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ai Canadei, miliardarii
David Thomson și
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Softul rusesc și Braco 
mântuitorul
Braco „The Gazer” vin-
decă cu privirea. Vinde
bilete, umple săli și urcă
pe scenă pentru zece
minute. El se uită în gol,
tu te uiți la el și te vin-
deci, așa funcționează
afacerea.
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.
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6767 CDN; Magazine: Bourret, Anka,
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Marché Épicure (5252 Paré), Ella’s Deli;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
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Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount
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VILLE SAINT-LAURENT
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LAVAL/ST-EUSTACHE 
Magazine: Balkani Laval, Transilvania, Ado-
nis, Marché Balkan; Cabinete: Dr. Bîrcă;
Biserici: Bethel (penticostală), Sf. Pantelimon
(ortodoxă română).
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COMUNITATE

Pe 8 martie 2017, s-a dat startul unui
nou proiect în comunitatea basarabenilor
montrealezi. Este vorba de „Generația
Valiza”, creat la inițiativa surorilor Euge-
nia Mărgineanu și Veronica Alexei,
cunoscute pentru implicarea lor în diverse
acțiuni caritabile.

Conceptul  acestui proiect s-a născut
din dorința de a-i ajuta pe moldovenii ră-
mași acasă care se află în situație de pre-
caritate materială sau izolare socială. Sunt
vizate persoanele singure, bolnave,
bătrâni sau copii care au nevoie de ajutor.
„Generația Valiza” funcționează pe rețele
umane, pe generozitate cuplată cu în-
credere. Nu se vor strânge bani, ci obiecte
de primă necesitate, haine și orice lucru
care se știe că este greu de procurat în lo-
calitatea/regiunea unde destinatarii va-
lizei locuiesc. Este vizat deci ajutorului
concret, stabilit prin contactul cu rudele,
prietenii și vecinii din localitățile natale.
Valizele vor fi trimise de două ori pe an,
de Paște și de Crăciun.

Prima valiza a fost deja pregătită și va
lua drumul localității Recea (Strășeni),

satul unde s-au născut surorile Eugenia
Mărgineanu și Veronica Alexei. Odată
ajunsă acolo, valiza va fi preluată de o
persoană de încredere care va avea grijă
ca lucrurile trimise să ajungă la cei care
au cea mai mare nevoie de ele. Urmă-

toarea localitate vizată va fi în regiunea
Cernăuți. 

Cei care doresc mai multe informații
despre acest proiect pot merge la:
www.facebook.com/GeneratiaValiza.

ACCENT MONTREAL

„„GGeenneerraațțiiaa  VVaalliizzaa””,,  uunn  pprrooiieecctt  ddeessttiinnaatt  
îînnttrraajjuuttoorrăărriiii  cceelloorr  ddiinn  RReeppuubblliiccaa
MMoollddoovvaa

INI�IATIVE CARITABILE

Nou înființata trupă de teatru „Scena”
va prezenta în data de 9 septembrie a.c.
piesa de teatru „O scrisoare pierdută” de
I.L. Caragiale. Membrii acestei trupe de
amatori muncesc din greu pentru a oferi în
premieră la Montreal cea mai mare
capodoperă a dramaturgiei românești. 

În prezent, echipa benevolă deja for-
mată este în căutare de figuranți benevoli
care ar dori să urce pe scenă și să ia parte la
acest spectacol. Cum toţi artiștii trupei sunt
amatori și au diferite profesii, ei se întâlnesc
o dată pe săptămână pentru repetiții. Întâl-
nirile lor au loc de obicei duminica seara.
În curând se vor avansa și finaliza actele 3
și 4 ale piesei, iar aici, pentru o cât mai fru-
moasă realizare teatrală, membrii trupei au
nevoie de cât mai mulţi figuranți. Ei vor tre-
bui să fie disponibili pentru repetiții de
câteva ori duminica seara și să-și procure o
costumație „à la Caragiale”. 

Cei care doresc să se implice în acest
proiect pot suna la 514-259-7660, Marian
Costache.

SSee  ccaauuttăă  ffiigguurraannțții
ppeennttrruu  „„OO  ssccrriissooaarree
ppiieerrdduuttăă””  ddee  II..LL..
CCaarraaggiiaallee

TEATRU AMATOR

Surorile Eugenia Mărgineanu și Veronica Alexei, inițiatoarele proiectului „Generația
Valiza”. FOTO: Viorel Mărgineanu, www.vmargineanu.com.
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433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588 
Rezervati cu

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

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

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant

caskylawn@gmail.com

Luna aprilie, luna comunității române la 
Biblioteca interculturală Côte-des-Neiges

EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

În 2017, Montrealul săr-
bătorește 375 de ani de la
fondarea sa. Pentru a sublinia
această aniversare, Biblio-
teca interculturală Côte-
des-Neiges (6767 boul.
Côte-des-Neiges, Montreal,

H3S 2T6) a lansat proiectul „S’ouvrir à la
communauté”, prin care, în fiecare lună,
câte o comunitate culturală este pusă în va-
loare. Luna aprilie este dedicată comu-
nităților de limbă română. 

În parteneriat cu Asociația Culturală
Română și Comunitatea Moldovenilor din
Quebec, cele două asociații care își au
sediul în acest cartier la Centrul comunitar
6767 Côte-des-Neiges, biblioteca va oferi
vizitatorilor și abonaților săi o expoziție ce
va prezenta câțiva autori și pictori contem-
porani canadieni de origine română.
Expoziția va debuta pe 1 aprilie și va fi găz-
duită de secția de literatură pentru adulți,
aflată la etajul 2 al bibliotecii. 

Vor fi expuse cataloage de expoziții de
pictură și cărți în română, franceză și en-
gleză. Iată câțiva autori și titluri (cu menți-
unea că lista celor expuși este mai lungă și
că spațiul pus la dispoziție de bibliotecă este
restrâns și nu poate cuprinde decât un
număr mic de autori): Dan Ghițescu,
„Omul care vine din Est”, Editura Mașina
de scris, București, 2012; Victor Roșca,
„Experimentul Târgșor”, memorii despre
începutul represiunii comuniste, Editura
Curtea Veche, 2011; Herman Victorov,
„Sub aripa neagră a războiului”, Maple Red
Publishing House, Toronto, 2016; Arian
Erbiceanu, „Însemnele nopții”, volum de
sonete ilustrat de reputata artistă plastică
Raluca Pilat, Editura Anamarol, București,
2013; Ionela Manolesco, „Sang tzigane”,

Editura Guérin, Montreal-Toronto, 1984;
Eva Halus și Veronica Balaj, „Conversații
cu personalități românești din Montreal”,
carte de interviuri, Editura ASLRQ, Mon-
treal, 2016;  Flavia Cosma, „Liniște di-
vină”, volum de poezii bilingv
(română-albaneză), Editura Amanda Edit
Verlag, București, 2015.

Vor fi de asemenea incluse în expoziție
și două cărți cu subiecte românești semnate
de autori quebechezi: Jacques Bouchard
(specialist în Iluminismul timpuriu la greci
și români, profesor de greacă modernă și di-
rectorul Studiilor neo-elenice la Université
de Montréal, membru al Société royale du
Canada și membru de onoare al Institutului
de studii sud-est europene al Academiei
Române), „Nicolae Mavrocordat, Domn și
cărturar al Iluminismului timpuriu (1670-
1730)”, Editura Omnia, București, 2006;
Gilles Duguay (fost ambasador al Canadei
la București în perioada 1995-1998),
„L'Amour impossible de Marie, reine de
Roumanie: récit d'un ancien ambassadeur
du Canada en Roumanie”, Editura Textes et

contextes, Sainte-Adèle, Quebec, 2015.

Cataloagele și albumele de artă expuse
se referă la opera lui Peter Krausz - „No
Man’s Land - L’Ile d’Aphrodite”, Galeria
Bellefeuille, Montreal, 2010 - și a tatălui
său T. K. Thomas (Tiberiu Krausz) - album
de artă din colecția Signatures, Editura
Marcel Broquet, Quebec, 1988. 

Cunoscut mai ales ca pictor, artistul
montrealez de origine română Peter Krausz
are o operă vastă, care include lucrări de
desen în cărbune și conté, pictură murală,
fotografie sau instalații. Lucrările sale fac
parte din colecții publice și private și sunt
expuse la Musée de Beaux-Arts și Musée
d’Art Contemporain din Montreal, Musée
National des Beaux-Arts din Quebec, Jew-
ish Museum of Fine Arts în New York și
multe altele. Timp de zece ani el a fost cu-
ratorul și directorul Galeriei de artă Saidye
Bronfman și profesor la Universitatea Con-
cordia. În prezent, el este profesor la Uni-
versité de Montréal.

Tiberiu Krausz (1919-2010), pe numele
său de artist Tibor K. Thomas, este un pic-

tor renumit în Quebec și în lume. Unul din
tablourile sale cu echipa de hochei Les
Canadiens, realizat în 1984, se află în
colecția Molson; portretul lui Pierre
Lorrain, președinte la Assemblée nationale
du Québec (1985-1989) se află în colecția
Parlamentului provincial.

Cu ocazia acestei luni dedicate culturii
române, vor fi etalate și pliantele a patru
școli românești care își desfășoară acti-
vitățile în Côte-des-Neiges: Școala de Arte
Vechi Valuarda (Vladimir Midvichi și Aura
Chiriac, www.valuarda.com), Școala de
arte marțiale Jotaikido (Ioan Opruț),
Școala Junimea Română (Otilia Tunaru,
www.junimearomana.com), Academia E-
ducativă pentru copii (Alina Nichita). Un
stand pentru ziarele românești din Mon-
treal, unde acestea își vor putea plasa ediți-
ile lunii aprilie, va fi instalat în incinta
bibliotecii. Câteva obiecte tradiționale de uz
casnic și ștergare vor completa „fereastra”
către comunitatea și cultura noastră. 

Tot la invitația Bibliotecii interculturale,
comunitatea română va fi prima comunitate
invitată să prezinte un spectacol pentru „toți
vecinii de cartier care doresc să cunoască
comunitatea de limbă română, România și
Republica Moldova”. Spectacolul va avea
loc sâmbătă, 22 aprilie, între orele 14.00 -
15.30, în sala polivalentă a bibliotecii (etaj
3). Evenimentul va include un recital de
muzică tradițională românească și dans, o
mini-expoziție cu lucrările pline de culoare,
inspirate de folclor, ale pictoriței Carmen
Doreal și icoanele Ofeliei Armașu, cât și
ateliere ale grupului Artizana, care reunește
diverși artizani veniți din Republica
Moldova și România. Mai multe detalii de-
spre aceste activități și programul specta-
colului în numărul nostru viitor (7 aprilie ).

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, întotdeauna în ritm cu
natura. În paralel cu o bogată activitate
expozițională, ea a publicat patru volume
de poezii și o carte de interviuri cu perso-
nalități românești din Montreal.

Cu ocazia sărbătoririi a 375 de ani de existență a orașului Montreal, Biblioteca intercultu-
rală din Côte-des-Neiges a lansat un proiect ce își propune să promoveze diferitele culturi
care trăiesc împreună în acest cartier montrealez. Luna aprilie este dedicată românilor.

►

FOTO: ville.montreal.qc.ca/culture/bibliotheque-interculturelle
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DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprie-
tate superbă, renovată 100%, 6 dormi-
toare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

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

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

De câteva săptămâni am intrat
într-o stare de parțială nepăsare
vizavi de politicile locale și
transatlantice. După atâtea știri
și comentarii care mai de care
mai fantasmagorice, m-am

trezit cu ochii-n soare. Câteva lucruri sunt însă
certe. Privind la vecinii de la sud, o concluzie clară
e că orice merge, orice se poate pe canalele media.
Vorbele nu au nicio greutate, minciuna e acceptată
și tolerată, albul e alb astăzi, mâine e negru,
poimâine alb din nou. Același lucru se întâmplă
însă și în România. Condamnații sunt la putere, ei
fac legea, bunul simț așteaptă poate viitoarele
alegeri. 

Revenind la știri, am observat că alegem și cre-
dem ceea ce ne face să ne simțim bine. Refuzăm
ceea ce ne agresează opiniile. Mai mult ca oricând,
suntem închiși la opinii diferite. Presa centrală e
fie coruptă, fie prea liberală, fie prea conserva-
toare, fie falsă. Fake news este expresia zilelor
noastre. Canalele centrale de știri au ajuns să își
piardă credibilitatea datorită taman modului pro-
fesionist și uneori plictisitor cu care tratează și co-
mentează evenimentele. Acestora le lipsește sarea
și piperul care se găsesc din belșug la canalele de
așa zise știri alternative. Oricine poate să scrie și
să spună orice. Se cheamă libertatea cuvântului,
n’est-ce pas? La aceste canale alternative nu există
autocontrol (și nu mă refer la autocenzură), nu
există control extern și nu există o minimă etică.
Scopul este de a influența audiența într-o direcție
bine predeterminată și cu un scop cât se poate de
concret. Prin urmare, am decis ca pentru o vreme
să mă concentrez asupra știrilor locale de impor-
tanță capitală pentru comunitatea noastră: de pildă,
nu ocoliți magazinele SAQ, unde găsiți și vinuri
românești; doar se apropie Sărbătorile și nu am
vrea să rămâneți… pe uscat..

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

REFLEC�II CANADEZE

DDee  vveegghhee  îînn
llaannuull  ddee  sseeccaarrăă

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Omenirea încă își
revenea din trauma
războiului și a revelați-
ilor privind Holocaus-
tul. Mulți sociologi și
psihologi s-au aplecat în

anii ‘50 și ‘60 asupra crimelor îm-
potriva umanității comise în lagărele
naziste pentru a desluși motivațiile din
mințile celor ce le-au comis. Mai cu
seamă că majoritatea dintre aceștia
afirmau că au fost niște unelte, nevoiți
să îndeplinească ordine cu care n-ar fi
fost de acord și că de fapt ei sunt niște
oameni cât se poate de normali, care în
alte circumstanțe n-ar fi făcut rău nici
unei muște. Au fost naziștii un soi
aparte sau avem cu toții răul în noi,
gata să-și arate chipul monstruos
atunci când o ideologie a urii, agresivă,
îl stimulează? Care este relația dintre
conștiința umană și o autoritate
abuzivă și imperativă?  De ce ne
supunem, de ce ne răzvrătim în fața
acesteia?

Stanley Milgram a încercat să
răspundă la aceste întrebări concepând
un experiment  care a presupus șocuri
electrice și participarea a 40 de bărbați
voluntari, cu vârste între 35 și 50 de
ani și cu profesii din cele mai diferite,
de la muncitori la directori de com-
panii. Grupați în perechi, aceștia cre-
deau că participă la un studiu privind
memoria și optimizarea tehnicilor de
învățare la Universitatea Yale. În
fiecare pereche unul dintre voluntari
asuma rolul de „student” și unul de

„profesor” (studenții din experiment
chiar erau studenți de-ai lui Milgram
care știau rostul experimentului). Stu-
denții erau conectați la un generator de
impulsuri electrice și trebuiau să
răspundă la un set de întrebări diverse.
Răspunsurile greșite se pedepseau - de
către „profesori” - cu un electroșoc a
cărui intensitatea devenea din ce în ce
mai mare, pe măsură ce greșelile se
acumulau. Aceste electroșocuri
mergeau până la 450 de volți, o inten-
sitate mortală.  

Generatorul de impulsuri electrice
nu era însă conectat. Durerea generată
de electroșocuri erau de fapt țipete și
urlete înregistrate pe o bandă. „Profe-
sorii” nu știau acest lucru și deși toți
au arătat că nu sunt confortabili cu
situația în care erau puși și au pus sub
semnul întrebării ceea ce făceau, 65%
dintre ei au mers până la capăt, au as-
cultat ordinele și au apăsat butonul de
450V. Iar ordinele nu erau date de un
individ care le ținea pistolul la tâmplă.
Nu, ele le erau transmise de un actor
de 47 de ani, îmbrăcat într-un costum
sobru, cu o alură care să inspire au-
toritate.

Când a pornit experimentul, Mil-
gram se aștepta ca numărul subiecților
care vor merge până la capăt să fie un-
deva între 0 și 3%. Procentul de 65%
l-a șocat, cum a șocat o lume întreagă.
Conștiința personală s-a dovedit a fi
mult prea ușor învinsă de un ordin, un
procent terifiant de oameni putând tor-
tura și ucide niște necunoscuți doar
pentru că așa li s-a spus.

În zilele noastre, ne gândim că așa

ceva n-ar mai fi posibil. Fiecare crede
despre sine că este incapabil să chinuie
un om la ordin. Ei bine, experimentul
Milgram a fost reluat în Polonia, cu
diferența că nivelurile șocurilor alese
au fost mai mici. Rezultatele, publicate
luna aceasta în Social Psychological
and Personality Science, sunt însă la
fel de înfricoșătoare ca cele din anii
’60. Obediența indivizilor față de au-
toritate a rămas la fel de mare, dacă nu
și mai și. Omul modern acceptă mult
prea ușor să comită gesturi oribile sub
îndrumarea autorității, chiar dacă
altfel le consideră de neacceptat.
Aproximativ 90% din subiecții expe-
rimentului recreat în Polonia au fost
dispuși să meargă până la cel mai înalt
nivel de șoc electric.  

Cât de importantă este deci ches-
tionarea autorității și răzvrătirea îm-
potriva oricărei acțiuni inumane?
Vitală! Mai ales că acum, din nou, de-
monii discriminării, marginalizării și
urii față de etnii și religii diferite își
arată chipurile hidoase. Cei care au
participat la experimentul Milgram
credeau că studiul e despre memorie și
metode de învățare. Imaginați-vă ce s-
ar întâmpla dacă o grupare politică, o
instituție religioasă sau o autoritate
statală v-ar spune că necunoscutul
nevinovat care primește șocul electric
e dușmanul vostru pentru că e de altă
rasă, etnie, religie sau orientare sexu-
ală. Că existența sa e o amenințare la
identitatea voastră. De fapt, nici nu e
nevoie de prea multă imaginație. Luați
o carte de istorie și  deschideți-o la anii
‘30-’45.

Experimentul Milgram și 
obediența în fața autorității

La începutul anilor ’60, la Universitate Yale, a fost condus un experiment care a
rămas în istorie ca cel mai important studiu privind obediența oamenilor în fața au-
torității.  Experimentul se cheamă Milgram, după numele psihologului Stanley Milgram
care l-a condus. Anul acesta a fost reluat în Polonia, cu rezultate la fel de șocante ca
acum mai bine de ’50 de ani.

►

MMAAGGAAZZIINN  DDEE  DDEELLIICCAATTEESSEE  EESSTT--EEUURROOPPEENNEE,,  CCUU
PPRROODDUUSSEE  RROOMMÂÂNNEEȘȘTTII  ȘȘII  MMOOLLDDOOVVEENNEEȘȘTTII
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Produse româneşti proaspete în fiecare săptămână
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Cu o avere estimată la 5,6
miliarde de dolari, Lista
Forbes, publicată anual, îl
plasează pe miliardarul de 80
de ani Lino Saputo înaintea
unui alt nume cunoscut în
lumea businessului que-

bechez - fondatorul Couche-Tard, Alain
Bouchard (3,3 miliarde de dolari). Alți oa-
meni de afaceri din provincie care se regă-
sesc pe această listă a celor mai bogați
oameni din lume sunt mogulul media și fos-
tul lider al Partidului québecois Pierre Karl
Péladeau (un miliard de dolari), fondatorul
Cirque du Solei Guy Laliberté (1,4 miliarde
de dolari) și Jean Coutu, fondatorul farmaci-
ilor cu același anume (1,9 miliarde de dolari).

La scară planetară, Lino Saputo este
„doar” al 224-lea cel mai bogat om, la o dis-
tanță considerabilă față de David Thomson,
deținătorul Globe and Mail și miliardarul
numărul unu al Canadei. Cu o avere estimată
la 27,2 miliarde de dolari, Thomson ocupă
locul 24 în lume.

Pe primul loc se află, din nou, fondatorul
Microsoft Bill Gates, al cărui imperiu IT îi
aduce o avere de 86 de miliarde de dolari.

Ca să punem lucrurile în perspectivă, iată
câteva date dintr-o altă listă, cea publicată de
organizația internațională Oxfam în luna ia-
nuarie a acestui an, înaintea Forumului Eco-
nomic de la Davos. Avuția combinată a celor
doi cei mai bogați oameni ai Canadei, David
Thomson menționat mai sus și Galen Weston
Sr., a cărui avere clădită în sectorul alimen-
tar (Weston Foods, Loblaw) și a magazinelor
de lux (Holt Renfrew, Ogilvy, Selfridges) se
ridică la 8,9 miliarde de dolari, echivalează
cu cea a aproximativ 11 milioane de canadi-
eni, adică 30% din populația țării.

La nivel mondial, cei mai bogați opt oa-
meni ai lumii dețin o avere egală cu cea a
50% din populația lumii - jumătatea săracă
adică.

Potrivit analiștilor, inegalitatea averilor
este mult mai problematică decât cea a ve-
niturilor, căci prima este dată de diferența
dintre valoarea bunurilor și a datoriilor, iar
cea de-a doua se referă la banii sau bunurile
acumulate într-un interval de timp. Cu alte
cuvinte, averea oferă securitate, venitul nu
întotdeauna.

Efectele inegalității de averi se resimt la
nivelul întregii societăți. Țările unde această
inegalitate este mai mare au rate ale crimi-
nalității mai mari și o populație mai puțin
sănătoasă. În același timp, neîncrederea între
oameni și în sistem este mult mai ridicată -
oamenii se simt deconectați de la ansamblul
societății și pe poziții antagonice vizavi de o
elită restrânsă care face regulile jocului. Pe

termen lung, astfel de societăți măcinate de
inegalități nu pot fi sustenabile, nici eco-
nomic, nici politic.

Soluția cel mai des invocată de specia-
liști din mediul academic și organizații inter-
naționale precum Oxfam este modelul țărilor
din nordul Europei, cunoscute pentru politi-
cile lor de redistribuire a bogăției care au dat
rezultate foarte bune. Ca aceste modele să
poată funcționa în alte țări este însă nevoie
ca populația să le susțină, conferindu-le
astfel legitimitate.

În Canada, guvernul liberal Trudeau s-a
arătat preocupat de această problemă a ine-
galității, adoptând câteva măsuri salutare
precum reducerea impozitelor pentru clasa
de mijloc și sporirea lor pentru cei cu venituri
peste un sfert de milion de dolari și intro-
ducerea programului Canada Child Benefit,
de care se bucură 90% din familiile canadi-
ene cu copii.

Om bogat, om sărac

Potrivit Băncii Canadei, mi-
lioane de dolari zac uitați prin
diferite conturi. Mai precis, 1,8 mi-
lioane de conturi inactive, ale căror
solduri însumează 678 milioane de
dolari. Dintre acestea, cel mai mare
sold la ora actuală este de
800,000$.

Potrivit legii, dacă un cont ban-
car este inactiv timp de zece ani,
soldul este transferat la Banca
Canadei. Acolo, soldurile mai mici
de 1,000$ sunt păstrate timp de 30
de ani; cele peste 1,000$ sunt ținute
pentru 100 de ani. Dacă nimeni nu
le revendică, la expirarea acestor
perioade de timp sumele de bani
merg în pușculița guvernului fe-
deral. Din 2006, 9,1 milioane de
dolari nereclamați au intrat în pos-
esia guvernului federal.

Ca să vedeți dacă aveți pe un-
deva bani și nu (mai) știți de ei,
mergeți pe site-ul Băncii Canadei
(bankofcanada.ca), căutați după
„unclaimed balances” și inserați-
vă numele. Dacă se întâmplă să
aveți vreun sold uitat pe undeva,
completați formularele necesare,
disponibile tot pe site-ul Băcii
Canadei, și în decurs de 10-12 săp-
tămâni veți primi acești bani.

ACCENT MONTREAL

PPooaattee  aavveețții
mmuullțții  bbaannii
șșii  nnuu  șșttiițții

Lino Saputo, deținătorul imperiului de produse lactate ce îi poartă numele, este cel mai bogat
om din Quebec, potrivit Listei Forbes pe 2017 a miliardarilor lumii. El se află pe locul 224, la o
distanță considerabilă față de cel mai avut om al Canadei, David Thomson. Și mai jos se află circa
30% din populația țării, a cărei avere însumată echivalează cu cea a celor doi cei mai bogați oa-
meni ai Canadei. 

►

Avuția combinată a celor doi cei mai bogați oameni ai Canadei echivalează cu cea a aproxi-
mativ 11 milioane de canadieni, adică 30% din populația țării. 
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Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

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

PPee  ssccuurrtt
ECONOMIC: ROMÂNIA A AJUNS LA UN MINIM ISTORIC
PRIVIND VENITURILE LA BUGET
România a ajuns la un minim istoric în ceea ce privește
veniturile la buget, iar dacă ar colecta cât Bulgaria, ar
avea surplus, a declarat Ionuț Dumitru, președintele Con-
siliului Fiscal, la o conferință dedicată problemelor cu
care se confruntă producătorii români, intitulată „Falia
dintre economia românească și România productivă:
Politicile necesare să o acoperim”.
„Deficitul bugetar în România a început să crească din
nou după o perioadă lungă de timp în care el scăzuse.
Ajunsesem la un nivel foarte scăzut la nivel european. În
momentul de față, conform proiecției Comisiei Eu-
ropene, România va avea cel mai mare deficit din Eu-
ropa. 3,6% este proiecția CE. Ar reprezenta cel mai mare
deficit din Europa, după Spania și Polonia. Anvelopa
bugetară este extrem de mică. Discutăm de venituri din
taxe și impozite colectate în 2017 conform proiecției CE
de doar 25,4% din PIB față de o medie europeană de
40%. Despre ce țară europeană discutăm noi, când avem
un gap între noi și media europeană de 15% din PIB?”, a
spus Ionuț Dumitru, citat de Agerpres.
Potrivit acestuia, Bulgaria are 30% din PIB venituri
bugetare.
„Imaginați-vă că, dacă România ar avea venitul din Bul-
garia, ar avea surplus bugetar. Veniturile la care am ajuns
la buget sunt la minim istoric. Ultimii ani au consemnat o
reducere masivă a veniturilor din taxe și impozite. Re-
laxarea fiscală ne-a costat 2% din PIB. Nu există niciun
fel de reduceri de taxe autofinanțate. Este o iluzie pe care
mulți dintre noi o avem în cap. Nu există așa ceva”, a
mai arătat președintele Consiliului Fiscal.

ECONOMIC: ROMÂNIA NU POATE MIZA PREA MULT PE
NOI ÎMPRUMUTURI
Datoria publică a României era, la finalul anului trecut,
sub 38% din Produsul Intern Brut, potrivit datelor Minis-
terului de Finanţe, citate de economica.net. Nivelul este
mult mai mic decât al majorităţii statelor din Uniunea
Europeană (situat undeva peste 80%) şi mult sub nivelul
stabilit prin Criteriile de la Maastricht, de 60% din PIB.
Totuși, o analiză a Consiliului Fiscal care compară
nivelul datoriei publice nu cu Produsul Intern Brut, ci cu
sistemul bancar, arată de ce România nu poate miza prea
mult pe noi împrumuturi. Astfel, datoria publică a
României reprezintă 71% din totalul activelor sistemului
bancar. Este al patrulea cel mai mare procent din UE,
după Grecia (87%), Slovenia (81%), şi Ungaria (73%).
Cu alte cuvinte, sistemul bancar românesc nu este atât de
puternic pentru a finanţa mult mai mult statul.
O altă comparaţie se referă la dimensiunea expunerii deja
existente a sistemului bancar românesc la sectorul guver-
namental. Ponderea titlurilor de stat emise de statul
român în activele totale ale băncilor este de 19%, procent
care, în opinia președintelui Consiliului Fiscal, Ionuț Du-
mitru, „face problematică capacitatea acestuia de a ab-
sorbi un plus de datorie publică”. Este al doilea cel mai
mare nivel din Uniunea Europeană, după Ungaria, unde
procentul este de 21%. 

SONDAJ

Iohannis nu mai este prima
opțiune a votanților anti-PSD
pentru alegerile din 2019

Laura Codruţa Kovesi a adunat
28% dintre preferinţele electoratului
anti-PSD, detronându-l astfel pe
Klaus Iohannis. Preşedintele a re-
coltat doar 20% din aceste voturi.
Clasamentul este completat de fostul
premier Dacian Cioloş cu 10% şi de
Nicuşor Dan cu 2%. 40% sunt ne-
hotărâţi cu privire la o alternativă
pentru candidatul PSD, se mai arată
în sondajul citat de Gândul.

În tabăra PSD, favorită este
Gabriela Firea, cu 32% din intențiile
de vot, urmată de Ponta - 18% şi
Dragnea cu 10%. 40% dintre supor-
terii pesedişti nu au oferit un răspuns.

În privinţa candidatului PNL, fa-
vorit este Iohannis cu 37%, urmat la
mare distanţă de Cristian Buşoi şi
Cătălin Predoiu.

Din tabăra neafiliaţilor politic,
Laura Codruţa Kovesi este văzută
drept varianta cea mai bună, cu mai
mult de o treime din voturi, urmată de

Dacian Cioloş cu 17% şi Mihai Răz-
van Ungureanu cu 8%.

Dacă ar avea loc acum alegeri
parlamentare, situaţia nu ar fi funda-
mental diferită de cea din 11 decem-
brie. Principala deosebire ar fi

scă-derea PMP sub pragul electoral şi
creşterea USR la 12%.

Sondajul a fost realizat de firma
Sociopol pe un eşantion de 1007 per-
soane. Eroarea maximă admisă este
de 3.2%.

În primul sondaj după protestele masive din ultimele luni, președintele a fost
înlocuit în simpatiile publicului anti-PSD de către procurorul şef al DNA, Laura
Codruţa Kovesi.

►

Președintele Klaus Iohannis și procurorul șef al DNA Laura Codruța Kovesi.

PPoolliittiicciieenniiii  ssppuunn  lluuccrruurrii  nneessiimmțțiittee
După ce declaraţiile parlamen-

tarului Cătălin Rădulescu au scanda-
lizat opinia publică, un alt deputat
PSD face afirmaţii nesimțite - și pe
alocuri smintite: Nicolae Bacalbaşa,
deputat de Galați. Bacalbaşa spune
că ar fi tras şi el în opozanţii politici
dacă ar fi avut o mitralieră la timpul
potrivit. În plus, el este adeptul unor
teorii conspiraționiste despre eveni-
mentele majore din ultima perioadă,
precum: incendiul din clubul Colectiv
a fost o lovitură de stat pusă la cale
prin „structuri” coordonate de miliar-
darul George Soros, iar  recentele
proteste din Piața Victoriei generate
de OUG 13 au fost opera unor „agen-

turi străine”. Evident, Bacalbașa re-
fuză să divulge sursele pe care se
bazează pentru a eite astfel de teorii

Un alt parlamentar care face afir-
mații nesimțite este Valentin Boboc,
deputat PSD de Teleorman. Acesta
s-a plâns într-un interviu pentru Radio
România Actualităţi că au revenit
metodele prin care în anii ‘50 clasa
politică românească a fost  eliminată.

El crede că există o similitudine
între lupta împotriva burghezo-
moşierimii şi lupta împotriva
corupţilor, care, spune deputatul, a
fost inventată de maşina de propa-
gandă a sistemului.

„Au revenit în actualitate toate
metodele prin care în anii ‘50 clasa
politică românească a fost eliminată
din actualitatea luptei politice. Între
lupta împotriva burghezo-moşierimii
de atunci, în dispreţul drepturilor şi
libertăţilor individuale, şi lupta îm-
potriva corupţilor, inventaţi de maşina
de propagandă a sistemului, este o
similitudine ce nu poate să nu neli-
niştească opinia publică”, a spus el.

Valentin Boboc, aflat la al doilea
mandat de parlamentar, a apărut în
dosarul Referendumul. El a fost inter-
ceptat în timp ce primea de la Liviu
Dragnea ordin să scoată la vot
cetăţenii din Teleorman.
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O anchetă Digi24 prezentată în cadrul
emisiunii „România furată” a arătat cum
banii europeni destinați românilor săraci au
fost furați de politicieni și prietenii lor.

Potrivit ultimului raport al Institutului
Naţional de Statistică (INS) unul din patru
români e afectat direct de sărăcie. În ansam-
blul Uniunii Europene, România se situează
pe locul doi ca nivel de sărăcie, doar Bul-
garia depășind-o în această privință.

O familie este considerată săracă în
România atunci când fiecare membru e
nevoit să trăiască cu mai puţin de 15 lei pe
zi, bani pentru mâncare, haine şi plata fac-
turilor.

În plus, Institutul Naţional de Statistică
afirmă că alte 8 milioane de români au risc
de sărăcie sau excluziune socială. Acestea
sunt persoanele care trăiesc de la o leafă la
alta, fac faţă cu greu plăţilor facturilor, nu-
şi permit haine noi şi nu rezista la cheltuieli
neprevăzute, ca o îmbolnăvire sau o înmor-
mântare.

Pe fondul sărăciei din România, în
2008, Uniunea Europeană a decis acordarea
unor ajutoare pentru ca nivelul de trai de
aici să se apropie de cel al celorlalte ţări
membre. Astfel, în ultimii nouă ani, Gu-
vernul României a primit peste jumătate de

miliard de euro, fonduri nerambursabile,
bani destinaţi exclusiv ajutorării săracilor.

În primii șapte ani, programul s-a des-
făşurat prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
APIA a cumpărat, prin licitaţie publică,
alimente care au fost distribuite primăriilor.

Guvernele din perioada 2008 - 2015 au
decis să mărească numărul beneficiarilor.
Chiar din primul an acesta s-a dublat, de la
1.502.850 persoane la 2.877.756 persoane,
și odată cu el și banii cheltuiți pentru ali-
mente. Astfel, timp de șase ani (2008-
2013), Uniunea Europeană a dat României
un sfert de miliard de euro pentru ca Gu-
vernul să cumpere alimente pentru aproape
15 milioane de persoane.

În 2014, an cu alegeri prezidenţiale, gu-
vernul condus de Victor Ponta, candidat din
partea PSD la cea mai înaltă funcţie în stat,
a decis modificarea legislaţiei privind aju-
torarea persoanelor defavorizate. Prin
hotărârea de guvern nr.799 din 19 septem-
brie 2014, gestionarea programului a fost
trecută la Ministerul Fondurilor Europene,
iar plaja beneficiarilor a fost mărită,
ajungând la 3,5-4 milioane de persoane.
Fondurile alocate au fost și ele sporite, însă
această mărire artificială a făcut ca asistența

efectivă, impactul produs la nivelul
fiecărui beneficiar să fie undeva la 60 de
lei.

Așa se face că rata sărăciei în România
nu numai că nu s-a ameliorat, ci din contră
a crescut. În momentul demarării proiectu-
lui, în 2008, rata sărăciei era de 23,6%.
Aceasta a scăzut în 2009 la 22,1% şi în
2010 la 21,6%, după care a crescut constant
în ultimii ani, până la 25,4% în 2015.

Prin urmare, s-au cheltuit peste 500 de
milioane de euro pentru combaterea sără-
ciei, în schimb acesta a crescut cu aproape
două procente în opt ani de derulare a pro-
gramului.

Motivele eșecului sunt multiple. Com-
baterea sărăciei în România nu este o prio-
ritate pentru guvernanți. În multe situaţii,
alimentele au fost distribuite în campanii
electorale, pentru voturi, nu pentru grija față
de oamenii nevoiași.

Corupția este un alt factor determinant
al eșecului acestui program, căci adevărații
săi beneficiari s-au dovedit a fi acţionarii
unor firme abonate la contractele din bani
publici şi şefii APIA. Primii ar fi primit
contracte de zeci de milioane de euro, iar
ultimii, mită de ordinul milioanelor de euro.

Aurel Pană, fost director adjunct al

APIA şi unul din liderii Partidului Conser-
vator, a fost condamnat definitiv la 7 ani şi
jumătate de închisoare în decembrie 2014
pentru că a cerut 10% (1,2 milioane de
euro) din valoarea unui contract atribuit
unei firme care urma să livreze ulei în con-
tul programului destinat persoanelor defa-
vorizate.

Alte trei persoane din conducerea APIA
care au adus un prejudiciu record de 26,5
de milioane de euro în dauna statului
român, lucrează şi în momentul de faţă în
cadrul instituţiei, pe posturi de conducere,
deși au fost acuzate de abuz în serviciu în
formă agravată şi continuată şi spălare de
bani.

În 2012, directorul general al APIA,
Dorel Gheorghe Benu, împreună cu direc-
torul adjunct, Klara Melinda Kerekeş, şi cu
şeful serviciului măsuri de piaţă, Anton
Giminadis, ar fi atribuit ilegal unei firme
din Bulgaria două contracte privind
livrarea de ulei şi de făină. Cei trei au dat în
avans 26,5 milioane de euro într-un cont
dintr-un offshore din Cipru unei firme con-
duse în acte de un om al străzii. Firma res-
pectivă a livrat României doar 2,6% din
cantitatea de ulei care figura în contract şi
30% din cantitatea de făină.

Fondurile europene pentru combaterea
sărăciei, furate de politicieni

ROMÂNIA | SOCIAL|CORUPIE
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Două mari mize politice
au ieșit la iveală în lumina
rezultatelor electorale din
Olanda.

Prima se situează la nivel
conceptual, unde ne re-
găsim în fața unui simbol

puternic: prezervarea liberalismului ca va-
loare în jurul căreia politicile publice se de-
finesc și se structurează.

Liberalismul, acest concept politic atât
de contestat în ultimul timp, a găsit în
Olanda un teren fertil de manifestare,
înainte chiar de a deveni obiect de studiu
filozofic. Așa se face că în această țară cele-
bră pentru lalele sale s-a dezvoltat de-a lun-
gul timpului o societate europeană deschisă
și moderată în sensul cel mai larg al cuvân-
tului, tolerantă, umanistă și internaționa-
listă.

Erasmus din Rotterdam, supranumit
„Prințul umanismului” în secolele XV și
XVI pentru lucrările sale în greacă și latină
despre Noul Testament, reprezintă unul din-
tre cei mai buni reprezentanți ai pleiadei de
valori enumerate mai sus. O sută de ani mai
târziu, Benedict Spinoza ne-a lăsat
moștenire raționalitatea ca primă sursă de
cunoaștere a adevărului - care din intuitiv
devine astfel intelectual și deductibil. Să nu
uităm nici faptul că timp de 140 de ani Am-
sterdam a fost centrul economiei mondiale,
grație flotei sale maritime care domnea
peste mările și oceanele Pământului, și nici
că la începtutul secolului XX, acest oraș era
cel mai cosmopolit dintre toate orașele eu-
ropene, devansând Parisul.

A doua miză a acestor alegeri parla-
mentare olandeze - și cea mai importantă -
a avut legătură cu statul țării în cadrul Eu-
ropei unite. În timpul campaniei electorale,
Geert Wilders, liderul populiștilor, a promis
că dacă este ales, va întreprinde demersuri
pentru a scoate Olanda din UE. Un astfel de
scenariu ar fi constituit un șoc considerabil
pentru Uniune, cu atât mai mult cu cât
Olanda este membru fondator.

Circumstanțele acestor alegeri au fost
deci dificile, într-o Europă ce, la 60 de ani
de la Tratatul de la Roma prin care a luat
naștere, încearcă să se redefinească.

Pericolul populismului nu a trecut însă,
căci existența actualei configurații intergu-
vernamentale europene va fi din nou pusă
la încercare în mai, când vor avea loc

alegerile prezidențiale din Franța și în sep-
tembrie când se vor derula cele legislative
în Germania. Între timp, putem să ne aștep-
tăm la tot felul de atacuri pentru a destabi-
liza ordinea liberală, printr-o strategie ce
vizează aspecte foarte practice.

În primul rând, protecționismul comer-
cial. Acesta va constitui linia directoare a
mișcărilor împotriva establishment-ului,
combinat cu lamentări identitare bazate pe
idei preconcepute ca: sirienii invadează
continentul european destabilizând piața
muncii și ducând la creșterea șomajului,
cererile comunității LGBT sunt excesive,
cei cu situații materiale precare se
prevalează de tot felul de drepturi pentru a
profita de sistemul de protecție socială etc.

În al doilea rând, criticile virulente la
adresa pieței comune a UE - cea care asi-
gură prosperitatea țărilor membre, și a
NATO - garantul securității zonei trans-
atlantice. Aceste două instuții se află sub o
imensă presiune, provenită de pe ambele
maluri ale Atlanticului, și ne putem aștepta
în viitorul apropiat la gesturi radicale pen-
tru a le debusola.

În al treilea rând, Națiuniel Unite și în
special Organizația Mondială a Comerțului
(OMC), cheia de boltă a liberalismului in-
ternaționalist, vor deveni ținta înfrățirii din-
tre eurosceptici și populiștii euroatlantici.

Care este atunci soluția pentru a contra
această recrudescență populistă ce bântuie
lumea occidentală? Cum trebuie să
acționăm în acest moment hotărâtor al isto-
riei noastre?

O veritabilă bătălie de idei trebuie să
aibă loc împotriva acestui flagel. Ignoranței

trebuie să-i răspundem prin educație, xeno-
fobiei prin cultură, izolaționsmului prin in-
ternaționalism. Este absolut necesar ca
ascensiunea populismului să fie stopată
printr-o largă coaliție democrată, construită
în jurul conceptului de moderație. Clivajul
clasic între stânga și dreapta trebuie să fie
înlocuit printr-un front comun care să
ralieze curente diverse la prima vedere, ca
socialism, social-democrație, liberalism
nord-american și european, democrație
creștină, dar care au o platformă comună în
centrul eșichierului politic.

Elaborarea de politici publice bazate pe
elemente probante, dialogul cu sindicatele
pentru instaurarea unor fonduri de coeziune
socială, cu organismele non-guvernamen-
tale, cu cele de mediu și cu societatea civilă
în ansamblul ei ar putea servi drept bază
pentru lansarea unui vast șantier de recon-
strucție a vieții publice. Întărirea orga-
nismelor internaționale, mutualizarea in-
tereselor economice, partajul resurselor,
respectul normelor juridice sunt elementele
ce constituie chintesența unui parteneriat
transnațional pentru apărarea democrațiilor
liberale.

Germania, una din țările care se bucură
de o democrație sănătoasă, experimentează
la ora actuală o astfel de abordare în plan
politic. „Marea Coaliție” dintre Partidul so-
cial-democrat și Uniunea creștin-democrată
a dat rezultate surprinzătoare, cu sprijinul
acordat de Angela Merkel ministrului de
Afaceri Externe, social-democratul Stein-
meier - și deci rivalul său politic - pentru a
deveni președintele Republicii!

În ceea ce ne privește, Canada este într-

o foarte bună poziție pentru a asuma un rol
de lider în această luptă. În mod paradoxal,
acest context neobișnuit îi oferă o perspec-
tivă de invidiat: aceea a unui actor inter-
național ale cărui luări de poziție publice își
găsesc un auditoriu mai larg ca niciodată, și
care este perceput în profund contrast cu
țara vecină de la sud. Proiecția internațio-
nală a moderației sale este o dovadă clară
că politica nu este doar apanajul elitelor, ci
și un levier de dezvoltare a comunităților
de mâine. Dacă la aceste argumente
adăugăm și fondurile pe care Canada le-a
alocat recent pentru finanțarea unuor misi-
uni de pace, atunci putem spune că ea a de-
venit de facto unul din liderii informali ai
lumii liberale.

În funcție de evoluția ulterioară a
eșichierului politic internațional, această
veritabilă misiune pentru protecția
democrației liberale ar putea să se mani-
feste la nivel politic prin fondarea unui nou
sistem internațional, a unei confederații de
state independente, imaginată deja de pre-
cursori precum Abatele de Saint-Pierre
(1713). Acest gânditor al secolului XVIII,
care nu și-a exersat niciodată funcția sacer-
dotală, vedea o astfel de organizație inter-
națională ca un mijloc de a asigura o pace
perpetuă. Momentul actual este unul priel-
nic pentru a imagina instaurarea unui mod
de guvernare întins la scară planetră, bazat
pe condițiile instituționale, jurdice și
politice ale unei democrații liberale. Efectul
disuasiv asupra oricărei tentative de aca-
parare populistă a democrațiilor liberale ar
fi astfel garantul unei ordini ce privilegiază
pacea.

Acest text a fost publicat în Huffington Post
Québec în data de 21 martie 2017 sub titlul
„Des tulipes contre le populisme: guide de
survie”. Autorul său, Rareș Burlacu, este
doctorand și chargé d’enseignement la
École nationale d’administration publique.

INTERNA	IONAL

Lalele împotriva populismului: ghid de
supraviețuire

Victoria liberalilor-conservatori olandezi conduși de actualul prim ministru Mark Rutte la
recentele alegeri parlamentare ce s-au derulat în această țară europeană are un impact major
asupra evoluției relațiilor internaționale.

►
2017, an electoral
major în Europa
Alegerile parlamentare olandeze din 15
martie au dat un important semnal pro-
european prin înfrângerea candidatul de
extremă dreapta, antieuropeanul și națio-
nalistul Geert Wilders, de către partidul li-
beral, de centru-dreapta, al premierului
Mark Rutte. Blocarea ascensiunii lui
Wilders a fost posibilă printr-o masivă par-
ticipare la vot, de peste 80%.
O victorie a extremei drepte ar fi putut con-
stitui un imbold pentru Marine Le Pen în
alegerile din Franța din mai, dar și o lovi-
tură dură dată Europei după ce Marea Bri-
tanie a votat părăsirea blocului comunitar.

Primul ministru canadian Justin Trudeau și cancelarul german Angela Merkel.
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Gabriela Bucsa
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• Reprezentare in fata autorita'lor 
guvernamentale
• Consiliere fiscala op'ma pentru rambursari     
maxime

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

Pentru a marca Ziua Mondială a Meteo-
rologiei (23 martie) Organizația Meteoro-
logică Mondială (OMM) a publicat
Declarația sa anuală privind starea climei în
lume, în care evidențiază 2016 ca an al tu-
turor recordurilor. Datele OMM vin să le

întărească pe cele publicate la începutul
acestui an de alte instituții științifice majore
- Met Office în Marea Britanie, NASA și
NOAA în SUA. 

Astfel, 2016 a fost cel mai cald de când
se fac înregistrări meteo, cu o temperatură

de 1,1 grade Celsius peste nivelul prein-
dustrial, reprezentând o creștere de 0,06
grade peste recordul anterior înregistrat în
2015.

Temperaturile medii mondiale ale
suprafeței mării au fost în 2016 cele mai
ridicate de la începerea înregistrărilor,
exacerbate de El Nino. Acest fenomen me-
teorologic s-a înregistrat în trimestrele trei
și patru ale anului 2015 și a continuat și în
primul trimestru al anului 2016. 

Abia disipat El Nino, omenirea se con-
fruntă cu bulversări climatice pe care știința
cu greu le poate elucida. Potrivit directoru-
lui Programului mondial de cercetare
asupra climatului, David Carlson, ne aflăm
la limita cunoștințelor noastre științifice
privind climatul, fiind pe punctul de a intra
în necunoscut.

Nivelul mării la scară mondială a cres-
cut cu 20 de centimetri de la începutul se-
colului XX, ca urmare în special a
expansiunii termice a oceanelor și a
dezghețului ghețarilor și a calotelor gla-
ciare. Înghețul din toamna anului 2016 a
fost excepțional de lent, în timp ce extin-
derea calotelor glaciare marine s-a contrac-
tat la mijlocul lunii noiembrie.

Nivelurile de dioxid de carbon în at-
mosferă nu încetează să bată noi recorduri,

atestând din ce în ce mai clar influența ac-
tivităților umane asupra sistemelor clima-
tice. Creșterea anuală a dioxidului de
carbon înregistrată în 2016 a fost cea mai
rapidă de când se fac măsurătorile - 3.4ppm
(părți pe milion). Pentru prima oară, nivelul
de CO2 măsurat la Observatorul Mauna Loa
(Hawaii) a rămas peste 400ppm pe parcur-
sul întregului an. 

În raportul său, OMM arată că printre
fenomenele extreme, cu efecte devasta-
toare, înregistrate în 2016 se numără se-
cetele grave care au provocat nesiguranța
alimentară pentru milioane de persoane în
zonele meridională și orientală ale Africii
și Americii Centrale, și uraganul Matthew
care a afectat Haiti și este considerat prima
furtună de categoria 4 produsă din 1963
încoace.

De asemenea, furtunile intense care
s-au produs în Atlantic au impulsionat
pătrunderea spre nord a unor fronturi at-
mosferice calde și umede. Calotele glaciare
din Antarctica au înregistrat, la rândul lor,
un nivel scăzut fără precedent.

OMM avertizează că aceste condiții ex-
treme se vor menține și în 2017 având în
vedere faptul că în plină iarnă boreală a fost
semnalată de trei ori producerea echivalen-
tului arctic al unui „val de căldură”. 

Fenomene meteo extreme anunțate în 2017

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

LAVALLAVAL

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  PPaassttii!!
CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  PPAASSCCAA,,  DDRROOBB,,  OOUUAA  VVOOPPSSIITTEE  

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!Gustosii mici de BalkaniCarnati oltenestiCarnati afumatiCiolane afumateCostita afumataTelemea de oaie 

După ce 2016 a fost marcat de un nou record de temperatură medie
globală, de faptul că banchiza din Antarctica s-a redus considerabil,
iar nivelul oceanului planetar a continuat să crească și să se
încălzească, ONU avertizează că 2017 se va înscrie în aceeași tendință
a condițiilor meteorologice și climatice extreme din ce în ce mai
frecvente.

►
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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
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CABINET DE AVOCATURĂ 
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ȘI AL MUNCII

DREPT 
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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 

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

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

Mici si carnati proaspeti
Mezeluri pregatite in propriul
laborator
Produse de cofetarie

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

►►Drob de miel
►►Pastrama de oaie
AVEM VOPSEA DEAVEM VOPSEA DE

OUAOUA

VA ASTEPTAM CUVA ASTEPTAM CU
COMENZI DE PASTICOMENZI DE PASTI
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Bolile cardiovasculare reprezintă prin-
cipala cauza de mortalitate în lume. Între
țările G7, Japonia are cea mai mică rată de
mortalitate înregistrată pe fondul bolilor
cardiovasculare (39 de decese la 100,000
de locuitori în 2011), în vreme ce Statele
Unite are cea mai mare rată, cu 124 de
decese la o populație de 100,000. Canada
se situează undeva la mijloc, cu 95 de
decese la 100,000 de locuitori.

O parte substanțială din aceste decese
ar putea fi prevenite printr-o alimentație
mai sănătoasă. Deficitul de nuci și semi-
nțe, legume, cereale integrale și fructe și
excesul de sare constituie principalele obi-
ceiuri alimentare nesănătoase cauzatoare
de boli cardiovasculare și moarte. Dietele
sărace în acizi grași omega-3, dar bogate
în grăsimi trans, carne procesată și dul-

ciuri joacă, de asemenea, un rol important.
O nuanță importantă pe care cele mai

recente cercetări în domeniu o fac este ur-
mătoarea: deși atenția a fost cu precădere
îndreptată spre alimentele nesănătoase,
precum băuturile răcoritoare dulci, peri-
colul cel mai mare de îmbolnăvire este dat
nu atât de consumul acestora cât de faptul
că alimentele sănătoase lipsesc din
dietă. Altfel spus, cu cât mâncăm mai
multe alimente naturale, neprocesate, de
origine vegetală, cu atât scade și cantitatea
de sodiu ingerată, la fel ca și cea a grăsi-
milor trans și a zahărului.

GRĂSIMILE SATURATE: NOCIVE PENTRU
INIMĂ SAU NU?

Grăsimile sunt compuși organici alcă-
tuiți din carbon, hidrogen și oxigen.

Grăsimile sunt o sursă de energie și
aparțin unui grup de substanțe numit
lipide. Ele pot avea o formă lichidă sau
solidă. Toate grăsimile sunt o combinație
de acizi grași saturați și nesaturați.

Timp îndelungat, grăsimile saturate -
cele care provin în mod principal din pro-
duse de origine animală și se găsesc în
carne, unt, brânză și alte produse lactate -
au fost considerate nocive, datorită
efectelor lor asupra sănătății cardiovascu-
lare. În ultimii ani însă, câteva cercetări au
pus sub semnul întrebării această etichetă
de „grăsimi rele” aplicată grăsimilor satu-
rate.

Una dintre acestea este o meta-analiză
publicată în 2014, care s-a aplecat asupra
72 de studii, implicând 600,000 de per-
soane în 18 țări. Cercetătorii au vrut să
vadă efectele - benefice sau nocive - ale
diferitelor tipuri de grăsimi asupra inimii:
grăsimi saturate, polinesaturate, monone-
saturate și grăsimile trans.

Surpriza? Grăsimile saturate, consi-
derate timp de decenii ca un factor de risc
pentru bolile de inimă, n-au avut niciun
efect. La fel și grăsimile mononesaturate,
considerate mult timp benefice.

Grăsimile care s-au dovedit a avea un
efect - unul negativ - sunt cele trans, așa
cum era de așteptat. Ele cresc colesterolul
LDL (rău) și-l scad pe cel HDL (bun),
sporind astfel riscul bolilor cardiace. Tot
cum era de așteptat, acizii grași omega-3
au un efect benefic.

Acesta nu este singurul studiu care a
pus la îndoială idea că grăsimile saturate
nu sunt bune pentru sănătatea cardiovas-
culară O altă meta-analiză a relevat ace-
lași lucru: inexistența vreunei legături
între acest tip de grăsimi și bolile de
inimă.

Ce înseamnă aceste concluzii? Putem
mânca câte fripturi, brânză, smântână sau
unt vrem? Răspunsul este nu. Grăsimile
saturate nu sunt atât de rele precum
aveau reputația, însă depinde cu ce le
comparăm. Dacă le înlocuim cu grăsimi
polinesaturate, în special omega-3 (dieta
occidentală tipică este foarte bogată în
acizi grași omega-6, care se găsesc în
uleiurile vegetale, în detrimentul celor
omega-3), riscul bolilor de inimă se re-
duce. Dacă însă le înlocuim cu carbo-
hidrați simpli și alimente pline de zahăr,
acest risc nu numai că nu se reduce, el
poate chiar crește.

În același timp, cantitatea de grăsimi
saturate nu poate fi unicul criteriu de eva-
luare a cât de sănătos sau nesănătos este
un aliment. Există anumite tipuri de
grăsimi saturate, ca cele din carnea
provenită de la animale crescute în sistem
grass-fed (hrănite cu iarbă) sau din pro-
dusele lactate obținute de la animale
hrănite cu iarbă, care micșorează riscul
bolilor de inimă. De aceea dieta medite-
raneeană - în care circa 45% din calorii
provin din grăsimi, inclusiv grăsimi satu-
rate în moderație - este foarte recomandată
pentru o bună sănătate cardiacă. Această
dietă se bazează pe alimente naturale, ne-
procesate: vegetale, fructe, leguminoase
(fasole, linte, bob, mazăre), pâine inte-
grală, nuci, semințe, ulei de măsline, pește
și fructe de mare și iaurt, brânză, ouă și
carne în moderație.

Rețineți însă faptul că deși acest articol
este o pledoarie pentru a incorpora în dietă
mai multe alimente care joacă un rol im-
portant în prevenirea bolilor de inimă,
riscul de îmbolnăvire este dat și de fac-
torul generic și de stilul de viață (fumat,
exerciții fizice și stres).

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Decesele cauzate de bolile cardiovasculare,
asociate cu o alimentație nesănătoasă

service la domiciliul dvs. sau la atelier

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel mondial. Majori-
tatea acestor decese sunt asociate unei alimentații nesănătoase, sărace în legume, fructe,
nuci și semințe, dar bogate în sare, grăsimi trans, carne procesată și dulciuri.

►

Atunci când vorbim despre factorii declanșatori ai bolilor cardiovasculare, accentul cade în
special pe lipsa aportului de alimente sănătoase. Ingredientul principal al unei alimentații
sănătoase este caracterul natural al alimentelor.
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Axionii, găurile negre și materia întunecată:
Un triunghi misterios

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Universul este com-
pus din materie și ener-
gie. Cantitatea totală de
materie din Univers
conține doar o mică
parte de materie „vizi-
bilă”, adică formată din
atomi și particule pe

care le cunoaștem, precum electroni, pro-
toni sau neutroni. Restul materiei, mai bine
de 80% din aceasta, este o materie de tip ne-
cunoscut - materia întunecată, care domină
atât în galaxii, cât și în Univers.

De mulți ani cercetătorii își bat capul să
înțeleagă din ce ar putea fi alcătuită această
materie întunecată. Ideea de bază este că ar

exista particule încă nedescoperite -
deoarece interacționează extrem de slab cu
materia normală, deci cu detectoarele noas-
tre - care ar putea alcătui materia în-
tunecată. Au fost propuse mai multe tipuri
de particule, de la cele supersimetrice la
axioni. Aceștia din urmă sunt printre candi-
dații cei mai „iubiți” de teoreticieni, întrucât
ar fi necesari nu doar pentru a explica ma-
teria întunecată, ci și pentru a pune la punct
anumite probleme legate de simetriile exis-
tente în natură.

Axionii au fost propuși în anii ’70 toc-
mai pentru a explica o simetrie din lumea
cuarcilor și a gluonilor (particulele care sunt
implicate în interacțiunile nucleare) care, la
rândul lor, alcătuiesc protonii și neutronii.
Ulterior s-a realizat că acești axioni ar putea
compune materia întunecată.

Există mai multe experimente care
încearcă să îi detecteze. Fiecare dintre
aceste experimente este optimizat pentru un
domeniu de mase ale axionilor. Dacă însă
axionii au mase extrem de mici - și acest
lucru este posibil din punct de vedere teo-
retic - niciunul dintre experimentele efectu-
ate în laborator nu va fi în stare să îi
descopere.

Iată însă că o nouă idee propusă de un
grup de teoreticieni din America și Canada
(în „Black hole mergers and the QCD
axion at Advanced LIGO”, articol publicat
pe 8 februarie 2017 în Physical Review D a
American Physical Society) ar putea duce
la măsurarea indirectă a axionilor cu masa
extrem de mică, în urma studiului undelor
gravitaționale produse de găurile negre care
se află într-o rotație rapidă.

Ideea de bază este că axionii ar putea fi
capturați în orbite în jurul găurilor negre și,
pentru un anumit domeniu de mase ale
axionilor, aceștia ar fi implicați într-un pro-
ces de tip super-radiant, asemănător cu ceea
ce se petrece într-un laser. Gaura neagră în
rotație poate transmite parte din energie axi-
onilor care se pot multiplica, ajungându-se
la generarea unui număr foarte mare de
axioni în orbită în jurul găurilor negre.

Ca acest proces să aibă loc este însă
nevoie ca lungimea de undă a axionilor să
fie mai mare decât dimensiunea găurii
negre, ceea ce pune condiții asupra masei
axionilor, întrucât cu cât masa este mai
mare, cu atât lungimea de undă echivalentă
(dualismul undă-corpuscul) este mai mică.
Deci, ținând cont de dimensiunile găurilor
negre ce se formează în urma colapsului
gravitațional după explozia finală a stelelor
masive, rezultă că masa axionilor ar trebui
să fie extrem de mică. Acest domeniu de
mase este între 10 milioane de ori și 10 mii
de ori mai mic decât cel al axionilor căutați
prin diverse experimente în laboratoarele
noastre.

Prezența axionilor în orbită în jurul
găurilor negre și-ar pune amprenta asupra
undelor gravitaționale emise de acestea,
deoarece axionii încetinesc rotația găurilor
negre (absorb parte din energie). Dacă într-
adevăr așa stau lucrurile, măsurarea undelor
gravitaționale emise de găuri negre aflate
într-o rotație rapidă ar putea duce la o mă-
surătoare indirectă a axionilor.

LIGO va vâna aceste unde gravi-
taționale. Chiar dacă precizia nu este sufi-
cientă pentru a avea certitudini, cercetătorii
speră să aibă indicii asupra eventualei exis-
tențe a „norilor de axioni” din jurul găurilor
negre, rezolvând în acest fel și enigma ma-
teriei întunecate, care este unul dintre cele
mai mari mistere ale fizicii moderne.

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

DIN MISTERELE UNIVERSULUI

Găurile negre care se află în rotație rapidă ar putea acumula în
jurul lor o cantitate enormă de particule numite axioni, care, la rân-
dul lor, ar putea reprezenta materia întunecată din Univers. Dacă într-
adevăr așa stau lucrurile, undele gravitaționale măsurate de antenele
interferometrice ar putea descoperi în mod indirect axionii, care, până
în prezent, sunt doar particule ipotetice, prezise de teoreticieni.

►

Prezența axionilor în orbită în jurul găurilor negre și-ar pune amprenta asupra undelor
gravitaționale emise de acestea, deoarece axionii încetinesc rotația găurilor negre (absorb
parte din energie). Măsurarea undelor gravitaționale emise de găuri negre aflate într-o ro-
tație rapidă ar putea duce la o măsurătoare indirectă a axionilor.

Observatorul LIGO
Laser Interferometer Gravitational-wave
Observatory (LIGO) este un sistem format
din două instrumente identice amplasate în
statele americane Louisiana şi Washington.
El constă în două detectoare în formă de L,
aflate la o distanță de 3.057 de kilometri
unul de celălalt.
În februarie 2016, cercetătorii de la LIGO
au publicat pentru prima oară un material
despre descoperirea undelor gravitaționale
pe care Einstein le prezisese în urmă cu
peste 100 de ani. Detectarea directă a exis-
tenței acestora a fost numită de către re-
vista Science descoperirea anului 2016.
Echipa de cercetători a descoperit că două
găuri negre ce aveau o dimensiune de 29
şi, respectiv de 36 de ori mai mare decât
Soarele, situându-se la o depărtare de
aproximativ 1,3 miliarde de ani lumină de
Pământ, au generat unde gravitaționale în
momentul în care au fuzionat.
Observația a deschis o nouă perspectivă
asupra unor fenomene care în parte nu sunt
vizibile cu alte instrumente. Astfel LIGO
nu a descoperit numai existenţa undelor
gravitaționale, ci şi că pot exista găuri
negre în sisteme binare.
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Atunci când vine vorba de religie, studi-
ile arată că suntem de cele mai multe ori
convinşi de poveşti care contrazic legile
cunoscute ale fizicii. Istorisiri despre fiinţe
supranaturale care merg pe apă, învierea
morţilor, trecerea prin ziduri, prezicerea vi-
itorului şi altele asemenea sunt idei accep-
tate pretutindeni. În acelaşi timp însă, ne
aşteptăm ca zeii noştri să aibă sentimente
umane normale şi emoţii. Ne place ca mira-
colele noastre şi cei care le pun în scenă să
fie un amestec potrivit de supranatural şi
normalitate.

De ce suntem noi, oamenii, dispuşi să
adoptăm credinţe religioase pe care nu
putem spera să le verificăm vreodată? Am
putea foarte bine crede că această întrebare
nu intră în domeniul de investigaţie al şti-
inţei. Biologii evoluţionişti au urmat exem-
plul părintelui lor spiritual, Charles Darwin,
şi au ignorat întreaga problematică a di-
vinităţii. Acum însă acest lucru începe să se
schimbe. Nu este clar ce a declanşat intere-

sul pentru religie, dar un factor important a
fost, probabil, recunoaşterea tot mai mare
de care se bucură ideea că religia este într-
adevăr un puzzle evoluţionist.

Când vine vorba de credinţele reli-
gioase, comportamentul uman pare a fi în
contradicţie cu tot ceea ce susţin biologii.
Punctul de vedere reducţionist ne vede
drept simple vehicule pentru genele noas-
tre egoiste, însă religiile propovăduiesc
mila şi generozitatea faţă de străini,
supunerea în faţa voinţei comunităţii şi
chiar martiriul. Niciun babuin care se res-
pectă şi niciun cimpanzeu nu se vor pleca
vreodată de bunăvoie şi cu umilinţă în faţa
celor buni, celor răi şi celor urâţi deo-
potrivă, aşa cum fac oamenii.

Poate cea mai importantă piatră de
încercare pentru biologii evoluţionişti a fost
recunoaşterea faptului că religia ar putea
prezenta un avantaj funcţional. Dacă o
trăsătură biologică a evoluat, vrem să ştim
care este utilitatea ei - şi prin aceasta ne

referim la modul în care deţinerea acestei
trăsături îi face pe indivizi mai bine adaptaţi
pentru a supravieţui şi a-şi transmite mate-
rialul genetic generaţiei următoare. Aceste
avantaje nu sunt întotdeauna vizibile în
cazul religiei. Dar, în ultimii ani, biologii
evoluţionişti au ajuns să înţeleagă faptul că
există unele aspecte importante ale religiei
care par să prezinte beneficii.

Biologii evoluţionişti au identificat cel
puţin patru moduri în care religia ar putea fi
de folos din punct de vedere al avantajelor
evolutive. Primul este de a oferi Universu-
lui o structură mulţumitoare care să ne per-
mită să-l controlăm, probabil prin
introducerea unei lumi a spiritelor. Al doilea
este de a ne face să ne simţim mai confor-
tabil în raport cu existenţa noastră sau cel
puţin să adoptăm o atitudine resemnată cu
privire la condiţia umană - acel „opiu al
maselor” de care vorbea Marx. Un al treilea
este că religiile oferă şi pun în aplicare un
fel de cod moral, păstrând astfel ordinea so-
cială. În cele din urmă, credinţa religioasă
ar putea aduce un sentiment de comuniune,
de apartenenţă la o comunitate ori la un
grup.

Prima idee - religia ca un controlor cos-
mic - pare foarte plauzibilă, dat fiind faptul
că multe practici religioase au drept scop
vindecarea bolilor şi prezicerea sau influ-
enţarea viitorului. Acesta a fost punctul de
vedere preferat de Freud. Cu toate acestea,
deoarece credinţa religioasă nu ne permite
să deţinem cu adevărat controlul în faţa
provocărilor vieţii şi a limitărilor impuse de
condiţia umană, îmi este greu să văd în
ideea de religie ca şi controlor cosmic forţa
evoluţionistă din spatele originii religiei.
Mai degrabă bănuiesc că acest beneficiu a
apărut ca un produs secundar odată ce cre-
dinţele religioase au evoluat în rândurile
strămoşilor noştri pentru unul din celelalte
motive - aşadar aceştia având deja un creier
destul de mare pentru a imagina unele teorii
metafizice despre lume.

A doua ipoteză, opiul lui Marx, pare
mai promiţătoare. De fapt, se dovedeşte că
religia într-adevăr te face să te simţi mai
bine. Studii sociologice recente au arătat că,
în comparaţie cu persoanele non-religioase,

indivizii religioşi sunt mai fericiţi, trăiesc
mai mult, suferă de mai puţine boli fizice şi
psihice şi se recuperează mai repede în
urma intervenţiilor medicale, cum ar fi cele
chirurgicale. Toate acestea sunt veşti
proaste pentru cei care nu sunt religioși, dar
ar putea cel puţin să ne determine să ne în-
trebăm de ce şi în ce mod religia contribuie
la starea noastră de bine. Şi vom reveni la
asta mai târziu.

Celelalte două opţiuni se referă la per-
soane care beneficiază de pe urma aparte-
nenţei la un grup unit, de susţinere
reciprocă. Codurile morale joacă un rol
evident în garantarea faptului că membrii
grupului vor exprima opinii comune în pu-
blic, ascunzând dezacordurile existente. Cu
toate acestea, e puţin probabil ca genul de
coduri morale oficializate propovăduite şi
aplicate de către religiile majore de astăzi
să ofere o perspectivă clară cu privire la în-
ceputurile credinţelor religioase. Ele sunt
asociate cu dezvoltarea aşa-numitelor re-
ligii mondiale, cu ale lor structuri birocra-
tice şi cu alianţa dintre biserică şi stat. Cei
mai mulţi oameni care studiază religiile
cred că cele mai vechi credinţe religioase se
asemănau mai mult cu religiile şamaniste
de găsit în societăţile mici, tradiţionaliste.
Acestea au un caracter individualist, chiar
dacă unele persoane - şamani, vraci, femei
înţelepte şi alţii asemenea - sunt recunos-
cute ca având puteri speciale. Religiile şa-
maniste se bazează pe emoţii, nu pe
intelect, cu accent pe experienţa religioasă
mai degrabă decât pe impunerea unor co-
duri de comportament.

LIPICI SOCIAL
Ideea conform căreia religia acţionează

ca un fel de lipici care menţine societatea
închegată a fost preferată de Emil
Durkheim, unul dintre fondatorii sociolo-
giei moderne. Acum însă ştim mai multe
despre cum funcţionează fenomenul. Re-
ligiile menţin unitatea socială deoarece ele
exploatează o suită întreagă de ritualuri
care sunt extrem de utile în ce priveşte de-
clanşarea eliberării endorfinelor, opioidele
naturale secretate în creier. Endorfinele
sunt parte a sistemului de control al durerii
în organism, un mecanism cu acţiune lentă
care preia controlul în cazul în care

Cum l-a găsit evoluția

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

Credinţa religioasă este o enigmă. În viaţa de zi cu zi, cei mai mulţi
dintre noi depun măcar un efort minim pentru a verifica pe cont pro-
priu adevărul celor auzite ori pretinse de ceilalţi. Cu toate acestea, în
ceea ce priveşte credinţele religioase, lucrurile stau cu totul altfel.

►



Vineri 24 martie 2017Vineri 24 martie 2017 ■ PAG. 15PAG. 151515 GRANI�ELE GÂNDIRII

pe Dumnezeu
diferitele sisteme neurologice de control al
durerii au atins apogeul în eficacitatea lor.
Endorfinele sunt foarte eficiente atunci
când durerea este uşoară, dar persistentă -
ele inundă creierul, creând o uşoară stare de
bine. Poate de aceea oamenii religioşi par
deseori atât de fericiţi. Mai mult decât atât,
endorfinele reglează, de asemenea, sistemul
imunitar, ceea ce probabil explică de ce oa-
menii religioşi sunt mai sănătoşi.

Acest lucru ar putea explica de ce ritu-
alurile religioase implică adesea activităţi
care sunt stresante din punct de vedere fizic
- cântatul, dansul, mişcările repetitive de
balansare şi suspendare, poziţii incomode
cum ar fi în genunchi sau poziţia lotus,
numărarea mătăniilor şi uneori chiar acti-
vităţi extrem de dureroase, cum ar fi auto-
flagelarea. Desigur, religia nu este singura
modalitate de a declanşa o eliberare de en-
dorfine. Veţi atinge, de asemenea, o stare de
bine practicând joggingul, înotul sau
culturismul, dar religia oferă ceva mai mult.
Când experimentaţi eliberarea endorfinelor
ca parte a unui grup, efectul este amplificat.
În particular vorbim despre simţăminte
foarte bune îndreptate către ceilalţi membri
ai grupului. Se creează un sentiment de fra-
ternitate şi comuniune.

MORALITATE DE PRIMATĂ
În timp ce acest lucru poate explica

avantajele imediate ale religiei, pe de altă
parte se ridică întrebarea de ce am avea
nevoie de toate astea. Răspunsul ajunge
până la însăşi natura sociabilităţii pri-
matelor. Maimuţele trăiesc într-un univers
foarte activ din punct de vedere social, în
cadrul căruia beneficiile la nivel de grup se
realizează prin cooperare. În fapt, grupurile
sociale ale primatelor, spre deosebire de
cele ale aproape tuturor celorlalte specii,
sunt construite pe contracte sociale im-
plicite: indivizii sunt obligaţi să accepte
faptul că ar trebui să renunţe la o parte din
cererile lor imediate cu caracter personal în

interesul menţinerii unităţii grupului. Dacă
veţi împinge cererile dumneavoastră per-
sonale prea departe, veţi ajunge să îi înde-
părtaţi pe cei din jur, pierzând astfel
beneficiile pe care grupul le oferă în ceea
ce priveşte protecţia împotriva prădătorilor,
apărarea resurselor şi aşa mai departe.

Adevărata problemă cu care se con-
fruntă toate sistemele bazate pe astfel de
contracte sociale este apariţia celor care se
bucură de beneficiile sistemului fără să
aducă propria contribuţie la bunul mers al
grupului. Primatele au nevoie de un meca-
nism puternic pentru a contracara tendinţa
naturală a indivizilor de a beneficia pe
gratis, ori de câte ori au ocazia, de aparte-
nenţa la grupul social. Maimuţele realizează
acest lucru prin activităţi sociale de îngri-
jire corporală reciprocă (eng.: social
grooming), obiceiuri care generează în-
credere şi care, la rândul lor, constituie baza
pentru coaliţii. Cum funcţionează exact
acest lucru nu este încă clar, dar ceea ce
ştim este că endorfinele sunt un ingredient
vital. Acest soi de activitate socială duce la
eliberarea de endorfine. Endorfinele fac in-
divizii să se simtă bine, oferind o motivaţie
imediată de a se angaja în activităţile care
menţin grupul unit.

Totuşi, problema cu acest gen de acti-
vitate pentru specia umană este că vorbim
de o activitate unu-la-unu, aşadar mare con-
sumatoare de timp. La un moment dat în
trecutul nostru evolutiv, strămoşii noştri au
început să trăiască în grupuri prea nu-
meroase pentru ca îngrijirea socială să mai
genereze în mod eficient unitatea
grupurilor. Astfel de grupuri mari ar fi fost
mai predispuse la exploatarea de către cei
care doresc să se bucure de beneficiile
oferite de grup fără vreo contribuţie proprie.
Strămoșii noștri au fost așadar nevoiți să
vină cu o metodă alternativă de închegare a
grupului.

În trecut, am sugerat că bârfa ar fi jucat
un rol, permiţând indivizilor să efectueze

activităţi care oferă o funcţie similară în-
grijirii corporale menţionate anterior, dar în
grupuri mici, mai degrabă decât unu la unu.
Religia ar fi mers şi mai departe, permiţând
formarea de grupuri chiar mai numeroase.

Totuşi, este important de subliniat că,
dacă această explicaţie cu privire la ori-
ginea religiilor este corectă, atunci vorbim
despre un fenomen care a debutat la scară
mică. Poate că practicile religioase timpurii
au inclus activităţi cum ar fi dansurile stil
„trance” care sunt de găsit în religiile şa-
maniste de astăzi. Populaţiile Kung San din
Africa de Sud, de exemplu, încearcă să vin-
dece fisurile care apar în relaţiile interper-
sonale în cadrul comunităţii prin utilizarea
muzicii şi a mişcărilor repetitive de dans
pentru a declanşa transe.

Este uşor de observat modul în care
acest tip de activitate ar fi putut aduce ben-
eficii pentru strămoşii noştri, unind
grupurile de oameni, descurajându-i pe cei
care urmăreau obţinerea facilă de beneficii
din partea comunităţii şi crescând astfel
şansele de supravieţuire şi reproducere ale
indivizilor.

Cu toate acestea, există o ultimă pro-
blemă. Religia nu înseamnă doar ritual, ea
având şi o importantă componentă cogni-
tivă - teologia sa. Efectele de întărire a co-

eziunii sociale a grupurilor de oameni,
efecte asociate acestor ritualuri şi care au la
bază eliberarea de endorfine, sunt resimţite
doar dacă ceremoniile se bucură de partici-
parea simultană a tuturor membrilor comu-
nităţii. Şi aici intervine teologia - care oferă
combinaţia de răsplată şi pedeapsă ce ne
face pe toţi să fim prezenţi cu regularitate
la astfel de ritualuri.

Dar pentru a crea o teologie strămoşii
noştri aveau nevoie de abilităţi cognitive
care depăşesc cu mult pe cele existente la
orice alte specii de animale. Tocmai aceste
mecanisme psihologice au fost exploatate
de-a lungul timpului de elitele politice, în
cadrul numeroaselor tentative de a subjuga
restul comunităţii. Se pare că Marx a avut
totuşi dreptate.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „ How evolution found God"
de Robin Dunbar, a apărut pe site-ul
www.newscientist.com. Scientia.ro este un site
de popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezin-
tă zilnic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine
acest demers de transmitere a informației ști-
ințifice pe înțelesul tuturor pot dona la:
www.scientia.ro.
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ADRIAN BENEA
adrian.benea@accentmontreal.com

Cu vreo doi ani în urmă,
aflându-mă în Romania în
vacanță, mi s-a făcut chef să
văd un escroc la lucru.
Auzisem în mai multe rân-
duri de o doamnă, medic de
profesie, cu diplomă, ștam-

pilă, halat alb, jurământul lui Hipocrate și
toată recuzita ce vine la pachet cu titlul,
care, găsind nesatisfăcătoare postura și
veniturile de medic de familie, s-a repro-
filat pe medicină alternativă.

M-am informat pe cât mi-a stat în
putință și am aflat că doamna respectivă e
foarte populară, consultațiile scumpe și
lista de așteptate lungă. Drept urmare mi-
am făcut rezervare și am început să
economisesc din timp. Cum să ratez așa o
oportunitate? De câte ori în viață ți se oferă
ocazia să ajungi la un medic care-ți citește
dereglările energetice cu ajutorul unui soft
informatic?

Și a venit și ziua cu pricina. M-am
aruncat într-un taxi și i-am comunicat
adresa șoferului. „Mergeți la cabinetul
doamnei doctor?” mă întreabă și, înainte
să apuc să mă mir încă odată de populari-
tatea personajului, se lansează într-o tiradă
nesfârșită, ridicând-o în slăvi pe doamna
doctor și beștelindu-i pe confrații ei mai
puțin inspirați care nu fac decât să-ți bage
pe gât medicamente, căci au contracte cu
companiile farmaceutice.

Judecând după popularitatea persoanei,
mă așteptam la o escrocherie elaborată, așa
că am fost dezamăgit când m-am trezit în
fața unui birou pe care trona regește un
calculator antic - un Pentium I, bănuiesc,
căci hardul suna vag familiar, amintindu-
mi de nopțile din studenție pierdute cu en-
tuziasm în fața computerului - un monitor
vechi, cu tub și o pereche de căști ieftine,
cu buretele slinos, iar dincolo de el o
doamnă de vreo 60 de ani, pe jumătate
adormită sau poate doar plictisită, n-am
putut să-mi dau seama exact. Nu era nici
pe departe personajul carismatic la care mă
așteptam, unul dintre acei oameni capabili
să te vindece doar vorbindu-ți despre asta,
bazându-se pe condiționarea clasică, pe
efectul placebo sau pe simplul fapt statis-
tic care ne indică faptul că majoritatea bo-
lilor se vindecă de la sine.

M-a întrebat mai întâi ce probleme de
sănătate am, apoi mi-a cerut să-mi pun

căștile. Am întrebat-o ce program folosește
și cum funcționează și mi-a răspuns că-i
unul revoluționar, inventat de ruși prin anii
‘60 și că citește dereglările energetice pen-
tru fiecare organ în parte. „Prin căști?”
„Prin căști.” „Bine, dar prin căști fără mi-
crofon nu se transmite nimic înspre com-
puter!” „Încetează să vorbești în timp ce
programul funcționează, poate fi pericu-
los!”

Am încetat, doar nu era să risc să-mi
dau energiile peste cap. Plus că deja mă lă-
murisem, nu mai aveam întrebări.

Am apucat să zăresc, cu coada ochiu-
lui, cum arata „programul rusesc din anii
‘60”: un fel de joc cu design tipic anilor
‘90, o ruletă care afișa cifre aleatorii la
fiecare click.

După ce s-a terminat tot circul, doamna
doctor mi-a confirmat că, într-adevăr, con-
form softului rusesc am problemele pe
care i le înșirasem la început și mi-a dat
trei flacoane identice, care conțineau exact
același tip de pastile și pe care a lipit, de
față cu mine, etichete diferite.

Am fost foarte dezamăgit. Plătisem 60
de dolari consultația ca să văd un escroc
de marcă și am dat peste unul amator. M-
am simțit înșelat în așteptările mele de a fi
înșelat. Și m-a înduioșat naivitatea și/sau
disperarea oamenilor, dispuși să înghită
absolut orice nerozie pentru un dram de
speranță, și lipsa de scrupule a indivizilor
care profită de ei și de banii lor amărâți.

Căci doar pensionari am văzut în sala de
așteptare.

Acuma aștept cu nerăbdare să vină
Braco în Canada sau să-l prind pe undeva
într-una din vacanțe. Mă reprofilez pe
escroci internaționali. Probabil nu știți
nimic despre acest personaj, așa că o să vă
fac un scurt istoric, începând cu prețul: în
România, un bilet ca să te bucuri de ser-
viciile tămăduitorului, croat la origine,
costă echivalentul a 15 dolari.

Braco vindecă cu privirea. Vinde
bilete, umple săli și urcă pe scenă pentru
zece minute. El se uită în gol, tu te uiți la
el și te vindeci, așa funcționează afacerea.
Trebuie să recunosc că-i un tip practic, și-
a eficientizat business-ul, a redus cheltu-
ielile: n-are nevoie de birou, nici de
Pentium sau program rusesc. Și ce e și mai
grozav, nici măcar nu e nevoie să fii
prezent fizic în sală. Pentru un preț rezo-
nabil te poți conecta la webcam-ul tămă-
duitorului în timpul unei reprezentații și te
vei vindeca de la distanță.

Au fost patru sesiuni în București
vineri, pe 4 martie, și pentru fiecare s-au
vândut toate biletele, iar pentru că cererea
era mare, sâmbătă s-au mai organizat
cinci. Unii și-au cumpărat bilete la mai
multe sesiuni, pe ideea că cu cât te zgâiești
mai mult, cu atât te vindeci mai repede și
mai temeinic.

Braco e bun la marketing, și-a asigurat

suportul unor vedete și asta i-a crescut cota
mai mult decât dacă ar fi umblat pe apă. Îl
recomandă, printre alții, Naomi Campbell
și Armand Assante.

Show-ul lui e un exemplu de manual:
la început urcă pe scenă un medic care vor-
bește despre autenticitatea miracolelor
mântuitorului serii iar la sfârșitul reprezen-
tației participanții sunt rugați să spună ce
au simțit. Și, bine-nțeles, oamenii simt
chestii, dacă le spui că trebuie să simtă
chestii.

Care-i morala poveștilor de mai sus?
Aveți încredere în softurile rusești ante-
computer și data viitoare când cineva se
holbează la voi în metrou, tratați-l cu
bunăvoință, căci nu se știe niciodată, poate
vrea doar să vă vindece?

Nu. Nu există nicio morală. Poate doar
o concluzie: oamenii sunt fascinanți.

Trebuie să mărturisesc că am o lejeră
jenă în a-i numi pe acești indivizi escroci.
Trucurile lor funcționează, unii oameni
chiar se vindecă. Nu pentru motivele pe
care le trâmbițează… întreprinzătorii, ci
dintr-unele concrete, pe care le-am amintit
mai sus: condiționare clasică, efectul
placebo etc. Și e absolut necesară toată
punerea în scenă pentru ca trucurile să
funcționeze.

Andrew Solomon, autorul „The Noon-
day Demon: An Atlas of Depression”, vor-
bește despre experiența dintr-o țară
africană unde s-a dus să studieze felul în
care africanii tratează depresia (el lup-
tându-se toată viața cu boala asta) și a tre-
cut printr-un ritual woodoo care implica
sânge de capră, capete de cocoș negru,
baie în sânge și nămol, șamd. Și, spre sur-
prinderea lui, ritualul a funcționat, s-a
simțit mai bine. Are de-a face cu faptul că
ți se ia o greutate de pe umăr, care-i pusă în
cârca unei zeități (sau unui guru, unui
tămăduitor) ceea ce te ajută să te relaxezi,
căci ai scăpat de povară, pentru un timp.

Și-atunci unde tragem linia? Scuză
scopul mijloacele? Dar asta e o poveste
lungă pe care prefer să o tratez cu altă
ocazie.

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.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4
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Softul rusesc și Braco mântuitorul
REALITĂ	I ALTERNATIVE

Braco, supranumit „The Gazer”, susține că are o legătură aparte cu soarele, fiind un fel de
conductă pentru transmiterea energiei divine.

Vă aşteaptă de Paști cu delicioasele  
sale produse proaspete!



1717

Angajez șoferi clasa 1 incorporați.
Lucru local, plătit la oră, camion atitrat.
Cerințe: cunoașterea limbii franceze,
minim 6 luni de experiență pe rută, nu mai
mult de 5 puncte pierdute. Tel: 514-836-
4288.

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.

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 lin-
iștită, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Tel: 514-663-3179.

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

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
electronic în fiecare încăpere. Autobuz în
fața blocului, situat la 5 minute pe jos de

complexul Forest. Tel: 514-683-3003.

Vând jachetă Canadian Goose culoare
neagră, cu glugă și blăniță, măsura M/L,
3/4, aproape nouă. Preț: 450$, negociabil.
Sunați la: 438-345-5340, între orele
09:00-17:00.

Vând rochie de mireasă, model deosebit,
la un preț foarte convenabil. Mărimea 14,
înălțimea 160-168 cm. Sunați la 514-748-
8352 pentru mai multe detalii.

Bărbat prezentabil, 42 ani, doresc să
cunosc o doamnă ( 30-48 ani) pentru o re-
lație stabilă, bazată pe comunicare, res-
pect, înțelegere, tandrețe și pasiuni
comune. stefan.teodoreanu@gmail.com.

Cetățenie canadiană, blondă, ochi al-
baștri, vorbitoare de franceză și engleză,
ocupație secretară, caut domn român pen-
tru o relație serioasă. Condiții: nefumător,
45-52 de ani, care lucrează, iubitor de ex-
cursii, exclus persoanele neserioase. Re-
lații la 514-256-4624, sâmbăta sau
duminica.

Cursuri de chitară pentru începători (copii
între 4-14 ani și adulți), de câte două ore,
sâmbăta între orele 12.00-18.00 și du-
minica între orele 10.00-16.00. Contact
(în fiecare zi după ora 18.00): Cristi, 514-
550-2774.

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

BOCCIA GIMNASTICĂ

Ana Pădurariu campioană la
gimnastică la Elite Canada

IIuulliiaann  CCiioobbaannuu,,  aauurr  șșii
aarrggiinntt  llaa  CCaammppiioonnaattuull
CCaannaaddiiaann  ddee  bboocccciiaa

Așa cum semnalam în
numărul trecut, anul acesta Cam-
pionatul canadian de boccia s-a
desfășurat în  Longueuil, la Cen-
tre sportif du CÉGEP Édouard-
Montpetit, în perioada 16-19
martie. Printre participanți s-a
numărat și atletul originar din
Chișinău, Iulian Ciobanu. El a
câștigat două medalii - una de aur
la perechi și una de argint la
proba individuală. 

Aceste medalii vin să se ală-
ture unui palmares bogat: bronz
la nivel individual la Campio-
natul canadian din 2015, argint
tot la nivel individual la Campio-
natul canadian din 2016, aur la

competiția pe echipe de la Boccia
Americas Team and Pairs Cham-
pionships în 2015 și argint pe
echipe la BISFed Boccia World
Open în 2016. 

În vârstă de 33 de ani, Iulian
practică acest sport de țintă,
asemănător jocului pétanque, din
2015, la categoria BC4. Anul tre-
cut a făcut parte din echipa cana-
diană de boccia la Jocurile
Paralimpice de la Rio de Janeiro,
clasându-se alături de coechi-
pierii săi pe locul 6, iar în prezent
se antrenează pentru a reprezenta
încă o dată Canada, la Jocurile
Paralimpice de la Tokyo din
2020. 

TENIS

Ana Pădurariu, gimnastă de
14 ani din Whitby, Ontario, de la
clubul Gemini, antrenată de
Elena Davydova şi Valery
Yahchybekov, a câştigat titlul de
campioană la competiţia Elite
Canada din Halifax. Elite Canada
este o competiţie naţională de
gimnastică artistică la care se
selectează gimnaştii care vor face
parte din echipa naţională a
Canadei şi care vor participa la
competiţiile internaţionale din
anul 2017.

Elite Canada a avut loc în
luna februarie și Ana a participat

ca junioară împreună cu Victoria
Jurcă din Montreal. Amândouă
au urcat pe podium după prima zi
de competiţie la categoria indi-
vidual compus, Ana pe primul loc
şi Victoria pe locul doi.

A doua zi de concurs, Ana a
participat la toate finalele pe
aparate câştigând medalia de aur
la fiecare aparat şi titlul de cam-
pioană. 

Următoarea mare competiţie
internaţională va avea loc în
aprilie la Jesolo, în Italia, unde
vor concura cele mai bune gim-
naste ale lumii.

Datorită performanţelor din
anul 2016 - campioană naţională
a Canadei la juniori, campioană
la competiţiile internaţionale Pan
Am din Bolivia şi Olympic
Hopes Cup din Cehia - Ana a fost
desemnată de către Gymnastics
Canada „Junior Athlete of the
Year”, iar antrenorii ei Elena şi
Valery au fost numiţi „the
Women’s Artistic Gymnastics
Junior Coaches of the Year”. 

AIDA PĂDURARIU
Agenda Românească
www.agendaromaneasca.com

Într-un interviu pentru site-ul WTA, Si-
mona Halep, care se pregăteşte intens pen-
tru a-şi îmbunătăţi performanţele în 2017,
a comentat pe marginea deciziei rusoaicei
Elena Vesina, câştigătoare a turneului Pre-
mier Mandatory de la Indian Wells, de a-și
revizui planurile privind vârsta la care se va
retrage din activitate.

„Elena a jucat foarte bine şi este o
sportivă extraordinară. A câştigat turnee de
Mare Şlem la dublu, este acolo în topul
tenisului actual. Are peste 30 de ani şi văd
că jucătoarele aflate la această vârstă joacă
mult mai bine decât înainte. Aşa că am
destul timp pentru performanţe, să câştig un
turneu de Mare Şlem, nu? Încă de anul tre-
cut, m-a relaxat gândul că mai am mulţi ani
de carieră. La început, mă gândeam că mă
retrag la 28 de ani, anul trecut am zis la 30
de ani. Acum, plănuiesc să mă retrag la 32
de ani”, a spus Halep pentru sursa citată.

În vârstă de 25 de ani, Simona Halep a

câştigat 14 titluri WTA şi a disputat 8 finale,
printre care cele de la Roland Garros şi
Turneul Campioanelor, în 2014.

În prezent ea participă la turneul de la
Miami, SUA, ce se desfăşoară în perioada
20 martie - 2 aprilie, pe suprafaţă dură, şi
este dotat cu premii totale în valoare de
6.993.450 de dolari.

Semifinalistă în 2015 şi sfertfinalistă în
2016 la Miami, Simona Halep a fost cotată
cu a treia şansă la câştigarea trofeului în
acest an, în condiţiile în care americanca
Serena Williams absentează. 

„Prima oară am jucat la Miami acum 5-
6 ani. Îmi place vremea de aici, sunt
condiţii perfecte. Este un turneu extraordi-
nar şi sunt încântată de fiecare dată când
particip. Este bine că este un turneu mixt,
la masculin şi feminin, atmosfera este foarte
bună. Încerc să dau ce am mai bun în
fiecare moment şi mă simt foarte bine”, a
mai spus Halep.

Simona Halep plănuiește să se retragă la 32 de ani

Ana Pădurariu - aur și Victoria Jurcă - argint, la proba de individual compus de la competiția de gimnastică
Elite Canada din Halifax.

Iulian Ciobanu, medaliat cu aur și argint la Campionatul canadian de
boccia 2017. FOTO: Facebook/IulianCiobanu.

Simona Halep
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BBAANNCCUURRII

☺- Dragă, suntem căsătoriţi de
peste 10 ani şi observ că am în-
ceput să facem dragoste numai
când ai tu nevoie de bani.
- Şi ce, după tine acest lucru nu se
întâmplă suficient de des? Că se
poate rezolva…  

☺- Mămico, nu pot să dorm.
Spune-mi, te rog, o poveste!
- Puiule, e trecut de 1 noaptea.
Las' că vine tăticul imediat şi când
o să-l întreb pe unde-a fost, o să
ne spună el o poveste!

☺Soţul ajunge acasă la 5
dimineaţa. Nevasta îl întreabă: 
- Unde ai fost, Superman? 
- Păi, să vezi, am fost cu nişte
clienţi în oraş. 
- Şi ai stat cu ei până la 5
dimineaţa, Superman? 
- Păi, da, am reuşit să obţin un
contract şi... 
- Şi după aia ce-ai mai făcut
Superman? 
- Păi, am fost să bem ceva la un
bar. 
- Şi pe urmă, Superman? 
- Păi, am fost la un bar de
streaptease, aşa au vrut clienţii,
dar a fost foarte urât şi plicticos.

Da’ de ce îmi tot zici Superman? 
- Păi doar Superman îşi mai
poartă chiloţii peste pantaloni. 

☺Am intrat într-un magazin să
cumpăr salam, iar la casă am ob-
servat un anunţ: „Ofertă specială -
la cumpărarea unei sticle de votcă
primeşti gratis 0,5 l de suc”. Şi
aşa de tare mi-a venit o poftă de
suc!

☺Ca urmare a situației financiare
actuale, guvernul Grindeanu a
luat hotărârea de a oferi fiecărui
român câte o slujbă. Slujba se va
ţine în ziua de duminică, în cadrul
parohiei de care aparţine fiecare.

☺Unele fete se îndrăgostesc de
un chip frumos, altele sunt vrăjite
de cuvinte dulci, iar altele nu pot
rezista unei purtări tandre. Pentru
toare celelalte există MasterCard.

☺Pană de curent în mall. Patru
persoane au rămas blocate în lift
şi o blondă pe scara rulantă.

☺Urare strămoşească: Să ai parte
de noroc exagerat, succese neme-
ritate şi bani nemunciţi!

9 5
3 4 6

8 4 5 7
7 2

1 5 9 8 7
1 3

2 6 3 1
8 7 4

3 2

SSUUDDOOKKUU

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a
surprizelor neplăcute, în care boala

te poate lua pe nepregătite în cele mai nepotrivite
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului mai
multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi suferi şi tu.
Financiar: Banii se adună greu, dar măcar se
adună, asta contează, pentru că ai nevoie de o
sumă mai mare pentru a-ţi pune în practică un vis.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de
sănătate nu se întrevede la orizont.

Dragoste: Nu e una dintre cele mai propice
perioade pentru nativii Taur din punct de vedere
sentimental. Financiar: Perspectivele sunt pro-
miţătoare şi toţi ai casei participă, alături de tine,
să adunaţi sumele respective.   

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te
trezeşti cu o febră musculară sau
cu stări de totală devitalizare.

Dragoste: Partenerul e dator să te menajeze, să te
susţină şi să te încurajeze, dar tu nu faci niciun
efort pentru a vedea care sunt problemele lui.
Financiar: Banii vin şi pleacă.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Posibil să fii nevoit să
iei măsuri mai drastice ca să

renunţi la ceva ce nu-ţi face bine. Dragoste:
Dragostea se desfăşoară exact după firea ta: calm
comod, fără răsturnări de situaţie şi fără
noutăţi spectaculoase. Financiar: Limitează-ţi
investiţiile cu risc şi în general nu-ţi lăsa situaţia
financiară în mâinile altcuiva.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate
nu te preocupă câtuşi de puţin şi dai

dovadă de o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu
este timpul unei discuţii decisive, încearcă să-ţi
păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce spui,
altfel ai putea să-ţi jigneşti partenerul. Financiar:
Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli, dar vei
reuşi să te descurci.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine
în pielea ta, te preocupă o durere
ascunsă, dar îţi este teamă să

înfrunţi realitatea şi să mergi la medic. Dragoste:
Fiind o perioadă foarte încărcată emoţional, nu
sunt excluse suferinţele din dragoste. Financiar:
Stai destul de bine financiar dar dacă te gândeşti la
un împrumut, recurge la cineva din familie. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta
experimente, abţine-te de la cure şi
tratamente dure sau neomologate.

Dragoste: Eşti în acord deplin cu persoana iubită
sau cu persoana care te interesează pe plan
sentimental. Financiar: Nu câştigi, mai mult
pierzi, așa că riscă cât mai puțin. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei
care au văzut lumina zilei după 30
octombrie, echilibrul general poate

fi perturbat. Dragoste: Romantismul nu e atât de
important acum, chestiunile practice atârnă mai
greu în balanţă. Financiar: Ideile care îţi vin
acum ar merita puse imediat în practică, pentru că
sunt rentabile şi pot atrage un profit.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru
majoritatea nativilor, dacă se
odihnesc mai mult. Dragoste:

Când e să suferi, suferi, nu te joci, şi lacrimile pot
însoţi multe nopţi pierdute, ducând dorul unei
perioade frumoase din viata ta de cuplu.
Financiar: Nu stai nici mai bine, nici mai
rău cu banii.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te
preocupă mai mult, eşti în formă
bună, ci mai mult a celor dragi care

nu se simt prea bine. Dragoste: Este o perioadă
mai dificilă, căci  nevoia ta de schimbare nu e res-
imţita în aceeaşi măsură de către partener. Finan-
ciar: Nu refuza nicio muncă din care pot apărea şi
bani, nu numai satisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care
ţi-i faci din orice au efect şi asupra

sănătăţii. Dragoste: Relaţia cu sexul opus e mai
greu de gestionat, şi asta numai din cauza
schimbărilor tale de spirit. Financiar: Banii sunt
pe teren sigur, dai dovadă de multă prudentă şi nu
iei decizii pripite.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Formă morală şi fizică
scăzută pentru nativii de la
sfârşitul lui februarie; atenţie la

temperaturile scăzute. Dragoste: Nu apare nimic
nou în cuplu, te mulţumeşti cu starea de confort
paşnic în care ai ajuns. Financiar: Banii nu sunt
pe un nivel foarte bun, dar, atât cât sunt, eşti
mulţumit şi liniştit.

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Ouă în avocado la cuptor
Fructele de avocado sunt o sursă bogată de
acizi grași esențiali. Avocado au rol protec-
tiv impotriva bolilor cardiovasculare, ajută
la controlul greutății corporale și îm-
bunătățesc abilitatea organismului de a ab-
sorbi în parametri optimi nutrienții
importanți din hrană. Avocado conțin foarte
puțină fructoză (asociată cu predispoziția
spre îngrășare) și circa 20 de nutrienti
esențiali, precum fibrele, potasiul, vitamina
E, complexul de vitamine B și acidul folic.

INGREDIENTE 
2 avocado mari
4 ouă
4 felii de bacon, prăjite și tăiate bucățele
sau, pentru o variantă vegetariană, 7-8 roșii

uscate tăiate în bucățele
8 linguri de mozzarella rasă
Arpagic (chives/ciboulette)
Sare și piper
Sos sriracha (opțional)
Verdețuri pentru decorat farfuria (opțional) 

MOD DE PREPARARE
1. Încălziți cuptorul la 400F/205C și
tapetați o tavă joasă cu hârtie de aluminiu.
2. Tăiați avocado în două, scoați sâmburii
și luați un pic din miez din fiecare jumătate
pentru a face mai mult loc oului (păstrați
resturile de avocado ca să le folosiți în
salate sau guacamole).
3. Puneți un pic de sare și piper peste avo-
cado și turnați ouăle. Cu cât avocado sunt

mai mari, cu atât încape mai mult ou.
4. Băgați-le la cuptor pentru aproximativ 20
de minute.
5. După ce s-au scurs cele 20 de minute,
scoateți tava și puneți peste fiecare avocado
2 linguri de mozzarella și o felie de bacon
bucățele sau una-două roșii uscate, tăiate
bucățele, dacă optați pentru varianta vege-
tariană. 
6. Băgați tava din nou în cuptor pentru încă
5-10 minute, până brânza se topește.
7. Lăsați-le să se răcească un pic și presărați
un pic de arpagic uscat pe deasupra și niște
sriracha dacă doriți. 

Fotografia înfățișează varianta vegetari-
ană, cu roșii uscate.
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