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O nouă ediție a Târgului
Artizana va avea loc
în luna aprilie - o bună
ocazie pentru a des-
coperi produse deose-
bite, inedite, și de a vă
inspira pentru cadouri
de Paște și de Ziua
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COMUNITATE ► Pag. 3

Câteva obiceiuri simple pentru a
proteja mediul înconjurător

Inspirați de greva mon-
dială pentru mediu din
15 martie, vă prezentăm
câteva obiceiuri care nu
necesită mult efort pen-
tru a fi puse în practică,
dar al căror impact con-
jugat poate face o mare
diferență.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

MEDIU ►► PPaagg..  1122

►►  PPaagg..    44,,  55

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

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 

DETALII ÎN INTERIOR
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BUNĂ CALITATE BUNĂ CALITATE 

NUMĂRUL 1 ÎN CANADANUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂESTIMARE GRATUITĂ
PREȚURI COMPETITIVEPREȚURI COMPETITIVE

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

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

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

Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

EVENIMENT

ADUNARE GENERALĂ LA ASOCIA�IA ROMÂNĂ DIN
CANADA (ARC)
Duminică, 31 martie 2019, la Centre Communautaire de
Loisir de la Côte-Des-Neiges (5347 Côte-des-Neiges,
Montreal, H3T 1Y4), între orele 13:00 și 17:00, va avea
loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a membrilor Aso-
ciației Române din Canada. Accesul în sală va fi permis
doar membrilor activi, cu cotizația plătită la zi. Calitatea
de membru este condiționată de plata cotizației anuale de
25$ (cec sau numerar). Membrii care nu pot participa la
adunarea generală pot să-și delege dreptul de vot oricărui
alt membru ARC, pe baza unei procuri simple (de mână),
în care să fie specificat numele celui care emite procura și
numele celui pentru care se emite aceasta. Înscrierea
membrilor și a procurilor va deschide reuniunea Adunării
Generale. Info suplimentare: info@arcanada.org.

CĂR�I ROMÂNEȘTI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ DIN 
KITCHNER, ON
Asociația ARTA din Kitchner face un apel către scriitorii
români canadieni pentru a dona unul sau două exemplare
din volumele lor Bibliotecii publice din orașul Kitchner
(Ontario). În prezent, biblioteca nu mai are o colecție de
cărți în limba română, acestea fiind scoase din circulație.
Asociația ARTA strânge bani pentru achiziționarea unui
fond de carte românesc, însă biblioteca acceptă și donații
de carte care să nu fie mai vechi de cinci ani. Cei care
doresc să contribuie pot obține mai multe detalii scriind la:
franois.mallette@rogers.com.

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

În luna aprilie, o întâlnire cu
artizanii comunității

O nouă ediție a Târgului Artizana
este programată pentru luna aprilie.
Întâlnirea cu artizanii români și de
diverse alte culturi care trăiesc și
creează la Montreal și care împletesc
în munca lor creativitate, originali-
tate și adesea ecoresponsabilitate, va
avea loc duminică, 14 aprilie, în Sala
mare a Centrului comunitar 6767
Côte-des-Neiges din Montreal, între
orele 10:00 și 17:00. Târgul este o
bună ocazie pentru a descoperi pro-

duse deosebite, inedite, și de a vă in-
spira pentru cadouri de Paște și de
Ziua Mamei.

La această ediție, Târgul Arti-
zana incorporează un eveniment
special dedicat copiilor între 4 și 12
ani: un atelier creativ de fabricare de
ouă în 3D, cu surprize în interior, din
lână împâslită. Atelierul este oferit
de Nelly Rusu (Miora Fibres) de la
11:00 la 12:00, sala 693-5 a aceluiași
centru comunitar. 

Artizanii care doresc să participe
la această ediție Artizana pot să se
înscrie până pe data de 1 aprilie tri-
mițând un email la adresa
lsurugiu9@gmail.com cu urmă-
toarele informații: nume și coordo-
nate (email, telefon); numele
companiei, site web/pagină Face-
book; categoria de produse oferite:
ceramică, lemn, produse pentru
copii, cosmetice și îngrijire a pielii,
textile, bijuterii etc.; o fotografie
ilustrativă cu respectivele produse,
însoțită de o scurtă descriere. Taxa
de participare este de 20$ (masă și
scaune incluse). Pentru public in-
trarea este gratuită.

Evenimentul este organizat cu
colaborarea Asociației Culturale
Române și a Comunității Moldove-
nilor din Quebec.

Info suplimentare: 514-342-
2982, pagina Facebook@Associa-
tion Artizana sau Accent Montreal la
www.accentmontreal.com

ACCENT MONTREAL

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, Sf. Ilie (Anjou).
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
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.

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

FOTO: Facebook/@Bujor’elle/@Association Artizana.
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EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Antrenor asistent al
echipei olimpice a
Canadei și antrenor al
echipei Quebecului la
karate, campion euro-
pean și campion național
al Canadei la karate,

fondator al unei școli care antrenează și
educă tinere talente în această disciplină
sportivă, conferențiar motivațional în școli
pentru promovarea binefacerilor sportului
și a activității fizice - iată cum s-ar putea re-
comanda Alexandru Sorin, un nume deja
foarte cunoscut în comunitatea noastră și în
afara ei. În ianuarie a.c. la această listă s-a
adăugat și titlul de autor, odată cu apariția
cărții „Comment avoir du succes dans le
sport et dans la vie/ How to Be Successful
in Sport and in Life”.

Publicat prin intermediul BouquinBec
(un serviciu de autopublicare), volumul
de 125 de pagini este disponibil în franceză
și engleză pe amazon.ca și pe site-ul
www.academiedekarate.com. Într-un viitor
apropiatAlexandru Sorin preconizează și o
versiune în limba română. Așa cum titlul o
sugerează, „Comment avoir du succes dans
le sport et dans la vie” este o carte moti-
vațională de dezvoltare personală. Ea se
adresează în mod special adolescenților,
copiilor și atleților în formare, în drumul lor
spre ascensiune, și conține sfaturi și con-
cluzii de viață bazate pe experiențele au-
torului.

„Cred că menirea mea este să ajut copiii
să de dezvolte fizic și mental, să îi susțin și
încurajez în proiectele din domeniul sportu-
lui și cele personale. Am considerat că este
un moment oportun să îmi îndeplinesc acest
vis, pe care îl nutresc de trei ani”, ne-a de-
clarat Alexandru Sorin referitor la cartea sa.

„Prin intermediul acestei cărți am găsit o
cale să realizez ceva care să rămână ca o
resursă ce poate fi consultată în orice mo-
ment, ori de câte ori cititorul simte nevoia
de motivare”, a adăugat el.

Ca sportiv, Alexandru Sorin a făcut
parte din echipa României de karate între
1997 și 2010, participând la diverse com-
petiții la categoria 75 kg și apoi de 80 kg.
Palmaresul său cu echipa României numără
nouă medalii, dintre care patru de aur - una
dintre acestea fiind la Campionatele Eu-
ropene din Portugalia în 2010 - una de
argint și patru de bronz.

Ajuns în Canada în 2007, Alexandru
Sorin și-a continuat cariera de sportiv, ală-
turându-se echipei canadiene de karate în
2011. Timp de patru ani, până în 2015, el a
obținut cinci medalii de aur, două de argint
și cinci de bronz.

Competiția pe care o consideră cea mai
importantă și cea mai frumoasă din viața sa
este Campionatul național al Canadei din
2011: ziua în care a câștigat, pentru prima
dată în Canada, medalia de aur la categoria
individuală este și ziua în care fetița sa s-a
născut. „O dovadă că atunci când suntem
fericiți suntem mai puternici”, spune
Alexandru, povestind cum de la spital, după
o noapte de emoții și bucurie, a plecat di-
rect la competiție pentru a se impune pe
tatami. Un an mai târziu, un alt succes
major la Campionatul național al Canadei:
trei medalii de aur la trei probe diferite.

Cariera sa de sportiv a evoluat în cea de
antrenor. „După ce m-am retras de pe
tatami încheindu-mi cariera de competitor,
am vrut să transmit din experiența acumu-
lată în toți acești ani atleților, tinerilor
potențiali campioni în devenire”, spune
Alexandru. Ca antrenor al echipei de karate
din Quebec va reprezenta această provin-
cie, pentru al cincilea an consecutiv, la

Campionatul național pentru juniori, care
va avea loc la Edmonton în luna mai.

Principala sa metodă de predare este
centrată pe comportamentul sportivilor:
atleții trebuie să aibă încredere în ei înșiși,
trebuie să persevereze și să devină cea mai
bună versiune a lor în viață și în sport.
Deoarece metoda sa dă rezultate, Alexan-
dru Sorin a fost cooptat în programul Jouez
Gagnant al Institutului Național de Sport
din Quebec, prin intermediul căruia ține
conferințe motivaționale pentru copii în
școli. „Îmi place să ofer copiilor mesaje
cum ar fi: de ce e bine să perseverăm, să fim
responsabili, să lucrăm în echipă, să avem
încredere în noi”, afirmă Alexandru Sorin.

Ca antrenor asistent al echipei olimpice
a Canadei, anul acesta Alexandru pregătește
atleți pentru următoarele competiții: Cam-
pionatul național de juniori (Edmonton, 3-
5 mai 2019), Karate 1 Series A (Montreal,
21-23 iunie), Karate Canada Summit
(Toronto, 27-29 septembrie).

Pe lângă munca de antrenor în cadrul
acestor echipe, în 2014 Alexandru Sorin a
deschis la Montreal Academia de Karate
Alexandru Sorin (AKAS). Anul acesta
AKAS a reușit o performanță extraordinară:
aceea de a avea nouă atleți în echipa Que-
becului care va merge la Edmonton, la
Campionatul național de karate pentru ju-
niori. Printre ei este și o fetiță de origine
română, Caterina Iacob, în vârstă de 13 ani.

Înscrierile la Academia de Karate
Alexandru Sorin (3333 boul. Cavendish,
sala 275, Montreal, H4B 2M5) se fac prin
telefon la 514-488-4596, în tot timpul
anului, în limita locurilor disponibile.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen. În paralel cu o bogată
activitate expozițională, ea a publicat patru
volume de poezii și două de interviuri cu
personalități românești din Montreal.

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

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

Alexandru Sorin, despre succesul în viață
și în sport

SPORT | DEZVOLTARE PERSONALĂ
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SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Prezența unui sentiment
de anxietate vizavi de starea
economiei și situația fi-
nanțelor personale în rândul
canadienilor reprezintă o
schimbare notabilă față de

anul trecut. Un nou sondaj de opinie al In-
stitutului Angus Reid arată că patru cana-
dieni din zece (40%) spun că se așteaptă la
o înrăutățire a economiei în următoarele
12 luni - un număr mai mare decât cei care

cred că se va îmbunătăți (24%) sau că va
rămâne la același nivel (39%). Mai mult,
majoritatea canadienilor (55%) declară că
se așteaptă ca următoarele 12 luni să nu
constituie un moment prielnic pentru o
achiziție majoră și aproape jumătate
(48%) sunt îngrijorați că cineva din fa-
milia lor și-ar putea pierde locul de
muncă.

Rezultatele acestui sondaj se aseamănă
cu cele prezentate în ianuarie 2019 de o
anchetă sociologică Pollara Strategic In-
sights, a cărei principală constatare a fost
revenirea anxietății economice în rândul

unei majorități dintre canadieni (56%).
Sunt întemeiate aceste temeri? Da și nu.

Economia canadiană cunoaște o
încetinire față de ultimii trei ani

Economia canadiană a crescut cu doar
0,4% în ultimele trei luni ale lui 2018, cea
mai slabă evoluție trimestrială înregistrată
de la jumătatea anului 2016, și sub aștep-
tările care prevedeau 1,2%. Spre com-
parație, în trimestrul precedent, creșterea
economiei canadiene a fost de 2,0%. Per
total, în 2018, creșterea a fost de 1,8%,
comparativ cu 3,0% în 2017, potrivit Sta-

tistique Canada
Tendința de decelerare economică se

va menține și în lunile următoare, când
sunt așteptate cifre cel puțin la fel de mo-
deste, datorate reducerii producției de
petrol albertan de la începutul anului.

Statistique Canada arată că încetinirea
de la finele anului trecut se datorează în
principal scăderii investițiilor (în afaceri
și în imobiliare). Cheltuielile de consum,
motor al economie până nu de mult, s-au
temperat și ele în ultimele două trimestre,
iar valoarea caselor a scăzut, la nivel
național, pentru prima oară în 30 de ani.
Punctul nevralgic al economiei canadiene
în acest an electoral este însă sectorul
energetic, afectat de prețurile petrolului ce
au cunoscut un minim istoric.

Economiștii nu vorbesc totuși de posi-
bilitatea unei recesiuni (ci de un „motor în
pană”), căci piața muncii a afișat un în-
ceput de an spectaculos, cel mai bun din
ultimii aproape 40 de ani: 66,800 de noi
locuri de muncă la timp plin au fost cre-
ate în ianuarie și alte 55,900 în februarie,
cifre nemaiîntâlnite din 1981. Din august
2018, economia canadiană a generat
290,000 noi locuri de muncă, cea mai
mare creștere înregistrată într-o perioadă
de șase luni de la începtul anilor 2000.

Datoriile canadienilor reprezintă
o vulnerabilitate pentru economie

Potrivit guvernatorului Băncii Ca-
nadei, Stephen Poloz, gospodăriile canadi-
ene au datorii care se ridică la 2000 de
miliarde de dolari - o vulnerabilitate pentru
economie și pentru stabilitatea financiară
a populației. Această datorie a crescut con-
stant în ultimele trei decenii, atât în cifre
absolute cât și ca proporție în economia
țării. Ea este rezultatul mai multor factori:
o cerere susținută de locuințe și o lungă pe-
rioadă de rate de interese scăzute, menite
să stimuleze economia. O porțiune de circa
1500 de miliarde din această datorie o
reprezintă împrumuturile ipotecare.

Despre economia Canadei în

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!

CANADA | ECONOMIE | MIZE ELECTORALE

Anxietatea canadienilor cu privire la perspectivele economice ale țării pare să fie destul de prezentă în
acest an electoral. Economia cunoaște acum o perioadă de stagnare, urmând o tendință globală, dar în-
tâmpinând și dificultăți generate de factori interni specifici. Câteva explicații.

►

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Totuși, gradul de îndatorare al
canadienilor pare să se stabilizeze, așa
cum o indică cifrele ultimului trimestru
din 2018. Problema este că această sta-
bilizare survine într-un moment în care
economia mondială dă semne de
oboseală.

Ritmul global de creștere este
mult mai lent

Încetinirea economiei mondiale
este un fapt confirmat. Potrivit ul-
timelor previziuni ale Organizaţiei de
Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE), date publicităţii la începtul
lunii martie, creşterea produsului in-
tern brut (PIB) planetar ar urma să fie
3,3% în 2019 şi 3,2% în 2020, mai
puţin deci decât acel 3,7% înregistrat
anul trecut. Economia Germaniei, lo-
comotiva UE, nu va crește decât cu
0,7% în acest an, ceea ce face ca
OCDE să prognozeze o creștere de
doar 1% pentru zona euro.

Aceeași situație și în Statele Unite:
creșterea economică va încetini brusc
în acest an, precum și în următorii. Ast-
fel, prognoza medie pentru creșterea
produsului intern brut american în
2019 este de doar 2,3%, în scădere față
de previziunile anterioare de 2,44% și
față de ritmul de creștere de 3,1% în-
registrat în 2018. În 2020 se așteaptă o
și mai slabă evoluție economică, de
sub 2%. Principala cauză: intensifi-
carea tensiunilor comerciale cauzate de
SUA, în special de noile tarife ameri-
cane pe diferite importuri din China şi
ripostele acesteia.

China stârnește de altfel cele mai
mari îngrijorări. Deși își va continua
creșterea economică cu 6,2% în 2019,
gigantul asiatic dă semne de incoe-
rență, potrivit OCDE. Primul ministru
chinez a recunoscut la începutul lui
martie că ţara sa este „confruntată cu o
situaţie complexă şi dificilă pe plan in-
tern şi extern, cum rar s-a văzut de
mulţi ani”. O încetinire mai pronunțată
decât cea prevăzută a economiei
chineze ar avea repercusiuni în în-

treaga lume, în special în estul Asiei.
În ansamblu, tensiunile comerciale

din ultima vreme şi sporirea incertitu-
dinilor privind politicile comerciale
sau economice pe care aceste tensiuni
le-au provocat, au erodat încrederea
oamenilor de afaceri şi pe cea de pe
piețele financiare, ducând la creşterea
volatilităţii de pe pieţe şi la încetinirea
investiţiilor şi comerţului.

Buget federal apt pentru un an
electoral

Pe plan politic, 2019 este un an
foarte important. Liberalii speră să se
mențină la putere, conservatorii speră
să o preia, noii democrați speră să re-
devină forța politică din 2011. Dacă în
2018 situația economică părea să le fie
favorabilă liberalilor, 2019 le aduce un
set de provocări din acest punct de
vedere.

Nu este deci de mirare că cel de-al
patrulea buget federal al ministrului
Bill Morneau, recent prezentat, a fost
conceput într-un spirit electoral, ca să
tempereze anxietățile oamenilor
privind evoluția economiei. Astfel,
bugetul vizează trei categorii cheie de

votanți: milenialii - prin măsuri care să
înlesnească cumpărarea primei case;
lucrătorii - prin programe de per-
fecționare și recalificare menite să le
deschidă noi oportunități pe piața
muncii; și vârstnicii - prin schimbări la
programul Guaranteed Income Sup-
plement/ Supplément de revenu garanti
și prin măsuri de protecție a pensiilor
în caz de faliment al unei companii.

Guvernul va continua să in-
vestească în infrastructură (2,2 mi-
liarde de dolari) și în ameliorarea
eficienței energetice (1 miliard de
dolari) și va oferi un ajutor substanțial
fermierilor afectați de acordurile co-
merciale cu Asia-Pacific și Uniunea
Europeană (3,9 miliarde de dolari).

În total, noul buget prevede cheltu-
ieli de 22,8 miliarde de dolari. Proiecți-
ile privind deficitul anual - care în
2019 va atinge 19,8 miliarde de dolari
- îl situează la mai puțin de un punct
procentual din produsul intern brut al
Canadei, un nivel modest pe plan in-
ternațional.

Vom vedea în cursul acestui an
dacă abordarea liberalilor va avea efec-
tul scontat asupra economiei și la urne.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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acest an electoral

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Astăzi aș vrea să re-vorbim
puțin despre naționalism, acea
pornire sau nevoie de a ne
identifica, uneori zgomotos,
cu locul de baștină sau cu cel
adoptiv. Suntem români, că

vrem sau nu vrem, că o arătăm sau ba, nu ne ia
nimeni calitatea sau povara asta și dacă ne-am
găsi în jungla Amazonului. Mă refer acum mai
mult la noi, românii pribegi, plecați cei mai mulți
de voie. Am lăsat o țară în urmă pentru o alta mai
normală. Și deși suntem la un ocean și ceva dis-
tanță, tot ne doare sufletul să vedem că cei rămăși
acasă sunt încă la mâna unor profitori, semi-
analfabeți, pentru care banul și puterea contează
mai mult decât binele țării.

Refrenul cu care aceștia câștigă voturile
credulilor este de cele mai multe ori acompaniat
de trompetele naționalismului. Să nu confundăm
naționalismul cu patriotismul. Naționalismul
musai trebuie să aibă un dușman, un potențial in-
vadator. Chiar și pe vremea ceaușescului, când
nimeni nu avea treabă cu granițele noastre, noi
tot ne apăram țara. Deși habar n-aveam cu ce se
mânca și ce era pe bune capitalismul, noi ne
războiam cu acesta pe la mitinguri, pe la cena-
cluri, pe la ședințe de utece și de partid. Așa
știam noi să ne apărăm țara de dușmanul invi-
zibil.

În timp, acest dușman a prins contur și, în
ziua de azi, pentru că trebuia să poarte un nume,
i s-a spus Soros. El e sursa necazurilor noastre, el
trasează noi frontiere pe harta mapamondului, el
dirijează hoardele de imigranți invadatori și in-
ventează vaccinuri cu care controlează populația
planetei.

Lăsând gluma, ironia și pe Soros la o parte, să
nu uităm că în luna mai românii vor da un nou
examen: alegerile euro-parlamentare. Vom vedea
cât de maturi sau nu sunt ai noștri ca brazii.

Raul Dudnic este realizatorul emisiunii TV NOI
ROMÂNII, difuzată în toată Canada pe canalul
OMNI 1 (4 Rogers și 206/1206 Bell), duminică la
ora 11:30 am, luni la 12.00 pm, joi la ora 7.00 am
și vineri la 4 am.

REFLECII CANADEZE

TTrroommppeetteellee  
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ISTORIE ȘI ACTUALITATE

FRANCISC GRÜNBERG
info@accentmontreal.com

Înainte de a examina contribuţia lui
Hedy Lamarr la ştiinţă să trecem rapid în
revistă evoluţia ei. În primul rând, Lamarr
era doar numele ei de scenă, ea fiind năs-
cută Hedwig Eva Maria Kiesler la Viena,
la 9 noiembrie 1914. Încă înainte de a îm-
plini 20 de ani Hedy a luat cursuri de
teatru, care i-au facilitat rapid accesul în
lumea filmului. Ca în cazul tuturor vede-
telor de cinema, primele ei filme au fost
neglijabile. Filmul ceh Ecstasy, pe care l-
a făcut la 18 ani la începutul lui 1933, a
propulsat-o în rândul vedetelor inter-
naţionale - e drept, una cât se poate de
controversată. Pelicula conține o scenă de
dragoste fierbinte, Lamarr apărând
dezbrăcată într-o secvenţă de piscină. Era
ceva ce pe-atunci nu se făcea. Deşi în
zilele noastre scena ar fi privită ca mode-
rată, nuditatea ei a fost considerată la vre-
mea aceea inacceptabilă. Filmul a fost
interzis în Statele Unite timp de mai mulţi
ani, fiind învinuit de indecenţă.

Tot în 1933 părinţii i-au aranjat o căsă-
torie cu un fabricant de armament austriac
pe nume Fritz Mandl. Mandl era tipul
omului cu caracter dubios, care ar fi vân-
dut arme oricui, chiar dacă era să încalce

Tratatul de la Versailles. Fireşte, pentru a
încheia aceste afaceri, Mandl trebuia să
întreţină relaţii cu toţi clienţii săi
potenţiali. Aceasta presupunea partici-
parea la sute de dineuri cu oameni de
teapa lui Hitler şi Mussolini. Şi ce ar mai
fi însemnat un dineu de afaceri fără soţia
sa răpitoare şi totodată celebră, la braţul
acestor dezvoltatori, cumpărători şi fabri-
canţi? Dar, după cum vom vedea, Hedy nu
s-a mulţumit să le ţină companie acestor
bărbaţi. Ea a ascultat cu atenţie şi a învăţat
o mulţime de lucruri.

Pentru un privitor din afară, Hedy avea
tot ce-şi poate dori o femeie. Era căsă-
torită cu unul dintre cei mai bogaţi bărbaţi
din Europa. Locuia în vestitul castel
Salzburg, unde a fost realizat filmul Sune-
tul muzicii. Adăugaţi hainele luxoase, bi-
juteriile, servitorii şi maşinile. Pare o viaţă
ideală, dar realitatea era cu totul alta.

Hedy a devenit pentru Mandl mai mult
un trofeu decât o soţie. Era obsedat să-i
controleze fiecare mişcare, nu putea
merge nicăieri fără supravegherea sa.
După patru ani de căsnicie, Hedy a simţit
că nu mai poate îndura şi a decis să fugă.
Legenda spune că Mandl a urmărit-o, ea
fiind nevoită să se strecoare într-un club
deochiat. L-a mituit pe paznic ca să-şi ţină
gura, dar Mandl a plătit şi mai mult pentru

a putea intra. Hedy s-a ascuns într-una
dintre camerele stabilimentului și, în timp
ce se afla acolo, a intrat un client care a
presupus că ea era cea ale cărei servicii le
achitase. Fără a mai intra în detalii, se
spune că Hedy a fost nevoită să joace rolul
de prostituată pentru a-l evita pe soţ.

Se presupune că pentru cea de a doua
tentativă de evadare, încununată de suc-
ces, Hedy a drogat-o pe servitoarea care
trebuia s-o supravegheze, a îmbrăcat uni-
forma acesteia şi a ieşit din castel pe ușa
de serviciu. Așa a ajuns la Londra, unde
și-a continuat cariera în teatru.

S-a îmbarcat apoi pe vasul Normandie
într-o croazieră spre Hollywood şi spre
celebritate. Încă de pe bordul vasului a
semnat un contract cu Louis B. Mayer de
la MGM, dar a insistat să-şi schimbe nu-
mele, pentru a evita posibilele probleme
cauzate de amintirea filmului Ecstasy. În
acel moment (conform unui articol apărut
în 1970 în New York Times), publicistul
MGM Howard Strickland s-a apropiat de
Hedy şi i-a arătat o listă dactilografiată cu
nume de familie, cerându-i să aleagă unul
dintre ele. Aţi ghicit - ea a ales Lamarr, iar
restul face parte din istoria Hollywoodu-
lui.

Lamarr a fost imediat prezentată ca
cea mai frumoasă femeie din lume şi a

devenit rapid una dintre vedetele răpitoare
ale industriei americane a filmului. Într-o
carieră care s-a întins până la sfârşitul
anilor ’50, Lamarr a jucat în peste 25 de
filme, avându-i ca parteneri printre alţii pe
Clark Gable, James Stewart, Spencer
Tracy şi Judy Garland.

A repurtat cel mai mare succes de box-
office în 1949 cu filmul Samson şi Dalila,
prima ei peliculă color, produsă de Cecil
B. DeMille.

Dar subiectul real al acestui articol
este altul: incredibila sa invenţie.

Celălalt personaj principal al poveştii
este George Antheil, compozitor ameri-
can, pianist, autor şi inventator. Era cunos-
cut pe plan internaţional pentru stilul său
muzical avangardist. Când s-a mutat la
Hollywood a devenit compozitor de mu-
zică de film, ținând totodată şi o rubrică
permanentă în revista Esquire, în care
scria articole literare şi de endocrinologie.
A publicat, în 1937, chiar şi o carte,
Fiecare om este propriul său detectiv; un
studiu de endocrinologie glandulară. Nu
vom şti niciodată cum de a ajuns el expert
şi în acest domeniu.

În vara anului 1940, Lamarr l-a cunos-
cut pe Antheil. Erau vecini în Hollywood
şi probabil că s-au întâlnit la o petrecere.
Discuţia a alunecat spre războiul iminent
şi spre torpile. Lamarr se temea de Hitler
(pe care îl cunoscuse personal) şi a început
să vorbească despre o idee a ei de a con-
trola torpilele prin radio. La acea vreme,
controlul prin radio părea o idee intere-
santă, dar care nu era considerată practică.
Era suficient ca cineva să bruieze o anu-
mită frecvenţă pe care opera torpila pentru
ca aceasta să-şi rateze ţinta.

Lamarr şedea la pian lângă Antheil
când geniul a atins-o cu aripa sa. Antheil
apăsa anumite clape ale pianului, iar ea
imita fragmentul muzical respectiv. Pe
măsură ce Antheil schimba tonalitatea
fragmentului a reieşit că ei puteau totuşi
comunica. Ce ar fi dacă acest lucru s-ar
traduce în controlul prin radio al unei tor-
pile?

În ziua următoare şedeau pe podea în
apartamentul lui Antheil şi încercau să
pună pe hârtie întreaga schemă. Lamarr şi-
a dat seama că frecvenţa trebuia să se
schimbe aleatoriu pentru ca inamicul să
n-o poată bruia. Orice încercare de a eli-
mina semnalul care controla proiectilul ar
fi reuşit să anihileze doar un crâmpei al
liniei de comunicare, fără să aibă vreun
efect real asupra controlării acesteia. Ast-
fel s-a născut conceptul cunoscut sub nu-
mele de salt de frecvenţă, o formă
incipientă a ceea ce numim astăzi tehnolo-
gia de comunicaţii spread spectrum.

Desigur, a face ca această idee să

Hedy Lamarr, o inventatoare

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

Puţină lume ştie că Hedy Lamarr, steaua de cinema de origine austriacă a anilor 1930-1940, a fost și o
cunoscătoare a fenomenelor electrice. Este deseori citată afirmaţia ei: „Orice fată poate fi fermecătoare. Tot
ce trebuie să facă este să stea nemişcată şi să pară proastă.” Se poate că a jucat acest rol pe ecran, însă în
viaţa reală Hedy a demonstrat că puterea minţii este singurul lucru important.

►

Considerată la un moment dat „cea mai frumoasă femeie din lume”, graţie farmecului şi prezenţei sale magnetice pe marele ecran, Hedy
Lamarr a fost în anii ei de glorie una dintre cele mai populare actriţe de la Hollywood.
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funcţioneze era deja o altă problemă. Să
nu uităm că era epoca marilor lămpi cu
vid, nu a microprocesoarelor miniaturizate
din zilele noastre.

Antheil a fost cel care a venit cu
soluţia punerii în practică. El compusese
piesa muzicală Ballet Méchanique, inter-
pretată de 16 pianişti care cântau simul-
tan. A sugerat folosirea de cilindri cu
bandă perforată, pentru a menţine sin-
cronizarea dintre emiţătorul radio şi re-
ceptorul torpilei. Semnalul urma să fie
transmis pe o bandă cu 88 de frecvenţe
posibile - una pentru fiecare clapă a
claviaturii pianului. Lamarr şi Antheil au
avut nevoie de mai multe luni pentru a
pune la punct toate detaliile invenţiei.

În decembrie 1940 au trimis des-
crierea ideii lor Consiliului naţional al in-
ventatorului (instituţie înfiinţată de guvern
pentru a primi idei din partea publicului).
Foarte puţine dintre sutele de mii de pro-
puneri pe care le primea Consiliul
stârneau vreun interes, însă aceea a lui
Lamarr şi Antheil a stârnit. Sub condu-

cerea preşedintelui Consiliului, Charles
Kettering, guvernul a contribuit la îm-
bunătăţirea proiectului. La 11 august 1942
a fost eliberat patentul nr. 2.292.387 pen-
tru „sistemul secret de comunicaţie”.
(Patentul era pe numele ei de fată şi de
căsătorie - Hedy Kiesler Markey.)

Din nefericire, alţi membri ai Consili-
ului s-au arătat mai puţin entuziaşti. Nici
nu e de mirare - gândiţi-vă la fezabilitatea
instalării unui mecanism de pian sin-
cronizat într-o torpilă şi operarea ei core-
spunzătoare. Amiralitatea a declarat
mecanismul prea greoi şi a îngropat ideea
în sertar. Proiectul saltului de frecvenţă
era mult prea avansat faţă de anii în care
fusese conceput. Lamarr şi Antheil au re-
nunţat să-şi mai promoveze invenţia.

Dar Lamarr a putut da o mână de aju-
tor guvernului american şi în alt fel -
vânzând obligaţiuni de război. Ca parte a
unei promoţii, oricine cumpăra obligaţiuni
în valoare de 25.000 de dolari putea primi
o sărutare de la Lamarr. Astfel, ea a reușit
să vândă obligaţiuni de 7 milioane de

dolari într-o singură noapte …

Totuşi, nu toate ideile mari sunt date
uitării. În 1957, inginerii de la Sylvania
Electronics Systems Division cu sediul în
Buffalo, New York, au utilizat electronica
bazată pe tranzistori pentru a realiza
scopul pe care Lamarr şi Antheil şi l-au
fixat cu ani înainte. În cele din urmă, în
1962 (la trei ani după ce patentul Lamarr-
Antheil expirase), conceptul saltului de
frecvenţă a fost folosit de guvernul
Statelor Unite în sistemul de comunicaţii
plasat la bordul vaselor trimise la blocada
Cubei.

Acum conceptul nu numai că este apli-
cat de armată (în sistemul de comunicaţii
prin sateliţi Milstar), dar a devenit şi
tehnologia aflată la baza celor mai recente
transmisii prin internet şi a celor mai mo-
derne telefoane celulare. O căutare rapidă
în arhiva Oficiului de patente al Statelor
Unite relevă, între anii 1995 şi 1997,
1.203 de patente care se ocupă cu saltul de
frecvenţă (numit acum spread spectrum).
Nu vom afla probabil niciodată cât de
mare a fost influenţa patentului Lamarr-

Antheil asupra acestei tehnologii.

Hedy Lamarr n-a câştigat vreun ban
din invenţia sa, de care au profitat atâţia.
În schimb a dispărut încet-încet din
vedere. A fost căsătorită şi a divorţat de
şase ori între 1933 şi 1965 cu Fritz Mandl,
Gene Markey, Sir John Loder, Ted Stauf-
fer, W. Howard Lee (care mai târziu s-a
căsătorit cu actriţa Gene Tierney) şi Lewis
J. Boles.

În 1966 a apărut din nou pe prima pa-
gină a ziarelor, când a fost arestată pentru
furt din magazinul May din Los Angeles,
dar a fost achitată de un juriu cu zece vo-
turi pentru şi două împotrivă. Publicitatea
negativă a acestui incident combinată cu
autobiografia sa controversată, Ecstasy şi
cu mine (se pare contrafăcută şi neapro-
bată de d-na Lamarr), au pus capăt carie-
rei sale în cinema.

În 12 martie 1997, Hedy Lamarr a fost
în sfârşit onorată de Electronic Frontier
Foundation pentru importanta sa con-
tribuţie. Fiul ei, Anthony Loder, a primit
diploma în numele mamei sale şi a prezen-
tat audienţei o înregistrare audio - prima
dată când ea s-a exprimat public în ul-
timele două decenii.

Hedy Lamarr s-a stins din viaţă la 19
ianuarie 2000, în casa ei din Casselberry,
Florida. Din averea sa de aproape trei mi-
lioane de dolari o mare parte a fost lăsată
prin testament celor doi copii, iar alta a
fost destinată fostei sale secretare perso-
nale şi unui prieten. Cel mai surprinzător-
lucru a fost însă că a ea a lăsat 83.000 de
dolari unui ofiţer de poliţie local, cu care
s-a împrietenit în ultimii ani ai vieţii.
Lamarr a dispus ca cenuşa să-i fie împrăş-
tiată deasupra pădurii Vienei, în
apropierea locului în care s-a născut.

Prin una dintre acele ciudăţenii ale
destinului, acelaşi fiu Anthony este pro-
prietarul unui magazin de telefoane din
Los Angeles, în care jumătate dintre sis-
temele telefonice pe care le vinde se
bazează pe tehnologia ale cărei orizonturi
au fost deschise de însăşi de mama sa.

Acest articol a apărut în publicația lui
Francisc Grünberg dedicată radioamato-
rilor din România, la yo4px.blogspot.ro și
în revista Acum.tv.

la Hollywood
ISTORIE ȘI ACTUALITATE

Hedy Lamarr nu a fost doar un chip frumos și o actriță talentată. Pe lângă succesul său la Hollywood, în 1942 ea a patentat o metodă tehno-
logică - denumită „Secret Communication System“ (sistem de comunicare secretă) - care a devenit ulterior de o importanţă crucială atât
pentru siguranţa comunicaţiilor militare, cât şi pentru tehnologia telefoniei mobile.

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
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Amintiri din beciurile Securității lui Ceaușescu

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

N-am fost întotdeauna
atât de deştept pe cât
sunt astăzi, deşi mă
consider în continuare
tot un prost şi un naiv,
„calităţi” pe care proba-

bil n-am să pot să mi le dezatribui vreodată.
Îmi plac versurile unui cântec de muzică
country, care sună în traducere liberă cam
aşa: „Nu mai sunt la fel de bun pe cât am
fost odată, dar o dată sunt la fel de bun pe
cât am fost dintotdeauna”.

Presiuni de diferite naturi, efectiv ne
obligă pe cei care încercăm să facem o
diferenţă în peisajul publicisticii în limba
română să revenim la subiectul anilor de
tristă amintire cunoscuţi drept „Epoca de
Aur”, „Epoca Nicolae Ceauşescu” sau „Pe-
rioada construirii Societăţii Socialiste Mul-
tilateral Dezvoltate”. Aceste presiuni sunt
create în principal fie de intervenţii amne-
zice în legătură cu acei ani, fie de remarci
maliţioase potrivit cărora există o mai mare
preocupare pentru istoriografia Holocaus-
tului decât pentru victimele comunismului.
Există însă şi o a treia categorie de presiuni,
care consider că mă priveşte direct,

deoarece izvorăşte din retorica specifică
atitudinii comunistoide în raport cu comu-
nicarea. Ori dacă n-aş scrie despre asta, ar
echivala cu o dezicere de unul dintre actele,
numărabile pe degetele unei mâini, care mi-
au decis destinul.

De ce comunicarea? N-am ştiut nici eu
prea bine până când, într-o după-amiază
friguroasă am luat copiii adolescenţi la un
film care mi s-a părut potrivit pentru ei, din
ceea ce aflasem până în acel moment: The
Iron Lady. În acel film, cunoscuta actriţă
Meryl Streep, în rolul lui Margaret
Thatcher, are o discuţie aparent banală cu
un doctor, în timpul căreia vorbeşte despre
inapetenţa societăţii contemporane de a mai
gândi. Oamenii vor să ia cât mai mult de-a
gata, spune ea, refuzând să-şi urmărească
gândurile. Acestea devin cuvinte, cuvintele
devin fapte, iar faptele se transformă în des-
tin.

Am avut atunci revelaţia că exact din
cauza asta sunt condamnat să rămân pe veci
un prost şi un naiv. Într-adevăr, interna-
lizând replica genială a personajului Mar-
garet Thatcher care, evident, reflectă o
persoană reală - întâmplător îi datorez viaţa
parţial şi indirect pentru contribuţia pe care
şi-a adus-o la căderea „Cortinei de Fier” -

mi-am clarificat o dată pentru totdeauna de
ce am ajuns în celula unei închisori
ceauşiste.

Am ajuns acolo pentru că am avut pros-
tia şi naivitatea de a transforma simţăminte
în gânduri, gânduri în cuvinte şi cuvinte în
fapte (tiparniţa ilegală construită de „grupul
Băcanu” din care am făcut parte este astăzi
una dintre „piesele grele” ale muzeului
Newseum din Washington, D.C.). Aceeaşi
prostie şi naivitate le am şi astăzi şi aş face
acelaşi lucru (doar, poate, mai chibzuit)
dacă ar fi s-o iau de la început. Arestându-
ne, regimul a ştiut că gândurile noastre,
transformate în cuvinte şi fapte, pot deveni
destin. A încercat să oprească această trans-
formare dar a refuzat să realizeze că noi
eram doar fumul unui vulcan ce avea să
erupă unsprezece luni mai târziu, fiindcă
focul fusese deja aprins.

Deşi n-am cunoscut „regimul închiso-
rilor ceauşiste”, fiind doar „arestat preven-
tiv” timp de 93 de zile, n-aş vrea să se
creadă însă că tortura psihologică şi nopţile
de veghe în compania anchetatorilor Secu-
rităţii au fost o plimbare prin parc. Nu
doresc nimănui să fie ridicat de acasă, unde
nimeni nu ştia de activitatea ilegală, cum
am fost eu, pentru crima de a fi spus ceea ce
gândeam. Nu doresc nimănui să aştepte
naşterea unui copil şi să afle, în acelaşi
timp, că, din nefericire, s-ar putea să nu-l
vadă niciodată deoarece sentinţa meritată
pentru fapta săvârşită constă în pedeapsa
capitală. Însăşi acest detaliu poate fi subiec-
tul unei alte povestiri cu un sfârşit tragic
petrecute practic în acelaşi vârtej al desti-
nului…

Aşadar sper să nu vă dezamăgesc
vorbind mai mult despre lecţiile pe care le-
am învăţat decât despre faptele care m-au
condus la însuşirea lor. De altfel, ce să spun
nou, despre care nu s-a mai scris? Nu mi-ar
fi ruşine să compar condiţiile de la Rahova
unde, de bine de rău, auzeam vocile
cristaline ale unor copii de grădiniţă în
fiecare dimineaţă, prin geamul prin care
străbătea o fâşie de lumină, cu condiţiile de
la Canal sau din infaimosul „Experiment
Piteşti”? Să spun ce am simţit când mi s-a
comunicat că voi fi condamnat la moarte?

Să povestesc cum mă „împrietenisem” cu
un păianjen? Cum l-am văzut pentru prima
dată pe Mircea Răceanu, cunoscutul
dizident, urmare unei greşeli a gardienilor
care l-au introdus în Celula 8 pentru câteva
secunde? Cum ascultam tânguielile inter-
minabile ale unei femei, cea care ne pusese
la dispoziţie locuinţa conspirativă unde
culegeam literă cu literă ziarul România?
Cum am aflat, ieşind, de reacţiile prietenilor
şi cunoscuţilor, dintre care majoritatea au
început să-mi evite familia? Cum l-am cău-
tat după revoluţie pe Petru Clej, despre care
ştiam că aflase de la mama că sunt închis
încă din primele zile de după arestare şi îşi
exprimase solidaritatea fără rezerve, cu
rugămintea de a veni la România liberă?
Cum a rezistat soţia mea ca şi când ar fi
avut certitudinea că totul se va termina
curând, deşi nu se ştia dacă ne vom mai
vedea vreodată? Toate acestea sunt „istorie”
şi poate le va veni rândul să fie povestite
cândva şi cu lux de amănunte.

Este însă important să facem un efort de
reamintire pentru ca acele lucruri să nu se
mai repete. Este nevoie de o atitudine clară,
intolerantă în raport cu discursul comunis-
toid marcat de „eu ştiu mai bine decât tine”
dar lipsit de argumente şi demonstraţii şi
bazat pe forţă sau înşelătorie. Oamenii au
început să uite. În loc să privească înainte
şi să facă ceva cu libertatea lor, îşi îndreaptă
privirile melancolice spre trecut unde,
amestecate cu tinereţea lor şi sub eroziunea
timpului, cozile la mâncare, controalele
ginecologice obligatorii şi mai ales aplau-
datul unor discursuri în care nu credea ni-
meni, alături de multe alte nenorociri, par
mai acceptabile. De ce nu, repetabile!

Este important să oferim o alternativă
acestor trăiri sau gânduri care minima-
lizează crimele trecutului, înainte ca ele să
devină fapte şi destin. Dacă nu pentru
România, măcar pentru ei înşişi să
privească unii dintre cititori, atent, alterna-
tivele care se desprind din amintiri.

Ștefan Maier trăiește și lucrează în Statele
Unite ca project manager și a publicat la
revista online Acum.tv, unde a îndeplinit
rolul de redactor-șef.

88
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551144--774433--88550099551144--774433--88550099 44004400 DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

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

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
Estimare gratuita la comanda

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

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

www.accentmontreal.com
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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MON
TREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi

MANCARE GATITA IN FIECARE ZI
Sarmale (fierte in oale de lut de Horezu) ● Ciorbe ● Musaca ●

Fasole batuta

*SUNATI PENTRU COMENZI LA
514-733-8462

*Pasca
Cozonaci
Drob

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 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. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1841, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ●Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00
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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

CCOOMMEENNZZII  PPEENNTTRRUU  PPAASSTTEE
•Drob de miel

•Miel intreg (din Quebec),
10-15 kg

•Pulpa de miel
•Maruntaie de miel si pui

•Cozonac si Pasca
•Oua colorate

•Branza de burduf si cas

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa
ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
aaffuummaattaa

DDoommnneessttii

JJaammbboonn
ffeelliiaatt

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Gustul Traditiei

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoollaaccii
VVooppsseeaa  ssii
ddeeccoorraattiiii
ppeennttrruu  oouuaa
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SFATURI PRACTICE

Pe 15 martie, tineri din toată lumea,
elevi și studenți, au ieșit în stradă pentru a
cere acțiuni ferme în favoarea mediului,
într-o mobilizare inspirată de activista
suedeză Greta Thunberg, în vârstă de doar
14 ani.

Greva mondială pentru mediu, așa
cum a fost numit acest eveniment, a
adunat participanți la manifestații organi-
zate în peste 100 de țări. În Quebec, mai
mult de 150.000 de elevi și studenți au
mărșăluit pe străzile celor mai importante
orașe, manifestația de la Montreal fiind
printre cele mai mari din lume.

Sperăm că acest marș al tinerilor, acest
semnal de alarmă pe care generațiile vi-
itoare îl trag, va continua să provoace dis-
cuții în familii, între prieteni și în școli
despre fenomenul schimbărilor climatice,
despre consecințele sale asupra civilizației
umane și mai ales despre ce putem face,
individual și colectiv, pentru a proteja
planeta. De aceea vă prezentăm câteva
obiceiuri care nu necesită mult efort pen-
tru a fi puse în practică, dar al căror im-
pact conjugat poate face o mare diferență.

CUMPĂRA�I DE OCAZIE. În loc să vă nă-
pustiți în magazine pentru a achiziționa ul-
timul gadget la modă, încercați să vedeți
dacă îl puteți găsi de ocazie. Dacă obiectul
a fost deja utilizat, îi veți prelungi durata
vieții și, prin urmare, veți reduce nevoia
fabricării unui nou produs, lucru ce în final
protejează mediul de impactul rezultat din
crearea și vânzarea sa. Întrebați-vă deci cer-
cul de prieteni sau aruncați o privire pe
eBay sau Kijiji.

RECICLA�I. Toată lumea o știe, dar nu toată
lumea o face. Procurați-vă mai întâi un bac
de reciclat (găsiți mai multe informații la
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca) și apoi în-
cepeți să vă sortați gunoiul, reciclând hârtia,
sticla, plasticul conservele și canetele. De
asemenea, privilegiați produsele făcute din
materiale reciclabile sau fabricate pentru a
proteja mediul înconjurător.

CONSUMA�I MAI PU�IN. Una dintre cele
mai mari probleme ale societăților occiden-
tale este supraconsumul. Cumpărăm, con-
sumăm și aruncăm o cantitate enormă de
lucruri. Obiceiul pe care trebuie să-l

deprindem este de a ne întreba dacă pro-
dusul pentru care vrem să-l cumpărăm ne
este cu adevărat indispensabil. Puneți-vă
câteva întrebări înainte de a intra într-un
magazin: Îmi este util respectivul produs?
Achiziționarea lui poate aștepta? Poate fi
înlocuit de ceva ce am deja?

MÂNCA�I LOCAL. Un lucru la care ne
gândim prea puțin atunci când ne savurăm
mâncărurile favorite este distanța pe care
alimentele din farfurie au parcurs-o pentru
a ajunge la noi. De cele mai multe ori, este
vorba de mii și mii de kilometri. Gândiți-vă
la cantitatea de carburant folosită pentru a
aduce toate aceste produse pe masa dvs. iar
atunci când un produs similar provine din
regiunea în care locuiți, nu ezitați să-l
cumpărați. Uitați-vă la etichete pe care scrie
că respectivul aliment a fost cultivat/produs
în Quebec și frecventați piețele de fermieri
care împânzesc Montrealul și orașele înve-
cinate din primăvară până în toamnă
(www.ampq.ca).

MÂNCA�I MAI PU�INĂ CARNE, ÎN SPECIAL
VITĂ. Mai multe studii privind impactul

producției agroalimentare asupra mediului
au arătat că reducerea consumului de carne
și produse lactate reprezintă cea mai sem-
nificativă modalitate de a ne micșora am-
prenta asupra mediului. Producerea cărnii
este sinonimă cu un consum ridicat de apă
și cu emisii ridicate de metan, generate de
animale - metanul este un gaz cu efect de
seră mai puțin persistent decât CO2, dar cu
efect mai mare asupra încălzirii planetei.

MERGE�I MAI MULT PE JOS ȘI PE BICI-
CLETĂ. Mașina este unul din marii poluatori
și consumatori de petrol de pe planetă.
Când vremea o permite și aveți de parcurs
distanțe mai mici, faceți o plimbare pe jos
în loc să luați mașina; dacă drumul e un pic
mai lung, mergeți cu bicicleta. Nu numai că
veți proteja mediul, dar veți face și mișcare,
arzând calorii și pierzând acele câteva kilo-
grame în plus.

VOTA�I. În toamnă avem alegeri federale.
Votați gândindu-vă la copiii și nepoții dum-
neavoastră, la faptul că la jumătatea acestui
secol este posibil să nu mai fiți în viață, însă
ei vor fi. Sprijiniți partidele și candidații
care plasează mediul în centrul politicilor
lor economice.

ALĂTURA�I-VĂ CELORLAL�I. Pentru ca
încălzirea globală să fie menținută la un
maxim de 1,5°C și a evita o catastrofă cli-
matică, schimbările trebuie să fie „rapide,
profunde și fără precedent în toate aspectele
societății”, avertiza anul trecut raportul
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change). Alegerile și acțiunile individuale
sunt foarte importante, însă cele colective
sunt și mai eficiente. Ele pot determina
politicienii și corporațiile să facă acele
schimbări majore necesare, ca renunțarea
pe scară largă la combustibilii fosili și
adoptarea unor vaste programe de eficiență
energetică și de dezvoltare a energiilor re-
generabile. Participați deci la mișcările de
mediu și alăturați-vă grupurilor și organi-
zațiilor care militează pentru aceste schim-
bări. ACCENT MONTREAL

Câteva obiceiuri simple pentru a proteja mediul
înconjurător

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

CCOOMMEENNZZII::  ccaarrmmeenn@@ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm  ||  551144--224455--77558844  ||  mmeessaaggeerriiaa  FFBB    
DDEETTAALLIIII:: wwwwww..ggeeoohhaarrmmoonniiee..ccoomm//ccrreeaattiioonnss

* Sapunuri prin procedeul la rece
* Sampon solid
* Sapun lichid pentru uz casnic sau barbierit 
* Deodorant eficient
* Masti pentru fata 
* Exfoliant pentru corp cu efect detoxifiant
* Creme hidratante 
* Macerate de plante medicinale in 

ulei de masline si unturi vegetale 
* Pasta de dinti
* Toate produsele contin uleiuri 

esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti
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CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Mai toate galaxiile,
cel puțin cele care
conțin zeci și sute de
miliarde de stele, au în
centrul lor o gaură
neagră masivă, cu
masa de milioane de
ori mai mare ca cea a

Soarelui. Este și cazul galaxiei noastre,
care are în centru gaura neagră numită
Sagittarius A*, ce are o masă de circa
patru milioane de ori cea a astrului nostru.
Au fost însă descoperite găuri negre cu
masa de miliarde de ori cea a Soarelui -
este cazul unor găuri negre îndepărtate,
care alimentează quasari, nuclee galactice
active, ce emit cantități enorme de radiație
electromagnetică.

Până nu de mult, se cunoșteau 17
quasari extrem de îndepărtați, situați la
circa 13 miliarde ani lumină față de noi.
Aceasta înseamnă că s-au format când

Universul avea doar 800 de milioane de
ani, ținând cont că Big Bangul a avut loc
acum aproximativ 13.8 miliarde de ani.

Recent însă, celor 17 quasari li s-au
adăugat alți 83, descoperiți de un grup de
cercetători din Japonia, Taiwan și de la
Princeton University. Timp de cinci ani,
aceștia au scrutat Universul cu ajutorul in-
strumentului Hyper Supreme-Cam (HSC),
instalat la Subaru Telescope în Maunakea,
Hawaii. HSC are un câmp de vedere ex-
trem de mare, practic de circa șapte ori cel
al Lunii pline. Astronomii au reușit să ob-
serve radiația electromagnetică emisă de
gazul încălzit atras de o gaură neagră su-
permasivă, care dă astfel naștere unui
quasar. Rezultatele studiilor au fost publi-
cate într-o serie de cinci articole în The As-
trophysical Journal și Publications of the
Astronomical Observatory of Japan.

Cu ajutorul acestei descoperiri s-a
ajuns la concluzia că dacă am împărți Uni-
versul în cuburi cu latura de un miliard de
ani lumină, am găsi o gaură neagră super-
masivă în fiecare cub. Cum au luat naștere

aceste găuri negre la doar 800 de milioane
de ani după Big Bang? Câte astfel de găuri
negre există?

La această a doua întrebare răspunsul
este că ar putea exista mult mai multe
decât cele descoperite până în prezent, în-
trucât telescoapele văd radiația doar dacă
ea este mai intensă decât o valoare limită,
care depinde de tehnologia aflată la baza
acestor instrumente.

Legat de modul de formare al acestor
misterioase obiecte, există mai multe
teorii, printre care și cea care susține că
găurile negre s-ar fi putut forma imediat
după Big Bang în urma fluctuațiilor cuan-
tice din primele momente, când densitatea
de materie și energie era atât de mare încât
ar fi putut duce la formarea directă a
găurilor negre.

Există oare găuri negre supermasive
care au luat naștere și mai devreme decât
cele observate? Răspunsul la această în-
trebare va veni în urma noilor observații
astronomice, cu instrumente precum
HSC, care vor permite cercetătorilor să

analizeze quasari și mai îndepărtați decât
cei 83 care au fost măsurați recent. Există
inclusiv speranța că studiul acestor quasari
și a radiației electromagnetice emise ar
putea contribui la descifrarea misterului
găurilor negre, ajutându-ne să înțelegem
ce se întâmplă în interiorul acestora, din-
colo de așa-numitul orizont al eveni-
mentelor, de unde nici lumina nu mai
reușește să iasă.

La ora actuală, deci, au fost măsurați
100 de quasari îndepărtați - este probabil
ca mulți alții să se fi format în copilăria
Universului. Studiul acestora ne va ajuta
să descifrăm mistere ale fizicii moderne,
dar și să înțelegem mai bine istoria și
evoluția Universului care a dus la exis-
tența noastră.

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

ATRONOMIE

Quasarii din copilăria Universului
Ce sunt găurile negre?
În ciuda numelui pe care îl poartă,
găurile negre nu sunt „găuri” propriu
zise în Univers. Dimpotrivă, ele sunt
obiecte extrem de dense, care de-
formează structura spațio-temporală,
ducând la curbarea spațiului și alterarea
scurgerii timpului. Orice lucru ce are
ghinionul să treacă prea aproape de
aceste găuri negre este absorbit fără
posibilitate de salvare. Inclusiv lumina
devine prizonieră și nu mai poate ieși
dintr-o gaură neagră - de unde și nu-
mele acestor obiecte, imposibil deci de
văzut în mod direct.
Cum reușesc totuși oamenii de știință
să-și dea seama de prezența găurilor
negre în Univers? Prin efectele pe care
acestea le au asupra obiectelor ce trec
prin apropierea lor: deformarea traiec-
toriei stelelor, de exemplu, sau chiar
înghițirea lor dacă trec de orizontul
evenimentelor, acel „point of no re-
turn”.
Au fost astfel descoperite multe cate-
gorii de găuri negre: de la cele cu masa
de câteva ori cea a Soarelui, produse în
urma „morții” unei stele, la cele cu
masa de câteva mii de ori mai mare ca a
Soarelui, care ar fi putut lua naștere din
contopirea unor găuri negre mai mici,
până la găurile negre cu mase enorme.
Acestea din urmă au fost observate în
centrul multor galaxii, inclusiv în a
noastră, Calea Lactee (e posibil ca în
centrul tuturor galaxiilor să existe o ast-
fel de gaură neagră imensă).
Sursa: „Teroare in Univers: găurile
negre supermasive”, Cătălina
Curceanu, Accent Montreal nr. 103, 25
ianuarie 2013.

Cu ajutorul unui instrument extrem de performant instalat la Telescopul Subaru din Hawaii, au fost
descoperite 83 de găuri negre supermasive, care alimentează quasari formați pe când Universul nostru avea
doar 800 de milioane de ani. Mecanismul care a dat naștere acestor găuri negre nu este încă descifrat, iar
această descoperire i-ar putea îndruma pe cercetători spre noi teorii care descriu evoluția Universului și
compoziția acestuia la puțin timp după Big Bang.

►

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

Un quasar este un nucleu galactic activ, foarte luminos, aflat la mare distanţă de Pământ, care emite radiaţii electromagnetice puternice
şi are o mare deplasare spre roşu, atât în unde radio, cât şi în lumina vizibilă. Quasarii sunt cele mai luminoase, puternice şi energice
obiecte cosmice cunoscute.
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Cine crede că guvernul S.U.A. a plă-
nuit în mod deliberat sau a permis
atacurile de la 11 septembrie, afirmă că
preşedintele SUA de atunci a sacrificat
3.000 de americani. Ca să crezi că
explozibilii şi nu avioanele au dărâmat
turnurile gemene, trebuie să îţi imaginezi
o operațiune suficient de mare pentru ca
plantarea unor astfel de dispozitive să fie
posibilă fără ca nimeni să fie prins.

Cine insistă că adevărul rămâne as-
cuns, înseamnă că presupune că toţi cei
care au analizat atacurile şi evenimentele
care au condus la acestea, adică CIA, De-
partamentul de Justiţie, Administraţia
Aviaţiei Federale, Comandamentul Nord
American de Apărare Aeriană, Agenţia
Federală pentru Situaţii de Urgenţă, orga-
nizaţiile ştiinţifice, publicaţiile de pres-
tigiu (peer-reviewed), organizaţiile de
ştiri, companiile aeriene şi agenţiile locale
de implementare a legii din trei state au
fost fie incompetente, fie înşelate, fie au
făcut parte dintre cei care au acţionat sub
acoperire.

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

Cum se poate aşa ceva? Cum este
posibil ca atât de mulţi oameni să pro-
moveze atât de multe absurdităţi în nu-
mele scepticismului?

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

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

În 1999, o echipă de cercetători con-
dusă de Marina Abalakina-Paap, psiholog
la Universitatea de Stat din New Mexico,
a publicat un studiu efectuat asupra unor
studenţi americani. Studenţii au fost între-
baţi dacă sunt de acord cu afirmaţii de
genul: „mişcările underground ameninţă
stabilitatea societăţii americane” sau

„oamenii care văd conspiraţii peste tot pur
şi simplu îşi imaginează toate acestea”.
Autorii studiului au ajuns la concluzia că
factorul cel mai puternic al credinţei ge-
nerale în conspiraţii era lipsa de încredere.

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

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

În același timp, scara cinismului
folosită în experiment, inspirată dintr-un

sondaj din 1975, a prezentat subiecţilor
afirmaţii precum: „majoritatea politicie-
nilor doresc să fie onești față de cei care i-
au votat” şi „aproape toţi politicienii îşi
vor vinde idealurile sau îşi vor încălca
promisiunile dacă așa vor obține mai
multă putere”. Nu s-a măsurat așadar
nivelul general de suspiciune, ci opiniile
negative privind establishment-ul.

Firul comun ce leagă neîncrederea de
cinism, aşa cum este definit de aceste
experimente, este percepţia unui caracter
urât. La modul general, este vorba despre
tendinţa de a se concentra asupra intenţiei
şi a capacității de a exercita putere, mai
degrabă decât asupra hazardului sau a unei
cauzalități complexe. În formele sale
extreme, această tendință poate deveni
paranoia; în formă mai blândă, este cunos-
cută sub numele de „eroare fundamentală
de atribuire” - care înseamnă să pui com-
portamentul celorlalţi pe seama unor
obiective şi trăsături de personalitate,
ignorând importanţa factorilor situaţionali
şi a întâmplării. Suspiciunea, imaginaţia şi
fantezia sunt strâns legate în acest proces.

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

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

Comparativ cu cei care au spus că Os-
wald a acţionat singur, cei care credeau
într-o conspiraţie a asasinării s-au dovedit
a fi mult mai predispuşi să creadă şi în alte
teorii ale conspiraţiei. De două ori mai
mulți dintre aceștia au afirmat că un OZN
s-a prăbuşit la Roswell, New Mexico, în
1947 (32% vs. 16%) şi că CIA a răspândit
în mod deliberat cocaină în oraşele ame-
ricane (22% vs. 9%).

În același timp, în comparaţie cu re-
spondenţii care au declarat că nu cred în
incidentul Roswell, cei care erau convinşi
de acest lucru s-au arătat mult mai sus-
ceptibili să creadă şi că asasinarea lui
Kennedy se datorează unei conspirații
(74% vs. 41%), că CIA a distribuit crack
(27% vs. 10%), că guvernul a permis în
mod deliberat atacurile din 11 septembrie
(23% vs. 7%) şi că guvernul pune fluorură

În mintea celor ce văd
SCEPTICUS
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peste tot conspiraţii

în apă din motive sinistre (23% vs. 2%).
Atracția pe care aceste teorii o exercită

- simplificarea unor evenimente complexe
prin reducerea lor la factorul uman (elimi-
nând forțele naturii) şi rele intenţii -
prevalează nu numai asupra implauzibi-
lității cumulative a acestor teorii (care, în
mod pervers, devine o plauzibilitate cumu-
lativă pe măsură ce premizele teoriei con-
spiraționiste sunt acceptate), ci şi asupra
incompatibilităţii acestora. Să luăm în con-
siderare un sondaj din 2003 în care Gallup

a întrebat 471 de americani despre moartea
lui JFK. 37% au spus că mafia a fost impli-
cată, 34% au spus că CIA a fost implicată,
18 % l-au acuzat pe vice-preşedintele John-
son, 15% au dat vina pe sovietici şi 15% pe
cubanezi. Dacă facem un calcul matematic,
ajungem la concluzia că mai mulţi respon-
denţi au numit mai mult decât un sigur vi-
novat. De fapt, 21% au dat vina pe două
grupuri conspirative sau indivizi, în timp ce
12% au dat vina pe trei factori diferiţi. CIA,
mafia şi cubanezii au făcut parte practic din
unul şi acelaşi complot.

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

Un alt grup de cercetare a fabricat teorii
ale conspiraţiei despre băutura energizantă
Red Bull şi le-au prezentat unui număr de
282 de adulţi austrieci şi germani. Într-una
se afirma că „un tip în vârstă de 23 de ani a
murit de hemoragie cerebrală cauzată de
acest produs”. Alta susținea că „inventa-
torul băuturii plăteşte 10 milioane de euro
în fiecare an ca să cumpere tăcerea inspec-
torilor alimentari”. O a treia susţinea că
„extractul testiculus taurus din Red Bull are
efecte secundare necunoscute”. Partici-
panţilor li s-a cerut să cuantifice nivelul lor
de acceptare a fiecăreia dintre aceste teorii
pe o scară de la 1 (complet fals) la 9 (com-
plet adevărat). Scorul mediu pentru toate
aceste teorii a fost de 3,5 la bărbaţi şi de 3,9
la femei. Potrivit autorilor, „factorul cel mai
puternic de acceptare a acestor teorii fictive
a fost convingerea că celelalte teorii ale
conspiraţiei vehiculate în mod real pe ma-
pamond erau adevărate”.

În mod clar, susceptibilitatea la teoriile
conspiraţiei nu ține de o evaluare obiectivă
a dovezilor. Este vorba mai mult despre
alienare. Oamenii care cred în astfel de
teorii nu au încredere în guverne şi în
mass-media. Ei examinează cu un ochi
critic versiunea oficială, dar nu şi expli-
caţiile alternative. În această privinţă, nu
sunt prea diferiţi de restul lumii. Psihologii
şi cercetătorii în ştiinţe politice au demon-

strat în mod repetat că „atunci când pro-
cesăm informaţii pro şi contra pe o anumită
temă, avem tendința să minimizăm și să le
denigrăm pe cele cu care nu suntem de
acord, luându-le de-a gata pe cele compa-
tibile cu convingerile noastre”. Această
tendință atât de răspândită este denumită în
mediu academic „scepticism motivat”.

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

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Inside the minds of the
JFK conspiracy theorists” de William Sale-
tan a fost publicată de New Scientist. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei și
de demontare a miturilor pseudoștiințifice.
Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri și
are o secțiune de bloguri și una destinată în-
trebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de trans-
mitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS
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Dacă suferiți de alergii sezoniere aveți
la dispoziție mai multe tipuri de medica-
mente, disponibile în farmacii fără rețetă.
Ele includ:
■ Antihistaminice orale. Antihista-
minicele acționează asupra procesului in-
flamator, asupra secrețiilor nazale,
pruritului nazal (mâncărimi) și strănutului.
Câteva exemple de antihistaminice pe cale
orală: loratadina (Claritin, Alavert), cetiri-
zina (Reactine) și fexofenadina (Allegra).
■ Decongestionantele nazale. În asociere
cu medicația antihistaminică, acestea scad
secrețiile nazale și diminuează procesul in-
flamator de la nivelul mucoasei nazale. Se
găsesc sub formă de comprimate, cum ar fi
pseudoefedrina (Sudafed) și spray-uri
nazale. Atenție însă, utilizarea pe termen
lung a spray-urilor nazale decongestionante
poate agrava simptomele (eng. rebound
congestion) și de aceea administrarea aces-
tora este indicată ca o metodă temporară.
■ Medicamente combinate. Unele
medicamente pentru alergii combină un
antihistaminic cu un decongestionant.
Exemplele includ loratadină-pseudoefedri-
nă (Claritin-D) și fexofenadină-pseudo-
efedrină (Allegra-D).

Simptomele alergiilor sezoniere se pot
intensifica atunci există mult polen în aer.
Verificați prognoza de polen (pentru copaci,
iarbă, ambrozie) și dacă se anunță un nivel
ridicat, luați-vă medicamentele pentru
alergii înainte de apariția simptomelor.
Dimineața devreme nivelul de polen este
cel mai ridicat, așa că evitați activitățile în
aer liber în această perioadă a zilei.

Din punct de vedere nutrițional, vă su-
gerăm incorporarea în meniul zilnic a câ-
torva alimente ce pot ajuta în combaterea
alergiilor.
■ Ananasul poate reduce congestia
cauzată de alergii. Ananasul este una din-
tre cele mai bune surse de bromelaină, o en-
zimă cu o gamă largă de beneficii
terapeutice, dar al cărei mod de acțiune nu
este încă pe deplin înțeles. Bromelaina este
adesea menționată în tratamentul sinuzitei,
datorită faptului că are efecte antiinflama-
torii și reduce iritația și congestia si-
nusurilor. De asemenea, ananasul abundă în
vitamina C, cunoscută pentru scăderea
răspunsului organismului la alergeni.

■ Vitamina C previne formarea hista-
minei. Pentru că am menționat vitamina C,

amintim faptul că organismul nostru nu
poate produce această vitamină și nici nu o
stochează. Prin urmare, este important să
includeți o cantitate mare de alimente care
conțin vitamina C în alimentația zilnică, și
asta nu doar în sezonul alergiilor. Toate
fructele și legumele conțin vitamina C, însă
cele mai bune surse sunt broccoli, varza de
Bruxelles, conopida, ardeii grași verzi și
roșii, spanacul, varza, roșiile și cartofii din-
tre legume și pepenele galben, citricele,
kiwi, mango, papaya, ananasul și fructele
de pădure dintre fructe.

Alergenii (substanțe din afara organis-
mului capabile să producă o de hipersensi-
bilitate din partea sistemului imunitar)
determină anumite celule să producă hista-
mină, responsabilă pentru excesul de mucus
și strănutat și care face să ne curgă nasul și
ochii. Vitamina C previne formarea hista-
minei, în timp ce medicamentele antihista-
minice tipice, disponibile fără rețetă,
acționează asupra histaminei după ce este
produsă.

Dacă optați pentru un supliment de vi-
tamina C, luați unul care conține și
bioflavonoide - pigmenții naturali din fructe
și legume - care intensifică activitatea vita-
minei C în organism și ajută la stabilizarea
celulelor mastocite (celulele imune specia-
lizate), cele care secretă histamina legată de
reacțiile alergice.

■ Merele vă ajută să respiraţi mai uşor.
Coaja de măr conţine un flavonoid numit
quercetin. La fel ca vitamina C, quercetinul
stabilizează celulele mastocite și scade eli-
berarea de histamină, lucru ce ar putea ajuta
la scăderea simptomelor alergiilor. Con-
sumul de cinci sau mai multe mere în
fiecare săptămână poate îmbunătăți funcția
pulmonară, făcându-vă, literalmente, să res-
pirați mai ușor - aceasta este concluzia unui
studiu științific ai cărui autori sugerează că
efectul se poate datora faptului că merele
conțin un nivel ridicat de quercetin. Acesta
protejează plămânii de efectele poluanților
atmosferici și ale fumului de țigară.

■ Mierea reduce simptomele alergiilor?
Semnul de întrebare nu este întâmplător,
căci deși mierea are o foarte lungă istorie ca
medicament, din punct de vedere științific
foarte puține din presupusele sale beneficii
pentru sănătate au fost dovedite - doar ca-
litățile sale de accelerare a vindecării rănilor
și de calmare a tusei. Unul dintre cele mai
răspândite leacuri populare este că mierea,
în special cea locală, poate reduce simp-
tomele alergiilor deoarece conţine urme de

polen, consumul ei scăzând sensibilitatea
sistemului imunitar la acest alergen. Teo-
retic este posibil, căci pe același principiu
se bazează și imunoterapia cu alergeni
(vom vedea mai jos); din punct de vedere
practic lucrurile nu sunt clare și deci sunt
necesare studii mai ample în această di-
recție.

Când toate aceste remedii la domiciliu
nu sunt suficiente, consultați un medic.
Acesta vă poate recomanda efectuarea unor
teste cutanate sau de sânge pentru a deter-
mina care sunt alergenii la care reacționați
și prin urmare, măsurile prin care îi puteți
evita, precum și cel mai bun tratament de
urmat.

În unele cazuri, terapia de desensibi-
lizare (imunoterapia cu alergeni) poate fi o
opțiune viabilă. Acest tratament constă în
injectarea unor doze progresive de sub-
stanțe alergene. În timp, aceste injecții
reduc reacția sistemului imunitar care
cauzează simptome. Pentru unele alergii,
tratamentul poate fi administrat sub formă
de comprimate sub limbă.

ACCENT MONTREAL

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

Remedii la îndemână împotriva alergiilor
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Dacă pentru dumneavoastră venirea primăverii nu înseamnă doar
muguri și copaci înfloriți ci și congestie nazală, strănutat și ochi care
curg, atunci sunteți una din milioanele de persoane care suferă de
alergii sezoniere, cunoscute și ca febră de fân sau rinită alergică. Pen-
tru a le ține sub control, vă sugerăm să încercați câteva strategii și
remedii simple.

►
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PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

Plantele de interior, un
aliat împotriva alergiilor
Foarte multe alergii sunt cauzate de toxine
prezente în aer, precum fumul şi formalde-
hida (corelată cu probleme respiratorii și
neurologice, precum și mai multe tipuri de
cancer; emisiile automobilelor poluează
aerul cu formaldehidă, însă aceasta este
emanată și de covoare și mobilă). Plantele
de apartament pot contracara efectele ne-
gative ale poluării aerului domestic.
Printre cele mai eficiente se numără
Palmierul Bambus (Chamaedorea
seifrizii), Palmierul Lady (Rhapis excelsa),
Palmierul Areca (Areca catechu), Iedera
englezească (Hedera Helix), Crinul Păcii
(Spathiphyllum Schott), Arborele de cau-
ciuc (Hevea brasiliensis), Limba soacrei
(Sansevieria trifasciata), Gerbera (Gerbera
jamesonii), Pothos auriu (Scindapsus au-
reus).
Atenție însă, unele dintre aceste plante,
precum iedera englezească, crinul păcii,
limba soacrei sau pothosul auriu, pot fi
toxice pentru câini și pisici.

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me



1717

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an expe-
riență, salariu negociabil. Tel: 514-206-
5982, Adrian.

Caut ajutor pentru instalare de geamuri
și uși. Persoană serioasă, minim un an de
experiență. Salariu bun, de lucru tot anul.
Eugen, 514-591-3339.

Nevoie urgentă de o persoană de încredere
care să acompanieze o doamnă bolnavă, 3
zile pe săptămână, de la 9:00 la 17:00, la
Beaconsfield. Tel: 514-630- 7341 sau 438-
522-7341.

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de ori-
gine română cu rezidență canadiană, se-
rioasă, nefumătoare, îndemânatică și
iubitoare 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.

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.

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 trans-
port 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 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 (resurse umane).

Profesoară de limba engleză cu 13 ani de
experiență în Quebec ofer meditații
elevilor de ciclul primar și secundar 1, 2 și
3. Orele de sesiune sunt planificate pentru
nevoile și obiectivele fiecărui student în
parte, în care toate competențele evaluate
de MELS vor fi abordate și practicate. Ma-
teriale de lucru sunt furnizate la fiecare
ședință. Locuiesc în Comedey, Laval. Preț:
25$/oră. smarandagradici@gmail.com.

Închiriez dormitor într-un 4 ½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou Cartier
sau Montmorency. Stație de autobuz în
față, autostrada 440 la 2 minute. Tel: 514-
550-2774.

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etaj 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.

Româncă, cetățean canadian, blondă, ochi
albaștri, secretară, caut domn nefumător,
vârsta până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Tel: 514-256-4624, după orele
20.00.

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.

50.00

SERVICII

ÎNCHIRIERI

MATRIMONIALE



Vineri 22 martie 2019Vineri 22 martie 2019 ■ PAG. 18PAG. 181818 SPORT

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

PPeerrffoorrmmaannțțăă  
rreemmaarrccaabbiillăă  aa
ppoolliissppoorrttiivvuulluuii
AAvvrraamm  IIaannccuu

Sportivul român Avram Iancu a încheiat pe locul 3
Ultramaratonul 6633 Arctic Ultra din Canada, cunoscut
ca cel mai dur maraton din lume. Românul a luat startul
în data de 7 martie la Eagle Plains, Yukon, încheind
cursa în data de 16 martie, la Tuktoyaktuk, pe banchiza
de la Oceanul Arctic, în Teritoriile de Nord-vest. El a
parcurs 617 km în condiții extreme, printre ghețuri, în
geruri cumplite, zone izolate și bătute de vânturi puter-
nice. Ultramaratonul a fost câștigat de australianul Paul
Watkins

Iată ce a postat Avram Iancu pe pagina sa Facebook
la sosire: „Mi-am dus drumul până la capăt. Până la
capătul lumii. Și deși am reușit nu am niciun merit, e
doar îngăduință divină. Iar locul 3 obținut la una dintre
cele mai grele curse din lume e doar o răsplată nespe-
rată pentru tot ceea ce am îndurat aici. Dumnezeu să
binecuvânteze România!”.

De profesie bibliotecar în orașul Petroșani (Hune-
doara), Avram Iancu este al patrulea român din istorie
care reușește să încheie acest concurs. Tibi Ușeriu a
câștigat de trei ori Arctic Ultra 6633, iar Andrei Roșu și
Vlad Tănase au terminat pe locul al treilea ediția din
2016.

El este însă primul român care a traversat înot
Canalul Mânecii (2016) și primul om din lume care a
înotat întreg cursul Dunării - 2.860 km - fără costum de
neopren (2017). De asemenea, el a reușit și performanța
de a străbate înot distanța dintre Sulina și Istanbul - 680
de km - în 60 de zile, tot fără costum de neopren și fără
să utilizeze labe de înot (2018).

Pentru toate aceste extraordinare performanțe
sportive, președintele Klaus Iohannis i-a conferit, în de-
cembrie 2018, Ordinul Naţional „Steaua României” în
grad de Cavaler în semn de „înaltă apreciere şi re-
cunoaştere pentru excepţionala performanţă sportivă,
pentru determinarea, pasiunea şi perseverenţa cu care şi-
a desăvârşit poziţia de înotător ultra-performant la nivel
naţional şi internaţional”.

ACCENT MONTREAL

Lucian Bute a decis să se retragă
din boxul profesionist, la doi ani
după ultima sa luptă. Campion IBF
la categoria super mijlocie timp de
cinci ani, între 2007 şi 2012, Bute și-
a apărat centura de nouă ori,
pierzând-o în mai 2012 după ce a
fost învins de Carl Froch prin KO
tehnic. 

Bute a încercat de două ori să
intre în posesia centurii respective,
dar nu a mai reuşit să o recucerească.
În total, de-a lungul carierei, cel care
a fost poreclit „Mister KO” a boxat
de 13 ori într-un meci pentru titlul
mondial.

În 2016 a fost depistat pozitiv la
un test antidoping efectuat după
meciul cu Badou Jack (meciul s-a
încheiat la egalitate, Badou Jack
păstrându-și titlul mondial la catego-
ria supermijlocie, versiunea WBC).
Bute și-a afirmat în repetate rânduri
inocența, susținând că nu a luat cu
bună știință un produs interzis în
sport (ostarină) și că acesta provine
dintr-un supliment contaminat. În

urma investigației, Comisia de box și
wrestling din Washington DC a ac-
ceptat explicațiile lui Lucian, astfel
că acesta a putut lupta din nou.

Ultima sa apariție în ring a fost
pe 24 februarie 2017, la Quebec,
când a fost învins prin KO tehnic de
către columbianul Eleider Alvarez,
actualul campion mondial WBO la
categoria semigrea.

Într-un articol publicat în data de
18 martie în Journal de Montréal
(„Lucian Bute fera ses adieux à la
boxe”), pugilistul român este prezen-
tat drept „un model de urmat pentru
boxerii care în ultimii ani fac carieră
la Montreal”. Amintind talentul și
palmaresul său, atitudinea sa în ring
dar și în afara lui, articolul
menționează că Lucian, quebechezul
de origine română, „se retrage cu
fruntea sus”.

Decizia se pare că a fost luată cu
câteva luni în urmă, însă ultimul
meci al lui Adonis Stevenson și ur-

mările acestuia (Stevenson a fost în
comă artificială timp de trei săp-
tămâni după un KO suferit în ring în
decembrie anul trecut), l-au determi-
nat pe Lucian să amâne anunțarea
deciziei sale. Din nou articolul din
Journal de Montréal subliniază res-
pectul pe care Bute l-a arătat mereu
față de alți boxeri și personalitatea sa
fair play care i-a atras mulți admira-
tori.   

Într-un interviu din mai anul tre-
cut pentru Telekom Sport, Lucian
afirma că nu se vede în postura de
antrenor, căci își dorește ca după re-
tragerea din boxul profesionist să fie
aproape de familie: „Nu mă văd să
fiu antrenor. Viaţa de antrenor e ca şi
viaţa de sportiv, trebuie să stai cu
sportivul plecat, să fii plecat de acasă
şi mi-aş dori să fiu aproape de fami-
lie. Mai repede mă văd un organiza-
tor de evenimente,u n promotor”.

În vârstă de 39 de ani, Lucian
este căsătorit și este tatăl a doi copii.

ACCENT MONTREAL

EXTREM BOX

Lucian Bute a decis să se 
retragă din boxul profesionist

Lucian Bute, fost campion mondial, își încheie cariera cu 32 de victorii, dintre
care 25 prin KO, patru înfrângeri (2 KO) și o remiză. 
►

Lucian Bute a deținut centura IBF la categoria supermijlocie între octombrie 2007 și mai 2012. FOTO: Viorel Mărgineanu,
www.vmargineanu.com.

Imagine realizată de Avram Iancu în timpul competiției de
la Cercul Polar. FOTO: Instagram@Avram Iancu.
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CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE

Granit ● Marmura ● Cuart

Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952
info@comptoirs-cuisine.ca
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»

HHOORROOSSCCOOPP                                                                                                                            HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Este o
perioadă a surprizelor neplă-
cute, în care boala te poate

lua pe nepregătite în cele mai nepotrivite
momente. Dragoste: Acordă-i parteneru-
lui mai multă atenţie şi înţelegere, altfel
poţi suferi şi tu. Financiar: Nu ar fi deloc
rău dacă te-ai gândi să-ţi mai achiţi din
datorii.  

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 promiţătoare 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, sunt într-un continuu flux de
du-te-vino.

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: Este
momentul să încerci să fii mai tolerant şi
mai concesiv cu partenerul de viaţă. Fi-
nanciar: Ai unele mici dubii cu privire la
mersul viitor al unor evenimente, care ar
trebui ignorate. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate:Consumul      ner-
vos mărit pare să reclame
administrarea unor supli-

mente cu magneziu. Dragoste: Eşti greu
de mulţumit, din toate punctele de vedere;
dai semne de egoism şi chiar de  posesivi-
tate agresivă. Financiar: Dacă doar aștepți
să apară de undeva nişte bani, fără efort,
cam ai de așteptat...        

FECIOARĂ (23 august -
22 septembrie) Sănătate:
Ai o sensibilitate la infecţii
şi intoxicaţii iar graba şi

imprudenţa îţi pot aduce accidentări.
Dragoste: Fiind o perioadă foarte încăr-
cată emoţional, nu sunt excluse  suferinţele
din dragoste. Financiar: Banii nu sunt în
cantităţi însemnate, dar chiar dacă sumele
sunt ceva mai mici, nu îți inspiră instabi-
litate şi nu intri în panică.

BALANŢĂ (23 septembrie
- 22 octombrie) Sănătate:
Nu face pe pielea ta experi-
mente, abţine-te de la cure şi

tratamente dure sau aleternative. Dragoste:
Eşti în acord deplin cu persoana iubită sau
cu persoana care te interesează pe plan sen-
timental. Financiar: Atenţie, poţi ajunge
într-o situaţie foarte dificilă dacă nu eşti
precaut. 

SCORPION (23 octombrie
- 21 noiembrie) Sănătate:
Bea mai multe lichide în
fiecare zi: apă, ceai, sucuri.

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 noiem-
brie - 21 decembrie) 
Sănătate: Dacă tot cauţi
boala cu orice preţ, până la

urmă o vei găsi. Alungă deci teama şi gân-
durile negativă. Dragoste: Mai ieşi cu pri-
etenii, flirtează nevinovat, pentru că e
primăvară şi ai nevoie de mai mult spaţiu şi
timp pentru tine. Financiar: Ai unele mici
dubii cu privire la mersul viitor al unor
evenimente, care ar trebui ignorate.   

CAPRICORN (22 decem-
brie - 19 ianuarie)
Sănătate: Încearcă să
adopţi un comportament

ponderat, fără excese. Dragoste: Această
perioadă va fi mai dificilă, căci nevoia ta de
schimbare nu e resimţita în aceeaşi măsură
de către partener. Financiar: Nu refuza
nicio muncă din care pot apărea şi bani, nu
numai satisfacţii

VĂRSĂTOR (20 ianuarie -
18 februarie) Sănătate: Nu
ai probleme deosebite de
sănătate. Treci însă printr-o

perioadă solicitantă, care te oboseşte.
Dragoste: Resimţi nevoia de a împărtăşi
aceleaşi concepţii cu fiinţa iubită sau de a
descoperi lumea alături de ea. Financiar:
Ajungi la un ţel de mult visat şi succesul îţi
inspiră încredere.  

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Pi-
cioarele vor fi punctul slab şi
de aceea masajele, băile şi

reflexologia ar putea face minuni.
Dragoste: Nu uita că multe probleme
emoţionale decurg din lipsă de comunicare,
acesta este principalul pericol. Financiar:
Stai destul de bine financiar dar dacă te
gândeşti la un împrumut, recurge la cineva
din familie.
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