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Iulia So*an lansează volumul
„Osez Montréal!”
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Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior
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În această lună va fi
lansată la Montreal
cartea Iuliei Sofian
„Osez Montréal!”, o
colecție de 15 interviuri
cu montrealezi de di-
verse origini etnice și
culturale despre imi-
grație. INTERVIU  ► Pag. 4

TTTTAAAAXXXX AAAA     PPPP EEEE     CCCC AAAA RRRR BBBB OOOO NNNN ::::
CCCC ÂÂÂÂTTTT     DDDD EEEE     NNNN EEEE CCCC EEEE SSSS AAAA RRRR ĂĂĂĂ ,,,,
CCCC ÂÂÂÂTTTT     DDDD EEEE     EEEE FFFF IIII CCCC AAAACCCC EEEE ????

detalii în
pagina 7

Bilunar GRATUIT Anul 11   ■  Nr. 222 ■  2 noiembrie 2018

ARTĂ ȘI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ LA MONTREAL: FESTIVALUL
DIVERSITATE CULTURALĂ, A DOUA EDI�IE COMUNITATE ► Pag. 3

Canabis: Riscuri și bene*cii. Ce
spune știința?
Riscurile și beneficiile
canabisului sunt ates-
tate de cercetări științi-
fice. Este însă nevoie de
mai multe studii pentru a
determina totalitatea im-
plicațiilor la nivel de
sănătate publică a ca-
nabisului.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

■ Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu
rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la
Curtea Federală şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocați, vă asigură servicii în
drept matrimonial (divorț), comercial, civil, al imigrației
sau al muncii, precum și reprezentare la litigii în România
și la CEDO.
■ Onorarii rezonabile. Cărți de credit/debit sunt acceptate.
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Toll free: 1-866-995-5139

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

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

Corina Luca: Când ați pășit pentru
prima oară pe pământ canadian și care
au fost impresiile la început?
Iulian Ciobanu: 10 iulie, 2010. Canada
m-a primit foarte călduros și umed, erau
probabil 30°C și plouase când am ateri-
zat. Totul îmi atrăgea atenția, omenii,
străzile, automobilele, iarba verde - eram
extrem de entuziasmat de viitoarea mea a
doua patrie. Nu aveam nicio așteptare din
partea societății canadiene, mă simțeam
ca un nou născut.

CL: Care a fost primul dvs. contact cu
comunitatea de limbă română și cine v-
a acordat primul ajutor?
IL: Am fost găzduiți de către rudele soției
care erau stabilite în Quebec de șapte ani.
Nu am cerut ajutor comunității, am cerut
uneori ajutor prietenilor de aceeași ori-
gine - și nu doar de la ei. Pot să spun însă
cu mândrie că niciodată nu m-am simțit
respins ori ignorat de comunitate română.
Am avut onoarea să fac cunoștință cu per-
sonalități marcante din comunitate care
au adus o contribuție deosebită la dez-
voltarea științei și culturii canadiene. Tre-
buie să menționez că în 2017 am inițiat o
campanie de strângere de fonduri pentru
a-mi procura un fotoliu rulant de com-

petiție iar majoritatea donatorilor au fost
din comunitatea română. 

CL: Care sunt trei lucruri realizate de
dvs. în Canada de care sunteți mândru?
IL: Mă mândresc cu copiii mei care s-au
născut canadieni și cu faptul că familia
mea reprezintă astăzi un model de succes
privind integrarea socială. Nu-mi ascund
identitatea culturală, ba din contră, ori de
câte ori am posibilitatea să povestesc
celor din jur despre identitatea mea cultu-
rală, o fac cu mare plăcere.

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici co-
munității române din Montreal, care ar
fi acestea? 
IL: Nu opuneți rezistență schimbărilor, nu
vă irosiți timpul vieții pentru ceea ce tim-
pul oricum va schimba.

CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe
care le-ați adresa comunității noastre?
IL: Societatea canadiană este multicultu-
rală, bogăția acestei societăți suntem noi
toți, cetățeni din toate colțurile lumii, care
aici în Canada dezvoltăm o societate
model apreciată în toată lumea. Aportul
socio-cultural pe care îl aducem Canadei
este fără de preț. Să ne ascundem identi-
tatea ori s-o uităm ar însemna să privăm
Canada de ce are mai frumos și important:
diversitatea. Adesea, la prima vedere,
această diversitate pare să semene ură sau
invidie și să ducă la crearea de caste în-
chise ș.a.m.d. Totul este însă schimbător
iar ceea ce ne sperie sau îngrijorează
astăzi, mâine se poate transforma în bine.
Sute de mii de ani omul a populat întreaga
planetă și a dus întotdeauna cu el ceva din
trecutul său. Vă îndemn să fiți răbdători
și să sesizați oportunitățile ce vi se pre-
zintă, să nu vă sperie schimbarea, să păs-
trați și să transmiteți mai departe ceea ce
ne face să fim mai buni și frumoși. 

Corina Luca este de profesie farmacist, cu
o pasiune pentru scris și pictat. Ea este
președinta Asociației Culturale Române și
secretară de redacție la revista Candela de
Montreal.

Iulian Ciobanu, primul sportiv paralimpic de
boccia de origine română din istoria Canadei

În acest an al Centenarului Unirii, mai
multe asociații de limba română din
Montreal au decis să sărbătorească îm-
preună acest eveniment istoric, orga-
nizând o serie de conferințe și
evenimente și creând o Medalie a Cente-
narului specifică comunității noastre. Iată
asociațiile participante: Asociația Cultu-
rală Română, Comunitatea Moldovenilor
din Quebec, Asociația Română din
Canada, Comunitatea Română din Mon-
térégie, Asociația Scriitorilor de Limba
Română din Quebec, Cenaclul literar
Eminescu, Asociația Canadiană a Scriito-
rilor Români, Asociația Artizana, Asoci-
ația Dor, Academia Educativă din
Montreal, revista Pici Voinici, Asociația
Tricolor, Asociația Românilor din Laval. 
Medalia Centenarului este menită să
omagieze acei români-canadieni care
prin activitățile lor contribuie la buna
reputație a comunității, se remarcă în so-
cietatea canadiană și promovează cultura
română. Medalia a fost creată de artistul
grafician Iulian Gherștoagă. Ea este ro-
tundă, de culoare aurie, fiind prevăzută
cu o panglică roșie. Medalia înfățișează
logo-ul Centenarului specific Montrealu-
lui, cu conturul României Mari, frunza
de arțar și inscripția „Centenarul Unirii
1918-2018, Montréal, Canada”. 
Medalia va fi decernată până la sfârșitul
acestui an, iar ziarul  Accent Montreal vă
va prezenta o serie de interviuri cu câteva
din personalitățile recompensate cu
această medalie jubiliară. În această
ediție: Iulian Ciobanu, vicecampionul
Canadei la boccia și deținătorul unui
palmares impresionant de medalii.

Repere biografice
Iulian Ciobanu s-a născut pe 29 iulie
1983, la Chișinău, Republica Moldova.
La vârsta de 11 ani este diagnosticat cu
distrofie musculară progresivă, fapt ce
nu l-a descurajat câtuși de puțin în con-
tinuarea studiilor și a activităților sale
extracurriculare. După absolvirea liceu-
lui se înscrie la Universitatea de Stat din
Moldova, facultatea de Psihologie, de-
venind membru al asociației de studenți
cu dizabilităţi Gaudeamus și voluntar la
Centrul Internațional „La Strada” pentru
prevenirea traficului de persoane. În
2008, odată studiile universitare
încheiate, obține un post la Asociația de
Caritate și Asistență Socială ACASĂ.
În vara anului 2010 imigrează în
Canada. La scurt timp de la sosirea sa
aici se înscrie în programul de francizare
și devine voluntar la Centre d'action
bénévole du grand Châteauguay pentru a
cunoaște mai îndeaproape societatea
canadiană și a-și facilita integrarea so-
cială. 
În perioada 2012-2015 lucrează în
domeniul integrării pe piața muncii și
apoi ca agent de développement en
loisir. În 2014 descoperă boccia, un
sport adaptat, care se aseamănă cu jocul
pétanque. Boccia este un sport pe care îl
practică persoanele cu handicap fizic,
fiind o disciplină paralimpică încă din
1984. În același an este invitat de
antrenorii echipei naționale canadiene să
se antreneze periodic împreună. În scurt
timp, grație potențialului său de sportiv
de performanță, este invitat să participe
la selecția echipei naționale de boccia
2015, iar în primăvara aceluiași an
câștigă medalia de bronz la campionatul
Canadei. În 2016, Iulian devine primul
sportiv paralimpic de boccia de origine
română din istoria Canadei. 
În prezent, Iulian Ciobanu are peste 30
de competiții la activ, cu 27 de medalii
câștigate dintre care 10 de aur, 10 de
argint și 7 de bronz. Pentru al doilea an
consecutiv este vice campionul Canadei
și al 22-lea în clasamentul internațional.

FOTO: Anatol Ciobanu.

Iulian Ciobanu la Campionatul Mondial
de boccia, Liverpool 2018. FOTO:
François Prince.
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Festivalul Diversității Culturale este
menit să sublinieze și să promoveze teza-
urul muzical cultural românesc și cel
universal, alături de artiști de origine
română și canadiană. Concertele din
cadrul festivalului vor avea loc sâmbătă,
24 noiembrie 2018 la Montreal, sala bi-
sericii St-Edouard, și duminică, 25
noiembrie 2018 la Ottawa, sala bisericii
St-Joseph. Ele vor prezenta publicului
oratoriul românesc Mănăstirea Argeșu-
lui (Legenda Meșterului Manole) a com-
pozitorului Iacob Mureșianu și multe alte
piese semnate de compozitori universali.
Spectatorii de origine română vor re-
cunoaște cu siguranță una dintre cele mai
frumoase piese compuse vreodată de un
român, cunoscută prin fragmentul care
timp de decenii a constituit genericul
emisiunii Teleenciclopedia: este vorba de
Moment Muzical de Nicolae Kirkulescu.
Multe alte asemenea bijuterii muzicale
vor fi prezentate în prima parte a concer-
tului.

Alături de corul și orchestra „La
Muse” Festivalul Diversității Culturale îi
are ca invitați pe soprana Marina Ne-
gruță, tenorul Liviu Iftene, solist al Ope-
rei din Brașov, tenorul Jaime Sandoval și
baritonii Igor Antoci și Pierre Rancourt.
Acesta din urmă, solist la Opéra de Mon-
tréal și recunoscut pentru eleganța
prezenței sale scenice și timbrul vocal
cald și distinct, se află la prima sa cola-
borare cu asociația La Muse Héritage

Musical. Acestor soliști vocali li se vor
alătura ca invitați violonista Anastasia
Vîrlan și pianistul Beguentch Gueldyev.

Reamintim cititorilor noștri că în ul-
timii zece ani, asociația La Muse
Héritage Musical a organizat concerte pe
a căror scenă au urcat atât artiști români
cât și canadieni. Asociația a fost înfi-
ințată la inițiativa Ioanei German,
președinta acesteia și dirijoarea corului
La Muse, cu scopul de a organiza eveni-

mente culturale și de a promova muzica
clasică, în special cea românească.

Festival Diversité Culturelle
Manoliana, âmes de légende
24 noiembrie, ora 19.00
Biserica St-Édouard, St-Denis colț cu
Beaubien (metrou Beaubien)
Bilete: 25$ în pre-vânzare, 35$ la ușă;
www.eventbrite.com Manoliana
Rezervări: 450-448-0797

ACCENT MONTREAL

Artă și cultură românească la
Montreal: Festivalul Diversitate
Culturală, a 2-a ediție

CONCERT | LA MUSE HÉRITAGE MUSICAL

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

AVOCAT & MEDIATOR
Civil: responsabilitate civilă, vicii ascunse,
acțiuni imobiliare
Familial: divorț, separare, încredințare copii,
pensie alimentară, DPG
Dreptul muncii: concediere, CSST, hărțuire
psihologică
Drept fiscal: contestare avize de cotizație -
federale și provinciale

Divorț amiabil

Testamente și mandate
Contracte

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5 Montmorency
450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

În zilele de 24 și 25 noiembrie, asociația culturală La Muse Héritage Musical din
Montreal va organiza, în colaborare cu Institutul Cultural Român, a doua ediție a eveni-
mentului bienal Festivalul Diversității Culturale.

►

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Eminescu vă invită la întâlnirea sa de
joi, 15 noiembrie, ora 18:00, la Centrul Comu-
nitar 6767 Côte-des-Neiges din Montreal, sala
697. Invitați: Silvia Ionescu, Marcela Straua,
Violeta Necula, Melania Rusu Caragioiu şi
Jacques Bouchard. Eva Halus își va prezenta
volumul de poeme Mirages et réalité, semnat
împreună cu David Brême şi apărut în 2018 la
editura L’Essor du livre. Pentru mai multe in-
formaţii, puteţi comunica cu Leonard I. Voicu,
preşedintele cenaclului, la 514-910-6738 sau
leonardvoicu@gmail.com.

LANSARE DE CARTE LIA RUSE
Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din
Quebec (ASLRQ) în colaborare cu Asociaţia
Culturală Română (ACR) organizează în data
de 17 noiembrie 2018, începând cu ora 14:00,
la Centrul comunitar 6767 Côte-des-Neiges,
sala 601-1, lansarea volumului poetei Lia
Filoteia Ruse Frânturi de veșnicie, apărut anul
acesta la Editura Singur din Târgoviște. Cartea
va fi prezentată de Adrian Erbiceanu și Eva
Halus. Autoarea va recita poeme din volum și
va da autografe. Un mic bufet va fi servit
audienței.

PETRECERI DE 1 DECEMBRIE, CRĂCIUN ȘI
REVELION
DJ Petro invită românii din Montreal și împre-
jurimi să sărbătorească Ziua României și Cen-
tenarul Marii Unirii la sala PB Banquet (1025
rue Elizabeth, Laval, H7W 3J7), sâmbătă, 1 de-
cembrie, începând cu ora 19.00. Detalii preț și
meniu în afișul din pagina 9.
Revelionul organizat de DJ Petro va avea loc la
Centrul de evenimente Carlton - Groupe Re-
naissance și vă propune cele mai tari hituri din
toate genurile muzicale. Detalii preț și meniu în
afișul din pagina 9.
Restaurantul Bravo, situat 6925 av du Parc,
Montreal, organizează petreceri de Crăciun în
zilele de 24 și 25 decembrie și de Revelion pe 31
decembrie. Muzică live, spectacole, Moș Cră-
ciun. Detalii în pagina 11.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

Corul și orchestra La Muse.
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Eva Halus: Iulia Sofian, pornind chiar
de la subiectul cărții dumneavoastră, imi-
grarea și integrarea, ce v-a determinat să
emigrați în Canada și care au fost primii
pași făcuți aici?
Iulia Sofian: Am ajuns la Montreal în
2008, din dorința de a trăi într-o societate
diferită, încă necunoscută după 19 ani de
la revoluție. Nu m-am înșelat. În acești 10
ani am retrasat ani de istorie, ceea ce poate
n-aș fi reușit într-un alt context.

Pentru a integra piața muncii într-un
timp scurt, m-am hotărât să continui în
domeniul asigurărilor și am urmat un pro-
gram în Asigurări la Colegiul O’Sullivan
din Montreal, un colegiu renumit prin ex-
celență în calitatea învățământului și în
care relațiile umane sunt neprețuite, ceea
ce explică și faptul că, 10 ani mai târziu,
biblioteca acestei instituții a fost locul care
a găzduit lansarea privată a primului meu
volum de interviuri despre integrare so-
cială și profesională.

După un an și jumătate într-un cabinet

de brokeraj la Montreal, în 2011 am decis
să fac o schimbare. Trei ani mai târziu am
terminat programul masteral în Științele
Informării la Universitatea din Montreal și
în prezent lucrez în acest domeniu.

EH: Înțeleg că apariția acestei cărți s-a
produs într-un mod firesc, ca o sinteză a
unei perioade de viață de început pe
pământul canadian.
IS: Proiectul „Osez Montréal! La
recherche, le processus, le grand tableau,
par des témoignages inspirants des gens
qui aiment redonner” este un proiect per-
sonal, care a prins viață în urma unui bi-
lanț, în efervescența perioadei din jurul
vârstei de 40 de ani. Doream să folosesc
experiența dobândită în toți acești ani într-
un proiect la care să lucrez cu pasiune și
care să aibă o utilitate la nivel social. Și
atunci am decis să întâlnesc oameni care
să-și povestească experiența de integrare,
cu scopul de a-i ajuta pe cei care încă nu-
și găsesc reperele, pe cei care decid să

înceapă un proces de emigrare, indiferent
din ce parte a lumii ar fi ei, pe toți cei ce
vor să facă o schimbare majoră în viața
personală sau profesională. Câteva inter-
viuri în variantă mai scurtă au fost publi-
cate în Le Guide de Montréal-Nord, între
2015 și 2016. În 2016, am susținut o con-
ferință la Colegiul O’Sullivan despre
reușita personală și profesională.

EH: Iar Colegiul O’Sullivan v-a fost re-
cunoscător...
IS: Da, în iunie 2016, Colegiul O’Sullivan
m-a onorat acordându-mi Prix du Prési-
dent pentru integrare profesională și so-
cială.

EH: Vorbiți-ne puțin despre cartea dum-
neavoastră. Ce poate descoperi cititorul,
în afară de interviuri?
IS: Pe lângă cele 15 interviuri cu cetățeni
veniți din România, Haiti, Polonia, Maroc,
Turcia, Chile, Franța, Mexic și Algeria,
care își relatează parcursurile profesionale
și adaptarea la noua societate, volumul
„Osez Montréal!” cuprinde statistici des-
pre situația din țările de origine ale per-
soanelor intervievate, câteva resurse la
sfârșitul fiecărui interviu, o listă de sugestii
de lectură adresată celor ce vor să apro-
fundeze subiectul și o invitație de a comu-
nica cu mine, în eventualitatea unei
colaborări (interviuri, ateliere, conferințe).
Este disponibil pe www.amazon.ca, în
ediție tipărită și versiune kindle, și gratuit
la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec și Bibliothèque et Archives
Canada. Cartea este autopublicată pe Ama-
zon.com cu ajutorul aplicației Kindle Pu-
blishing Amazon. În Prefață cititorii vor
găsi și cuvintele calde ale fostei deputate
provinciale de Bourassa-Sauvé și preșe-
dintă a Comisiei de Cultură și Educație,
Me Rita Lc de Santis, care subliniază am-
prenta umanismului și reflecțiilor calme cu
care a fost abordat subiectul acestei cărți.

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 două de interviuri cu perso-
nalități românești din Montreal.

Iulia So�an: „Osez Montréal!”
În această lună va fi lansată la Montreal cartea Iuliei Sofian inti-

tulată „Osez Montréal!”, o colecție de interviuri care vorbesc despre
experiențele legate de imigrare ale câtorva montrealezi de diferite
origini culturale și etnice. Cu acest volum, autoarea intenționează să
vină în ajutorul celor care se hotărăsc să emigreze aici, indiferent din
ce colț de lume vin. O prelansare privată a avut loc pe 16 octombrie la
colegiul O’Sullivan din Montreal, evenimentul fiind anunțat la emisi-
unea Arts et lettres de pe canalul de televiziune ICI Télévision.
Lansarea oficială va avea loc pe 11 noiembrie 2018 la Galeria de
Artă 3440.

►

OSEZ MONTRÉAL!
Lansarea volumului va avea loc pe 11
noiembrie 2018 la Galeria de Artă
3440 (3440 Fleury Est Montreal),
între orele 15.00 și 17.00. Eveni-
mentul va fi găzduit de Centre Multi-
ethnique de Montréal-Nord și de
Association des Artistes en Arts Vi-
suels du Nord de Montréal.

Iulia Sofian, repere
biografice
Iulia Sofian s-a născut în România,
județul Călărași, localitatea Oltenița. A
urmat școala primară și liceul în această
localitate, iar în 2001 a terminat Facul-
tatea de Litere la Universitatea din Bu-
curești, secția Bibliologie și Științele
Informării, cu o lucrare cu tema: „Infor-
mația pentru jurnalul TV”. Apoi, din
dorința de a și preda, în 2003 a terminat
un certificat în Didactică și Pedagogie la
Facultatea de Psihologie și Științele
Educației din cadrul aceleiași univer-
sități. În același an, printr-un concurs de
împrejurări, a urmat un curs de asigurări
și a început o carieră în acest domeniu.
După câteva cursuri de scurtă durată în
marketing, asigurări, bănci, din dorința
de a-și continua cariera în mediul privat,
a decis să se înscrie, în 2005, la un mas-
ter în Comunicare și Relații publice în
afaceri la Academia de Studii Econo-
mice din București, pe care l-a terminat
în 2007, an în care s-a născut și primul
copil.
Stabilită în Canada, la Montreal, în
2008, Iulia a continuat în domeniul asi-
gurărilor, completându-și studiile la
Colegiul O’Sullivan și lucrând într-un
cabinet de borkeraj.
În 2014 a obținut un master în Științele
Informării de la Université de Montréal,
domeniu în care lucrează în prezent.
„Osez Montréal!” este primul său
volum publicat.

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

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

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

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
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Salonul de carte de la Montreal este
cel mai mare salon de carte francofonă
din America de Nord și unul dintre cele
mai mari din lume, alături de cele de la
Paris și Beirut. Pentru a vă face o idee
despre amploarea acestui eveniment,
menționăm că în 2017 el s-a bucurat de
peste 119.000 de vizitatori.

De la prima sa ediție în 1950 și până
în 1977, perioadă în care evenimentul a
avut o talie mai restrânsă, el a fost găz-
duit de hotelul Windsor. Atunci când
numărul de participanți s-a lărgit simți-
tor, începând cu 1978, Place Bonaven-
ture a devenit un loc mult mai potrivit
pentru Salonul de carte de la Montreal.
Din toamna lui 2019, acesta se va ține
la Palais de Congrés.

Ca și la edițiile precedente, pe lângă
expunerea noilor apariții editoriale în
standuri numerotate, care se pot identi-
fica pe harta oferită la cumpărarea bile-
tului și existentă și pe site-ul
www.salondulivredemontreal.com, o
mulțime de ateliere, expoziții, confe-
rințe, lansări de carte, sesiuni de auto-
grafe și decernări de premii literare vor
avea loc pe durata celor șase zile ale Sa-
lonului.

Din cele câteva sute de activități
propuse vă recomandăm prezentarea
unei colecții de cărți audio, întrecerea
națională între cărți, Zone ICI ARTV și
Zone Jeunesse, toate prezentate de către
Radio-Canada în Studioul Radio-

Canada de la Salon, miercuri, 14
noiembrie, între orele 9.00 și 21.00.

Un moment important al acestei
ediții va fi evenimentul Livre comme
l’air, inițiat de Amnesty International,
PEN Quebec și Uniunea Scriitorilor
Quebechezi (UNEQ) pentru a sublinia
solidaritatea cu scriitorii persecutați în
țări precum China, Azerbaidjan, Turcia,
Eritreea, Rusia, Emiratele Arabe și
Siria, și a marca eliberarea în luna oc-
tombrie a.c. a boggeriței și activistei

politice și de mediu Nguyen Ngoc
Quynh din Vietnam, arestată acum doi
ani pentru criticile sale aduse guvernu-
lui vietnamez privind corupția, încăl-
cările repetate ale drepturilor omului și
dezastrul ecologic de la o uzină de oțel.
Evenimentul va avea loc vineri, 16
noiembrie, la ora 19.45, la Place Con-
fort TD.

Anul acesta, din partea comunității
române nu vor participa prea mulți au-
tori și nu va exista standul Asociaţiei
Canadiene a Scriitorilor Români, cu
care publicul era obișnuit. Semnalăm
însă prezența poetei (și pictoriței) Eva
Halus la Distribulivre, Maison d’Édi-
tion L’Essor du Livre, aflată la standul
747, cu volumul de versuri Mirages et
réalité, scris împreună cu David Brême.
Cartea, centrată pe două tematici prin-
cipale - natura și meditația -, conține o
serie de 12 colaje de hârtie japoneză
(chyogami) realizate de către Eva
Halus. Autoarea va fi prezentă la stand
vineri, 16 noiembrie, între orele 12.00
și 15.00.

Dacă doriți să participați ca voluntar
la Salon, informațiile sunt disponibile
la www.salondulivredemontreal.com.

Prețul unui bilet este de 8$; stu-
denții și vârsta de aur (65+) plătesc 6$,
iar copiii sub 12 ani intră gratuit.
Adresa: Place Bonaventure, 800 rue de
la Gauchetière O.

ACCENT MONTREAL

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

EVENIMENT

Un nume românesc la Salonul
de carte de la Montreal

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

OCTAV LA FESTIVALUL DE FILM EUROPEAN
DE LA OTTAWA
Cea de-a 34-a ediție a Festivalului de Film
European (EUFF) de la Ottawa se va des-
fășura anul acesta în perioada 16 noiembrie -
2 decembrie 2018, la Alma Duncan Salon -
Ottawa Art Gallery. EUFF este un proiect de
anvergură al EUNIC Canada, menit să popu-
larizeze producțiile europene pe continentul
american și este realizat în comun de misiu-
nile europene acreditate în Canada, institutele
culturale europene și Delegația Uniunii Eu-
ropene la Ottawa (în cooperare cu parteneri
locali).
Filmul ales spre prezentare de către Ambasada
României în Canada, în urma selecției reali-
zate împreună cu Canadian Film Institute, este
Octav, în regia lui Serge Ioan Celibidachi și
cu Marcel Iureș în rolul principal, premiat cu
Gopo, filmul cu cei mai mulți spectatori în
România în anul 2017. Octav va rula du-
minică, 18 noiembrie 2018, ora 18.30, la
Alma Duncan Salon - Ottawa Art Gallery.

ANIVERSAREA CATEDRALEI SF. IOAN
BOTEZĂTORUL
Catedrala Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Calinic
de la Cernica din Montreal își sărbătorește a
45-a aniversare în zilele de 9, 10 și 11 noiem-
brie 2018, cu următorul program:
Vineri, 9 noiembrie, ora 19.00: Taina Sf.
Maslu săvârșită de P.S. Părinte Episcop Ioan
Casian, împreună cu preoții și diaconii sluji-
tori;
Sâmbătă, 10 noiembrie, ora 18.00: Vecernia
Mare cu Litie, cuvânt de învățătură și dialog
duhovnicesc;
Duminică, 11 noiembrie, ora 9.00: Utrenia;
ora 10.30: Sfânta Liturghie arhierească
săvârșită de IPS Mitropolit Nicolae al
Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două
Americi și de PS Episcop Ioan Casian al Epis-
copiei Ortodoxe Române a Canadei, împreună
cu preoții și diaconii slujitori; ora 13.00: masa
festivă pentru aniversarea celor 45 de ani ai
Catedralei, la care toată lumea este invitată și
binevenită.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

Cea de-a 41-a ediție a Salonului de carte de la Montreal va avea loc în perioada 14-19
noiembrie la Place Bonaventure. O pleiadă de edituri din Europa și din cele două Americi
și peste 2.000 de autori quebechezi vor fi prezenți la acest eveniment. Printre ei, un nume
românesc, o poetă din Montreal: Eva Halus.

►
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

CÂT DE NECESARĂ ESTE O
TAXĂ A CARBONULUI?

Noul raport al Consiliu-
lui Interguvernamental pri-
vind Schimbările Climatice
al ONU (IPCC), dat publi-

cității la începutul lunii octombrie a.c., este
cel mai dur avertisment pe care acest for in-
ternațional l-a lansat până în prezent:
omenirea trebuie să se asigure că încălzirea
globală nu depăşeşte 1,5 grade Celsius.
După acest prag, sute de milioane de vieți
omenești vor fi pericol datorită creşterii
semnificative a riscului de secetă, inundații,
călduri extreme şi sărăcie. Pentru a atinge
această țintă sunt necesare schimbări ur-
gente și fără precedent în istoria umanității
privind economia, agricultura și modul nos-
tru de viață. Altfel, dacă tendințele actuale
se mențin, limita de 1,5 grade Celsius ar
putea fi depășită în scurt timp, în 2040.

La scurt timp de la lansarea acestui ra-
port, pe 23 octombrie, guvernul federal a
anunțat că începând cu 2019 va impune o
taxă pe carbon provinciilor care nu au
aderat la planul Canadei de a îmbina
creșterea economică cu lupta împotriva
schimbărilor climatice (pan-Canadian
framework on climate change). O taxă pe
carbon implică plata unei sume de bani pen-
tru fiecare tonă de emisii de gaze cu efect de
seră (GES) generate în urma utilizării com-
bustibililor fosili - cărbune, petrol sau gaz
natural.

Astfel, Saskatchewan, Manitoba, On-

tario, New Brunswick, Yukon și Nunavut
vor trebui să plătească o taxă de 20$ pe
fiecare tonă de emisii de gaze cu efect de
seră, urmând ca aceasta să crească cu 10$
pe an până la suma de 50$ pe tona de emisii
în 2022. La 20$/tonă GES, creșterea medie
aproximativă a prețului la benzină este
estimată (de către guvern) să se situeze la
4,42 cenți la litru; pentru gazul natural
aceasta va fi de 3,91 pe metru cub, iar pen-
tru propan de 3,10 cenți la litru.

Banii pe care federalul îi va colecta din
această taxă vor fi returnați cetățenilor în
proporție de 90%, sub forma unor reduceri
fiscale (Climate Action Incentive pay-
ments). Pentru majoritatea populației ele
vor fi superioare costurilor pe care taxa pe
carbon le va genera - estimările guverna-
mentale plasează această sumă la aproxi-
mativ 300$ în 2019, pe familie, pentru cele
mai multe dintre familiile canadiene, ur-
mând ca ea să se mărească pe măsură ce
taxa pe tona de GES va crește. Restul de
10% vor merge la spitale, școli și companii
pentru a încuraja dezvoltarea ideilor verzi.

Planul federalului nu face unanimitate,
premierul conservator din Ontario, Doug
Ford, fiind unul dintre cei mai vocali opo-
nenți. Opoziția sa nu constituie însă o sur-
priză, căci conservatorii canadieni, federali
sau provinciali, nu sunt favorabili acestei
taxe deoarece pe de-o parte o consideră ca
fiind prejudicioasă pentru finanțele canadi-
enilor, iar pe de alta schimbările climatice
nu reprezintă o preocupare importantă pe
agenda lor politică.

În același timp, majoritatea eco-
nomiștilor este de părere că taxa pe carbon

reprezintă cel mai eficient și rentabil mod
de a reduce emisiile de gaze cu efect de
seră. Un stimulent pentru companii și indi-
vizi de a face alegeri mai bune și mai conș-
tiente în ceea ce privește mediul
înconjurător și pericolul încălzirii globale.

De necesitatea acestei taxe puțini ar tre-
bui să se mai îndoiască. Canada este unul
dintre marii poluatori ai lumii (locul 10 în
topul mondial) și, din păcate, una din țările
cu o tradiție în a nu-și respecta angaja-
mentele de mediu, care și așa sunt consi-de-
rate printre cele mai puțin ambițioase din
cadrul OCDE. Dependența economică a
Canadei de energiile fosile este în mare
parte responsabilă pentru discrepanța din-
tre ceea ce se vorbește și ceea ce se face în
realitate și incoerența politicilor sale de
mediu din ultimele decenii.

SITUA�IA ÎN QUEBEC
Quebecul a fost prima provincie cana-

diană ce a impus o taxă pe carbon firmelor
producătoare de energie acum mai bine de
un deceniu, în 2007. În 2013, provincia a
adoptat un sistem de plafonare și comer-
cializare (cap-and-trade), alăturându-se, un
an mai târziu, Californiei și formând astfel
cea mai mare „piață a carbonului” din
America de Nord. Această piață permite in-
dustriilor din ambele jurisdicții să cumpere
și să vândă certificate de emisii eliberate de
provincia Quebec sau statul California.
Piața vizează companiile care emit cel puțin
25,000 de tone de GES anual (producători
de electricitate, companii din industria alu-
miniului, cimentului, distribuitori de carbu-
ranți și combustibili fosili etc.). La 1
ianuarie 2018, Ontario a devenit parte din

acest sistem de plafonare și comercializare,
alături de Quebec și California, însă după
ce a câștigat alegerile din această vară,
Doug Ford a pus capăt acestei participări.

Toate veniturile pe care Quebecul le
realizează din vânzarea certificatelor de
emisii sunt vărsate într-un Fond Verde, pe
care provincia îl folosește pentru a reduce
emisiile de carbon și pentru a se adapta
schimbărilor climatice. Până acum (sep-
tembrie 2018), suma vărsată în acest fond
verde se ridică la peste 2,6 miliarde de
dolari.

Implementarea acestui sistem și faptul
că Quebecul este bogat în resurse
hidraulice, producând 99% din electrici-
tatea de care are nevoie din surse cu foarte
puține emisii, face ca acesta să fie cea mai
performantă provincie canadiană privind
reducerea gazelor cu efect de seră, ocupând
un onorabil loc 7 în cadrul OCDE.

Sistemul de plafonare care funcționează
deja de cinci ani aici nu va fi schimbat după
introducerea taxei pe carbon în 2019. Que-
becul nu va avea această taxă iar cetățenii
nu vor primii reducerile fiscale oferite de
federal. Singura schimbare va fi prețul
minim al tonei de GES, care se va armoniza
cu cel stabilit de federal și cu creșterile suc-
cesive preconizate, i.e. 20$/tonă în 2019
față de 19,77$/tonă cât este în prezent.

CÂT DE EFICACE VA FI ACEASTĂ TAXĂ?
Deși taxa pe carbon se bucură de spri-

jinul unui larg număr de economiști ca fiind
cel mai potrivit mod de a adresa problema
emisiilor de gaze cu efect de seră, părerile
sunt mult mai împărțite atunci când vine
vorba de prețul poluării. La ora actuală,
prețul mediu al carbonului în cele mai pu-
ternice 42 de economii ale lumii este de 8$
pe tonă. Cei 20$ propuși de guvernul
Trudeau, preconizați să ajungă 50$ pe tonă
în 2022, par rezonabili raportat la acest preț
mediu.

IPCC avansează însă cu totul alte sume,
cu mult peste acești zeci de dolari: 5,000$
până în 2030, cu posibilitatea ca prețul unei
tone de emisii să ajungă chiar și la 27,000$
în 2100. Pentru IPCC problema schim-
bărilor climatice este atât de gravă și de pre-
santă, încât numai acest tip de soluții mai
pot fi viabile. Iar taxa pe carbon este con-
siderată doar o mică parte din acțiunea pe
care umanitatea în ansamblu trebuie să o în-
treprindă pentru a evita o catastrofă, de la
reconstruirea din temelii a întregii infra-
structuri de energie de pe planetă, la schim-
barea practicilor agricole și a dietei noastre
pentru a reduce emisiile de dioxid de car-
bon asociate sectorului fermier sau înce-
tinirea ritmului de creștere al populației.

Rămâne deci de văzut cât de eficace va
fi această taxă pe carbon și dacă prețul pe
tona de emisii va trebui să fie mărit dincolo
de baremul de 50$ preconizat.

Taxa pe carbon: Cât de necesară, cât
de e�cace?

Pe 23 octombrie, guvernul federal a anunțat că începând cu anul viitor va impune o taxă pe
carbon provinciilor care nu au aderat la planul Canadei de a îmbina creșterea economică cu
lupta împotriva schimbărilor climatice (pan-Canadian framework on climate change).

►

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



Vineri 2 noiembrie 2018Vineri 2 noiembrie 2018 ■ PAG. 7PAG. 777 FILE DE ISTORIE

În Canada, ziua de 11 noiem-
brie este dedicată memoriei
soldaților căzuți în cele două
războaie mondiale și în cele
din Coreea și Afghanistan,
precum și în misiunile de
menținere a păcii.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accenmontreal.com

Remembrance Day (Jour
du Souvenir) a fost observată
pentru prima oară în 1919, în
țările Commonwealth-ului,
pentru a marca armistițiul
care a încheiat Primul

Război Mondial, intrat în vigoare pe 11
noiembrie la ora 11:00 a.m., cu un an
înainte.

11 noiembrie este o sărbătoare publică
(i.e. zi liberă pentru majoritatea lucrătorilor,
atât din sectorul public, cât și din cel privat)
în majoritatea provinciilor și teritoriilor ca-
nadiene. Excepție fac Manitoba, Quebecul

și, cu unele nuanțe, Ontario și Nova Scoția.
Aceasta nu înseamnă că în aceste provincii
jertfa soldaților nu este apreciată și onorată.
În Montreal, de exemplu, au loc în fiecare
an multiple evenimente - parade, ceremonii
civile și religioase - în parcuri, școli sau pe
străzi, pe toată durata săptămânii pre-
mergătoare zilei de 11 noiembrie.

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Ultimul soldat din țările Common-

wealth-ului care a căzut victimă Primului
Război Mondial este un canadian, George
Lawrence Price, răpus de un glonț la 10:58
a.m. pe 11 noiembrie 1918, cu doar două
minute înainte ca armistițiul să intre în
efect. Peste 66.000 de soldați canadieni au
murit în această conflagrație mondială, la
Vimy Ridge, Hill 70, Passchendaele și
Ypres, bătălii recunoscute pentru atrocitatea
lor dar și pentru eroismul canadienilor. Mai
ales Ypres, unde aceștia au fost expuși ata-
curilor germane cu gaze.

Din multe puncte de vedere, identitatea
Canadei s-a format pe aceste sângeroase
câmpuri de bătălie. Circa 650,000 de cana-
dieni, inclusiv din Terre Neuve, pe atunci
colonie britanică (a devenit provincie cana-
diană în 1949) au luptat în Primul Război

Mondial, începând din 1914. Ultimul vete-
ran canadian al acestui conflict - John Bab-
cock - s-a stins din viață în februarie 2010,
la vârsta de 109 ani.

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Între 1939 și 1945, canadienii au luptat

la Dieppe (Normandia), în Bătălia Atlanti-
cului și în Hong Kong, au participat la eli-
berarea Italiei și în multe alte campanii
aeriene, maritime și terestre. În total, peste
un milion de bărbați și femei din Canada și
Terre Neuve au luptat pe frontul celui de-al
Doilea Război Mondial. Peste 47,000 nu
s-au mai întors niciodată.

Trupele canadiene au jucat un rol cru-
cial în eliberarea Olandei, în 1945. De
atunci, o prietenie durabilă există între
aceste două țări și, în semn de gratitudine
pentru sacrificiul celor 7,000 de soldați
canadieni care și-au dat viața pe pământ
olandez, casa regală trimite în fiecare an
10,000 de bulbi de lalele la Ottawa - așa a
luat de altfel naștere faimosul festival al
lalelelor din capitala canadiană.

COREEA ȘI AFGHANISTAN
De la sfârșitul celui de-al Doilea Război

Mondial, canadienii au participat la zeci de

misiuni ONU de menținere a păcii, în toate
colțurile lumii, de la Cipru la Haiti, la
Bosnia și Somalia. Au luptat însă și în
războaie, cum ar fi în cel din Coreea, unde
aproape 27,000 de soldați canadieni s-au
aflat între 1950 și 1956. Dintre aceștia, 516
au pierit.

În ceea ce privește războiul din
Afghanistan, Canada s-a implicat încă din
octombrie 2001, însă a asumat un rol activ
începând cu 2006, ca parte a ISAF (Inter-
national Security Assistance Force).
Prezența militară canadiană (operațiuni de
luptă și misiune de antrenament) a durat 12
ani, ultimii soldați canadieni retrăgându-se
din Afganistan în data de 15 martie 2014.
În total, peste 40,000 de canadieni au servit
în rândul forțelor armate, iar 159 de dintre
ei și-au dat viața în acest război.

DE CE FLOAREA DE MAC?
Asocierea dintre maci și război datează

din timpul campaniilor lui Napoleon, când
aceste flori au fost zărite în jurul
mormintelor proaspete ale soldaților, ali-
mentând credința că ele răsăreau din sân-
gele vărsat de cei căzuți în luptă.

În timpul sângeroasei Bătălii de la
Ypres, în 1915, lt.-col. John McCrae, cana-
dian de origine și medic de profesie, a com-
pus celebrul poem In Flanders Fields
(tradus în română cu titlul „Pe câmpurile
Flandrei”), la vederea florilor de maci de
pe mormântul unui prieten ucis în bătălie.
In Flanders Fields, unul dintre cele mai
frumoase poeme despre război scrise vreo-
dată, a devenit astfel sursa de inspirație
pentru adoptarea macului ca floare simbol
pentru Ziua Comemorării în Canada,
Franța, SUA, Marea Britanie și țările din
Commonwealth.

Primii maci de hârtie au fost distribuiți
în Canada în 1921. Donațiile primite din
distribuirea a milioane de flori de maci
reprezintă o sursă importantă de venit pen-
tru Legiunea Regală Canadiană, care vine
în ajutorul foștilor militari cu hrană, adă-
post și servicii medicale.

Remembrance Day: O zi pentru a onora
sacri�ciul soldaților căzuți

CANADA

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!

La ora 11:00 în cea de 11-a zi a celei de-a 11-a luni a anului, canadienii se opresc timp de două minute pentru a onora memoria celor căzuți
în timpul serviciului militar. 
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PIA	A MUNCII | IMIGRAN	I

Sfârșitul de an este unul sub
semnul unei creșteri impor-
tante a numărului de posturi
vacante în regiunile din afara
Montrealului.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Conștiente de penuria
de mână de lucru care se
profilează de ceva timp în
Quebec, organismele de
orientare profesională au
încercat să răspundă aces-
tei nevoi prin așa-nu-

mitele „proiecte de regionalizare”. Câteva
exemple: stabilirea unor parteneriate cu
companii din localități mai mici și mai mult
sau mai puțin îndepărtate de Montreal, or-
ganizarea de vizite și interviuri cu rezidenți
și angajatori locali etc. Aceste proiecte au

dat rezultate interesante, însă ele au rămas
doar o picătură de apă într-un ocean de
nevoi, căci organismele implicate sunt fără
scop lucrativ (OBNL), nu au un personal
numeros și depind foarte mult de finanțarea
guvernamentală.

Guvernul Quebecului le-a susținut de-a
lungul anilor, însă recent, sub presiunea
firmelor care nu-și pot găsi lucrătorii nece-
sari, activitățile menite să finanțeze și să re-
lanseze proiecte de orientare a mâinii de
lucru imigrante către locurile unde ea este
necesară s-au intensificat.

În acest context, trei organisme din
Montreal, Collectif, Promis și Alpa, și-au
unit forțele pentru a ajuta persoanele imi-
grante să-și găsească de lucru. Este vorba
de un efort comun pentru a facilita
adaptarea la societatea de aici, de la
înțelegerea procesului de căutare de muncă
la pregătirea pentru interviuri și integrarea
pieței de muncă.

Consilierii acestor organisme știu ce di-

ficil este procesul de adaptare la realitatea
canadiană, de aducere la zi a cunoștințelor
profesionale pentru a răspunde exigențelor
angajatorilor și cunosc importanța găsirii
unui un limbaj comun între cei proaspăt
sosiți și societatea de aici. Scopul este de a
facilita integrarea prin mijlocirea unui pro-
ces de cunoaștere reciprocă și, mai ales, de
a asigura accesul la un post corespunzător
studiilor și experienței de muncă.

Cele trei organisme colaborează cu mai
mult de 75 de parteneri din toată provincia
Quebec. Site-ul www.emploisenregions.ca
oferă informații detaliate despre posturile
disponibile în diferite regiuni ale provinciei
și despre posibilitatea de a consulta în mod
gratuit specialiști în orientare profesională.

Menționăm, de asemenea, și inițiativa
Federației Camerelor de Comerț din
Quebec (FCCQ), numită Un emploi en sol
quebécois, care încurajează la rândul ei sta-
bilirea imigranților în regiuni diferite de
Montreal, unde găsesc posturi de muncă.
Info: www.fccq.ca/emploisolquebecois.ca.

Cea mai mare parte a noilor sosiți se sta-
bilesc la Montreal. Motivele sunt multiple,
de la atracția și avantajele pe care un oraș
mare, cosmopolit, le prezintă, la ne-
cunoașterea altor localități, consecință a
inexistenței unui sistem care să le ofere
sprijin la sosire, să-i ghideze și să-i ajute să
cunoască mai bine societatea de aici.

În aceste condiții, angajatorii din afara
Montrealului se confruntă cu dificultăți în
a găsi mâna de lucru necesară, în timp ce la
Montreal șomajul rămâne la cote ce de-
pășesc media provincială. Potrivit primaru-
lui orașului Quebec, Régis Labeaume, lipsa
mâinii de lucru în acest moment este
„primejdioasă” pentru economia locală, o
problemă ce poate compromite „viitorul
nostru economic”. El a avansat cifra de
17.000 de posturi care trebuie ocupate de
urgență în regiunea Capitalei Naționale.

Potrivit datelor oficiale, în regiunea
Quebecului se stabilesc doar 6% din noii
imigranți care sosesc anual. Or, pentru a
răspunde nevoilor economice, este nevoie
de 10%, ceea ce s-ar traduce prin instalarea
în această zonă a aproximativ 5.300 de noi
imigranți pe an.

Raportul anual al Institutului de statis-
tică din Quebec (ISQ) arată că piața de
muncă din această provincie a înregistrat în
2017 cea mai mare creștere a locurilor de
muncă din ultimii 15 ani. Anul acesta, din
ianuarie până în august, în medie, numărul
locurilor de muncă au crescut cu 1,3% față
de aceeași perioadă în 2017. De asemenea,
un studiu al CIRANO (centru interuniver-
sitar de cercetare din Montreal) arată că în
topul regiunilor canadiene cu un ritm de
dezvoltare susținut se află și câteva regiuni
din Quebec: Centre du Québec, Outaouais,
Laval, Estrie, în funcție de factorii eco-
nomici analizați.

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

Campanie pe lângă noii veniți pentru a
acoperi nevoia de mână de lucru în regiune

* Al dvs.z

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

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

si plus

Tip ROSU - ALB - ROZE

42 DE ANI - IMPORT
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
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accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
PRESTIGE

CLUB
100%

CLUB
100%

GOLD

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
4701-W boul. St-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9H 2A7

gabrielsimon@remax.net

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

Cel: 514.773.6820

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

www.accentmontreal.com

AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

135$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn
2222::0000

60$ 2244--2255
DDeecceemmbbrriiee
PPaarrttyy  ddee
CCrraacciiuunn
2200::0000

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
BUFET SPECIAL DE SARBATORI

CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT 
O STICLA DE SAMPANIE LA 5 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn
REZERVATI PANA LA 
1 DECEMBRIE 2018

DUPA 1 DECEMBRIE PRETUL
ESTE 145$

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

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

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

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

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

BALKANI
B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•CCeellee  mmaaii  bbuunnee  mmeezzeelluurrii  
ppeennttrruu  ssaannvviissuurrii  ssii  mmaannccaarree

ggaattiittaa  ppeennttrruu  pprraannzz

•Cea mai mare varietate de
mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale

•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,

Chiftele proaspete 

•Produse fara gluten

•Produse afumate 
natural cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

BBoorroommiirr
SSppeecciiaall  BBrroossssaarrdd

222299999999
$$$$

MMaallaaii

BBrraannzzaa  
ddee  vvaaccii

PPaarriizzeerr

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
aaffuummaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

PPaassttrraammaa
ddee  ppoorrcc

DDoommnneessttii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

BBrraannzzaa  ddee
bbuurrdduuff

SSaallaamm
ddee  vvaarraa

JJaammbboonn
ffeelliiaatt
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Descoperirea unei mari cantități de materie
întunecată într-un loc neașteptat

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Există sau nu materie
întunecată? Mare parte
a oamenilor de știință
afirmă că da și că ea ar
putea fi alcătuită din
particule ce nu au fost
încă descoperite - care
nu emit lumină și care

interacționează extrem de slab cu materia
pe care o cunoaștem.

Materia întunecată a fost introdusă pen-
tru a explica viteza de rotație a stelelor în
periferia galaxiilor, precum Calea Lactee.
Această viteză, care depinde de atracția
gravitațională exercitată de galaxie (deci de
toate obiectele: stele, planete, găuri negre,
praf interstelar și gaz), este mult mai mare
decât cea calculată ținând cont de materia
pe care o cunoaștem și pe care suntem ca-
pabili să o identificăm în galaxii. De aici s-
a dedus că galaxiile ar conține o mare
cantitate de materie întunecată.

Teorii alternative precum teoria dina-
micii newtoniene modificate sau MOND
(Modified Newtonian Dynamics), explică
însă această viteză de rotație crescută prin
modificări ale forței de atracție gravitațio-
nală. Prin urmare, în explicațiile de acest tip
prezența materiei întunecate nu este nece-

sară. Pur și simplu, cu cât crește distanța
față de centru, cu atât viteza este mai dife-
rită față de cea calculată cu formulele „cla-
sice” utilizate. Cine are dreptate?

O cercetare recentă prezintă o nouă
provocare pentru teoria MOND, întrucât ea
a descoperit semnale ale existenței materiei
întunecate chiar în inima unei galaxii. Este
vorba de galaxia NGC 3256, care se găsește
la circa 114 milioane de ani lumină față de
noi, în super-roiul de galaxii Hidra-Centaur.
NGC 3256 a luat naștere în urma contopirii
a două discuri galactice și are față de noi o
orientare ideală, ce ne permite să o studiem
- este cu „fața” îndreptată spre noi.

Această galaxie a fost studiată prin ana-
liza datelor obținute de ALMA (Atacama
Large Millimeter and sub-millimeter Array)
și 2MASS (Two Micron All Sky Survey) de
catre un grup de cercetători de la University
of Malaya în Kuala Lumpur (Malaiezia),
rezultatele fiind publicate în arXiv.org.

NGC 3256 este o galaxie care emite ra-
diație electromagnetică în infraroșu, fiind o
așa-numită LIRG (luminous infrared
galaxy). Este una dintre cele mai luminoase
galaxii în infraroșu din apropierea noastră.
Analiza datelor, în special a distribuției de
masă din interorul galaxiei, a permis
cercetătorilor să „cântărească” cantitatea de
materie întunecată ce s-ar găsi în centrul
acesteia: este vorba de o masă de circa 48

de miliarde de ori cea a Soarelui, ceea ce
reprezintă în jur de 87% din masa totală.
Prin urmare, în interiorul galaxiei NGC
3256 s-ar găsi mult mai multă materie în-
tunecată decât materia din stele, planete sau
praf și gaz interstelar.

Până în prezent, studiul materiei în-
tunecate din centrul unei galaxii nu a fost
posibil. Se credea că materia întunecată
domină asupra celei normale la periferia
galaxiei. A constituit deci o surpriză destul
de mare descoperirea unei posibile cantități
uriașe de materie întunecată în centrul
galaxiei NGC 3256.

Dacă vor să salveze modelul MOND,
partizanii săi vor trebui să îl modifice astfel
încât să poată să explice rezultatele obținute
în cadrul acestui studiu - adică viteze de ro-
tație în interiorul unei galaxii mult mai mari
decât cele explicate de teoria gravitațională
actuală. În ceea ce-i privește pe partizanii
existenței materiei întunecate, aceștia au
obținut o confirmare a prezenței sale reale
în Univers. Totuși, până acum, nimeni nu a
văzut vreo particulă de materie întunecată,
în ciuda eforturilor deosebite de la accele-
ratoare și în laboratoarele subterane.

Misterul existenței materiei întunecate
în Univers se întețește deci în urma des-
coperirii efectuate de cercetătorii din
Malaiezia.

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

ASTROFIZICĂ

O cantitate importantă de materie întunecată s-ar afla în centrul galaxiei NGC 3256, potrivit unui studiu
recent. Această concluzie pune sub semnul întrebării modelul MOND, cel care modifică forța de atracție
gravitațională și nu are nevoie de materie întunecată pentru a explica Universul.

►

Dr. Cătălina Curceanu,
decorată de
președintele României
În luna octombrie a.c., cercetătoarea
Cătălina Curceanu a fost decorată de
președintele României Klaus Iohannis
cu Ordinul „Meritul Cultural” în
grad de Cavaler, Categoria H - „Cer-
cetarea ştiinţifică”, pentru contibuția sa
importantă în domeniul ştiinţelor exacte
și pentru dăruirea și profesionalismul cu
care s-a impus în elita cercetării inter-
naţionale de profil.
Strălucita sa carieră abundă în impor-
tante premii și distincții: în septembrie,
dr. Curceanu a obținut premiul „Distin-
guished Sir Thomas Lyle Fellowship”,
ca urmare a colaborării pe care a ini-
țiat-o cu Universitatea din Melbourne,
una dintre cele mai prestigioase din Aus-
tralia și din lume, în cadrul unor experi-
mente pentru studiul mecanicii cuantice
în noul laborator subteran de la Stawell -
Australia.
În iunie, ea s-a aflat pe lista românilor
premiați în cadrul Galei „100 pentru
Centenar”, organizată de Ministerul
Românilor de Pretutindeni.
Menționăm, de asemenea, „Emmy Noe-
ther Distinction for Women in Physics”,
premiul Visiting International Scholar
Awards (VISAs) și Premiul „Tusculanae
Scientiae” ediția 2017.
Dr. Curceanu este prim-cercetător în fi-
zică experimentală la Institutul Național
de Fizică Nucleară (INFN) - Laboratori
Nazionali di Frascati (Roma). Ea con-
duce un grup de aproximativ 20 de
cercetători în domeniul fizicii hadronilor
și fizicii nucleare. A coordonat grupul
INFN-LNF în cadrul experimentului
DEAR, este responsabilă națională pen-
tru experimentul SIDDHARTA și purtă-
tor de cuvânt al colaborării
internaționale VIP (experiment la Labo-
ratoarele Gran Sasso).
În paralel cu munca de cercetare, ea or-
ganizează numeroase conferințe inter-
naționale și colaborează cu o serie de
reviste și ziare în scopul popularizării
științei. Printre acestea se află și Accent
Montreal, unde dr. Curceanu contribuie
la rubrica de Știință & Tehnologie din
august 2010.
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Utilizarea canabisului (marijuana) în
scopuri medicale a fost legalizată în
Canada încă din 2001. Potrivit legii inti-
tulate Access to Cannabis for Medical

Purposes Regulations decizia de a recurge
la un astfel de tratament revine pacientu-
lui și doctorului său. Există mai multe
afecțiuni în care utilizarea canabisului ar

putea fi benefică, precum Parkinson, can-
cer, HIV/SIDA, scleroză multiplă, insufi-
ciență renală, depresie etc.

CUM AC�IONEAZĂ CANABISUL?
Marijuana conține câteva sute de com-

puși chimici. Printre aceștia se află o ca-
tegorie unică, specifică acestei plante,
numiți canabinoizi. Există mai multe
tipuri de canabinoizi, dintre care cei mai
importanți sunt delta-9 tetrahidrocanabi-
nolul (THC), un compus psihoactiv, şi
cannabidiolul (CBD), un compus anti-psi-
hoactiv. Diferența dintre cânepa obișnuită
și marijuana constă în cantitatea de THC
pe care acestea o conțin: în marijuana
THC este principalul ingredient activ și se
găsește în proporție de peste 20%; în
cânepă acesta nu depășește 0,3%, domi-
nant fiind cannabidiolul.

Din punct de vedere medical, THC și
CBD au multe efecte similare, însă CBD
nu produce euforie, acel „high” asociat
drogului, care de fapt provine din THC.
De aceea spunem că THC este un compus
molecular psihoactiv, iar CBD unul anti-
psihoactiv.

BENEFICII MEDICALE
Oamenii utilizează marijuana (ca-

nabisul) de cel puțin 3000 de ani pentru a
trata diverse afecțiuni. Totuși, larg răspân-

dita idee că aceasta reprezintă un trata-
ment eficace pentru o multitudine de pro-
bleme medicale este falsă, nesusținută de
date științifice. Iată o trecere în revistă
(non-exhaustivă) a princialelor efecte te-
rapeutice ale canabisului pe care
cercetările de până acum le indică:

■ Atenuarea durerilor cronice. Durerea
cronică reprezintă principala formă de di-
zabilitate în Canada, afectând 6 milioane
de persoane (19% din populație), după
cum arată Statistique Canada. În 2017, o
metaanaliză întreprinsă de National Aca-
demies of Sciences, Engineering, and
Medicine (SUA) privind beneficiile și
efectele adverse ale canabisului, care s-a
aplecat asupra a mai bine de 10,000 de
studii științifice, a arătat că marijuana (sau
produsele care conțin canabinoizi) sunt
eficace în diminuarea durerilor cronice.
Ea nu este potrivită pentru dureri severe,
ce cele postoperatorii sau în cazul unei
fracturi, însă poate fi utilizată cu succes în
nevralgii, fibromialgie, endometrioză,
chisturi interstițiale și orice altă boală ce
se caracterizează prin durere cronică.

■ Tratarea simptomelor bolilor mintale.
Sub titlul Medical cannabis and mental
health: A guided systematic review
o echipă de cercetători a publicat (în 2017)
o amplă analiză a întregii literaturi

Canabis: Riscuri și bene�cii.
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Atât beneficiile cât și efectele adverse ale canabisului sunt
atestate de cercetări științifice. Dar, deși în ultimii ani numărul
și amploarea acestora a crescut, este încă nevoie de studii
pentru a determina totalitatea implicațiilor la nivel de sănătate
publică pe care consumul de canabis îl poate avea.

►

Oamenii utilizează marijuana (canabisul) de cel puțin 3000 de ani pentru a trata diverse
afecțiuni. Totuși, larg răspândita idee că aceasta reprezintă un tratament eficace pentru o
multitudine de probleme medicale este falsă, nesusținută de date științifice.
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Ce spune știința?
medicale privind utilizarea canabisului în
tratamentul bolilor mintale. Concluzia:
datele științifice sprijină utilizarea ca-
nabisului pentru ameliorarea simptomelor
depresiei și ale stresului posttraumatic,
însă nu și cele ale tulburării bipolare și
psihozelor. În ceea ce privește anxietatea,
cercetările nu sunt pe deplin concludente,
unele indicând că marijuana ar putea
ajuta, altele că din contră, un consum
regulat ar spori riscul de tulburări de
anxietate.

■ Cancerul. Canabinoizii luați pe cale
orală au rezultate foarte bune împotriva
stării de greață și a vărsăturilor cauzate de
chimioterapie, iar câteva studii de talie re-
dusă au ajuns la concluzia că și fumatul de
canabis ar putea avea aceste efecte. În
plus, canabisul stimulează pofta de mân-
care, acționând asupra hormonilor care re-
glează apetitul, astfel că el se poate utiliza
cu succes nu doar în cazul pacienților bol-
navi de cancer, ci al tuturor celor care
suferă de o boală cronică acompaniată de
lipsa poftei de mâncare (și de o pierdere
substanțială în greutate).

Există câteva studii conduse pe celule
canceroase care sugerează că acești com-
puși moleculari - canabinoizii - ar putea
încetini sau chiar vindeca anumite tipuri
de cancer. Totuși, studiile care au testat
aceste ipoteze pe subiecți umani au arătat
că aceștia nu sunt eficienți în contro-
larea sau vindecarea cancerului.

■ Scleroza multiplă și Parkinson. Pe ter-
men scurt, canabinoizii pot contribui la re-
ducerea spasticității (încordare musculară
și rigiditate și inabilitatea de a controla
mușchii) la cei care suferă de scleroză
multiplă, însă efectele pozitive sunt destul
de modeste.

Datorită acestei calități de relaxant
muscular canabisul este adesea între-
buințat pentru a reduce tremorul, simptom
clinic tipic al bolii Parkinson.

■ Epilepsie. Cannabidiolul (CBD) este
eficace în tratarea a două forme rare și se-
vere de epilepsie, foarte dificil de contro-
lat cu alte medicamente: sindromul

Lennox-Gastaut și sindromul Dravet.
Acesta din urmă este un tip ce se mani-
festă la copii. Cannabidiolul reduce
frecvența convulsiilor, însă nu este lipsit
de efecte secundare: un studiu din 2017
(Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant
Seizures in the Dravet Syndrome) care
atestă rolul CBD-ului în scăderea număru-
lui de convulsii la copiii afectați de sin-
dromul Dravet notează că vasta majoritate
a celor care au participat la studiu au ra-
portat efecte adverse ca vărsături,
oboseală și febră.

Există și situații în care deși canabisul
are un efect pozitiv el nu este recomandat,
ca de exemplu în cazul glaucomului.
Glaucomul este o boală de ochi, manifes-
tată prin deteriorarea progresivă a nervului
optic, cauzată de cele mai multe ori de
creșterea presiunii intraoculare. La ora ac-
tuală, singura modalitate de a controla
această boală și de a împiedica pierderea
vederii este reducerea presiunii intraocu-
lare. Canabisul, mai precis compusul
THC, acționează asupra acesteia re-
ducând-o, însă efectul este temporar, de
doar câteva ore. Or, în tratamentul glau-
comului presiunea intraoculară trebuie
controlată 24 de ore din 24. Pentru asta,

un pacient ar trebui să fumeze 6-8 țigări
de marijuana pe zi, lucru complet con-
traindicat datorită efectelor adverse cu
care canabisul în exces este asociat.

RISCURILE ASOCIATE CONSUMULUI DE
CANABIS

Mitul potrivit căruia canabisul este un
tratament miracol pentru o sumedenie de
afecțiuni este adesea însoțit de ideea că el
nu are efecte adverse și că nu creează de-
pendență. Nimic mai fals! Există o mul-
titudine de studii științifice care docu-
mentează efectele negative pe care ca-
nabisul le poate avea asupra sănătății.

■ Probleme de sănătate mintală. Con-
sumul zilnic de canabis poate exacerba
simptomele tulburării bipolare. De aseme-
nea, un consum regulat a fost asociat cu
un risc sporit de a experimenta gânduri
suicidare și psihoze, incluzând chiar și
schizofrenie.

■ Boli respiratorii. Fumatul regulat de
marijuana crește șansele de a dezvolta o
tuse cronică, dar încă nu este foarte clar
dacă acest obicei acționează pentru a de-
teriora funcția pulmonară sau pentru a
spori riscul de astm şi boală pulmonară

obstructivă cronică (BPOC). La ora actu-
ală nu a fost dovedită o legătură conclu-
dentă între canabis (fumat) și cancer de
plămâni, însă un studiu din 2014 intitulat
Marijuana and lung diseases sugerează că
este plauzibil ca acesta să contribuie la de-
clanșarea cancerului pulmonar.

■ Adicție. Canabisul creează adicție, iar
acest fapt este subliniat chiar de guvernul
Canadei (www.canada.ca Addiction to
cannabis), care citează în acest sens un
studiu din 2011. Potrivit acestui studiu,
9% din cei care de-a lungul vieții experi-
mentează cu canabis vor deveni depen-
denți.

■ Dezvoltarea creierului. Utilizarea ca-
nabisului în adolescență poate avea con-
secințe dramatice și de lungă durată
asupra creierului, potrivit unui studiu
canadian (Université de Montréal) publi-
cat în octombrie a.c. Impactul acestui
drog asupra tinerilor din punct de
vedere al abilității de gândire, memoriei
și comportamentului este mai nociv și
mai de lungă durată decât cel al alco-
olului.

Adolescenții și tinerii sunt mai vulne-
rabili la efectele nefaste ale canabisului
deoarece creierul lor nu este pe deplin for-
mat. Creierul uman se maturizează în jurul
vârstei de 25 de ani. Partea creierului care
continuă să se dezvolte este cortexul pre-
frontal, zonă implicată în activarea unor
factori importanţi precum atenţia, planifi-
carea, luarea deciziilor, controlul, gândi-
rea logică, dezvoltarea personalităţii şi
memoria pe termen scurt. THC, substanța
euforică din canabis, afectează
„mașinăria” creierului care dictează dez-
voltarea sa. Cu cât concentrația de THC
este mai mare în canabis, cu atât daunele
sunt mai mari. Subliniem deci că educația
adolescenților acasă și la școală asupra
riscurilor asociate utilizării canabisului
este absolut necesară.

ACCENT MONTREAL

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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Horaire disponile à
OSTEOYOGA.COM

TTHHEE  PPAATTHH  OOFF  TTHHEE  OORRGGAANNIICC  SSEELLFF

Utilizarea canabisului în adolescență poate avea consecințe dramatice și de lungă durată
asupra creierului.
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CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

După ploaia din seara
precedentă, din pământul
moale ieşeau cioburi de
vase şi tot felul de
obiecte vechi, unele cu
desenele intacte. Sok
scormoneşte cu vârful

umbrelei şi îmi promite că îmi va găsi un
rubin sau un diamant, praf de aur sau
topaze. Zidurile palatului regal fuseseră
bătute în pietre preţioase şi încă şi azi mai
poţi găsi comori îngropate. Între timp Sok
scoate la suprafaţă cu vârful umbrelei
câţiva dinţi de rinocer şi două gloanţe.
Drumul prin junglă de la un templu la
altul, dincolo de frumseţea lui, e plin de
pericole. Sok îmi arată un scorpion roşu
veninos pe care era gata sa calc, un păian-
jen mare cât palma care atârna dintr-un
copac pe marginea potecii în care aş fi
putut intra cu capul sau înfăşurată pe vâr-
ful umbrelei un pui de cobră şi îl aruncă
într-un tufiş. Pare crescut în junglă, re-
cunoaşte păsările şi animalele după sunete,
ştie când va porni şi când se va opri ploaia.
Râde frumos, cu tot corpul, nu poţi ghici
din faţa lui senină prin câte drame a trecut,
încă de la 11 ani când tatăl fost ucis în faţa
sa de khmerii roşii.

Într-un fel, Cambogia va rămâne pen-
tru mine legată de povestea lui Sok

supravieţuitorul, prizonier şi martor al unei
lumi care zeci de ani a fost sfâşiată în lupte
de gherilă, tragedii şi cruzime, crime în
masă, lagăre de reeducare, de muncă, sau
de exterminare. Asemeni eroului din The
Killing Fields, Sok văzuse de câteva ori
moartea cu ochii, a luptat în război, a fost
luat prizonier şi trimis la reeducare în Viet-
nam, a fost deportat într-un lagăr de muncă
forţată, a evadat, a lucrat apoi pentru ONU
dezamorsând bombe în junglă, şi a fost din
nou capturat de guerilele lui Pol Pot, a de-
venit apoi preot budist şi mai târziu ghid
turistic… Un destin tragic şi întortocheat
ca cel al Cambogiei.

După ce şi-a câştigat independenţa faţă
de Franţa în 1953 sub regele Norodom Si-
hanouk, Cambogia a devenit monarhie
constituţională. Deşi iniţial adoptase o
politică a neutralităţii, pe măsura ce
Războiul din Vietnam avansa, între 1969
şi 1973 Cambogia a fost bombardată şi in-
vadată de trupele americane şi vietnameze
care luptau împotriva Viet Cong-ului şi
Khmerilor Roşii, ajungând scena unui
război sângeros cu peste un milion de refu-
giaţi şi victime.

În 1975, după retragerea americanilor,
când Khmerii Roşii au preluat puterea, ţara
ajunsese devastată de foamete. Regimul lui
Pol Pot a evacuat oraşele şi au trimis toată
populaţia în lagăre de muncă forţată încer-
când să refacă agricultura pe modelul

secolului 11, au interzis medicina vestică,
au distrus temple şi biblioteci, au ucis mi-
norităţi etnice, intelectuali şi pe cei care
purtau ochelari sau vorbeau limbi străine,
cei mai vânaţi fiind profesorii, medicii şi
avocaţii. Aproape trei milioane de cam-
bodgieni au murit datorită execuţiilor,
foametei, sau bolilor. Şi tragedia continuă.

În 1978 ţara este invadată de trupele
vietnameze şi o grupare de stânga, Frontul
Salvării, dezamăgită de prestaţia Khme-
rilor Roşii, preia puterea şi instaurează un
stat pro-sovietic. În anii ’80 Khmerii Roşii
susţinuţi de Thailanda, SUA şi Anglia con-
tinuă să controleze o mare parte din teri-
torii, astfel că reconstrucţia ţării, profund
afectată la toate nivelele, e imposibilă.
Abia în 1991 ONU obţine mandat de în-
cetare a focului şi începe negocieri cu refu-
giaţii pentru dezarmare şi instaurarea păcii.

Sok, evadat dintr-un lagăr de muncă
forţată, ajunge angajat al UNTAC (Autori-
tatea de Tranziţie a Naţiunilor Unite în
Cambogia) dar este capturat de Khmerii
Roşii. Buna cunoaştere a junglei şi a men-
talităţilor luptătorilor de gherilă îl ajută să
fugă încă o dată. Ironic, unul din unchii lui
era membru al guvernului comunist în
cadrul monarhiei constituţionale reinstau-
rată în 1993. Din păcate, doar patru ani
mai târziu are loc o lovitură de stat. Din
1997 în Cambogia se instalează stabilitatea
politică şi încep primele semne de refacere

economică. Abia în iulie 2010 însă, primul
membru al Khmerilor Roşii este găsit vi-
novat de crime de război şi condamnat la
19 ani închisoare pentru crime împotriva
umanităţii în calitate de conducător al
lagărului de exterminare S21.

Azi în Cambogia nu mai sunt bătrâni
iar în manualele de istorie copiii nu mai în-
vaţă despre Pol Pot şi regimurile criminale.
Sub pălăria de soare faţa măslinie a lui Sok
îmi zâmbeşte blând: „Ştii care e lecţia
supravieţuirii? Să uiţi şi să ierţi.” Şi îmi
dau seama că dacă în alte părţi ale lumii
astea sunt doar invocate politic, oamenii
aceştia micuţi şi liniştiţi chiar au ajuns să le
trăiască, forţaţi să supravieţuiască, şi azi,
în condiţii dure.

O ţară plină de temple şi de câmpuri
ucigaşe, Cambogia mi se va aşeza în minte
altfel după ce voi ieşi la ţară în câmpurile
de orez, pe drumuri înguste şerpuind
printre plantaţii de banane şi papaya
mărginite de ape pline de nuferi şi flori de
lotus. Ţăranii trec în care trase de boi pe
uliţe pietruite şi în jurul caselor simple for-
fotesc vaci costelive şi găini. Dintr-unul
din aceste sate cu atmosferă patriarhală voi
lua o barcă mică şi voi naviga pe lacul Sap
spre aşezările lacustre din centrul ţării. O
lume plutitoare se întinde cât vezi cu ochii.
Oameni care se nasc, trăiesc şi mor pe apă.
Copiii merg la şcoală în bărci, călugării
alunecă spre temple, cafeneaua şi maga-
zinul general se leagănă şi ele pe ambar-
caţiuni mici. Apa dă viaţă şi înghite tot. În
timpul musonului se umflă până aproape
de veranda caselor suspendate pe piloni ca
nişte cocostârci cenuşii iar în sezonul uscat
lacul scade şi plaurii ies la suprafaţă
făcând loc terenurilor fertile pentru culti-
varea orezului.

Îmi petrec ultima seară în Cambogia
într-un bazar de noapte din centrul orăşelu-
lui Siem Reap, deja plin de hoteluri
luxoase, restaurante cochete şi numeroşi
turişti, majoritatea europeni. Sok râde
copilăros, ne îmbrăţişează ne prezice că
vom reveni în Cambogia. Şi probabil că
dacă distanţa nu ar fi atât de mare, prezi-
cerea i s-ar îndeplini neaşteptat de curând.

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi SUA.
Cărţile sale pot fi comandate pe site-ul:
carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

Temple părăsite, răni vindecate (II)

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

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română
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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

Așezări lacustre din centrul Cambogiei, pe lacul Sap. O lume plutitoare se întinde cât vezi cu ochii.
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Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de origine
română cu rezidență canadiană, se-
rioasă, nefumătoare, îndemânatică și iu-
bitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Pe-
rioada este de aproximativ 6 luni, cu posi-
bilitate de prelungire. Oferim un salariu de
1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare și
transport dus-întors Montreal-New York.
Ne puteți contacta la: 514-605-9420.
Rugăm seriozitate.

Căutăm doamnă de companie vorbitoare
de limba română și franceză sau engleză,
pentru o doamnă de 87 de ani, rezidentă în
Lachine, Residences Les Floralies, 650-32
avenue. Nu este necesar menaj, gătit,
spălat etc., doar supraveghere și acom-
paniere. Program de lucru flexibil: de luni
până sâmbătă, 8 ore/săptămână repartizate
în 4 ședințe a 2 ore. Salariu bilunar:
chèque emploi service 15$/oră. Aprox.
100$/săpt. net. Telefon: 514-731-6138.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

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

Companie de transport caută șofer incor-
porat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de ex-
periență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pier-
dute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie au-
tomată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săp-
tămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, lay-
over 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.

Compania de mutări DOMUS angajează
șoferi clasa a V-a. Salariu foarte bun.
Contact: Robert, 514-915-4588.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în Mirabel,
Laval și Montreal; Șofer local clasa 1 și
3, în transport vrac, camioane recente cu
transmisie automată și manuală, salariu de
22$/oră angajat și 24$/oră incorporat.
Contact: Liviu | liviu@klmainville.com |
514-816-1576.

Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
Canada și SUA, cu sau fără experiență.
Oferim 0,48$/milă. Tel: 438-403-6081.

Companie de transport angajează șoferi de
camion cu experiență de minim 2 ani sau
cu CFTR pentru USA și Canada. Salariu
între 55 și 60 cenți pe milă în funcție de ex-
periență. Tel: 438-391-5810.

Companie situată în Saint-Laurent, spe-
cializată în cablaj electronic, caută munci-
tori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii
în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la:
tania@rfmtl.com (biroul de resurse
umane).

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

Post de portar la un bloc de condominiu-
muri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.

Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un bloc de 64 apartamente
(condo). Persoanele interesate pot trimite
CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Vând diverse obiecte de birou: masă pen-
tru ordinator cu sertare - 80$, masă cu sti-
clă - 40$, două birouri cu sertare - 60$

fiecare, scaun de birou - 40$, cuptor cu mi-
crounde Denby - 40$ și mic frigider Denby
- 80$, toate în condiție foarte bună. Sunați
(engl. sau fr.) la: 514-627-6193 (Waliti).

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etajul
2 într-un duplex din Laval, zona Des Lau-
rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.

Superb 2½ de închiriat, la demisol într-un
duplex în Laval, zona Des Laurentides/St-
Martin, atmosferă calmă, familială, ideal
pentru o persoană singură, liniștită și ne-
fumătoare. 495$/lună. Mobilă, electrici-
tate, căldură, apă caldă incluse. Sunați la
514-663-3179.

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

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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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
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) 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
duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa bisericii este: 1690 Ave-
nue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

ÎNCHIRIERI

50.00

VÂNZĂRI
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Pe 21 octombrie s-a dat startul la
Soccerplexe Catalogna la divizia I la
fotbal, organizată de Quebec Super
League (QSL), la categoria de vârstă de
+ 35 ani, în format de 7 contra 7.

Dacă în anii precedenți comunitatea
română de pe ambele maluri ale Prutu-
lui alinia la startul acestei competiții
patru echipe de fotbal, în 2018, datorită
pensionărilor și accidentarilor multiple,
nu s-au mai putut prezenta la această
categorie de vârstă decât două echipe:
Loyal Transport și Moldova. Pe prima,
Loyal Transport, abonată la câștigarea
trofeelor de vară, am prezentat-o în
numărul trecut al ziarului. În această
ediție vom vorbi despre Moldova.

Echipa de fotbal Moldova a fost
formată, până la debutul actualului
sezon, din jucători proveniți doar din
Republica Moldova. Începând din
această toamnă, echipa s-a întărit cu doi

jucători români de mare experiență:
Mircea Turcu și Nicu Boceanu.

La ora actuală, moldovenii formează
unul dintre cele mai frumoase grupuri
de sportivi din comunitatea noastră.
Jucătorii sunt pasionați de sport, prac-
tică fotbalul cu plăcere și nu se dau la o
parte atunci când e vorba de efort fizic.
Sunt uniți și în teren și în afara lui, iar
mottoul utilizat de Alexandre Dumas în
romanele sale, „toți pentru unul și unul
pentru toți”, li se potrivește perfect.

Echipa Moldova joacă un fotbal în
forță ce se pliază mai bine pe teren mare
de 11 decât pe teren mic de 7. Cu toate
acestea, dacă îi prinzi în zi de grație,
sunt capabili să învingă orice echipă din
acest campionat, așa cum de altfel sunt
capabili să și piardă atunci când nu te
aștepți.

Băieții vin la meciuri la timp și mai
fac și antrenamente. Știu acest lucru

deoarece i-am surprins într-un an făcând
antrenament pe o vreme ploioasă de
toamnă când nici pisica nu era de lăsat
pe balcon. Și trebuie să recunosc că
văzându-i pe teren, mi-am dorit să intru
și eu la joacă.

Iată din cine este compusă echipa ac-
tuală la acest debut de sezon (foto): rân-
dul de sus (de la stânga la dreapta):
Sergiu Darie (căpitan), Grigore
Vidrașcu, Oleg Timosin, Corneliu
Popov, Nicolae Boceanu și Evgeniy
Frolov (portar); rândul de jos (de la
stânga la dreapta): Mircea Turcu, Sili
Mihail, Demian Anatolii, Lilian Stah,
Marian Luca și Octavian Spătaru.

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

FOTBAL | QUEBEC SUPER LEAGUE

Echipa Moldova, toți pentru unul și
unul pentru toți

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Montreal, Île des Gourmands; Restaurante:
Bravo; Biserici: Buna Vestire, Sf. Ioan
Botezătorul.
VILLE SAINT-LAURENT
Magazine: Adonis (Place Vertu), Place du
Vin; Coletărie: World Line Cargo.
WEST ISLAND
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie
M.D., Marché Épicure Pointe-Claire.
RIVE SUD
Magazine: Balkani, Cracovia, Fruiterie 440,
Marché Village; Biserici: Sf. Gheorghe.
LAVAL/ST-EUSTACHE
Magazine: Balkani Laval, Transilvania,
Adonis, Marché Balkan; Cabinete: Dr.
Bîrcă; Biserici: Sf. Pantelimon.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile
apărute în Accent Montreal
nu reflectă în mod necesar
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

Turneul final de fotbal Euro - U21, cunos-
cut și sub numele de competiția tinerelor spe-
ranțe, va avea loc la anul în Italia, între 22 și 30
iunie.

La startul calificărilor pentru acest turneu
final s-au prezentat 54 de echipe europene,
repartizate în nouă grupe de câte șase echipe
fiecare.

În urma turneului de calificări încheiat în
luna octombrie, se știu primele zece echipe cali-
ficate din cele 12 care vor participa la turneul
final. Iată câștigătoarele ultimelor cinci turnee
și primele zece echipe calificate:
1. Italia (organizatoarea turneului)
2. Croația (câștigătoarea primei grupe din care
a făcut parte și tineretul Moldovei)
3. Spania (câștigătoarea grupei II și câștigă-
toarea turneului în 2011 și 2013)
4. Danemarca (câștigătoarea grupei III)
5. Anglia (câștigătoarea grupei IV)
6. Germania (câștigătoarea grupei V și dețină-
toarea trofeului în 2009 și 2017)
7. Belgia (câștigătoarea grupei VI)
8. Serbia (câștigătoarea grupei VII)
9. România (câștigătoarea grupei VIII, o cali-
ficare după o pauză de 20 de ani)
10. Franța (câștigătoarea grupei IX)

Acestora li se vor mai adăuga, pe 20 noiem-
brie, ultimele două echipe care vor câștiga bara-
jul de calificări. Conform regulamentului, cele
mai bune patru echipe care au ocupat poziția a
doua în calificări, sunt trase la sorți pentru a juca
barajul. În urma tragerii la sorți de la Nyon
(Elveția), iată meciurile tur retur ce vor avea loc
pentru a cunoaște ultimele două clasate: Grecia
vs. Austria și Polonia vs. Portugalia.

Adversarii tricolorilor mici îi vom afla pe 23
noiembrie, atunci când la Bologna (Italia), se va
trage la sorți componența celor trei grupe ale
turneului final.

În încheiere menționăm că la acest turneu
final din Italia se vor califica în semifinale
echipele care au câștigat grupele, plus a doua
cea mai bună clasată din cele trei grupe. De
asemenea, semifinalistele vor fi calificate direct
la Jocurile Olimpice de vară din 2020, organi-
zate de Japonia la Tokyo.

TToott  ccee  ttrreebbuuiiee
șșttiiuutt  ddeesspprree  UUEEFFAA
EEUURROO  22001199  ––  UU2211

FOTBAL | UEFA

Echipa Moldova
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1919 DIVERTISMENT

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

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

Mititei  proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI

☺Judecătorul: Sunteţi căsătorit?
Martorul oftează prelung...
- Se consemnează că martorul este căsătorit,
dictează judecătorul.

☺Ploaia în ziua nunții înseamnă bogăție.
ANAF: Mai exact, cât?

☺- De ce te cerți tot timpul cu nevastă-ta,
iar pe soacră-ta o asculți și o respecți?
- Ea a fost singura care s-a opus căsătoriei.

☺- Puteți ghici câți ani am?, întreabă co-
chet o doamnă.
- Scuzați-mă, dar nu am idee.
- Vă dau un indiciu: fiică-mea merge la gră-
diniță.
- E educatoare?

☺- Dom’ doctor, mă doare ficatu’.
- Ai băut?
- Am băut, da' tot mă doare!

☺Telefon inteligent, mașină de spălat in-
teligentă, televizor inteligent. Rămâi, prac-
tic, ultimul prost din casă…

☺Un peștișor auriu se rugă de pescar să-l
lase înapoi în apă. Ca recompensă îi
promite să-i îndeplinească o dorință arză-
toare.
Pescarul îi cere să aibă o nevastă cu 30 de
ani mai tânără, pentru că a lui, de 50 de ani,
nu-i mai plăcea. 
Peștișorul face trei scufundări serioase și...

hop!, pescarul are 80 de ani.

☺- Am văzut-o pe prietena ta ieri, dar ea
nu m-a văzut.
- Știu, mi-a spus.

☺O blondă la cafenea:
- Încap în termos șase cafele?
- Da.
- Atunci puneți-mi două cu zahăr, două fără
și două cappuccino!

☺- Spune, Ioane, găsitu-ți-ai vreodată
bărbați străini în șifonier?
- Nu! Toți erau români.

☺ O blondă a primit un SMS: „Te iubesc,
Mircea”.
A trimis răspuns: „Mulţumesc, dar nu mă
cheamă Mircea”.

☺- Doamnă, nu bănuiaţi nimic atunci când
inculpatul v-a condus în acel parc în-
tunecat?
- Ehe, bănuiam eu ceva, dar nu-mi trecea
prin cap că o să-mi ia geanta şi-o să fugă.

☺Părinţii îşi ceartă copilul şi-l pedepsesc
că a luat nota 4 la geografie.
- Măi femeie, noi am certat copilul ăsta că
n-a ştiut unde-i Marocul, dar noi ştim?
- Nu ştim, dar nu poate fi departe. Am la
serviciu unu’ din Maroc şi vine cu bicicleta.

☺- Iubito, ce-i cu faţa asta deprimată?

- Primată-i mă-ta, nesimţitule!

☺- Alo, ce faci?
- Ard calorii!
- Adică faci gimnastică?
- Nu, îmi prăjesc nişte carne.

☺- Tată, pot să te îmbrăţişez?
- Nu mai am niciun ban. M-a îmbrăţişat
maică-ta mai devreme.

☺Am intrat în magazin să cumpăr salam,
însă la casă era un anunț: „Ofertă specială,

la un cumpărarea unei sticle de votcă,
primeşti gratis 0,5 l de suc”. Şi aşa de tare
mi-a venit o poftă de suc!

☺Fantezia supremă a unei femei: să fie cu
doi bărbaţi în acelaşi timp. Unul care să
gătească, celălalt care să facă curăţenie.

☺- Fiţi amabil, aveţi grijă şi de
geamantanul meu până cumpăr un ziar?
- Domnule, dar ştii că vorbeşti cu un
parlamentar!?
- Ei da, dar n-am în el decât nişte haine!
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