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Venitul de bază garantat, o 
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Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Efectele nefaste ale
concentrării din ce în ce
mai mari a bogăției în
mâinile unui grup res-
trâns de indivizi și acce-
lerarea automatizării ar
putea fi combătute prin
introducerea unui venit
de bază garantat.  
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tismanariu@sympatico.ca
507 Place d’Armes, Suite 1545, Montréal, H2Y 2W8
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■ 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. DETALII ÎN INTERIOR

În mintea celor ce văd peste tot
conspirații
Cum este posibil ca atât
de multe persoane să
creadă în teorii ale con-
spirației, promovând tot
felul de absurdități în
numele scepticismului?
Răspunsul e că acești
oameni nu sunt cu ade-
vărat sceptici.GRANI�ELE GGÂÂNNDDIIRRIIII  ►► PPaagg..  1144,,1155
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ccuu  pprreezzeennțțee  rroommâânneeșșttii

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Patru artiști de
origine română -
Doina Falcon,
Stanca Lonean,
Nicolas Novak și
Mircea Pop - par-
ticipă la expoziția

„Entre Nous”, care regrupează lu-
crările a 70 de artiști. Expoziția,
vernisată la 12 ianuarie 2017, este
găzduită de Maison Trestler (85
Chemin de la Commune, Vau-
dreuil-Dorion) până pe 12 martie.

Gravuri, picturi, sculpturi, fo-
tografii - orice preferințe artistice
ați avea, le veți putea găsi în
această bogată expoziție, aflată la a
20-a ediție, unde toate stilurile,
mediumurile și formatele sunt
reprezentate. Expoziția impre-
sionează așadar prin diversitatea și
calitatea lucrărilor ce ocupă cele
patru galerii de la Maison Trestler.
În salonul Rainville, un perete cro-
matic negru, gri și alb se îmbină cu
tematica arborilor și călătoriilor; în

galeria Antoine-Aimé-Dorion, ab-
stractul este alăturat naturii și apei;
portretele sunt regrupate în galeria
Iphigénie iar în galeria mică florile
și diferitele texturi sunt în centrul
atenției. 

Artista Doina Falcon - un nume

de care sperăm că ați auzit deja sau
citit în paginile Accent Montreal,
căci activitatea sa expozițională
este bogată iar lucrările sale foarte
apreciate - participă la această ex-
poziție colectivă cu pictura „Un-
folding” (36” x 36”, tehnici mixte),
în stil abstract. Lucrarea se poate
vedea și pe site-ul artistei, la
www.doina.ca. 

Alți trei artiști români, despre
care sperăm să avem ocazia să vor-
bim mai pe larg în viitorul apropiat,
expun în cadrul expoziției „Entre
Nous”: Mircea Pop, Nicolas Novak
și Stanca Lonean, care  prezintă lu-
crarea „AquaMarine” (36” x 28”),
câștigătoare a premiului II în
primăvara trecută la concursul de
artă al grupului MEAL (Mouve-
ment d'Expression Artistique
Libre). Vă puteți familiariza cu
stilul pictoriței și fotografei Stanca
Lonean vizitând pagina sa Face-
book „Stanca Lonean Art”. 

Detalii despre tarife și orarul de
vizitare a expoziției „Entre Nous”
la: www.trestler.qc.ca/expositions. 

În data de 14 ianuarie, la
Școala Junimea Română
din Montreal a avut loc
cea de-a șaptea ediție a
evenimentului „Dor de
Eminescu”, ocazie cu care
a fost celebrată și Ziua
Culturii Naționale. Elevii
școlii au oferit un
medalion artistic ce a in-
clus poezii și cântece pe
versurile lui Mihai Emi-
nescu, iar trupa de teatru
de la Biserica Sfântul
Prooroc Ilie Tesviteanul
din Montreal a prezentat o
dramatizare a poemului
„Luceafărul”. 
Evenimentul poate fi
vizionat pe YouTube, pe
canalul Jeunesse Richesse
al Școlii Junimea. 
Mai multe detalii despre
programul și evenimentele
școlii, precum și despre în-
scrierile la cursuri:
www.junimearomana.com.

DDoorr  ddee  
EEmmiinneessccuu  llaa
ȘȘccooaallaa  
JJuunniimmeeaa

Duminică, 12 februarie, la
ora 18.00, în Sala Mare a
Centrului comunitar 6767
Côte-des-Neiges din Mon-
treal va avea loc un nou
eveniment al Comunității
Moldovenilor din Quebec,
realizat în parteneriat cu
Asociația Culturală
Română, intitulat „Dor,
Sărbătoarea dragostei și a
familiei”. Pe lângă mu-
zică, dans și voie bună,
evenimentul include și un
meniu copios. 
Mihai Ciobanu, unul din-
tre cei mai apreciați inter-
preţi de folclor din
Basarabia, va fi acompa-
niat de fiu său, violonistul
Mihăiță Ciobanu. Alături
de ei se vor afla Corina
Țepeș și Costi Burlacu, un
bine cunoscut duo de mu-
zică ușoară tot din Basara-
bia. Biletele (25$) pot fi
procurate pe site-ul CMQ,
la ww.moldovaquebec.ca.
Info: 438-937-3608.

SSăărrbbăăttooaarreeaa
ddrraaggoosstteeii  șșii  aa
ffaammiilliieeii

Doina Falcon alături de tabloul său
„Unfolding”.
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Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!www.skylawn.net
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caskylawn@gmail.com

George Enescu, un muzician universal

La începutul lunii februarie, pe durata a
trei zile (3, 4 și 5 februarie), Școala de Mu-
zică Schulich a Universității McGill va găz-
dui un festival internațional dedicat lui
George Enescu, primul de gen la Montreal.
Coordonat de pianistul Ilya Poletaev, eveni-
mentul va prezenta publicului patru con-
certe tematice și un colocviu, menite să
omagieze geniul creativ al compozitorului,
violonistului, dirijorului și pianistului
român.

Primul concert, ce va avea loc în data de
3 februarie, la ora 19.30, la Chapelle His-
torique du Bon-Pasteur (100 Sherbrooke E,
Montreal, H2X 1C3), pune în valoare
rădăcinile folclorice ale operei lui Enescu,
prin intermediul a două lucrări emblema-
tice: „Rapsodia Română nr. 1” și „Sonata
nr. 3 pentru vioară și pian”. Concertul in-
clude și piesa „Walimai” semnată de com-
pozitorul american Michael Djupstrom, a
cărui sursă de inspirație este patrimoniul
enescian. 

Intrarea este liberă, cu rezervare online
la: ville.montreal.qc.ca/chapellebonpasteur.

Cel de-al doilea concert, programat
sâmbătă, 4 februarie, la ora 15.30, la sala
Tanna Schulich (527 Sherbrooke O, Mon-
treal, H3A 1E3) va prezenta o serie de suite
ale compozitorului român și ale lui J.S.
Bach. Bach a jucat un rol important în in-
terpretarea și compoziția lui Enescu, iar
programul acestui concert îmbină o partită
pentru vioară de Bach și două lucrări ale lui
Enescu: ciclul celor „Șapte Cântece pe ver-
surile lui Clément Marot” și suita pentru
vioară și pian „Impresii din copilărie”. In-
trarea este gratuită. 

Următoarele două concerte sunt progra-
mate duminică, 5 februarie. De la ora 14.30,
sala Tanna Schulich va găzdui un concert
menit să sublinieze influența, admirația și
respectul dintre Enescu și colegii săi. Vor fi
interpretate lucrări de Bartók, Ravel și Dinu
Lipatti, alături de „Sonata nr. 1 pentru pian
în fa diez minor” de Enescu. Intrarea este

liberă.
Seara, la ora 19.30, concertul final al

acestui festival va fi dedicat mentorilor lui
Enescu. El va avea loc la sala Redpath
(3461 rue McTavish, Montreal). Programul
include două „Nocturne” semnate de
Gabriel Fauré, „Trio pentru clarinet, vio-
loncel și pian op.114” de Johannes Brahms
și „Quintetul op. 29” al compozitorului
român, piesă ce reflectă combinația unică
dintre influențele școlilor germane și
franceze în muzica enesciană. Prețul unui
bilet la acest concert este de 18$. Biletele
se pot cumpăra în persoană la casa de bilete
a Școlii de muzică Schulich sau online la
schulich.ticketmob.com.

Festivalul include și un colocviu dedi-

cat vieții și creativității lui George Enescu,
cu o discuție pe marginea caracteristicilor
muzicii sale. Prezentările și discuțiile vor
avea loc în engleză, sâmbătă, 4 februarie,
de la ora 14.30, la sala Tanna Schulich (527
Sherbrooke O, Montreal, H3A 1E3). In-
trarea este gratuită. 

Festivalul se bucură nu doar de un pro-
gram foarte bine alcătuit, ci și de prezența
unor soliști excepționali: violoniștii Mark
Fewer, Amy Hillis, Byungchan Lee, Axel
Strauss și Andrew Wan; altiștii Steven Dann
și Victor Fournelle-Blain; violoncelistul
Yegor Dyachkov; mezzosoprana Anna-
Maria Popescu; pianiștii Michael Djup-
strom, Kyoko Hashimoto, Karnsiri
Laothamatas, Zhenni Li, Meagan Milatz și

Ruxandra Oancea.
Câteva cuvinte despre Ruxandra

Oancea, inițiatoare a acestui festival alături
de pianistul (și soțul său) Ilya Poletaev.
Ruxandra Oancea este licențiată a Univer-
sității Naționale de Muzică din București și
deține un master al Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj, unde a studiat
cu maestrul Dan Grigore, un master de la
Universitatea McGill și un doctorat la Uni-
versitatea Națională de Muzică București.
O virtuoză a fortepianului, ea s-a dedicat
studiului sonatelor beethoveniene, obținând
în 2013 o Graduate Diploma in Professional
Performance la Universitatea McGill.

În Montreal, publicul a putut-o audia în
recitalurile Beethoven pe care pianista le-a
susținut la sala Tanna Schulich pe un
fortepiano Anton Walter (1795), dar și in-
terpretând piese de George Enescu, Iacob și
Iuliu Mureșianu sau Carl Filtsch, în săli de
concerte precum Oscar Peterson, La Mai-
son des Jeunesses Musicales Canada,
Pollack Hall (McGill), Kosa Center sau
Gesù, în spectacolele organizate de Associ-
ation La Muse Héritage Musical.

În cadrul acestui festival ea va inter-
preta, alături de Ilya Poletaev, „Rapsodia
Română nr. 1” (concertul din 3 februarie) și
două „Dansuri românești pentru două
piane” de Dinu Lipatti (concertul din 5 fe-
bruarie, ora 14.30). 

ACCENT MONTREAL

FESTIVAL

Între 3 și 5 februarie, sub egida Universității McGill, va avea loc la Montreal un Festival
internațional George Enescu. Patru concerte tematice, o masă rotundă și numeroși soliști de
prestigiu marchează acest festival, primul de gen la Montreal.

►

Legendarul violoncelist Pablo Casals l-a numit pe Enescu „cel mai mare fenomen muzi-
cal de la Mozart încoace” și „unul dintre cele mai mari genii ale muzicii moderne.”

Pianista Ruxandra Oancea.
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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
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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!

service la domiciliul dvs. sau la atelier

IN MEMORIAM

Pe 8 ianuarie 2017, s-a stins din
viață dr. Sorin Sonea, profesor emerit
și pionier al învățământului și
cercetării în microbiologie la Facul-
tatea de medicină de la Université de
Montréal.

Născut la Cluj pe 14 martie 1920,
el a obținut un doctorat în medicină
de la Universitatea București în
1944. A părăsit România în 1946,
grație unei burse acordate de statul
francez încă din 1938, pe care însă
războiul l-a împiedicat s-o fructifice
mai devreme. Ajuns la Paris, și-a
continuat studiile la Université de
Paris și la Institut Pasteur.

În 1950 se alătură ca profesor In-
stitutului de microbiologie și igienă
de la Université de Montréal, la invi-
tația dr. Armand Frappier, directorul
acestui institut. 14 ani mai târziu, dr.
Sonea devine primul director al De-
partamentului de microbiologie și
imunologie al Facultății de medicină
(după ce Institutul de microbiologie
și igienă s-a mutat la Laval-des-
Rapides, numindu-se ulterior Institu-
tul Armand Frappier). Dr. Sonea a
deținut această funcție timp de patru
mandate consecutive, până la sfârși-
tul anilor ’70. Grație lui, programul
de științe biologice al Universității
din Montreal a adăugat o specializare
în microbiologie și imunologie, și tot
el este cel care a pus pe picioare
primul program postdoctoral de mi-
crobiologie medicală din Canada.

Cercetările sale au purtat asupra
schimburilor genetice între bacterii,
iar ideile și teoriile sale au re-
voluționat înțelegerea lumii bacte-
riene și au avut implicații majore în
evoluția cercetărilor ulterioare: dr.
Sonea, alături de echipa sa, a elaborat
o teorie pe cât de îndrăzneață, pe atât
de clarvăzătoare, potrivit căreia
diferitele specii de procaryote nu
sunt altceva decât un imens super-
organism planetar.

Pentru cercetările și rezultatele
sale deosebite în microbiologie, ce au
făcut obiectul a trei cărți și peste 100
de articole apărute reviste științifice
de mare prestigiu, dr. Sonea a fost
recompensat cu cele mai înalte
funcții și titluri academice. În 1978
el a obținut Premiul Societății cana-
diene a microbiologilor, Medalia Ar-
mand Frappier pentru ansamblul
cercetărilor sale (1985), titlul  de
doctor honoris cauza la Université du
Québec (1989) și titlul de profesor
emerit al Facultății de Medicină de la
Université de Montréal (1993). În
1975 a devenit primul canadian de
origine română - și singurul până în
prezent - membru al Royal Society of
Canada.

La pensie, prof. dr. Sonea s-a

dedicat activităților comunitare. Ime-
diat după Revoluția din Decembrie
1989, el a participat la înființarea or-
ganismului Mouvement de Solidarité
Québec-Roumanie, a cărui preșe-
dinție a asumat-o din 1993 până în
2003. În această calitate s-a implicat
foarte mult în trimiterea în România
a unui container de medicamente și
aparatură medicală modernă,
obținând sprijinul autorităților cana-
diene și al câtorva importante com-
panii farmaceutice și de transport.  

Recunoscut și admirat pentru
modestia sa exemplară, dr. Sorin
Sonea rămâne pentru totdeauna unul
dintre cei mai marcanți membri ai
comunității noastre și unul din pio-
nierii microbiologiei moderne.

ACCENT MONTREAL

Ne-a părăsit profesorul emerit
Sorin Sonea

MMaaggddaa  PPooppeeaannuu,,
nnuummiittăă  vviiccee--
pprreeșșeeddiinnttăă  aa  
CCoonnssiilliiuulluuii  
mmuunniicciippaall  

ROMÂNI DE SUCCES

Pe 24 ianuarie, Magda Popeanu, consilier municipal în
districtul Côte-des-Neiges din partea Projet Montréal, a
devenit vicepreședinta Consiliului municipal, înlocuind-o
pe Valérie Plante. Consiliul municipal este principalul for
decizional al Montrealului, iar menirea sa este să asigure
coerența activităților municipale la nivel financiar, strate-
gic, cultural și de dezvoltare economică și comunitară.
Consiliul municipal, format din 65 de aleși (primarul ge-
neral, care este și primarul arondismentului Ville-Marie,
18 primari de arondisment şi 46 consilieri municipali), se
reunește o dată pe lună iar ședințele sale sunt publice. 
Magda Popeanu a fost aleasă în funcția de consilier pen-
tru a reprezenta cetățenii din Côte-des-Neiges în 2014,
devenind astfel primul consilier municipal de origine
română din Montreal.  Ea locuiește în arondismentul
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce din 1992 şi a
fost președinta Projet Montréal din 2006 până în 2010.
De asemenea, ea este purtătoarea de cuvânt a acestei for-
mațiuni politice privind femeile, strategia imobiliară și
profilajul rasial. 
Licențiată în inginerie electronică, Magda Popeanu s-a
consacrat de mai bine de două decenii învățământului şi
facilitării schimburilor sociale şi profesionale în dome-
niul său de activitate. Este deținătoarea unui certificat de
Formator pentru adulţi în mediul școlar și diplomată în
Intervenție în formarea profesională.                           AM

Magda Popeanu. FOTO: Facebook/Projet Montréal

Prof. dr. Sorin Sonea (14 martie 1920 - 8 ianuarie 2017).
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Administrator agreat, Consultant certificat in Management

ROMÂNIA | POLITICĂ

DAN GEORGESCU
dan.g@accentmontreal.com

Discursul președintelui
Iohannis din seara zilei de
23 ianuarie, rostit cu
ocazia celebrării Micii
Uniri, este unul istoric.
Contrastul pe care a reușit
să-l zugrăvească între ge-

nerația politicienilor de la 1859 și cea de
acum este sezisant, iar viziunea sa despre
ce națiune suntem și am vrea să fim a
reintrodus speranța în spiritul multor
români. Prin intermediul acestui speech,
Iohannis a dat cea mai bună replică PSD-
ului și asaltului acestuia asupra justiției și
luptei anti-corupție. El a anunțat că va în-
cepe demersurile pentru un referendum
privind modificarea Codului penal prin
intermediul ordonanțelor de urgență
privind grațierea și amnistia. Un referen-
dum pe o problemă de interes național,
anume continuarea luptei împotriva
corupției și asigurarea integrității funcției
publice, a cărei declanșare intră în
atribuțiile sale de președinte.

Anunțul președintelui a venit la o zi
după ce proteste masive împotriva încer-
cării PSD de a modifica legislația penală
și a submina lupta anti-corupție au avut
loc în toată țara, doar la București
numărul manifestanților depășind 30.000.
Mesajul protestatarilor a fost clar: nu ne-
pedepsirii infractorilor, nu nerecuperării
prejudiciilor de la cei care au furat, nu
politicienilor corupți care vor beneficia
direct de acest proiect. Liviu Dragnea este
unul dintre ei, căci proiectul de OUG
prevede că orice pedeapsă de până la cinci
ani închisoare, cu suspendare sau nu, se
grațiază. Or, Dragnea a fost condamnat la
doi ani cu suspendare pentru fraudă elec-
torală la referendumul din iulie 2012. Dan
Voiculescu este un alt beneficiar. Con-
damnat la 10 ani de închisoare cu exe-
cutare în dosarul privatizării ICA, el ar
putea ieși la finele acestui an, prin elibe-
rare condiționată, căci OUG prevede

grațierea cu jumătate a pedepselor celor
care au împlinit 60 de ani. Mai mult decât
atât, el ar fi scutit, tot pentru că a împlinit
60 de ani, și de achitarea prejudiciului de
aproximativ 60 de milioane de euro!

PSD-ul încearcă să-și justifice demer-
surile invocând un motiv umanitar - situ-
ația dezastruoasă a penitenciarelor din
România și unul pecuniar - riscul unei
amenzi colosale de la CEDO, tocmai da-
torită acestor condiții deplorabile și
suprapopulării din închisorile României.
Acestea sunt însă minciuni.

De la Strasbourg, după întâlnirea cu
judecătorii CEDO, Iohannis a spulberat
argumentul amenzii usturătoare ce paște
România - cel puțin 80 de milioane de
euro, după manipulările PSD-iste! - dacă
nu își golește rapid închisorile.

În același timp, sindicatul Omnia din
Administrația Națională a arătat cum ar-
gumentele invocate de PSD și satelitul
său ALDE în favoarea grațierii sunt
eronate: supraaglomerarea din peniten-
ciare este în scădere, de la aprox. 48.000
acum 10 ani la aprox. 27.000 în prezent, și

va continua să scadă în următorii ani dacă
planurile existente vor fi finanțate și im-
plementate; rata mortalității în peniten-
ciare este mai scăzută decât cea din
ansamblul țării - 3,5 la mia de deținuți vs.
11 la mia de locuitori; privind condițiile,
100% dintre deținuți au acces permanent
la grupuri sanitare și apă curentă, chiar
dacă 19 din cele 44 de penitenciare
românești sunt supraaglomerate, în vreme
ce 40,7% dintre români trăiesc cu WC-ul
în curte.

Ca reacție la anunțul președintelui
privind referendumul, Dragnea a anunțat
și el că PSD intenționează organizarea a
două referendumuri - cel mai posibil în
primăvara acestui an - unul pe tema fa-
miliei formată dintr-un bărbat şi o femeie,
iar celălalt pe tema eliminării imunității,
inclusiv pentru preşedintele României.
„Ca la grădiniță”, vorba lui Iohannis. Sau
ca la poker: I’ll see your referendum and
raise you one. Că doar vorbim de bani
publici, putem să ne jucăm cu ei de-a re-
ferendumurile!

Iohannis, Dragnea și
referendumurile

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Una dintre caracteristi-
cile noului an, așa cum se
văd ele, mai direct sau mai
voalat, este erodarea în-
crederii în politicieni, câtă
încredere mai exista până

nu de mult. Nu vorbesc doar de cei locali, li-
beralii provinciali sau federali, ci și despre
opozițiile acestora, federale și provinciale. Nu
mă ating de subiectul noului președinte ame-
rican că e prea devreme și prea volatil. Și
subiectul, și președintele.

Mă uit însă siderat la ce se petrece în
România: proaspeții aleși parlamentari și gu-
vernanții pregătesc proiecte de legi pentru
modificarea Codului Penal. Acestea i-ar am-
nistia și grația pe acei politicieni încărcați de
tot felul de mârșăvii penale, inclusiv pe șeful
partidului la putere. Evident, lumea a ieșit în
stradă în orașele din România și nu numai,
pentru a protesta împotriva acestei nesimțiri.
Și evident rețelele de socializare, în special
Facebook-ul (sau ca să îl citez pe un amic din
Franța, buca feței), mustesc de păreri felurite
și diferite.

Mai mult ca niciodată, divizarea este cu-
vântul la ordinea zilei: imediat după ce au
câștigat alegerile - fie că vorbim de cele re-
cente din SUA, din România, sau din
Moldova, pentru că ne sunt mai aproape de
suflet - învingătorii vorbesc de unitate, anume
că vor conduce și vor gestiona țara în numele
tuturora, fără deosebire de opțiunile politice.

Dincolo de aceste vorbe goale însă se în-
trezărește o separare fără precedent. Am o
bănuială că această separare între suporteri și
oponenți este taman în favoarea aleșilor, dacă
nu cumva chiar întreținută de aceștia. Timpul
va confirma sau va infirma această bănuială.

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 re-
luare luni la ora 12.00 pm și miercuri la ora
9.00 am.

REFLEC�II CANADEZE

DDiivviiddee  eett  
iimmppeerraa

„Românii sunt mândri şi liberi şi îmi doresc o naţiune condusă de politicieni integri, îmi
doresc o naţiune condusă de politicieni competenţi!” - Klaus Iohannis, în discursul ros-
tit pe 23 ianuarie 2017.
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QUEBEC | DONALD TRUMP

Quebecul nu-l iubește pe Trump

Un sondaj Léjer condus pentru Le Devoir
și Journal de Montréal, arată că 84% dintre
quebechezi au o opinie proastă despre Do-
nald Trump, al 45-lea președinte al Statelor
Unite. Femeile împărtășesc această opinie
într-o și mai mare proporție, de 89%.

Trump a fost catalogat drept rasist de către
76% dintre respondenți și misogin de către
70%. Foarte puțini sunt cei care văd în el un
lider adevărat (14%) sau o persoană onestă
(9%), sinceră (30%) și carismatică (22%).

Cei intervievați sunt de părere că impactul
noii administrații americane va fi mai puțin
dezastruos pentru Quebec față de SUA și
restul lumii. 68% sunt de părere că Trump
reprezintă o catastrofă pentru Statele Unite
și întregul mapamond și 49% împărtășesc
această opinie când vine vorba de Quebec.

Aproape șapte respondenți din zece (69%)
cred că alegerea lui Trump va deteriora
schimburile comerciale dintre Quebec și
SUA, însă aproape trei sferturi dintre ei sunt

de părere că noul președinte instalat la Casa
Albă nu va avea prea mult impact în viața
lor de zi cu zi (54%) sau chiar deloc (20%).

Quebechezii nu sunt încrezători în promi-
siunile pe care Trump le-a făcut, în special
cea privind crearea de 25 de milioane de noi
locuri de muncă: 71% dintre respondenți
pun la îndoială această promisiune elec-
torală reiterată în discursul rostit de Trump
în ziua inaugurării sale.

De asemenea, quebechezii nu sunt de
părere că problemele de fond ale societății
americane se vor ameliora în următorii
patru ani: 69% cred că vor fi mai multe ten-
siuni rasiale, 68% cred că vor fi mai multe
manifestații de stradă, iar 66% se așteaptă
la conflicte între SUA și alte țări. O majori-
tate covârșitoare nu vede nicio ameliorare
privind atacurile teroriste: 45% cred că vor
fi mai multe, iar 43% spun că vor fi la fel
de multe ca și până acum.

Autorii sondajului avertizează însă asupra

faptului că aceste cifre nu reprezintă o res-
pingere viguroasă a populismului și a
ideilor lui Trump - ele își găsesc adepți în
Quebec - ci mai degrabă a lui ca per-
soană/personaj.

Sondajul a fost efectuat online între 17 și
19 ianuarie 2017, pe un eșantion de 1.005
persoane cu drept de vot.

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?

Deși în imaginarul colectiv cana-
dian Quebecul este văzut mereu ca o
provincie „have not” ce se înfruptă
din perecuație, în 2016 provincia
noastră a fost campioană la crearea de
noi locuri de muncă. Numărul aces-
tora l-a depășit pe cel al celorlalte
nouă provincii reunite. Mai mult, fără
performanța pieței de muncă din
Quebec, Canada ar fi avut în 2016 un
sold negativ în această privință.

Iată și cifrele: odinioară bogata
Albertă a pierdut 35.000 de posturi;
la rândul său, Ontario a înregistrat o
slabă performanță, creând doar 6.000
de noi locuri de muncă. Per total, șase
din cele zece provincii canadiene au
pierdut job-uri în 2016, în vreme ce
în Quebec numărul acestora a crescut
cu 85.400. În plus, este vorba de pos-
turi de vârf, în așa-numitele industrii
ale cunoașterii.

Motivele acestei creșteri a
numărului de locuri de muncă sunt
enumerate de Bloomberg: energie
ieftină, piață imobiliară mai abor-
dabilă ca în Ontario, instabilitate
politică scăzută, surplus bugetar. La
acestea se adaugă faptul că Montre-
alul este un oraș cu patru universități,
bilingv, multicultural și fertil multor
idei progresiste.

QUEBEC | ECONOMIE

QQuueebbeeccuull,,
ccaammppiioonn  llaa
nnooii  llooccuurrii
ddee  mmuunnccăă

MONARHIA ÎN CANADA ȘI QUEBEC

OO  mmaajjoorriittaattee  aa  ccaannaaddiieenniilloorr  ddoorreeșșttee  
rreennuunnțțaarreeaa  llaa  mmoonnaarrhhiiee

Un  nou sondaj de opinie Ipsos condus
pentru Global News arată că 53% dintre
canadieni doresc ca odată ce Prințul Charles
va accede la tron, monarhul britanic să nu
mai fie considerat șeful statului canadian. În
septembrie 2016, când Prințul William și fa-
milia sa au vizitat Canada, acest procent era
cu 10% mai mic. 

Cum era de așteptat, quebechezii sunt cei
mai alergici la monarhie, 73% dintre res-
pondenții din această provincie sprijinind
ideea renunțării la ea. În celelalte provincii
acest procentaj variază între 44% (Ontario)
și 51% (British Columbia).

Milenialii sunt cei mai favorabili ideii de
abolire a monarhiei (58%), iar generația
celor peste 55 de ani sprijină această măsură
în proporție de 50%. Femeile sunt mai puțin

înclinate ca bărbații să taie legăturile
monarhice dintre Canada și Marea Britanie
(49% vs. 57%).

Cu toate acestea, 81% dintre canadieni
sunt de părere că regina și-a îndeplinit cu
brio rolul; procentajul scade la 66% în Que-
bec.

Șansele ca Elisabeta a-II-a să fie ultimul
monarh al Canadei sunt însă infime. Amen-
darea Constituției și operarea unor schim-
bări fundamentale privind sistemul
canadian sunt extrem de complicate și  difi-
cile, ceea ce face ca renunțarea la monarhie
să fie foarte puțin probabilă.

În vârstă de 90 de ani, Elisabeta a-II-a este
cel mai longeviv monarh din lume, iar în is-
toria Marii Britanii are cea mai lungă dom-
nie.

Sondajul a fost condus online între 15 și
21 decembrie 2016, pe un eșantion de 3.004
canadieni.                 ACCENT MONTREAL

Noul președinte american este foarte puțin popular în
Quebec, în special în rândul femeilor.
►

Peste 50% dintre canadieni vor ca după moartea Reginei
Elisabeta monarhia britanică să fie abolită în Canada.
►
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Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Donald Trump

Regina Elisabeta a-II-a.
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INTERNA�IONAL

Venitul de bază garantat, reforma de care
societatea are nevoie

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Ca la fiecare început de
an, Oxfam a publicat luna
aceasta raportul său privind
inegalitățile economice la
nivel mondial. Datele
prezentate arată că primii

opt miliardari ai lumii au o avere combinată
mai mare decât jumătate din populația pla-
netei - 3,6 miliarde de oameni adică.
Această uriașă discrepanță de venituri
reprezintă nu numai o imensă rușine eco-
nomică, ci și un mare pericol politic,
deoarece, așa cum Oxfam arată, există o
legătură din ce în ce mai pronunțată între
inegalitate și nemulțumirea oamenilor
vizavi de politica mainstream. Frustrarea
față de un sistem economic mondial care nu
funcționează în favoarea vastei majorități a
populației și înstrăinarea de discursul politic
mainstream sunt două motivații fundamen-
tale pentru aplecarea spre idei populiste și
extremiste.

Adăugați la acest combo sumbru încă

un ingredient: șomajul, cauzat nu atât de
globalizare cum suntem adesea tentați să
credem, ci de un fenomen început de mult,
din epoca industrială, care s-a accelerat în
ultimele decenii: automatizarea.

Încă din 1930, economistul John May-
nard Keynes avertiza asupra apariției unei
noi probleme sociale: „șomajul tehnologic”,
cauzat de faptul că ritmul în care economia
reușește să creeze noi locuri de muncă este
mai lent decât ritmul în care locurile de
muncă se împuținează din cauza automa-
tizării.

Până nu de mult, această problemă nu
s-a prezentat la modul acut, căci automati-
zarea nu a reușit să acopere necesitățile so-
cietăților în plină dezvoltare, în care
sectoarele comerțului și al serviciilor au
prosperat, absorbind forța de muncă
disponibilizată din agricultură și industrie.
În ultimele decenii însă, și în special în ul-
timii ani, semnalele de alarmă ale oame-
nilor de știință s-au înmulțit: progresele
imense și rapide în robotică și inteligență
artificială amenință stabilitatea planetară,
căci sunt pe cale să provoace un șomaj în
masă și, prin urmare, să sporească sărăcia.

În paralel cu aceste avertismente, o
idee ce pare radicală - dar foarte simplă și
deloc nouă - își croiește drum de lungul și
de-a latul planetei, din Silicon Valley în
India, din Olanda în Australia, ca răspuns la
aceste provocări ale timpurilor actuale: ve-
nitul de bază garantat.

Luna aceasta Finlanda a demarat un
proiect-pilot menit să testeze aplicarea ve-
nitului de bază garantat. Timp de doi ani,
2.000 de persoane alese la întâmplare dintre
cei care primesc ajutor social vor beneficia
de 560 de euro (785$ CAD) pe lună, in-
diferent dacă în acest interval își găsesc un
loc de muncă

Experimentul finlandez este cel mai larg
dintr-o multitudine de astfel de experimente
în curs de desfășurare - ca cel din Utrecht,
în Olanda - sau preconizate într-un viitor
apropiat, precum cele din Oakland, SUA,
sau Glasgow și Fife în Scoția. În februarie
a.c. un raport ce pledează în favoarea intro-
ducerii unui venit de bază garantat și uni-
versal în fiecare țară membră a UE va fi
supus atenției Parlamentului European.

Canada ar putea însă asuma rolul de
lider al acestor experimente economice, nu
numai pentru că are deja o istorie în acest
sens (în anii ’70, în orașul Dauphin din Ma-
nitoba, s-a întreprins, cu succes, un astfel
de proiect), ci și pentru că Ontario a lansat
deja o consultație publică privind felul în
care venitul de bază garantat ar putea re-
duce sărăcia și ameliora sănătatea publică
și problema ocupării forței de muncă, iar
parlamentul Insulei Prințului Edward a
adoptat - în unanimitate! - în decembrie
2016 o moțiune privind explorarea acesei
idei sub formă de proiect-pilot la nivelul în-
tregii provincii.

Venitul de bază garantat este definit ca o
formă de venit oferit de guvern. El este in-
dividual, universal (acordat tuturor - femei,
bărbați, copii) și necondiționat, adică se
atribuie indiferent dacă persoana are și alte
surse de venit, și nu implică prestarea obli-
gatorie a unei munci sau consimțământul de
a accepta un job atunci când este oferit.

Dar cum poate furniza statul așa ceva?
De unde bani? Din faptul că venitul de bază
garantat va înlocui, în parte sau în totalitate,
asistența socială, ajutorul de șomaj, alocați-
ile pentru copii, subvențiile pentru plata
chiriei și alte ajutoare sociale oferite de stat.

Introducerea venitului de bază ar reforma
așadar sistemul social, simplificându-l.

Dar nu o să încurajeze lenea, nu o să
„subvenționeze” inactivitatea? Rezultatele
experimentului de acum 40 de ani din
Dauphin, Manitoba, arată în mod clar că nu.
La fel și numeroase alte studii care au indi-
cat că sistemele bazate pe o bună protecție
socială nu crează o cultură a dependenței,
nu descurajează munca, nu erodează
normele muncii și nu promovează lenea.
Citez în acest sens un amplu studiu euro-
pean, condus în 18 țări pe 19.000 de indi-
vizi, intitulat „The bigger the worse? A
comparative study of the welfare state and
employment commitment”, publicat în mar-
tie 2015 în revista Work, Employment and
Society.

Venitul de bază poate deci reduce sără-
cia, reducând în același timp cheltuielile
bugetare din sectorul asistenței sociale,
birocrația și talia administrației publice, și
încurajând oamenii să lucreze, să accepte
locuri de muncă mai slab plătite sau la timp
parțial, fără teamă că banii nu le vor ajunge.

Dar totuși, introducerea acestui tip de
venit nu va cauza o inflație masivă? Nu vor
crește, inevitabil, prețurile la alimente, la
locuințe, la servicii, „înghițind” practic
acest venit? Acest argument este adesea
folosit și împotriva creșterii salariului
minim la un nivel decent. El este ușor de
combătut, căci introducerea venitului de
bază garantat nu presupune imprimarea de
noi bani și injectarea lor în economie. Banii
destinați acestei plăți sunt bani aflați deja în
circulație. Prin urmare, venitul de bază
garantat nu alterează valoarea monedei unei
țări și deci nu produce inflație. (În paran-
teză, pentru a respecta și mai mult adevărul
economic, trebuie spus că chiar și dacă s-ar
imprima bani pentru acest lucru, inflația nu
ar fi un rezultat cert și inevitabil).

Din contră, este foarte posibil ca
prețurile să scadă, căci experimentele din
trecut cu acest tip de venit arată că oamenii,
odată ce știu că au asigurate nevoile de
bază, sunt dispuși să asume mai multe
riscuri și să se lanseze în afaceri. Or, mai
multe businessuri înseamnă mai multă com-
petiție, inclusiv pe acei dolari de venit de
bază, ceea ce se traduce prin bunuri și ser-
vicii mai ieftine, nu mai scumpe.

Două tendințe majore par să definească traiectoria pe care
evoluează societatea umană: concentrarea din ce în ce mai mare a
bogăției în mâinile unui grup restrâns de indivizi și accelerarea au-
tomatizării. Cum am putea combate sărăcia din ce în ce mai acută ge-
nerată de aceste tendințe? Un număr important de specialiști oferă ca
răspuns venitul de bază garantat și universal.

►

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?

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

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

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec

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

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

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

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

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

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda
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De la Castelul lui Kafka

CARMEN FIRAN
info@accentmntreal.com

În fiecare dimineață K aștepta să fie
chemat sus la Castel. O autoritate miste-
rioasă guverna peste o lume aruncată în
frică și absurd. Am trăit în lumea aceea
kafkiană, am cunoscut duplicitatea,
ipocrizia și impostura puterii într-o dic-
tatură a Europei de Est, până la colapsul ei
în 1989.

Greu de crezut că suntem acum în
America intimidați de ascensiunea în frun-
tea țării a unui personaj - sau mai bine zis
a unui clan - care sub ochii noștri încearcă
pervertirea valorilor lumii libere și instau-
rarea unei autocrații.

În fiecare dimineață dăm drumul la tele-
vizor timorați de ceea ce va urma să vedem.
Cine a mai fost chemat sus în Turn? Ce tur-
nură vor mai lua lucrurile? Castelul lui
Kafka este construit cu tenacitate zi de zi,
cărămidă cu cărămidă, sub privirile stupe-
fiate ale americanilor raționali, unii atrași în
marea farsă a acestui secol, alții asistând

neputincioși la răsturnarea rosturilor.
Parola accesului în Turn este: fără

precedent. O cunosc aliați și rivali, fani și
opozanți, ziariști și politicieni, o rostesc toți
de dimineața până seara, unii cu speranța că
vor accede la poziții și avantaje - fără prece-
dent - alții speriați că vor urma timpuri -
fără precedent - care vor zgudui societatea
și lumea. De altfel, vicepreședintele Pence
a avertizat cu cinism: „După 20 ianuarie să
vă legați centurile de siguranță. Urmează
mari turbulențe!”

A costat mult ca Trump să fie apărat de
dragostea new-yorkezilor. Serviciile de
pază au închiriat două etaje la Castel și i-au
plătit lui Trump chirie 40 de mii de dolari
pe lună. Un prim deal bun făcut de expertul
negocierilor în imobiliare. În plus, peste un
milion și jumătate pe an vor plăti americanii
din banii lor pentru paza conducătorului
iubit și a consoartei sale. Melania nu se va
muta la Casa Albă imediat, e o femeie in-
dependentă. Apartamentul Primei Doamne
va fi ocupat, se spune, de Prima Fiică.

Copiii lui Trump se joacă în Turn de-a

țara și chiar de-a lumea. Participă la întâl-
niri cu lideri de state, au avut un rol activ în
tranziție și acum în administrație, conti-
nuând totodată afacerile tătucului, împart
privilegii celor interesați să-l întâlnească
contra a un milion de dolari invitația, pen-
tru care, pe lângă o fotografie cu stăpânul
lângă drapel, vor beneficia și de o vânătoare
exotică de tigri. Original. În Turn, pe lângă
jilțuri aurite, stau blănuri de animale ucise
de către fiii alesului în Africa. Ba chiar lei
împăiați. Locul e mare și mare prost gust e
în toate.

Ipocrizia discursurilor trumpiste din
campanie și-a dat din plin arama pe față.
„Hoțul a strigat prindeți hoțul.” Cei care l-
au votat sincer sperând în locuri de muncă
și o viață mai bună, în urma discursurilor
lui demagogice care le spuneau tot ceea ce
voiau să audă, vor fi primii dezamăgiți de
etalarea grandorii și a cinismului cu care
Alesul negociază viitorul lor și al țării

Pe timpul tranziției, prezentată cu surle
și trâmbițe pe toate canalele de televiziune,
am asistat la un reality show desfășurat în

Turn, în decorul de marmoră, cristaluri și
obiecte aurite. La început, în fața unei uși
masive de lemn, președintele ales își primea
invitații. Cravata îi flutura în vânt, la fel și
părul. Mitt Romney a fost chemat doar pen-
tru a fi umilit. Foști suporteri au fost dați pe
aceeași ușă afară.

După un timp, Trump n-a mai coborât
însă din Turn să-și întâmpine invitații. Au
continuat să se perinde pe holuri prin fața
aparatelor de filmat tot felul de suporteri și
foști rivali, șiruri de oportuniști atrași de
mirosul banului sau încrâncenați care
miroseau praful de pușcă.

În cele din urmă, și-a ales un cabinet
fără precedent. A numit cu sânge rece ge-
nerali scoși de la naftalină, miliardari,
președinți de corporații multinaționale,
extremiști de dreapta, frustrați sau ignoranți
aruncați pe tușă de vechile administrații.
Criteriile sunt cinice. Să fie bogați, radicali
și lipsiți de experiență.

Noua administrație anunță alianțe
străine de interesul național, de valorile
americane, amenință cu ruperea pacturilor
istorice, este împinsă într-un experiment
care în contextul internațional tensionat și
periculos poate răsturna complet ordinea
mondială. Conform Agenției Reuters, în
Rusia au apărut afișe mari cu portretele lui
Trump și Putin, zâmbitori, deasupra slo-
ganului: „Let’s Make the World Great
Again - TOGETHER”. Zarurile sunt arun-
cate. Putin e un bun jucător de șah. Trump
a avut norocul să câștige la ruletă, a fali-
mentat câteva cazinouri și a jucat de câteva
ori la cacialma. Poate însă negocia, dacă nu
un Turn al tiraniei cu Kremlinul, măcar un
teren de golf. Mingile vor fi made in China.

În fiecare dimineață dăm drumul la
televizor să vedem „ce vrăji a mai făcut
nevasta mea”. În cei 20 de ani de când sunt
în America, nu am văzut niciodată pe
cineva care să ocupe 80% sau mai mult din
timpul zilnic de emisie. Am văzut în schimb
în România, pe timpuri, tirania ocupând
mass-media. Trump este zgârcit cu confe-
rințele de presă pentru că presa nu-l iubește
cât ar vrea el, și nici la întrebări incomode
nu are chef să răspundă. Pentru că la multe
nu știe răspunsul.

INTERNA�IONAL

„Castelul lui Kafka este construit cu tenacitate zi de zi, cărămidă cu cărămidă, sub privirile stupefiate ale americanilor raționali, unii atrași
în marea farsă a acestui secol, alții asistând neputincioși la răsturnarea rosturilor.”

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

* Detalii in magazin
38 de ani in afaceri

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

Magazinul
dvs. de
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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

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

• Peste • Saslic (pui, porc)  
• Carnati • Salata • Desert

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

OPINII & ANALIZE

În schimb, „twitter-uiește” până târziu
în noapte. Ca și cum ar fluiera în biserică.
Doar că așa încep tiraniile. Discursuri în
fața mulțimilor electrizate de promisiuni
deșarte și ură pentru opozanți, dispuse să
accepte mai degrabă minciunile frumos
ambalate decât o confruntare rațională a
realității în care America se zbate. Tirani-
ile evită transparența, confruntarea cu
presa și lansează știri false și teorii ale
conspirațiilor pentru a îngroșa valul de
ceață aruncat peste ochii electoratului.

Dar nici asta nu e de ajuns. Trump nu
crede în serviciile secrete ale Statelor
Unite, cele mai performante din lume. Nu
vrea nici să fie informat, nici apărat de ele.
Are el o pază personală, firește mai bună,
și informații direct de la sursă. Unii îl
ironizează: să vină sursa de la Kremlin?
Sau de pe Twitter? Ironia cade în gol însă.
Trump nu este președinte de turn, ci de
țară. Iar țara este chiar Statele Unite ale
Americii! Aflată într-o situație fără prece-
dent, speriată și debusolată.

Ultimul roman al lui Kafka se numește
„America”… și a rămas neterminat.
Printr-o ironie a sorții, deznodământul
vine abia acum. Intrăm cu spaimă în ab-
surdul kafkian al Americii lui Trump. El

este ateu. Evită să binecuvânteze Statele
Unite ale Americii, contrar tuturor prede-
cesorilor săi. E singurul lucru neduplicitar
din tot ce face. Pentru că n-are niciun
Dumnezeu sau mai bine zis pentru că
Dumnezeul său este Banul. În plus, a
reușit să dezbine Statele Americii ca ni-
meni altul. Dacă voi nu mă vreți, eu vă
vreau.

Everybody loves me, spune narcisistul,
deși este președintele cu cea mai mică
susținere din istoria Americii, pierzând
votul popular cu aproape trei milioane de
voturi. Calul troian din interiorul partidu-
lui republican a reușit ceva fără precedent:
discreditarea acestui partid care l-a
susținut, a instituțiilor americane, servici-
ilor de informații, mass-mediei, struc-

turilor democratice.
Nu știu cât de great va fi America în

viitor, dar cu siguranță va fi mai vulnera-
bilă cu un conducător care poate fi șanta-
jat datorită amestecului intereselor
personale în politică. De altfel, singura sa
strategie politică sunt deal-urile, pactele
chiar și cu diavolul dacă îi aduc bani cla-
nului personal și acoliților lui.

Oricât ar fi fost de înfloritoare și
avansate civilizațiile, vine un timp în care
imperiile se prăbușesc. Unele din cauza
lipsei de resurse, cum ar fi secetă prelun-
gită, altele datorită atacurilor barbare sau
cataclismelor naturale. Se poate însă ca un
imperiu să colapseze din interior, submi-
nat de proprii lui lideri ori facțiuni aflate la
putere. 

Ne îndreptăm către o altă realitate
mondială, în care capitalismul, comunis-
mul, monarhiile sau democrațiile vor
ajunge cuvinte cu sens doar în cărțile de
istorie. Nu vor mai exista ideologii, nici
granițe, doar grupuri de influență într-un
sistem tehno-feudal care se proiectează
deja pe cerul controlat prin ecrane de com-
puter din vârful Turnurilor, Castelelor și
Palatelor.

INTERNA�IONAL

în Turnul lui Trump

„Ultimul roman al lui Kafka se numește « America »... și a rămas neterminat. Printr-o ironie
a sorții, deznodământul vine abia acum. Intrăm cu spaimă în absurdul kafkian al Americii
lui Trump. ”
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

PPooiissssoonnnneerriieeFFlleeuurryy
2345 Fleury Est, Montreal, H2B 1K8   

551144..550011..44446622

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

si America de Sud

PRIMAPRIMA
PESCARIE PESCARIE 

ROMANEASCAROMANEASCA
LA MONTREALLA MONTREAL

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

Charcuterie 
Produse traditionale romanesti si nemtesti

Crenvursti, Carnaciori oltenesti, Cabanos, Costita afumata
Sarmale, Zacusca, Platouri reci si calde, la comanda

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

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

Varza Varza 
muratamurata

7.99$/buc7.99$/buc.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 23 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de 

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu 
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea 

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile.

Birourile noastre sunt situate la
507 Place d’Armes, Suite 1545, Vieux-Montréal, H2Y 2W8

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 
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•Va oferim cea mai mare
varietate de mezeluri,

preparate de casa: peste 70
de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de Burta, Salata de
vinete, Icre

•Cas, Branza de burduf,
Branza Dorna

•Prajituri de la Patiseria
Angelica si Château Euro

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. 

BALKANI

B
R
O
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R
D
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..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd

..ccoomm

Gustul Traditiei

CChhaarrccuutteerriiee  aarrttiissaannaallee

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  oo  mmaarree  
vvaarriieettaattee  ddee  CCAARRNNAATTII  PPRROOAASSPPEETTII

ssii  ccuu
rreennuummiittiiii  nnoossttrrii  MMIICCII

--  DDiinn  22000044  --

Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase. 
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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CONTABILITATE & FISCALITATE

Veri�carea �scală
GABRIELA BUCȘA
Arcade Accounting

Una dintre cele mai im-
portante obligații pe care
o persoană ce exploatează
o companie o are este
aceea de a păstra, timp de
șase ani, documentele jus-
tificative privind cheltu-

ielile și veniturile respectivei companii. În
plus, este la fel de importantă păstrarea re-
gistrelor contabile detaliate pentru aceeași
perioadă de timp. Aceste două elemente
sunt esențiale atunci când compania dvs.
este vizată de o verificare fiscală.

Rolul verificatorului este de a se asigura
că ceea ce ați declarat respectă legislația fis-
cală în vigoare și că toate impozitele și ta-
xele datorate sunt plătite. Când guvernul

decide că o verificare este necesară, un
agent va comunica cu dvs., prima dată tele-
fonic. Dacă nu vă poate găsi prin telefon,
veți primi o scrisoare recomandată prin care
sunteți anunțat că trebuie să prezentați do-
cumentele pentru verificare.

Există o dată limită până la care trebuie
să furnizați aceste documente, însă este
posibil să cereți (și să obțineți) un interval
de timp suplimentar pentru a le pregăti
(dacă, de exemplu, verificarea coincide cu o
plecare în vacanță sau o perioadă foarte
aglomerată din viața dvs.). Este bine ca
documentele cerute să fie bine clasate pen-
tru a evita ca verificarea să pară că nu se
mai termină; de obicei o astfel de verificare
vine cu destul de mult stres și indispoziție.

Nu este necesar ca verificarea să fie
completă. Se întâmplă des ca unei companii
sau unui întreprinzător particular să îi fie

cerute doar documentele privind conturile
de TPS/TVQ, sau conturile de deduceri
salariale, sau numai cele de impozit, de
exemplu.

Un lucru important este să vă informați
contabilul, căci el poate să vă ofere detalii
esențaile pe toată durata procesului de ve-
rificare. Desigur, există situații în care
puteți să răspundeți cerințelor verificării și
singur, însă când vine vorba de cunoștințe
contabile și fiscale, de întrebări legate de
ștatele financiare, declarațiile de impozit
etc., doar un contabil poate să clarifice si-
tuația. Contabilul poate fi o persoană-
resursă și poate chiar să îi asigure
verificatorului un birou de lucru în cabine-
tul său - o modalitate excelentă de a elimina
stresul cauzat de o verificare fiscală!

Întrebarea pe care toată lumea și-o pune
este: „De ce eu? De ce X, care are o firmă

de 20 de ani, nu a avut niciodată vreo veri-
ficare iar eu sunt luat la întrebări?”

În general, o companie este vizată dacă:
există variații mari în conturile de cheltu-
ieli, un profit prea mic pentru o activitate
care în general generează profituri însem-
nate (cum ar fi sectorul de construcții), ope-
rații neobișnuite, unul din clienții dvs. este
în verificare și guvernul dorește să vadă
dacă ați declarat la venituri ceea ce el a de-
clarat la cheltuieli etc.

Nu uitați că cel mai bun mod de a vă
apăra este să aveți registrele contabile la zi
și să păstrați documentele care justifică ve-
niturile și în special cheltuielile.

Gabriela Bucșa oferă prin intermediul firmei
Arcade Accounting servicii contabile și fiscale
pentru persoane fizice și companii. 514-508-
8880 | www.arcade-accounting.com.

SERVICII CONSULARE

Mai puține taxe consulare de la 1 februarie
Începând de la 1 februarie 2017, ro-

mânii din străinătate vor plăti mai puține
taxe pentru serviciile consulare oferite la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare
ale României. Eliminarea acestor taxe
survine ca urmare a promulgării de către
președintele Iohannis a legii 1/2017, prin
care sunt desființate 102 taxe nefiscale.

Iată care sunt taxele pe care persoanele
fizice nu le vor mai plăti începând cu 1 fe-
bruarie:
■ Documente de identitate şi călătorie:
Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau
a unui titlu de călătorie și taxa pentru în-
registrarea cererii de eliberare a unei cărţi
de identitate sau a unei cărţi electronice de
identitate.
■ Servicii notariale: Taxele pentru
redactarea, autentificarea şi revocarea
unui înscris, indiferent de natura acestuia;
Legalizarea semnăturii traducătorului; Le-
galizarea unei copii de pe înscrisuri;
Legalizarea semnăturii de pe un înscris
sub semnătură privată; Legalizarea sigili

u-

lui şi semnăturii Ministerului Afacerilor
Externe român, aplicate pe un act oficial
eliberat de autorităţile române care
urmează să fie folosit în străinătate, sau a
sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial
străin, care urmează să producă efecte ju-
ridice în România; Legalizarea sigiliului
şi semnăturii autorităţilor competente
străine de pe un certificat de origine a
mărfurilor, de pe o factură comercială şi
de pe orice alt document cerut la exportul
şi importul mărfurilor din şi în România,
în funcţie de valoarea mărfurilor, de
fiecare exemplar; Eliberarea unei copii
sau a unui extras de pe actele aflate în
arhivele misiunilor diplomatice sau ale
oficiilor consulare, de fiecare pagină;
Efectuarea unei traduceri din sau în limba
română, de fiecare pagină; Legalizarea
traducerii efectuate; Certificarea unor
fapte constatate personal de funcţionarul
consular; Eliberarea unui certificat de cu-
tumă; Primirea în depozit a înscrisurilor şi
a documentelor prezentate de părţi.

■ Servicii de stare civilă: Taxele pentru
înregistrarea căsătoriei la misiunile diplo-
matice şi oficiile consulare; Înscrierea
unui certificat de naştere sau de căsătorie
străin în registrele de stare civilă
româneşti, în termen de 6 luni de la data
înregistrării naşterii/căsătoriei la au-
torităţile străine; Înscrierea unui certificat
de naştere sau de căsătorie străin în reg-
istrele de stare civilă româneşti, peste ter-
menul de 6 luni de la data înregistrării
naşterii/căsătoriei la autorităţile străine;
Procurarea unui duplicat al unui certificat
de stare civilă românesc sau a unui extras
multilingv al unui act de stare civilă româ-
nesc; Înregistrarea cererii de înscriere a
unei menţiuni pe marginea unui act de
stare civilă românesc; Eliberarea unui ex-
tras de stare civilă.

■ Servicii diverse: Taxele pentru elibe-
rarea dovezii de cetăţenie; Procurarea unui
act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau
din străinătate; Verificarea autenticității
unui permis de conducere românesc;

Intermedierea procedurii de apostilare sau
supralegalizare a unui act oficial.

Deși taxele pentru pașapoarte sunt ast-
fel eliminate, pașapoartele nu vor fi gratu-
ite. Prețul unui pașaport este format din
trei taxe: contravaloarea fizică a pașapor-
tului, taxa de eliberare și recuperările.
Legea 1/2017 elimină ultimele două cos-
turi, astfel că românii din străinătate vor
avea de plătit pentru un pașaport simplu
aceeași sumă pe care orice cetățean român
rezident în România o plătește. Aceasta
este de 59 de euro (taxele eliminate se
ridică la 40 de euro).

Menționăm că taxele consulare în
Canada sunt stabilite în funcție de raportul
de schimb Euro/CAD, pe baza mediei
cursurilor de schimb din luna precedentă.
În situația în care pe perioada unei luni au
loc oscilații ale cursurilor de schimb
menite să determine variații mai mari de
10%, se stabilește un curs de schimb
ținând cont de respectiva variație.
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Praful cosmic de pe acoperișuri: Proiectul
Stardust

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Ce au în comun
acoperișurile clădirilor
din orașe precum
Paris, Oslo și Berlin?
Lăsând la o parte
eventualele similarități
arhitectonice, un stu-
diu recent arată că pe

aceste acoperișuri au fost descoperiți
mini-meteoriți, care au luat naștere acum
circa 4.6 miliarde de ani, adică imediat
după ce s-a format Sistemul Solar și a
Pământul.

Ideea de a căuta acești mini-meteoriți
pe acoperișuri i-a venit lui Jon Larsen, un
pasionat de știință norvegian. El a propus
un proiect cu numele Stardust (praf de
stele), dedicat descoperirii acestor frag-
mente extrem de mici care, sosind din
spațiu, se opresc pe acoperișurile
clădirilor din orașe.

Oamenii de știință au fost la început
sceptici. Matthew Genge, de la Imperial
College din Londra, spune că acest scep-
ticism inițial s-a datorat faptului că mini-
meteoriții au fost mereu căutați în zone
așa-zis curate, în profunzimea oceanelor
sau în Antarctica, nu în cele poluate cu
praf industrial Cei care susțineau că ar fi

descoperit mini-meteoriți în zone urbane
erau invariabil dezamăgiți să afle, în urma
analizelor, că aceștia nu aveau origini cos-
mice, ci erau de natură industrială.

În ciuda scepticismului, Genge și alți
oameni de știință din Marea Britanie și
Belgia, alături de neobositul Jon Larsen,
au analizat circa 300 de kg de sedimente
adunate de pe acoperișurile clădirilor din
Paris, Oslo și Berlin.

Analiza prafului (pentru că despre asta
e vorba) adunat consta, printre altele, în
măsurarea proprietăților magnetice ale di-
verselor fragmente. Praful cosmic, adică
mini-meteoriții, au proprietăți magnetice
deosebite, în timp ce praful „normal” nu.
Din miile de fragmente analizate, 500 au
prezentat caracteristici ce i-au convins pe
cercetători că originea lor este cosmică, că
au ajuns pe Pământ din spațiu. Au fost ast-
fel identificați micro-meteoriți cu formă
sferică, pe baza de silicați, cu dimensiuni
între 300 și 400 de microni - cu mult mai
mari decât majoritatea micro-meteoriților

descoperiți până în prezent, ale căror di-
mensiuni sunt de circa 10 microni.

Dimensiunea mini-meteoriților este
rezultatul procesului de cădere în atmos-
fera terestră la o viteză amețitoare, de
circa 12 kilometri pe secundă, a unor frag-
mente mai mari, care se topesc parțial
dând naștere particulelor ce se așază pe
acoperișuri. Datorită faptului că sunt mai
mari, se consideră că mini-meteoriții de pe
acoperișuri au o origine diferită de cei
(mai mici) descoperiți în Antarctica, de
exemplu. Ei au luat deci naștere în condiții
diferite ale Sistemului Solar.

Studiul mini-meteoriților de pe
acoperișuri ar putea ajuta oamenii de ști-
ință să înțeleagă mai bine formarea și
evoluția Sistemului Solar. De-a lungul
timpului, orbitele planetelor s-au modifi-
cat, generând variațiuni în forțele gravi-
taționale care se exercitau asupra
meteoriților. Dacă prin studiul celor 500
de mini-meteoriți se va ajunge la o mai
clară înțelegere a condițiilor ce i-au ge-
nerat și deviat spre Pământ, cercetătorii
vor putea reconstitui mai bine istoria geo-
logică a Sistemului Solar.

Rezultatele studiului au fost publicate
în revista Geology și sunt, la ora actuală,
analizate și discutate de comunitatea ști-
ințifică. Acest studiu n-ar fi existat însă
fără pasiunea și determinarea lui Jon
Larsen, lucru ce, pe de o parte, demon-
strează că cine este pasionat de știință
poate face descoperiri importante chiar
dacă nu are la îndemână un accelerator
uriaș, iar pe de alta, arată că surprize ex-
trem de interesante se pot ivi la tot pasul,
cu puțină imaginație. Praful de stele s-ar
putea afla doar la câțiva metri deasupra
noastră!

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.

ISTORIA GEOLOGICĂ A SISTEMULUI SOLAR

Studiind meteoriții și mini-meteoriții se obțin informații extrem de
importante despre planete și stele. Recent, un grup de oameni de știință
a demonstrat că pe acoperișurile caselor noastre se acumulează mini-
meteoriți ce ne ajută să înțelegem istoria geologică a Sistemului Solar.

►

Studiul particulelor de praf cosmice de pe acoperișuri reprezintă o adevărată călătorie în
timp, în vremurile de început ale sistemului nostru solar, permiţând oamenilor de ştiinţă să
înţeleagă mai bine compoziţia a tot ceea ce ne înconjoară, inclusiv apa şi materia organică
formată timpuriu.

Meteoroizi, meteori și
meteoriți
Meteoroizii sunt resturi de materie de
mărime mică, rezultate în urma coliziunii
între asteroizi sau a dezintegrării come-
telor, care se deplasează prin spațiu și sunt
compuși în general din rocă și fier.
Meteorii sunt acele fenomene care se pro-
duc atunci când aceste resturi (meteoroizi
sau asteroizi de mici dimensiuni) intră în
contact cu atmosfera terestră, producând
acea dâră luminoasă numită „stea căză-
toare”. Meteorii nu ajung pe Pământ,
arzând complet în urma frecării cu atmos-
fera.
Meteoriții sunt bucăți de materie care nu
ard complet în atmosferă, rezultând un im-
pact cu solul.
Mini-meteoriții sunt particulele de praf
cosmic, cu dimensiuni de circa 0,01 - 0,3
milimetri.
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Cine crede că guvernul S.U.A. a plănuit
în mod deliberat sau a permis atacurile de la
11 septembrie, înseamnă că trebuie să
afirme că preşedintele SUA de atunci a sa-
crificat 3.000 de americani. Ca să crezi că
explozibilii şi nu avioanele au dărâmat tur-
nurile gemene, trebuie să îţi imaginezi o
operațiune suficient de mare pentru ca
plantarea unor astfel de dispozitive să fie
posibilă fără ca nimeni să fie prins.

Cine insistă că adevărul rămâne ascuns,
înseamnă că trebuie să presupună că toţi cei
care au analizat atacurile şi evenimentele
care au condus la acestea, adică CIA, De-
partamentul de Justiţie, Administraţia Avi-
aţiei Federale, Comandamentul Nord
American de Apărare Aeriană, Agenţia Fe-
derală pentru Situaţii de Urgenţă, organiza-
ţiile ştiinţifice, publicaţiile de prestigiu
(peer-reviewed), organizaţiile de ştiri, com-
paniile aeriene şi agenţiile locale de imple-
mentare a legii din trei state au fost fie
incompetente, fie înşelate, fie au făcut parte
dintre cei care au acţionat sub acoperire.

Şi totuşi, milioane de americani cred în
teorii ale conspiraţiei. Într-un sondaj Zogby
doar 64% din adulţii americani au fost de
părere că atacurile „au luat prin surprindere
serviciul de informaţii SUA şi forţele ar-
mate”. Mai mult de 30% au optat pentru o
cu totul altă concluzie şi anume că „anumite
elemente din guvernul SUA ştiau despre
iminenţa acestor atacuri, dar le-au lăsat să
continue din diverse motive politice, mi-
litare şi economice” sau că aceste elemente

„au plănuit sau asistat în mod activ anumite
aspecte ale atacurilor”.

Cum se poate aşa ceva? Cum este posi-
bil ca atât de mulţi oameni să promoveze
atât de multe absurdităţi în numele scepti-
cismului?

Răspunsul este că oamenii care văd
peste tot conspiraţii nu sunt de fapt sceptici.
Ca şi noi ceilalţi, ei se îndoiesc de realitate
în mod selectiv. Au o viziune despre lume
pe care o susțin fără să o pună la îndoială.
Dar viziunea lor nu este despre Dumnezeu,
valori, libertate sau egalitate, ci despre om-
nipotenţa elitelor.

Toate aceste aplecări spre conspiraţii au
fost cândva considerate simple boli mintale.
Preponderenţa unor astfel de convingeri,
documentată prin sondaje de opinie, i-a în-
demnat însă pe cercetători să ia mai în se-
rios această problemă. Psihologia teoriei
conspiraţiei începe să devină un domeniu
experimental cu o misiune mai complexă -
cea de a înţelege de ce atât de mulţi oameni
sunt de acord cu această modalitate de in-
terpretare a istoriei. Aşa cum lesne se poate
presupune, neîncrederea este un factor im-
portant. Numai că nu este vorba de acel
tip de neîncredere care cultivă o gândire
critică.

În 1999, o echipă de cercetători condusă
de Marina Abalakina-Paap, psiholog la
Universitatea de Stat din New Mexico, a

publicat un studiu efectuat asupra unor stu-
denţi americani. Studenţii au fost întrebaţi
dacă sunt de acord cu afirmaţii de genul:
„mişcările underground ameninţă stabili-
tatea societăţii americane” sau „oamenii
care văd conspiraţii peste tot pur şi simplu
îşi imaginează toate acestea”. Autorii stu-
diului au ajuns la concluzia că factorul cel
mai puternic al credinţei generale în con-
spiraţii era lipsa de încredere.

Instrumentul folosit în acest studiu pen-
tru a „măsura” încrederea a fost însă mai
mult social decât intelectual. Studenţii au
fost întrebaţi, în diferite moduri, dacă sunt
de părere că majoritatea oamenilor îi
tratează pe ceilalţi cu generozitate, în mod
sincer şi echitabil. „S-a măsurat încrederea
în oameni, nu încrederea în anumite afir-
mații. Oamenii care au foarte puţină în-
credere în ceilalţi tind să creadă că alţii se
unesc împotriva lor”, sunt de părere autorii
studiului. Cu alte cuvinte, acest soi de neîn-
credere favorizează un anumit tip de
convingeri, care fac un individ mult mai
susceptibil la teoriile conspiraţiei. Și odată
ce începi să crezi într-o teorie a conspiraţiei,
si restul pare mult mai plauzibil.

Zece ani mai târziu, un studiu întreprins
pe adulţi britanici a avut rezultate similare.
Viren Swami de la Universitatea Westmin-
ster (Londra), în colaborare cu alţi doi
colegi, a descoperit o asociere între cinis-
mul politic și credinţa în teoria conspiraţiei
privind atacurile din 11 septembrie.
Cercetătorii au concluzionat că „ideile con-
spiraţioniste se nasc datorită înstrăinării de
politica mainstream şi dintr-o nevoie de
punere sub semnul întrebării a ceea ce este
luat drept adevăr”.

În același timp, scara cinismului folosită
în experiment, inspirată dintr-un sondaj din
1975, a prezentat subiecţilor afirmaţii pre-
cum: „majoritatea politicienilor doresc să
fie onești față de cei care i-au votat” şi
„aproape toţi politicienii îşi vor vinde ide-
alurile sau îşi vor încălca promisiunile dacă
așa vor obține mai multă putere”. Nu s-a
măsurat așadar nivelul general de suspici-
une, ci opiniile negative privind establish-
ment-ul.

Firul comun ce leagă neîncrederea de
cinism, aşa cum este definit de aceste

experimente, este percepţia unui caracter
urât. La modul general, este vorba despre
tendinţa de a se concentra asupra intenţiei
şi a capacității de a exercita putere, mai de-
grabă decât asupra hazardului sau a unei
cauzalități complexe. În formele sale ex-
treme, această tendință poate deveni para-
noia; în formă mai blândă, este cunoscută
sub numele de „eroare fundamentală de
atribuire” - care înseamnă să pui comporta-
mentul celorlalţi pe seama unor obiective şi
trăsături de personalitate, ignorând impor-
tanţa factorilor situaţionali şi a întâmplării.
Suspiciunea, imaginaţia şi fantezia sunt
strâns legate în acest proces.

Cu cât vezi mai mult lumea în acest fel
- plină de răutate şi de planuri ascunse, nu
de circumstanțe și coincidențe - cu atât eşti
mai predispus să accepţi teorii ale conspi-
raţiei. Odată ce ai acceptat prima teorie de
acest fel cu premizele sale de coordonare,
eficacitate şi mister, următoarea ți se va
părea mult mai plauzibilă.

Multe studii şi sondaje au documentat
acest model. Cu câțiva ani în urmă, Public
Policy Polling a condus un sondaj pe un
eșantion de 1.200 de votanţi americani des-
pre mai multe teorii conspiraționiste foarte
populare. 51% dintre respondenți au de-
clarat că în spatele asasinării preşedintelui
Kennedy se ascunde o conspirație masivă;
doar 25% au afirmat că Lee Harvey Oswald
a acţionat de unul singur.

Comparativ cu cei care au spus că Os-
wald a acţionat singur, cei care credeau într-
o conspiraţie a asasinării s-au dovedit a fi
mult mai predispuşi să creadă şi în alte
teorii ale conspiraţiei. De două ori mai
mulți dintre aceștia au afirmat că un OZN
s-a prăbuşit la Roswell, New Mexico, în
1947 (32% vs. 16%) şi că CIA a răspândit
în mod deliberat cocaină în oraşele ameri-
cane (22% vs. 9%). În același timp, în com-
paraţie cu respondenţii care au declarat că
nu cred în incidentul Roswell, cei care erau
convinşi de acest lucru s-au arătat mult mai
susceptibili să creadă şi că asasinarea lui
Kennedy se datorează unei conspirații (74%
vs. 41%), că CIA a distribuit crack (27% vs.
10%), că guvernul a permis în mod deli-
berat atacurile din 11 septembrie (23% vs.
7%) a potabilă din motive sinistre (23% vs.
2%).

În mintea celor ce văd

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM
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peste tot conspiraţii
Atracția pe care aceste teorii o exercită

- simplificarea unor evenimente complexe
prin reducerea lor la factorul uman (elimi-
nând forțele naturii) şi rele intenţii -
prevalează nu numai asupra implauzibi-
lității cumulative a acestor teorii (care, în
mod pervers, devine o plauzibilitate cumu-
lativă pe măsură ce premizele teoriei con-
spiraționiste sunt acceptate), ci şi asupra
incompatibilităţii acestora. Să luăm în con-
siderare un sondaj din 2003 în care Gallup
a întrebat 471 de americani despre moartea
lui JFK. 37% au spus că mafia a fost impli-
cată, 34% au spus că CIA a fost implicată,
18 % l-au acuzat pe vice-preşedintele John-
son, 15% au dat vina pe sovietici şi 15% pe
cubanezi. Dacă facem un calcul matematic,
ajungem la concluzia că mai mulţi respon-
denţi au numit mai mult decât un sigur vi-
novat. De fapt, 21% au dat vina pe două
grupuri conspirative sau indivizi, în timp ce
12% au dat vina pe trei factori diferiţi. CIA,
mafia şi cubanezii au făcut parte practic din
unul şi acelaşi complot.

Cu câțiva ani în urmă, o echipă de psi-
hologi de la Universitatea Kent (Marea Bri-
tanie) condusă de Michael Wood (care ține

un blog despre conspiracy psychology), a
aprofundat această problemă. Cercetătorii
au prezentat unor studenţi cinci teorii ale
conspiraţiei despre prinţesa Diana: patru în
care ea este ucisă în mod deliberat şi una în
care şi-a înscenat moartea. Într-un al doilea
experiment au mai adăugat două teorii: una
că Osama Bin Laden este încă în viaţă iar
cealaltă conform căreia acesta era deja mort
înainte de raidul americanilor. Cu cât par-
ticipanţii erau mai convinşi că prinţesa
Diana şi-a înscenat moartea, cu atât credeau
mai mult şi că ea a fost asasinată. Şi cu cât
credeau mai mult că Osama Bin Laden era
deja mort când forţele speciale ale SUA au
ajuns la locuinţa sa din Pakistan, cu atât cre-
deau mai mult şi că el este încă în viaţă.

Un alt grup de cercetare a fabricat teorii
ale conspiraţiei despre băutura energizantă
Red Bull şi le-au prezentat unui număr de
282 de adulţi austrieci şi germani. Într-una
se afirma că „un tip în vârstă de 23 de ani a
murit de hemoragie cerebrală cauzată de
acest produs”. Alta susținea că „inventa-
torul băuturii plăteşte 10 milioane de euro
în fiecare an ca să cumpere tăcerea inspec-
torilor alimentari”. O a treia susţinea că

„extractul testiculus taurus din Red Bull are
efecte secundare necunoscute”. Partici-
panţilor li s-a cerut să cuantifice nivelul lor
de acceptare a fiecăreia dintre aceste teorii
pe o scară de la 1 (complet fals) la 9 (com-
plet adevărat). Scorul mediu pentru toate
aceste teorii a fost de 3,5 la bărbaţi şi de 3,9
la femei. Potrivit autorilor, „factorul cel mai
puternic de acceptare a acestor teorii fictive
a fost convingerea că celelalte teorii ale
conspiraţiei vehiculate în mod real pe ma-
pamond erau adevărate”.

În mod clar, susceptibilitatea la teoriile
conspiraţiei nu ține de o evaluare obiectivă
a dovezilor. Este vorba mai mult despre
alienare. Oamenii care cred în astfel de
teorii nu au încredere în guverne şi în
mass-media. Ei examinează cu un ochi
critic versiunea oficială, dar nu şi expli-
caţiile alternative. În această privinţă, nu
sunt prea diferiţi de restul lumii. Psihologii
şi cercetătorii în ştiinţe politice au demon-
strat în mod repetat că „atunci când pro-
cesăm informaţii pro şi contra pe o anumită
temă, avem tendința să minimizăm și să le
denigrăm pe cele cu care nu suntem de
acord, luându-le de-a gata pe cele compa-

tibile cu convingerile noastre”. Această
tendință atât de răspândită este denumită în
mediu academic „scepticism motivat”.

Cei care cred în teoriile conspiraţiei sunt
cei mai buni sceptici motivaţi. Critica lor
selectivă nu se îndreaptă spre stânga sau
spre dreapta, ci spre mainstream, spre
curentul general de opinie. Acești indivizi
îşi spun că doar ei sunt în măsură să vadă
minciunile ce ne înconjoară, în timp ce
restul oamenilor sunt doar niște biete oi.
Numai că a crede că toată lumea minte este
doar o altă formă de credulitate.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Inside the minds of the
JFK conspiracy theorists”, a fost publicată
de New Scientist. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro pre-
zintă zilnic articole și știri și are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.
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Camus susţine că voiajul
năruie în noi un fel de decor
interior. Nu mai poți trișa, nu
te poți ascunde în dosul au-
tomatismelor, ale rutinei.
Departe de ai tăi, de limba pe
care o vorbeşti, smuls de

lângă tot ceea ce înseamnă sprijin ești
proiectat, gol și vulnerabil, în lume. Și-
atunci, fiecare fiinţă, fiecare lucru redobân-
deşte în ochii tăi valoarea sa de miracol. O
fată care-și bea, absentă, cafeaua, o pisică
pe un pervaz, un bătrân care-și cară,
anevoie, plasa de cumpărături, doi ado-
lescenți pe un scooter; fiecare imagine
devine un simbol. Întreaga viaţă pare a se
reflecta în el. Abia atunci îţi foloseşti ochii
ca să vezi, și nu doar ca să recunoști și să
cataloghezi lucrurile. E posibil ca starea
asta de lucruri să se datoreze instinctului de
conservare care ne împinge să cercetăm cu
atenţie tot ce e necunoscut pentru a identi-
fica potenţialele pericole, nu ştiu, ce mi-e
clar e că pentru mine călătoria e ca un drog.

Uneori țin să plec la drum singur, ştiu
din experienţă că atunci când ai partenerul
alături treci prin lume fără să vezi cu ade-
vărat în jurul tău, pentru că un cuplu e un
univers închis, autosuficient. Excursiile în
grup sunt OK însă, căci cei cu care călă-
torești îţi sunt la fel de străini ca și lumea în
care te mişti.

Dar mai bine las teoria pentru vremurile
în care practica nu va mai fi o opţiune și
revin la ceea ce voiam să vă povestesc, la
acel loc specific din Asia de Sud-Est care
m-a fermecat. Căci există și țări, așa cum
există femei, care posedă acel „je ne sais
quoi” ce te cucerește definitiv de la prima
vedere. Acel ceva pe care nu poți pune
degetul, nu-l poți numi, ceva care-ți joacă
pe o coardă sensibilă și-ți trezeşte nostalgii
nebănuite.

Pentru mine, a fost Vietnamul. Și
culmea, era țara de la care mă aşteptam la
cel mai puţin, mai ales după ce fusesem
obligat să-mi iau viza în avans, de la am-
basada din Ottawa, căci la fața locului nu o
poți obţine decât dacă ajungi pe calea aeru-
lui, iar eu urma să intru per pedes dinspre
Cambogia. În plus, a mai fost și cea mai
scumpă viză pe care am plătit-o vreodată,
ceea ce mi-a stors un mârâit din care, dacă
cineva ar fi ascultat cu atenţie, ar fi putut
identifica cuvântul „comuniști” urmat ime-
diat de ceva consideraţii explicite legate de
viața sexuală a mamelor lor.

Am trecut granița pe la Tinh Bien în
jurul prânzului, pe una dintre acele ruperi
de nori specifice sezonului ploios de la
tropice, acele ploi care nu durează mai mult
de 5-10 minute, dar transformă străzile în
torente iar zonele mai joase în lacuri. E su-
ficient să trăieşti o experienţă dintr-asta ca
să înţelegi perfect de ce vietnamezii au

casele cocoţate pe piloni care uneori de-
păşesc doi metri înălţime.

Rezervasem o excursie prin GAdven-
tures, o companie canadiană cu care am mai
călătorit și în trecut și despre care nu am
decât lucruri bune de spus. Călătoream cu
un grup de tineri adunați din toate colţurile
lumii, norvegieni, germani, englezi, aus-
tralieni și americani. (Și ca o mică paran-
teză, am observat un lucru interesant în
excursiile organizate: majoritatea turiștilor
sunt de sex feminin.). Ne îndreptam înspre
Can Tho, un oraș din delta Mekong-ului, la
periferia căruia se află un mic sat construit
în mijlocul apelor, pe o ridicătură. Urma să
înnoptăm acolo, în casa unui localnic.

Am ajuns într-un moment potrivit, căci,
după spusele ghidului, se întâmplă uneori,
dacă plouă prea mult, ca apele fluviului să
inunde împrejurimile satului, iar singura
cale de acces, un pod de lemn de aproxi-
mativ 40 cm lățime și fără balustrade să fie
complet înghiţit de ape, caz în care nu-ți
mai rămâne decât să tocmești un barcagiu.

Am apucat să fac o tură prin sat înainte
să se întunece și m-a surprins modul în care
unii localnici și-au construit casele: aveau
pereţi doar pe trei laturi. Peretele din față
lipsea cu desăvârşire, puteai vedea din
stradă interiorul locuinţei, familia toată, trei
generații în aceeaşi casă, adunată în jurul
televizorului, discutând între ei, gesticulând
cu mişcări lente. Nu păreau să sufere din
cauza lipsei de intimitate, iar de frig nici
atât, când trăieşti într-o țară în care iarna
sunt 27 de grade Celsius nu-ți trebuie mai
mult decât un acoperiș deasupra capului, să
te ferească de ploaie.

Camerele rezervate pentru noi erau în-
chise, construite special pentru turişti. Ba
aveam chiar și lacăt la ușă, ceea ce ar fi
putut fi util dacă ușa - ca și pereții, de altfel
- n-ar fi fost făcută din stuf prin care putea
trece și o pisică, dacă îşi lua suficient avânt.
Și în plus, cum casele nu aveau geamuri,
între partea de sus a peretelui și acoperiș era
un spaţiu de aproximativ jumătate de metru,

de jur împrejurul casei, pe post de fereastră
panoramică.

Nu-i tocmai măgulitor pentru occiden-
tali, așa-i? Oamenii ăia ne văd ca pe nişte
maniaci disperaţi să nu cumva să li se fure
averea.

Paturile erau prevăzute cu plase îm-
potriva insectelor și trebuie să recunosc că,
deși iniţial bombănisem că-s acolo mai de-
grabă ca să-l împiedice pe turist să
părăsească noaptea camera, după ce mă
luptasem o vreme ca să ies până la acel
puțin îmbietor WC din fundul curții, am
fost nevoit să le recunosc meritele, când am
văzut, dimineaţa, cu cât jind se uitau la
mine insectele îngrămădite de partea
cealaltă.

Primul obiectiv în ziua următoare a fost
piața plutitoare, la care am ajuns după
nenumărate pauze de vomitat, căci ăsta-i
neajunsul când călătorești cu adolescenți al
căror singur scop în viață pare să fie acela
de a se îmbăta crâncen în toate colţurile
lumii.

Ne-am îmbarcat pe un vapor prăpădit,
de fapt ne-am aruncat ca să fiu mai exact, în
stilul tipic asiaticilor care privesc măsurile
de securitate ca pe nişte mofturi occiden-
tale: săream de pe chei pe barca ce se
legăna zdravăn, cam doi metri mai jos, unde
un matelot mai vânjos ne prindea în brațe.
Și să nu vă imaginați că oamenii ăia sunt cu
toţii nişte acrobați și nu se întâmplă nicio-
dată accidente, căci cu doar trei zile în
urmă, în Sihanoukville, barca noastră a
rămas fără cârmaci când un val mai hotărât
ne-a izbit dintr-o parte. Ne-a luat ceva timp
să-l pescuim.

Am pornit apoi de-a lungul fluviului,
făcând slalom printre cafenelele plutitoare,
acele bărci minuscule în care localnicii
preparau cafeaua pentru clienții pieței.
Barca noastră trecea cu viteză, dar tot au
apucat să se agațe cu cârlige de ea două
bărci-cafenele. Născuți în alte locuri și alte
vremuri, oamenii ăștia ar fi fost nişte pirați
pe cinste. Din nefericire pentru ei, n-au

făcut bani pe spinarea noastră, căci nici
unul dintre noi n-avea chef să guste din apa
fluviului care, așa cum probabil vă imagi-
nați, nu-i tocmai pură și cristalină. De fapt,
e cel mai jegos curs de apă pe care mi-a fost
dat să navighez în scurta dar intensa mea
carieră de călător. Nu ajuta nici faptul că
vedeam pe ambele maluri ale fluviului case
(dacă mi-e permis să-mi bat joc în aseme-
nea hal de conceptul de „casă” încât să
numesc astfel barăcile alea pe jumătate pu-
trezite și cu pereții plini de găuri și crăpă-
turi) răsărite direct din apă, cocoţate pe
piloni și văduvite de canalizare.

Apa avea o culoare vânăt-roșcată și mă
întrebam, când îi vedeam pe localnici
spălând fructele în fluviu înainte de a le
mânca, dacă n-ar fi fost mai sănătos să facă
rabat de la normele de igienă, măcar în con-
textul ăsta. Adică, serios, cât de murdare
puteau fi fructele alea?!?

Modul în care comercianții îşi afișau
marfa amintea de stilul făcut popular de
Vlad Țepeș: înfigeau în vârful unei prăjini
lungi fructele/legumele pe care le aveau de
vânzare. Vedeai, de la distanță, o mare de
țepe în vârful cărora agonizau pepeni,
ananași, banane, verze, ș.a.m.d. Îți ancorai
barca de taraba plutitoare, cumpărai ce
doreai, apoi treceai la următoarea. De barca
berărie nu ne-am apropiat, companionii mei
aveau oricum mai mult alcool în sânge
decât barmanii vietnamezi în butoaie.

Probabil vă întrebați, ajunși în punctul
aceasta, ce anume mi-a plăcut atât de mult
în partea asta de lume, căci sunt conştient
că nu reiese deloc, dar absolut deloc din
cele ce am povestit până aici. Adevărul e că,
așa cum am spus de la început, nici mie nu
mi-e clar. E ceva ce are de-a face cu tem-
peratura, mirosul exotic, peisajul cu cultu-
rile nesfârșite de orez, cu fluviile murdare
înțesate de ambarcațiuni rudimentare, cu
casele simple, nepretențioase, cu naivitatea,
zâmbetul sincer al oamenilor, cu bucuria lor
autentică, cu faptul că e singurul loc din
lume în care nu a încercat nimeni să mă
înșele și unde oamenii veneau să mă salute
și să vorbească cu mine în… „italiană”, lim-
bajul gesturilor și nu pentru că voiau ceva,
ci pur și simplu din curiozitate, din dorința
de a afla de unde vii, încotro te îndrepți și ce
naiba cauți acolo când e clar că nu te alungă
foamea de acasă. Cei de la țară erau fasci-
nați de colegul nostru negru, un contabil
amabil și timid din Manchester, care nu și-
a imaginat niciodată că poate deveni atât de
popular exact pentru motivul pentru care e
nepopular la el acasă.

Viața-i simplă în Vietnam și oamenii nu
par înclinați să și-o complice.

Cititor avid, cinefil avizat și călător
inspirat, Adrian Benea este unul din fonda-
torii V-Studios (Facebook.com/vstudiosmtl,
un proiect media axat pe reportaje din
Montreal și din comunitatea română mon-
trealeză.

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Voiaj în Delta Mekong-ului. Piețele plutitoare

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

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

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

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

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
experiență. 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.

Apartament 3½ de închiriat în cartierul
Côte-des Neiges, preț extrem de avanta-
jos: 705$/lună + o lună GRATUITĂ,
disponibil imediat, cedare de bail. Căl-
dură, apă caldă, aragaz și frigider incluse.
Baie renovată recent. Foarte aproape de
stațiile de metrou Côte-des-Neiges și Côte
St-Catherine. În vecinătate cu toate ser-
viciile, autobuz, Université de Montreal,

spitalele St-Justine și Hôpital General
Juif. Imobil cu 44 de apartamente, spălă-
torie și ascensor. Consierge român. Noii
veniți sunt bineveniți. Contact 438-995-
0907, Olga sau 514-577-5359, Dumitru.

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

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

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

Vând casă cu 2 etaje, 612 rue Pierre,
Laval, Ste-Dorothée, lângă Mega Centre
Ste-Dorothée, 3 dormitoare 1½ băi, reno-
vată recent. 389,000$. Detalii la Du Pro-
prio #721756 sau 514-691-6634.

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

Domn divorțat, 45 de ani, prezentabil,
tandru și iubitor, sincer, onest și atașant,
doresc să cunosc doamnă 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 su-
flet sincer, un bărbat care să te ocrotească
și să te iubească, nu ezita! Știu că ești
acolo, undeva. Avem nevoie unul de
celălalt. Trimite-mi câteva rânduri despre
tine și o fotografie recentă la adresa e-
mail: carpatica71@yahoo.ca. Promit să
răspund tuturor. Rog seriozitate.

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.

MATRIMONIALE

VÂNZĂRI
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FOTBAL GIMNASTICĂ

România se pregătește pentru
Campionatul European

DDoorriinn  RRoottaarriiuu,,  cceell
mmaaii  eeffiicciieenntt  ttâânnăărr
ffoottbbaalliisstt  ddiinn  LLiiggaa  11

Dorin Rotariu, fotbalistul
lui Dinamo Bucureşti, este
cel mai eficient tânăr jucător
din Liga 1 după primele 21
de etape, cu şase goluri şi o
pasă de gol, notează site-ul
oficial al Ligii Profesioniste
de Fotbal, citat de Mediafax. 

În vârstă de 21 de ani, el
are o medie de un gol la 251

de minute, în condiţiile în
care a fost rezervă în 5 dintre
cele 21 de meciuri jucate sub
comanda lui Ioan Andone.

Dorin Rotariu este urmat
de Andrei Ivan (Universitatea
Craiova), cu 5 goluri. În total,
jucătorii născuți după 1 ia-
nuarie 1994 au marcat 47 de
goluri în primele 21 de etape.

Atletul jamaican Usain
Bolt va trebui să restituie una
dintre cele nouă medalii de
aur obţinute la Jocurile
Olimpice de la Beijing din
2008. Este vorba de o
medalie câștigată la proba de
ștafetă de 4x100 de metri.
Aceasta deoarece coechi-
pierul său, Nesta Carter, a
fost testat pozitiv pentru o
substanţă interzisă. 

Carter, în vârstă de 31 de
ani, a picat un test antidoping
reanalizat în 2016 de
Comitetul Internaţional O-
limpic (CIO), datorită faptu-
lui că proba sa de urină
conţinea substanţa interzisă
Metilhexanamină, un stimu-
lent cu efecte diuretice.

Jamaica a concurat la

Beijing cu echipa Nesta
Carter, Michael Frater, Asafa
Powell şi Usain Bolt. Cei
patru au câştigat cu un record
mondial de 37.10 secunde,
înaintea ştafetelor din Tri-
nidad şi Tobago şi Japonia. 

În urma acestei situații,
ștafetele celor două țări
clasate pe locurile II și III au
primit medaliile de aur și res-
pectiv argint, iar atleţilor
Braziliei le-a fost încre-
dinţată medalia de bronz.

Carter a mai făcut parte
din echipa jamaicană care a
câştigat proba de 4x100 de
metri la Jocurile Olimpice de
la Londra, de acum cinci ani,
și  a contribuit la câştigarea
Campionatelor Mondiale din
2011, 2013 şi 2015.

UUssaaiinn  BBoolltt  ppiieerrddee  oo
mmeeddaalliiee  oolliimmppiiccăă  ddee
aauurr  

Dorin Rotariu

ATLETISM

TENIS DE MASĂ

EEcchhiippaa  ffeemmiinniinnăă  ddee  tteenniiss  ddee  mmaassăă  ss--aa
ccaalliiffiiccaatt  llaa  CCaammppiioonnaattuull  EEuurrooppeeaann

Echipa feminină de tenis de
masă a României s-a calificat la
Campionatul European din 2017,
după ce a învins, în data de 24 ia-
nuarie, pe teren propriu, echipa
Olandei. Comnfruntarea, ultima
pentru România în grupa B prelimi-
nară, s-a încheiat cu scorul de 3-2.

România termină pe primul loc,
impunându-se cu 3-0 și 3-1 în fața
Greciei și cu 3-1 în fața Olandei, în
deplasare. În ultima confruntare a
grupei, Olanda va întâlni Grecia, la 7
martie.

Campionatul European de tenis
de masă va avea loc în Luxemburg,
în perioada 13-17 septembrie.

„Să sperăm că până la finalele
campionatului toate fetele să fie în
formă și să facem o figură frumoasă.
Nu neaparat că suntem cap de serie,
importantă e tragerea la sorți. Ideea e

că noi trebuie să jucăm bine și atunci
totul va fi mai ușor”, a afirmat

antrenorul Viorel Filimon, citat de
Hotnews.ro.

Elizabeta Samara, membră a echipei feminine de tenis de masă a României.
Din echipă mai fac parte Daniela Dodean Monteiro și Bernadette Szocs.

Pentru prima oară în ultimii 60
de ani, România va fi gazda Cam-
pionatului European de Gimnastică
Artistică. Competiția va avea loc în
perioada 19-23 aprilie, în Sala Poli-
valentă din Cluj Napoca. România
se bazează pe cei mai buni gimnaști
ai săi la ora actuală, Cătălina Ponor,
Larisa Iordache, Marian Drăgulescu
și Andrei Muntean fiind aşteptaţi să
participe. 

Potrivit organizatorilor, s-au vân-
dut deja peste 1.000 de biletele la

această competiţie unde sunt aştep-
tați aproape 300 de sportivi, 6.000
de spectatori şi 750 de oficiali, scrie
ProSport. 

Printre organizatori se numără și
Nadia Comăneci şi soţul ei, Bart
Conner. „Am fost deosebit de en-
tuziasmată şi foarte bucuroasă când
am primit această veste. Pentru toţi
românii, această alegere este o mag-
nifică oportunitate de celebra a 60-a
aniversare a primului Campionat
European feminin, care a avut loc în

1957, la Bucureşti. Pentru mine,
2017 va reprezenta, de asemenea, a
40-a aniversare de la a doua victorie
la individual compus la Campio-
natele Europene de la Praga. Mă an-
gajez cu toate forţele pentru ca
aceste Europene să fie cele mai
bune”, a spus Nadia.  

Pe lângă această mare com-
petiție,  Sala Polivalentă din Cluj va
găzdui anul acesta, în toamnă, încă
un eveniment de amploare: Campio-
natul European de Baschet.

Nadia Comăneci și Bart Conner Cătălina Ponor
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☺Un polițist cercetând un geam
spart:
- Pe aici a intrat și a ieșit hoțul.
- De unde știți?
- E spart pe ambele părți.

☺Cel care toată ziua e activ ca o
albină, e puternic ca un taur,
muncește precum un cal și seara se
întoarce acasă rupt de oboseală ca
un câine, ar trebui să consulte un
veterinar, căci e foarte probabil să
fie un bou!

☺Trece un cortegiu funerar. Un
trecător o întreabă pe o blondă:
- Cine e mortul?
- Cred că cel din sicriu.

☺După ce au inventat încetinitorul
de particule, cercetătorii ardeleni
au zguduit din nou lumea științei
descoperind particula care doar
șade.

☺- De ce torni apă în tastatură?
- Ca să navighez pe internet!

☺- Ce este milisecunda?
- Milisecunda este perioada de
timp de când s-a făcut verde și
până când te claxonează boul din

spatele tău.

☺ În România zăpada este consi-
derată sfântă. Odată ce s-a așezat
pe șosea, o lună de zile n-o atinge
nimeni. 

☺În Sicilia nu există martorii lui
Iehova. Sicilienilor nu le plac mar-
torii...

☺Între femei like-urile se dau cum
se împarte pomana între babe: „Îi
dau, că și ea mi-a dat.”

☺Noapte de iarnă, viscol, frig. Un
brutar tocmai voia să-și închidă
magazinul, când intră pe ușă un
client zgribulit care voia să
cumpere două cornuri.
- Sunteți însurat, domnule? îl între-
abă brutarul.
- Bine-nțeles! Credeți că mama m-
ar fi trimis la cumpărături pe o
vreme ca asta?

☺Crescutul copiilor e ca o plim-
bare în parc. Jurassic Park.

☺- Iubitule, sunt însărcinată! Ce ai
vrea să fie?
- 1 Aprilie!
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: stai foarte bine cu sănă-
tatea, nu se întrevăd probleme.

Dragoste: Vei avea  o mulțime de ocazii să legi
noi relații romantice în această perioadă. Cuplurile
stabile s-ar putea să se gândească la un copil.
Financiar: Intuiția ta financiară e la cote ridicate
acum. Dacă ai ocazia să investești, încrede-te
în ea.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ferește-te de alcool
pentru că ești mai sensibil ca de

obicei! Dragoste: Dragostea trece pe planul doi
acum, atenția ta e mai mult concentrată pe carieră.
Dar n-ar fi exclusă o idilă la birou. Financiar:
Banii apar din multe surse. Dacă te gândești să in-
vestești, se pare că este un moment bun.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Beneficiezi de o stare
de sănătate excelentă. Dragoste:
Relația trebuie lăsată să se dez-

volte treptat. Nu este indicată luarea unui angaja-
ment pe termen lung. Financiar: Ai posibilitatea
să economisești ceva într-un scop important pen-
tru tine: studii, vacanță sau o achiziție.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Este loc de mai bine în
materie de bunăstare psihică. Ai

șanse de reușită dacă încerci să renunți la o adicție,
la un obicei dăunător. Dragoste: Mediul familial
este armonios, dar amână deciziile cruciale (căsă-
torie, copil). Financiar: Stai bine cu banii, iar
legăturile de familie se vor dovedi foarte utile în
această privință

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Evită situațiile riscante
și mesele prea copioase! Dragoste:

Dacă ești în cuplu, e posibil să stabiliți o dată a
căsătoriei și / sau să decideți să aveți un copil. Fi-
nanciar: Banii pot apărea din mai multe surse:  în-
casarea unei plăți pe care cineva ți-o datorează, un
cadou din familie, un proiect rentabil apărut pe
neașteptate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Limitează-ți călătoriile,
există riscul unor accidente.
Dragoste: Dacă ești într-o relație

permanentă, aceasta va înflori. Dacă eşti singur,
în prima jumătate a lunii februarie există posibi-
litatea unei relații romantice. Financiar: Vor veni
ceva bani și, uneori, din surse neașteptate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Interesul tău pentru
sănătate dă roade și te simți exce-
lent. Dragoste: Dragostea și pri-

etenia se amestecă acum, orice relație poate deveni
romantică. Financiar: Te poți încumeta chiar la
ceva investiții, pentru că îți funcționează bine in-
tuiția.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea ta generală nu
este una excelentă. Trebuie să te
odihnești și să te hrănești cores-

punzător. Dragoste: Cauți noul. Dacă ești în
cuplu, ar fi bine să pui accent pe socializarea și
distracția cu partenerul. Financiar: Nu se în-
trevăd mari câștiguri, dar nici pierderi sau difi-
cultăți majore.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Trebuie să ai mai multă
grijă de starea emoțională. Dra-
goste: Dragostea e pe undeva, pe

aproape. Poate chiar în partenerul tău, pe care
acum ai șansa să îl redescoperi. Dacă ești singur,
caută în anturajul tău. Financiar: Nu este cea mai
bună conjunctură pentru cheltuieli mari sau anga-
jamente financiare pe termen lung.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Stai foarte bine cu ener-
gia și vitalitatea. Dragoste: Vei
avea mult farmec în această pe-

rioadă, mult magnetism, dar vei fi insensibil la in-
teresul care ți se va arăta. Relațiile stabile se
caracterizează prin maturitate, tihnă, înțelegere.
Financiar: Vei fi foarte abil în obținerea banilor și
în folosirea lor eficientă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai suficientă vitalitate
încât să gestionezi turbulențele

emoționale care pot apărea în cuplu. Dragoste:
Atragi chiar mai mult decât îți dorești. În cuplu s-
ar putea să te simți sufocat, copleșit. Financiar:
este un timp prielnic pentru investiții. Ocazia va
veni de aproape, din familie.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai un nivel ridicat de
energie și vitalitate și stai bine cu
imunitatea. Dragoste: Ești mai

mult interesat de comunicare decât de o relație
amoroasă.  Financiar: Nu vei suferi de lipsuri, dar
trebuie să fii precaut: fără angajamente pe termen
lung, fără bani dați cu împrumut.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Conopidă întreagă la cuptor cu parmezan și muștar de Dijon
Pe lângă gustul deosebit de bun pe care îl
adaugă mâncărurilor, conopida este o sursă
excelentă de vitamine și minerale de care
puteți să profitați la fiecare masă. Bogată în
vitamina C, conopida conţine calciu, fosfor,
vitamina K, acid folic şi vitamina B6. Spe-
cialiştii au constatat că această legumă
poate trata afecţiunile prostatei,  consumul
său ridicat fiind asociat și cu o incidenţă
scăzută a bolilor de inimă şi a accidentelor
vasculare. 
În plus, consumată înainte de culcare, o
porţie de conopidă (100 grame) poate calma
anumite ticuri nervoase, precum scrâşnitul
dinţilor în timpul somnului, afecţiune de-
numită în termeni medicali bruxism.
În schimb, din cauza conţinutului ridicat de

substanţe purinice, este contraindicat con-
sumul conopidei în afecţiuni precum guta
şi uraturia (prezenţa în exces a pigmenţilor
biliari - acid uric în urină).

INGREDIENTE 
1 conopidă
3-4 căței de usturoi
4 linguri de muștar de Dijon
1/4 cană de ulei
1/4 cană de parmezan ras
1/2 ceașcă de pătrunjel tocat
Sare și piper negru, proaspăt măcinat
Câteva felii de lămâie, pentru servit

MOD DE PREPARARE
1. Încălziți cuptorul la 350F (175 Celsius).

Tapetați o tavă cu hârtie de aluminiu sau
hârtie cerată.
2. Tăiați frunzele conopidei și partea de jos
a cotorului ca să poată sta în picioare. 
3. Amestecați uleiul, 3 linguri de muștar,
cățeii de usturoi, dați prin presa de usturoi,
cu sare și piper după gust.
4. Puneți conopida în tavă și ungeți-o cu
amestecul de muștar, ulei și usturoi. Puneți-
o la cuptor și lăsați-o să se rumenească timp
de aproximativ o oră și un sfert.
5. După ce scoateți conopida din cuptor și o
lăsați câteva minute să se răcească, ungeți-
o cu lingura de muștar rămasă și presărați
parmezanul și pătrunjelul pe deasupra.
6.Tăiați conopida în felii groase și serviți-o
cu feliile de lămâie și extra parmezan.



Perla Harghitei
Borsec

111199999999++++ttttxxxx
1.5L

$$$$

Cotlet de porc  

22229999
$$$$6666 kg

Mici
proaspeti

$$$$

9999999944441111 kg

Prosciutto 
Marc Angelo

9999$$$$

99999999
kg1111

Kabanos
SIKORSKI

$$$$

9999999900002222 kg

Zacusca
Pic-Nic

$$$$
314ml111144449999

Picioare 
de porc

7777 99999999
$$$$

kg

Coada de porc

5555 44449999
$$$$

kg

Salam
Pick (tip Sibiu)

3333$$$$

99999999
kg4444

Salam
Barilo’s Cervelat

2222$$$$

99999999
kg2222

Maioneza
Ungaria

$$$$

444499992222 160gr

Polen 
de albine

1111$$$$

44449999
400gr1111

Bere nefiltrata
Vieux-Montreal

8888 44449999++++ttttxxxx
6X355 ml

$$$$

$$$$

Ulei 
floarea soarelui

3333 99999999
950ml

Cozonac
Boromir

7777$$$$
400gr

44449999

Rulada
Magura

$$$$
35 gr0000 77779999
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