci leacul

care te poate elibera de acest stres. Dragoste:
Aproape toată luna decembrie îl ai pe Venus în
zodia ta, deci ce îți poți dori mai mult pentru su-
fletul tău? Financiar: Ești persoana cea mai pre-
dispusă la erori sau excese financiare acum.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai motive de bucurie
când vine vorba de sănătate, ţi se

citesc pe chip starea excelentă, vitalitatea şi
energia. Dragoste: Dragostea este punctul
nevralgic al acestei luni, pentru că îți poate oferi o
surpriză neplăcută. Financiar: Perioada aceasta
poate fi mai agitată pe plan financiar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Poți trece prin tot felul
de condiții meteo care îți pot influ-
enţa major sănătatea. Dragoste:

Totul e să vă spuneți mai clar ce așteptați unul de
la celalalt, pentru că telepatia nu e soluția cea mai
eficientă. Financiar: O idee salvatoare se va ivi
de unde nici nu te aștepți, o idee genială de a vinde
ceva prin care să-ţi asiguri banii pe care îi dorești.
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