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Republica Moldova la +nele anului
2019. Un parcurs paradoxal
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Preturi deosebit de avantajoase si o vasta
experienta canadiana pentru ORICEORICE
domeniu de ac�vitate! Detalii in interior

Member of Canadian 
Bookkeepers Association 

Gabriela Bucsa

514.508.8880
www.arcade-accounting.com

Anul 2019 credem că va
rămâne în istoria Re-
publicii Moldova prin
surprizele electorale și
politice planificate de
unii și neașteptate de
alții. 2020 ne va arăta
încotro va merge Repu-
blica Moldova. 

detalii în
pagina 7
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Cătălina Stroe, „Jurnal secret”:
Canada nu ca vis, ci ca realitate

Plecările emigranților
sunt foarte diverse. Câți
emigranți, atâtea ple-
cări. Fiecare emigrant
își are plecarea lui.
Cătălina Stroe pare să fi
plecat cu înțelegerea
serioasă a gestului.

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003

► Pag.  4, 5

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

M-am stabilit in Canada acum cativa ani, cu dorinta de a
construi un viitor frumos pentru sotia si copiii mei. Mi-am
cautat de lucru imediat si, din fericire, m-am angajat ca
muncitor in constructii la Systèmes Sous-sol Québec.

Fara niciun pic de experienta in domeniu, dar prin munca 
depusa, am reusit sa promovez in cadrul companiei.

Ce m-a ajutat sa progresez rapid au fost programele de  
pregatire oferite in Laval si la sediul acestei companii 
bazate in SUA, ce reprezinta o vasta retea de 400 de 
contractori.

Systèmes Sous-sol Québec efectueaza si lucrari in 
interior, astfel ca avem de lucru pe tot parcursul 
anului. Compania noastra se bucura de o crestere 
continua, lucru ce m-a ajutat si pe mine in cariera.

Astazi conduc Departamentul de Productie și 
caut oameni motivati, care doresc, ca si mine, 
sa-si cladeasca o cariera in constructii!

Director de productie

Lansare de carte: Con-
vorbiri cu personalități
românești din Montreal,
volumul III

Lansarea celui de-al treilea volum din
seria de Convorbiri cu personalități
românești din Montreal semnat de Vero-
nica Balaj și Eva Halus va avea loc du-
minică, 22 decembrie, în prezența
autoarelor, la Centrul comunitar 6767 Côte-
des-Neiges din Montreal, sala 602. Eveni-
mentul, realizat în colaborare cu Asociația
Culturală Română, se va desfășura între
orele 12:30 și 15:00. Catalina Mirica, ea în-

săși una din personalitățile intervievate pen-
tru acest volum, va susține un mini recital
din bogatul său repertoriu românesc și in-
ternațional. Oricine dorește este binevenit
să participe.  

O întâlnire de Sărbători
la Cenaclul Eminescu

Cenaclul Mihai Eminescu din Montreal
se întâlnește joi, 19 decembrie 2019, ora
18:00, la Centrul Comunitar 6767 Côte-
des-Neiges, sala 602 - un prilej deosebit
pentru a sărbători prin literatură şi muzică
apropierea Sărbătorilor de Crăciun. Printre
numeroșii invitați semnalăm prezenţa solis-

telor Diana Vârlan şi Catalina Mirica, a
dirijorului Nicolae Mărgineanu şi pianistu-
lui Teodor Coza. Vor recita din propriile
poeme: Lia Ruse, Marcela Straua, Flavia
M. G., George Filip, D.H. Silvian şi
Alexandru Dospinescu. Lor li se vor ală-
tura și câțiva autori de proză pe care audi-
ența îi va descoperi la fața locului. Pentru
informații suplimentare: Leonard I. Voicu |
514-910-6738 | leonardvoicu@gmail.com.

Otilia Tunaru, decorată
de Președintele Iohannis 

Otilia Tunaru, cea care acum zece ani a
fondat la Montreal Școala Junimea, a fost

decorată de Președintele României cu Or-
dinul „Meritul  pentru Învăţământ” „în
semn de  deosebită apreciere și recunoș-
tință pentru profesionalismul și dăruirea
puse, de-a lungul timpului, în slujba actului
educațional, pentru contribuția avută la
promovarea limbii şi literaturii române și a
imaginii României peste hotare, pentru
susţinerea  activă a  culturii și a valorilor
românești”, după cum se arată într-un co-
municat emis de Președinția României. 

Cei care doresc să consulte cursurile
oferite, calendarul școlar, atelierele și ac-
tivitățile extrașcolare gratuite propuse, pre-
cum și tarifele și procedurile de înscriere, o
pot face la: www.junimearomana.com.

COMUNITATE

PE SCURT | DIN COMUNITATE
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Dacă sunteți în căutarea unei
activități interesante, amu-
zante și gratuite pentru copii
și adulți în perioada vacanței
de iarnă, iată câteva sugestii.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Musée des Beaux-
Arts de Montréal:
Acces gratuit de Săr-
bători

Accesul la Musée des
Beaux-Arts de Montréal

este gratuit începând de sâmbătă 21 de-
cembrie 2019 până duminică, 5 ianuarie
2020 pentru colecțiile permanente și ex-
pozițiile din categoria découvertes, ca
„Obsession” - colecția de ceramică
japoneză a lui sir William Van Horne,
„Peintures Barbares” - omagiu lui Jean
McEwen sau „Tant le moindre de mes
atomes t’appartient intimement” - lucrări
selecționate din colecția filantropului și
mecena W. Bruce C. Bailey.

În expozițiile permanente se poate vizita
remarcabila galerie de artă canadiană și
quebecheză, care include și câteva sute de
piese inuite și artefacte amerindiene (Pavi-
lionul Claire și Marc Bourgie), colecția de
arte decorative și design de dinainte de

1900 (Pavilionul Liliane și David M. Stew-
art), colecția de artă internațională veche și
modernă (Pavilionul pentru pace Michal și
Renata Hornstein) - pentru a nu enumera
decât câteva dintre ele. De notat că muzeul
este închis pe 25 decembrie și că, în afara
sărbătorilor, accesul gratuit este oferit pu-
blicului în prima duminică a fiecărei luni.
www.mbam.qc.ca.

Muzeul McCord: Vitrinele
mecanice Ogilvy

Până pe 5 ianuarie, Muzeul McCord
(690 Sherbrooke O, Montreal, H3A 1E9) vă
oferă posibilitatea să retrăiți magia vi-
trinelor mecanice de Crăciun ale magazi-
nului Ogilvy la. O tradiție începută în 1947,
aceste vitrine mecanice, concepute de pro-
ducătorul german de jucării Steiff,
fascinează și încântă montrealezii de toate
vârstele. James Aird Nesbitt, proprietarul
magazinului Ogilvy între 1927 și 1985, a
achiziționat două astfel de vitrine - Le villa-
ge enchanté și Le moulin dans la forêt. Ele
sunt cu atât mai speciale cu cât la ora actu-
ală ele figurează printre ultimele de acest
gen în America de Nord. Vitrina Le moulin
dans la forêt este la exterior, pe strada Vic-
toria, spre deliciul pietonilor, iar Le village
enchanté se află în interiorul muzeului.
Expozițiile de la Muzeul McCord (inclusiv
vizionarea vitrinei Ogilvy interioare), cât și
majoritatea activităților sunt gratuite pentru
copiii sub 12 ani, grație Fundației J.A.
DeSève. www.musee-mccord.qc.ca.

Place Bonaventure: Salon des
métiers d’art du Québec

Un eveniment cultural ce reunește peste
400 de artizani locali și o sumedenie de
obiecte de artă și artizanat este un loc ideal
pentru a căuta cadouri deosebite de Cră-
ciun. Salonul se desfășoară la Place
Bonaventure (800 Rue de la Gauchetière
O), între 6 și 22 decembrie, iar intrarea este
gratuită. În afară de chioșcuri și buticuri
destinate etalării și vânzării produselor arti-
zanale, vor avea loc mini-spectacole pentru
adulți și copii, conferințe, demonstrații și
expoziții. www.metiersdart.ca.

Cours Mont-Royal: Expo Barbie
Expo Barbie este gratuită tot timpul, dar

poate că o vizită acum, în apropierea Săr-
bătorilor, este mai nimerită ca în alte pe-
rioade ale anului. Este cea mai mare
expoziție permanentă de păpuși Barbie din
lume, care se întinde pe o suprafață de peste
450 de metri pătrați și reunește mai bine de
1,000 de păpuși, îmbrăcate de creatori de
modă legendari precum Dior, Givenchy,
Armani, Oscar de la Renta sau Bob Mackie.
Expoziția reunește și multe personalități is-
torice și celebrități transformate în păpuși
Barbie, printre care Marilyn Monroe, Au-
drey Hepburn, Elizabeth Taylor, Barbra
Streisand, Kate Middleton, Marie An-
toinette, Coco Chanel, Grace Kelly sau
Cleopatra. 1455 rue Peel, Montreal, H3A
1T5. Închis în zilele de 25 decembrie și 1
ianuarie. expobarbie.ca.

Complexe Desjardins: Le
Royaume du père Noël

Dacă vreți să-l vedeți pe Moș Crăciun
mergeți la Complexe Desjardins, unde
acesta își va instala „regatul”, spre deliciul
copiilor, care îl vor întâlni într-un decor per-
fect de Crăciun, cu trenulețe, brazi, zâne
bune și pitici. Fiecare copil va primi o fo-
tografie suvenir și un cadou. Le Royaume
du père Noël va fi deschis până pe 24 de-
cembrie. Pentru orar consultați site-ul
complexedesjardins.com sau sunați la 514-
281-0170.

Festival: Noël dans le parc
A 26-a ediție a acestui festival se

derulează din 30 noiembrie până pe 24 de-
cembrie în Place Émilie-Gamelin, parcul
Compagnons-de-Saint-Laurent și parcul

Lahaie, toate în Montreal. Cele trei parcuri
oferă vizitatorilor numeroase activități
hivernale și de divertisment pentru întreaga
familie, toate la exterior: concerte gratuite,
târguri de Crăciun, focuri în aer liber, ani-
mații etc. Orarul evenimentelor este
disponibil la: noeldansleparc.com.

Marché Atwater: Le Village de
Noël de Montréal

Le Village de Noël se va desfășura în
Piața Atwater în fiecare week-end până pe
22 decembrie 2019. Ajuns în acest an la a
patra ediție, Le Village de Noël este cel mai
mare târg de Crăciun din Montreal, compa-
rabil cu faimoasa piața de Crăciun din
Munchen, Kripperlmark. Brazi și produse
quebecheze specifice Crăciunului, concerte
gratuite cu muzică pe toate gusturile, inclu-
siv de Crăciun, spectacole, proiecții de
filme, seri gurmande, și activități pentru
copii, ca de exemplu Le Royaume des
Lutins, o noutate a ediției din acest an –
toate vă așteaptă la acest târg de Crăciun,
din al cărui comitet organizator face parte
și o româncă, Cristina Moldovan. Detalii:
www.noelmontreal.ca.

Vechiul Port: Focuri de artificii
și Revelion

O altă tradiție montrealeză a lunii de-
cembrie, focurile de artificii Fire on Ice au
loc în fiecare sâmbătă seara la Bassin du
Vieux-Port, între 14 decembrie 2019 și 4
ianuarie 2020, cu începere de la ora 20:00.
Focurile de artificii se vor derula pe mu-
zica renumitului compozitor american John
Williams (Star Wars, Schindler's List, Close
Encounters of the Third Kind, Superman,
E.T. the Extra-Terrestrial, seria filmelor In-
diana Jones etc.).

Petrecerea de Anul Nou din Vieux-Port
este de asemenea cu acces gratuit și include
un spectacol cu o serie de artiști quebechezi
de marcă, precum și activități pentru în-
treaga familie. Petrecerea începe la ora
19:00 și durează până la 2:00, și include și
nelipsitele focuri de artificii de la miezul
nopții. Metroul montrealez va circula toată
noaptea.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen. În paralel cu o bogată ac-
tivitate expozițională, ea a publicat patru
volume de poezii și trei de interviuri cu per-
sonalități românești din Montreal.

Activități gratuite la Montreal pe timpul
Sărbătorilor

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

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?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

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

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13
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Sărbătorim anul acesta 30 de
ani de la Revoluția română.
Presupunând că Revoluția
noastră a avut ca speranță un
grad sporit de libertate, de
adevăr și de bine, care să se
reflecte în viața poporului
român, ar fi de dorit să facem
o radiografie a ceea am de-
venit astăzi, în lumina a ceea
ce am fost și am sperat
atunci.
DORIN STOICA
info@accentmontreal.com

Atunci am dorit ade-
vărul pentru că nu se mai
putea trăi în minciuna în
care ne țineau statisticile
comuniste, am dorit liber-
tatea pentru că nu mai
puteam îndura închi-

soarea gulagurilor cu același nume și am
dorit binele fiindcă o duceam rău, ne era
foame, frig și frică.

Dacă ne uităm unde suntem acum, cred
că putem afirma că am făcut pași impor-
tanți de la acea stare a lucrurilor. Oamenii
circulă liber la orice oră, este o lume mul-
ticoloră, bine îmbrăcată, un tineret mai
destins, nu te mai ia poliția pentru că nu
ești la serviciu la ora 10 dimineața, nu mai
vezi persoanele acelea în haine gri,
ponosite, cu fețe triste, descumpănite,
hărăzite unei fatalități pe care atunci o cre-
deam de nedepășit.

Așadar, astăzi suntem „liberi”. Putem
trăi unde vrem, chiar și-n propriile orașe
care în vremea aceea erau închise, putem
avea o poziție critică față de cei ce ne con-
duc, călătorim mai mult, avem mașini de
ultima oră la fiecare colț, mall-uri, centre
comerciale, librării pline de cărți, Internet,
celulare, piețe cu hrană eco, pensiuni noi
cu fonduri europene, piscine cu apă sărată
în munți - toate spre delectarea de azi,
după acele vremuri triste.

Am năzuit atunci să obținem un grad
sporit de adevăr, bine, libertate, datorită
suferinței, uneori insuportabilului, nu pen-
tru că am fi știut ce sunt aceste noțiuni în
sine. Calitatea revoluției de atunci constă
în însăși mișcarea care îndrăznea să se
opună față de ceea ce era de neimaginat să
i te opui. Nu aveam un proiect de țară pe
termen mediu și lung, în afară de Procla-
mația de la Timișoara, pe care noii actori ai
puterii s-au grăbit s-o ignore. Ceea ce am
trăit atunci, personal, la Timișoara au fost
adevăruri vii, intense, pe care le-am des-
coperit pe propria noastră piele, pe măsură
ce încercam să îngropăm cadavrul unui
sistem care-și vedea moartea. S-a strigat
mereu „Jos Ceaușescu!”, dar pentru mine a
fost clar din primele momente că ceea ce
vizam era eliminarea sistemului, o realitate
cumplită ale cărei zile începeau să fie
numărate. Oricum, tot ceea ce am trăit
atunci conținea triumful unei stări de spirit
care nu se mai poate compara cu nimic din
ceea ce a urmat în viața mea.

Un regim e cu atât mai bun cu cât îți
garantează prin legi democratice dreptul
tău fundamental: libertatea individuală,
dreptul fundamental de a gândi, a vorbi și
a acționa în mijlocul semenilor tăi potrivit
propriei determinări, în limita unor legi
definite pentru buna conviețuire. Este un

drept pe care în etapa actuală, cred,
România l-a cucerit.

Însă aici nu se încheie totul. Ideile,
gândurile noastre, au ca menire înfăptuirea
unei lumi mai democratice, mai bune. O
revoluție fără o transformare pe cât posi-
bil mai dreaptă, mai bună, începând cu noi,
dar continuând cu realitatea politică, eco-
nomică și socială, în această direcție, nu-și
atinge obiectivul. Idei cum ar fi pacea, se-
curitatea individuală și colectivă, bu-
năstarea, armonia, învățătura, sănătatea
chiar, nu vin de la sine fără contribuția
noastră. În plus, ele nu sunt simple himere
revoluționare, fruct al unei imaginații ne-
realizabile, pentru simplu motiv că există
destule țări în lume în care funcționalitatea
lor este pusă în practică. Nu în mod abso-
lut, dar în orice caz în chip foarte apre-
ciabil și încurajator, ca dovadă că per-
fecționarea ideilor noastre, corectarea ero-
rilor și punerea în practică a unei lumi
ameliorate, nu sunt simple utopii. Oricum,
România de azi are o altă ontologie, în
bună parte îmbunătățită, față de cea lăsată
de către terifianta lume comunistă.

Din păcate, Revoluția română de la
Timișoara a fost în mare măsură confiscată
de către o bună parte din prima și cea de-a
doua garnitură a conducerii comuniste.
Desigur, România nu dispunea atunci de
persoane bine pregătite politic, care să-i
asigure tranziția spre o reală democrație,
exceptând câțiva care veniseră din străină-
tate și care ar fi putut valorifica experiența
lor trăită într-o lume liberă. Existau și
câțiva deținuți politici eliberați, care trăi-
seră în regimul dinaintea dictaturii comu-
niste și care ar fi fost extrem de utili pentru
tranziția spre o veritabilă societate demo-
cratică. Manipulările, ușor de întreprins
după un regim dictatorial, au determinat

însă marea mulțime să-i aleagă tot pe cei
care le controlaseră până atunci viața.

Așadar, populația își câștigase dreptul
de a gândi și vorbi cum dorea. Dar deja
aici, dincolo de dramatica pauperitate eco-
nomică pe care poporul trebuia să o su-
porte, apărea pentru el o exigență. De la
bun început, gândirea și vorbirea necore-
late cu valorile morale, dincolo de faptul
că în sine sunt vulgare, riscă să cadă în
iraționalismul cel mai periculos și în ma-
nipularea cea mai riscantă. Aici mulți din-
tre politicienii noștri au făcut proba unei
măiestrii jalnice

După ce vechii comuniști ne mințiseră
cu toată mass media pe față, asigurându-
se că oricum nu avem nicio posibilitate de
a riposta, acum, în așa-numita democrație,
mijloacele s-au mai rafinat. Nu se mai
mințea pe față, ci a început un amestec de
informații corecte cu cele incorecte. Popu-
lația, buimăcită de experimentul comunist,
neavând alte modele în precedentul regim,
a votat așa cum a putut. Poporul, oricât de
entuziast era, avusese o cotă mică totuși ca
participare activă la revoluție. O mare ma-
joritate era în bună parte - cu un termen
marxist - alienată, desigur fără să aibă vreo
vină. Comuniștii reușiseră să elimine cota
de participare activă a oamenilor la tre-
burile cetății. Singurii participanți fuseseră
cei care le ascultaseră necondiționat or-
dinele.

Lucrurile erau complet nebuloase: erau
cei înfometați, înfricoșați, derutații, opor-
tuniștii, cei care aduseseră cântece de
slavă, cei care aplaudaseră cultul care toc-
mai se destrăma. Au urmat inconștienții,
exaltații, săritorii care ne apărau de așa-
numiții teroriști, apoi comandarea mon-
struoaselor mineriade. Peste toate, ca într-
o epigeneză a cântecului, au fost și cei cu
mintea mai clară, Piața Universității, care
nu voiau să lase pradă reușita Revoluției,
atât cât era, pe mâinile noilor comuniști,
care tocmai apăruseră la festin. Nu mai
voiau să-și crească copiii într-o lume în-
spăimântătoare, de care tocmai credeau c-
au scăpat și cântau pentru una mai bună.

Trecerea la așa-numita lume nouă, cu
economia ei de piață, s-a făcut de fapt cu
noii comuniști, aflați la putere înainte, care
controlau acum noua orientare, promițând
o nouă direcție și noi reforme, după ce-și
însușiseră privatizarea. Au existat desigur
și excepții care în fapt au confirmat regula.
Problema nu este doar de natură reven-
dicativă față de aceiași actori, remasterați
acum cu „față mai umană”, ci mai ales față
de faptul că ei au încetinit punerea în prac-
tică a unei noi economii, care să îm-
bunătățească viața cetățeanului, au lăsat
birocrația în inerția ei, corupția făcându-și
apariția și mai virulent pe fondul unei li-
beralizări față de trecut și, desigur, pe fon-
dul dificultăților economice inerente
tranziției.

România, la 30 de ani de la
ROMÂNIA | REVOLU�IE | 30 DE ANI
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„Calitatea revoluției de atunci constă în însăși mișcarea care îndrăznea să se opună față de ceea ce era de neimaginat să i te opui.” - Dorin
Stoica. FOTO: Cristian Duma, Timișoara, decembrie 1989.
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Am afirmat la început că noi am luptat
pentru libertate, adevăr și o țară mai bună.
Dar faptul că a căzut dictatura comunistă
nu însemna că aceste principii au apărut
inopinat, prin simpla cădere a tiraniei.
Munca de curățire a realității crunte pe
care o moșteneam și punerea în loc a unei
Românii îmbunătățite necesita o con-
strucție nouă, care s-a adeverit a fi destul
de anevoioasă. Din ce cauză?

În primul rând pentru că neajunsurile
unei societăți nu dispar nemijlocit prin
căderea unei dictaturi: chiar și pre-
supunându-i buna intenție, noua adminis-
trație a țării nu avea experiența nici a
economiei de piață, nici a democrației în
sine. Mijloacele pentru trecerea la o lume
nouă nu le erau prea clare și nici n-au
făcut consensul celor care decideau atunci
înspre ce anume ne îndreptam. Unii vor-
beau despre democrație originală aplicată
particularității românilor, alții vorbeau
despre modelul occidental european, alții
se agățau chiar de un model socialist, de
astă dată deschis și flexibil față de în-
chistarea în sine a vechiului experiment.
Panoplia de păreri reflecta dezorientarea.
România era prinsă, desigur, în poziția
geostrategică a țărilor între care se afla.
Dar oricum au stat lucrurile, oamenii erau
însuflețiți de cauza înscrierii într-un par-
tid, de credința că într-un fel au înțeles
valoarea, utilitatea implicării lor. Personal,
îmi aduc aminte că nu am putut adera la
nimic altceva decât la cauza ecologistă. Se
vede bine cât de actuală este în continuare
această necesitate. România a tăiat în
acest interval pădurile într-un ritm infer-
nal, de neconceput.

În prezent, România este supusă unor
provocări fără precedent. Am să încerc să
explic felul în care percep situația actuală
într-o manieră cât mai obiectiv posibilă. A
împodobi starea de fapt nu ne servește la
nimic, iar a o deprecia sau dramatiza de
asemenea.

România dispune de un potențial agri-
col substanțial, cât și de o însemnată virtua-
litate turistică. E dezolant să vezi atâta teren
agricol nefolosit, în vreme ce statul, imediat
după Revoluție, ar fi trebuit să se implice,

cumpărând utilaje moderne pe care să le
pună la dispoziția țăranilor, într-un sector în
care aveam totuși suficientă tradiție și ex-
periență. Privatizarea agricolă cu mâinile
goale a fost un fiasco de la bun început.

Fără nicio exagerare, litoralul Mării
Negre, Delta Dunării, lanțul carpatin, cât și
deosebitele monumente turistice din Tran-
silvania, Moldova, dar în fapt de peste tot
cuprinsul țării, ar putea deveni un paradis
al vizitatorilor. Dar pentru aceasta avem
nevoie de o rețea rutieră care să se apropie
măcar de cea din Uniunea Europeană. Nu
este sub nicio formă acceptabil faptul că
după 30 de ani de la Revoluție drumurile
noastre se află încă într-o asemenea preca-
ritate. N-aș vrea să discut aici felul în care
corupția s-a infiltrat și în acest sector, înce-
tinind ritmul de ameliorare a infrastructurii
rutiere sau altor sectoare sociale, econo-
mice, de muncă. Eliminarea sau măcar
diminuarea cât mai mult a corupției este
cheia de bază pentru mersul bun al lu-
crurilor.

România dispune încă de importante
resurse ale solului și ale subsolului, de o
populație a cărei energie creativă poate fi
valorificată în multiple domenii. Există su-
ficiente rezerve de petrol, gaz natural și alte
zăcăminte a căror exploatare și productivi-

tate pot fi îmbunătățite. Industria petrolieră,
chimică, metalurgică, învechită și depășită
în era comunistă, nu a fost modernizată pe
măsura competitivității necesare odată cu
deschiderea țării. Suprafața împădurită ne
situa, de asemenea, într-o poziție avanta-
joasă între țările europene. Nu fructificăm
la justa lor potențialitate niciunul dintre
aceste atuuri de bază. Dimpotrivă, s-au tăiat
păduri într-un stil absolut inadmisibil, în
timp ce reformele cu adevărat benefice și
proiectele aplicate pe termen mediu și lung,
cu adevărat folositoare, sunt împiedicate de
incompetență, o birocrație greoaie și în
parte coruptă. Corupția rămâne un factor de
subminare a economiei și vieții sociale cu
consecințe dramatice pentru populația țării.

Aspectul edilitar al orașelor noastre lasă
mult de dorit. S-au făcut îmbunătățiri pe
alocuri, în special în zonele centrale, dar
contrastele sunt încă izbitoare. Decalajul
între mediul rural și cel urban este un flagel
care continuă. Clasa de mijloc, ca element
vital al oricărei societăți prospere, este
aproape inexistentă la noi. Avem miliardari
pe fondul unei sărăcii majore și o foarte
fragilă clasă de mijloc. Avem comentatori
politici, al căror rol e desigur important, mai
cu seamă când au o critică constructivă, dar
avem nevoie de mai multă moralitate la
toate nivelurile, sau măcar o minima

moralia cum se spunea odată. Avem nevoie
de mai puțin comentariu, de mai multe
proiecte concrete cu impact practic, de mai
multă faptă.

Acum câțiva ani, având un părinte bol-
nav, a trebuit să vin din Canada și să par-
ticip la ceea ce se întâmplă în spitalele
noastre. Pe coridoarele spitalelor din țara
mea am trăit cele mai descurajante mo-
mente, alături de neajunsurile birocratice
nesfârșite. Având reală nevoie de sprijinul
medicilor, pe măsură ce avansau lucrurile
am devenit tot mai descumpănit, mai de-
zorientat. Plecat în 1992 la Paris, întors pen-
tru doi ani în România și din 1994 cu
rezidență permanentă în Canada, nu mă mai
puteam adapta, descurca, într-o situație pe
care n-am mai trăit-o de mult. De aseme-
nea, nu am avut sentimentul că poliția
română este în slujba apărării și securității
cetățeanului, una din funcțiile sale funda-
mentale. O anumită atmosferă care dom-
nește în spitale poate fi extinsă asupra
întregii societății românești, care la rândul
ei se reflectă în spitale.

Sunt totuși multe aspecte care s-au îm-
bunătățit față de comunismul ultimilor ani
ai dictaturii, unde totul era închis, gri, de-
naturat. Doar dacă deschideai ziarele și TV-
ul se spunea că ești în paradis.

Sunt convins că românii sunt un popor
fundamental bun, că au valori spirituale și
culturale de mare profunzime. Dacă ar fi
doar să ne exprimăm bucuria că probabil
peste 85 la sută din populația României este
creștin ortodoxă, ceea ce implică un uma-
nism și o moralitate de mare profunzime,
aceasta ne obligă la o responsabilitate
sporită. Aș dori să rămân cu mângâierea că
românii sunt un popor primitor, harnic, a
cărui creativitate poate fi mai bine acomo-
dată pe măsură ce vom accede în mod con-
structiv la valorile europene.

Dorin Stoica are un master în filozofie
(2000) de la Universitatea din Quebec la
Montreal (UQAM).
Aceasta este varianta scurtată a unui text
mult mai amplu, care este disponibil inte-
gral la www.aaccentmontreal.com.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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Revoluția din Decembrie 1989

Munca de curățire a realității crunte pe care o moșteneam și punerea în loc a unei Românii
îmbunătățite necesita o construcție nouă, care s-a adeverit a fi destul de anevoioasă.
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Anul 2019 credem că va
rămâne în istoria Republicii
Moldova prin surprizele elec-
torale și politice planificate de
unii și neașteptate de alții.

Februarie 2019: Alegeri
parlamentare

La 24 februarie 2019 au avut loc alegeri
parlamentare în baza sistemului mixt. Patru
partide au intrat în Parlamentul din
Chișinău (101 locuri): Partidul socialiștilor
(PSRM), condus de liderul neformal al par-
tidului, președintele RM Igor Dodon, cu 35
de mandate; Partidul Democrat (PDM),
aflat la guvernare din 2016, condus de Vlad
Plahotniuc, cu 30 de mandate; Blocul elec-
toral ACUM, format din două partide, PAS
și PDDA, conduse de Maia Sandu și res-
pectiv Andrei Năstase, cu 26 de mandate, și
partidul ȘOR, cu 7 mandate. În parlament
au mai intrat și trei deputați „independenți”.

Cele trei formațiuni mari au avut slo-
gane diferite, mesaje diferite, dar și un elec-
torat diferit. PSRM s-a declarat pro-rus din
capul locului, având un electorat nostalgic
după URSS. PDM s-a declarat pro-UE,
făcând parte din Alianța pentru integrarea
europeană din 2010, dar fiind acuzat de
corupție și uzurpare a puterii de stat prin
liderul său, Vlad Plahotniuc. Alegătorul
PDM este unul moderat, de conjunctură,

dar mai mult orientat spre UE.
Blocul ACUM s-a format pe valul

mișcării anti-Plahotniuc, anti-corupție și
pro-UE, pornit în 2015 de mitingurile de
masă din Piața Marii Adunări Naționale.
Alegătorul ACUM este unul pro-european,
mai tânăr, mai activ și dornic de schimbare.

Partidul ȘOR are șapte deputați, intrați
în parlament pe valul ofertei financiare
lansate de liderul său, Ilan Șor, om de afa-
ceri acuzat în repetate rânduri de spălare de
bani și corupție, obiectul unor dosare penale
grave. Înainte de a fi ales parlamentar anul
acesta, el a fost ales, în iulie 2015, primar
de Orhei. Ilan Șor a dispărut din RM la
scurt timp după alegerile din 2019.

Noutatea electorală a campaniei parla-
mentare 2019 a fost „batista pe țambal”
anunțată de Andrei Năstase la postul româ-
nesc de televiziune Pro-TV Chișinău.
Expresia se referă la excluderea mesajului
geopolitic din campania electorală. Anume
aici partidul pro-rus PSRM și cele pro-UE,
PAS și PDDA, și-au dat mâna. Dacă în toți
cei 28 de ani de așa-zisă independență,
lupta politică în RM s-a purtat în spațiul
geopolitic, adică pe câmpul de luptă între
vest și est, sau pro-UE și pro-Rusia, iată că
găselnița serviciilor rusești (e convingerea
noastră) a prins în RM, iar electoratul s-a
pomenit într-un spațiu virtual fals, când nu
direcția Vest-Est e cea care contează, ci
lupta contra „oligarhului rău”.

Unionismul a fost exclus aproape în to-
talitate din vocabularul electoral al partide-

lor de dreapta. Unioniștii nu erau agreați de
către Năstase încă din 2015, când li se in-
terzicea accesul la microfon în timpul
mitingurilor anti-oligarhice, iar drapelele
românești și UE nu mai apăreau în Piața
Marii Adunări Naționale. Această strata-
gemă a războiului hibrid, planificat la
Moscova conform opiniilor specialiștilor
occidentali, a determinat în mare parte suc-
cesul stângii în deturnarea direcției pro-ves-
tice pe malul stâng al Prutului, în folosul
războiului anti-oligarhic, scos în prim plan.
Campania „batistei pe țambal” a fost abil
promovată pe rețelele de socializare și în
mass-media de către mașina propagandis-
tică rusească. Principalul dușman a fost de-
clarat unul singur, oligarhul Plahotniuc,
făcut responsabil pentru tot și pentru toate.
Și electoratul a căzut pradă acestei făcături.

Iunie: Alianța Kozak2
Din februarie până în iunie 2019, Parla-

mentul Republicii Moldova a trecut prin
febra schimbării guvernării. Cele trei com-
ponente ale parlamentului erau în impas:
niciuna nu putea forma o majoritate sin-
gură. PSRM, ACUM și PDM au purtat
tratative, fiecare cu cine a putut.

Deputații ACUM încă nu știau că
zarurile fuseseră deja aruncate. Ei au jurat
naiv, cu trei zile înainte de alegeri, să nu
facă alianță cu niciunul din partidele care
au intrat în parlament. Au promis și au sem-
nat în fața camerelor de luat vederi că, dacă
o vor face, o să-și dea demisia. Semnat,

jurat, uitat... Angajamentul a fost dat uitării
cu desăvârșire după 24 februarie.

Dodon, la rândul său, a purtat negocieri
secrete și cu PDM, și cu ACUM. Nici el nu
știa, pesemne, că zarurile fuseseră deja
aruncate. La 8 iunie, în spațiul public, pe
rețelele PDM, apare un filmuleț care îl arată
pe Igor Dodon tratând cu Vlad Plahotniuc o
eventuală coaliție parlamentară, povestind
cu nonșalanță că primește lunar bani de la
Putin (de la 700 de mii până la un milion de
dolari!) pentru partid și că, de acum încolo,
Plahotniuc va trebui să-i plătească acești
bani.

Filmul a stârnit multă nedumerire la
Chișinău și nu numai, dar nu suficientă pen-
tru a schimba lucrurile. Balanța a fost încli-
nată în favoarea alianței PSRM-ACUM, cu
acordul Rusiei, UE și SUA. Nici UE și nici
SUA nu știau că zarurile fuseseră deja arun-
cate. Sau știau, dar nu le-a păsat.

Dimitri Kozak, trimisul lui Putin la
Chișinău, a avut ultimul cuvânt. El a apărut
la tribuna președinției la începutul lunii
iunie, a susținut alianța dintre PSRM și
ACUM și a făcut promisiuni de sprijin pen-
tru RM. Apoi Maia Sandu și Andrei Năs-
tase, însoțiți de câțiva deputați ACUM, au
mers la întrevederea cu oficialul rus.
Această întrevedere a fost decisivă. Alianța
ACUM-PSRM a fost bătută în cuie, PDM-
ul a fost condamnat. Așa s-a născut Alianța
Kozak.

Plahotniuc a dispărut din Republica
Moldova, iar Parlamentul și-a ales un
președinte din partea PSRM, Zinaida Gre-
ceanii, investind în scurt timp un guvern
condus de Maia Sandu.

În câteva luni, din iunie până în sep-
tembrie, PSRM a reușit performanța de a
pune mâna pe structurile de forță (armata,
securitatea, Centrul Național Anticorupție),
dar și pe Curtea Constituțională, CEC etc.
Concursurile inițiate de Guvernul Sandu
erau câștigate invariabil de socialiști. Unele
au fost anulate, altele au rămas în aer, fără
finalitate.

Guvernul Maia Sandu a avut o soartă
tristă. Cu o echipă (atât în parlament, cât și
în guvern) tânără, fără experiență și cunoșt-
ințe de guvernare, fisurată și hărțuită din in-
terior și exterior de purtătorii unor interese
contradictorii, acest guvern s-a împotmolit
rapid în încercările de a-și promova agen-
da declarată: lupta cu corupția și nepo-
tismul, reforma juridică, transparența

Republica Moldova la �nele anului 2019.
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și promovarea drepturilor proclamate în
Constituție și în Acordul de Asociere cu
Uniunea Europeană.

Blocul ACUM nu a reușit, din păcate,
să se ridice deasupra evenimentelor, să se
detașeze de comportamentul de guerilă, de
opoziție, cu care a fost deprins în cei trei ani
de stat pe baricade cu lozinci precum „dat
jos oligarhul” și „luat țara înapoi”. Nu a
reușit să formuleze o strategie clară de dez-
voltare și să elaboreze o tactică eficientă de
implementare a acesteia. Bucuria generală
de a vedea realizată deturnarea sistemului
corupt al lui Plahotniuc este umbrită rău de
pierderea direcției europene pentru Basara-
bia și de mutarea Republici Moldova de pe
ecartamentul european pe cel rusesc.

Una e să strici, alta e să construiești.
Blocul ACUM a știut cine îi sunt dușmanii,
dar nu a știut să-și facă prieteni. Mesajul
plin de ură față de Plahotniuc a înlocuit
orice discurs constructiv, echilibrat și de-
mocratic, diplomatic și strategic, adresat
partenerilor interni și externi, adresat
viitorului. Un plan de construcție a unei ve-
ritabile democrații europene, în care drep-
turile și responsabilitățile cetățenești și
instituționale sunt bine formulate și struc-
turate, nu a mai apărut. Foaia de parcurs a
Republicii Moldova s-a rătăcit prin ser-
tarele guvernului Sandu. Batista nu a mai
fost scoasă de pe țambal.

O mare parte din cetățenii care au
susținut Blocul ACUM la alegerile parla-
mentare din februarie 2019 și la alegerile
anticipate la primăria Chișinăului în iulie
2018, s-au pomenit în toamna lui 2019 în
afara intereselor noii alianțe ACUM-
PSRM.

Mesajul pro-european și unionist a
rămas tot mai periferic în Republica
Moldova. ACUM nu a coborât de pe bari-
cadele anti-Plahotniuc și nu și-a modificat
mesajul. Acest lucru a nedumerit reprezen-
tanții tradiționali ai dreptei naționale, pro-
UE și pro-România, care așteptau rezultate
palpabile ale Guvernului Sandu în activi-
tatea de dezvoltare economică, socială și

politică pro-europeană. De aici și mani-
festările rebele ale unor deputați ai blocu-
lui ACUM precum Octavian Ticu, Iurie
Reniță sau Lilian Carp, care au încercat în
repetate rânduri să avertizeze liderii blocu-
lui de pericolele reorientării strategice ale
RM dinspre vest spre est.

Septembrie: Alegeri locale
În septembrie 2019, între ACUM și

PSRM a fost încheiat un nou acord. Tot
atunci s-au desfășurat și alegerile locale.
Acestea au adus câteva rezultate conclu-
dente, unele așteptate, altele - mai puțin.
Cel mai dureros: municipiul Chișinău a fost
pierdut, pentru prima oară de la 1989 în-
coace, de partida națională, adică pro-
românească și pro-europeană. Cârdășia cu
PSRM i-a costat mult pe liderii PAS-
PDDA. Pro-esticul Ion Ceban a devenit pri-
marul Chișinăului, lucru ce va avea
consecințe grave nu doar pentru ACUM, ci
și pentru Republica Moldova de aici încolo.

ACUM a ocupat locul trei după
numărul primarilor înaintați la nivel
național. PSRM a devenit campionul
alegerilor locale, câștigând cele mai multe
primării raionale (raioanele reprezintă, într-
un fel, modelul de județe din România),
consilii raionale și primari raionali. Pro-
movând principiul „centralismului demo-
cratic” moștenit de la PCUS, Dodon
organizează după bunul său plac verticala
administrației publice locale peste tot: în
unele raioane face un deal cu reprezentanții
ACUM, în altele cu PDM, în funcție de
conjunctură.

PDM, la rândul său, a obținut un scor
nesperat de bun, având cel mai mare număr
de primari locali. Mașinăria propagandis-
tică anti-plahotniuc a avut un efect cumula-
tiv la nivel național, în alegerile
parlamentare, dar s-a dovedit a fi mai puțin
eficientă când a venit vorba de alegerile lo-
cale, unde interesele diferă. PDM, în ciuda
reputației binemeritate de corupție, și-a pus
în valoare cadrele locale cu experiență.
Unde mai pui și faptul că o parte din oa-
menii săi au fost acceptați pe listele socia-
liștilor și acumiștilor, în ciuda amenințărilor
liderilor „intransigenți” Dodon și Sandu să
nu colaboreze cu transfugii. Astfel, PDM

are un cuvânt de spus în configurația politi-
cilor locale și va face acum jocuri ad-hoc,
funcție de interesele de moment.

Noiembrie: Căderea guvernului
Sandu

Conjunctura politică s-a schimbat brusc
după alegerile din septembrie. ACUM și-a
slăbit vizibil pozițiile, PSRM și le-a întărit.
Președintele Dodon, lansând tot mai des
critici aspre la adresa Guvernului Sandu și
aducându-i acuzații de incompetență și de
promovarea unor politici antisociale, a în-
ceput să ceară reforma guvernului, insistând
la suplimentarea numărului de miniștri din
partea PSRM. Presiunile fiind tot mai vizi-
bile, Guvernul Sandu a început, la rândul
său, să facă presiuni legate de reforma
justiției, criticând politicile președintelui
Dodon.

Apoi s-a produs explozia. La sfârșitului
lui octombrie, Comisia de preselecție a can-
didaților pentru funcția de procuror general,
creată de către Guvernul Sandu, publica
rezultatele concursului. Ministrul Justiției
anunța că totul e OK, că au fost selectați
patru candidați pentru funcția de procuror
general ce vor fi înaintați Consiliului Supe-
rior al Procurorilor. Peste câteva zile, la 6
noiembrie, ministrul Justiției, Olesea Sta-
mate, a declarat că rezultatele concursului
sunt viciate de către unul din membrii
comisiei, reprezentant al PSRM, și că res-
pectivul concurs este anulat. Ceva mai
târziu, Guvernul a venit cu un proiect de
modificare a legii cu privire la Procuratură
ce prevedea ca primul ministru să propună
Consiliului Superior al Procurorilor o „listă
scurtă” cu candidați la funcția de procuror
general.

Maia Sandu a anunțat că guvernul își
asumă răspunderea pentru modificările ope-
rate la Legea Procuraturii. Pasul acesta, în-
treprins fără consultarea partenerilor interni
și externi, a stârnit nedumerire generală,
fiind calificat de specialiști ca o acțiune
neconstituțională. Partidul Socialiștilor a în-
registrat imediat o moțiune de cenzură îm-
potriva Guvernului Sandu, care a fost votată
la 12 noiembrie cu 63 de voturi din totalul
de 101.

Peste două zile, la 14 noiembrie, Parla-
mentul a votat cu 62 voturi componența
unui nou guvern, propus de către președin-
tele Dodon. Ion Chicu a devenit noul prim-
ministru, iar din cei nouă miniștri, șase sunt
foști consilieri ai președintelui Dodon. De-
putații PSRM și PDM au votat solidar
demiterea Guvernului Sandu și validarea
Guvernului Chicu. Totuși, cele două for-
mațiuni nu par să încheie o nouă coaliție.
Blocul ACUM a trecut în opoziție.

Decembrie 2019: Situația se
complică

Situația din Republica Moldova se com-
plică. Parcursul european își încetinește tu-
rațiile. Discursul pro-rus este tot mai
prezent în politica Republicii Moldova.
Apar inițiative de reinstalare a limbii ruse
în sistemul administrativ, de refacere a re-
lațiilor mai strânse cu Rusia. Se vehiculează
primirea unor credite enorme din partea
Rusiei, de până la 500 milioane de dolari.
Se vorbește despre privatizarea aeroportului
internațional Chișinău și de construcția
unor noi aeroporturi în sudul și nordul RM
- presa vehiculează ideea că ar fi vorba de
niște aeroporturi militare ce vor sluji in-
tereselor Rusiei și vor crea probleme grave
Ro-mâniei, Ucrainei și UE.

Fostul președinte român, actual eu-
roparlamentar, Traian Băsescu, a solicitat
ca Uniunea Europeană să intervină în Re-
publica Moldova și să determine PD și
Blocul ACUM să formeze o coaliție de gu-
vernare pro-europeană. „Din păcate,
doamna Maia Sandu a intrat singură şi de-
liberat în situaţia de a pierde guvernarea. În
Moldova este un paradox: opoziţia, care
este formată din două partide pro-europene,
asistă la o guvernare dură, minoritară, a
pro-rusului Dodon. Este timpul ca Uniunea
Europeană, care investeşte bani, să ceară
celor doi lideri din opoziţie şi care, repet,
constituie o majoritate să-şi facă datoria faţă
de Republica Moldova preluând guvernarea
şi reorientând ţara către vest”, a afirmat
Băsescu în Parlamentul European, potrivit
Cotidianul.md.

Anul 2020 ne va arăta încotro merge
Basarabia. AM

REPUBLICA MOLDOVA | POLITICĂ

Un parcurs paradoxal

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!

10 - 17 10 - 1710 - 17 10 - 17 10 - 17
9 - 16
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ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Creştinul dubios este
chiar autorul acestor
rânduri iar de vină că
sunt dubios este veri-
şoară-mea Elvira. Ea
mi-a ţinut prima lecţie

de materialism dialectic pe vremea când
împlinisem vreo şase ani, iar ea vreo treis-
prezece. Mi-a explicat, cât a putut ea de
bine, contrariul a ceea ce-mi spunea bunica
despre Doamne-Doamne, Isus şi Tatăl Nos-
tru. Rezultatul, cu urmări de o gravitate in-
calculabilă în viaţa mea, este că am
crezut-o pe Elvira. În ciuda faptului că
bunica m-a botezat în secret împreună cu o
prietenă la Biserica Albă de pe Calea Vic-
toriei din Bucureşti, religiozitatea, deşi iată,
volens-nolens sunt creştin, nu s-a mai lipit
niciodată de mine.

Aceste amintiri şi multe altele au
năvălit în mintea mea zilele trecute, când
mi-a venit ideea să scriu pe tema: tatăl
evreu, mama creştină - ce înseamnă Cră-
ciunul pentru mine?

Poate ar trebui să încep prin a spune de
ce nu sunt evreu (decât pentru antisemiţi).
Pentru că mama, fie-i binecuvântată
memoria, a trăit toată viaţa cu spaima că,
acceptând propunerile repetate ale tatei de
a pleca în Israel, m-ar fi pierdut în războiul
permenent pentru existenţă al acestei ţări.
Dacă aş fi plecat, aş fi trăit probabil reve-
laţii similare cu cele ale altora care au
simţit că aparţin unei ţări şi că ţara le
aparţine în clipa în care au apărat-o cu arma
în mână. De unde să fi ştiut biata mama că
nu mutarea fizică dintr-un loc în altul ci
educaţia este cea care duce la pierzanie?
Căci mai mult sau mai puţin, propriei ei
educaţii de a asculta de „glasul bun al
conştiinţei” i-a datorat pierderea mea, într-
o noapte geroasă de ianuarie, în închisoarea

Rahova, apoi în exil la Craiova, apoi în
afara ingineriei de automatizări şi în cele
din urmă în Statele Unite, de unde m-am
întors într-o bună zi, tot într-un ger de ia-
nuarie, cu câteva ore după ce aş mai fi
putut prinde-o în viaţă…

Dar să nu divaghez prea mult, pentru
că, în timp, Crăciunul - pe care l-am sărbă-
torit în fiecare an, ca toată lumea, cu brazi
împodobiţi, lumini şi cadouri - s-a trans-
format din ocazia anului în care, ca şi copil,
făceam cei mai mulţi bani de buzunar co-
lindând cu Steaua prin cartier, în conceptul
de iertare pe care îl aplic azi, la maturitate,
de cele mai multe ori instinctiv în relaţiile
cu semenii.

Nu am sărbătorit Hanuka pentru că tata
era depăşit numeric de mama şi de bunica
şi pentru că familia lui a renegat-o pe
mama. Prin consecinţă, fireşte, chiar şi el
s-a simţit mai bine de Crăciun decât de
Hanuka. Nici n-am ştiut că există așa ceva
ca Hanuka până în anii adolescenţei, şi nici
că m-a interesat.

Astăzi privesc cu bucurie la orice săr-
bătoare şi gândesc, în termeni exuperieni,
că atunci când în casa vecinului meu este
veselie şi bună dispoziţie, chiar dacă mă
urăşte de moarte, nu-şi va sacrifica
plăcerea şi aşa destul de rară de a fi împre-
ună cu familia, pentru a mă ataca pe mine
şi pe ai mei. Sărbătoare la vecin egal pace
şi deci sărbătoare şi la mine!

Crăciunul înseamnă pentru mine azi nu
doar o ocazie de a fi cu ai mei şi, să sperăm,
liniştea psihică pentru a lua decizii mai
bune, ci şi o ocazie de reamintire a unui
concept moral superior, acela de a ierta.
Legenda spune că în această zi s-a născut
un om care a avut îndrăzneala să contrazică
Legea Talionului „ochi pentru ochi, dinte
pentru dinte”.

Pentru această îndrăzneală, azi mă so-
cotesc creştin. Dar nu pot să închei acest
eseu fără a preciza până unde merge

amestecul de religii în capul meu, în care
protocolul acceptabil în relaţiile cu oamenii
are exact cinci legi:
Legea Fundamentală: Ce tie nu-ţi place, al-
tuia nu face.
Legea Karmei: Poartă-te frumos cu se-
menii tăi şi nu aştepta o răsplată pentru
asta. Nu te purta frumos fiindcă aştepţi
vreun fel de răsplată de la ei, răsplata să fie
stima pe care o ai faţă de tine însuţi pentru
purtarea ta.
Legea Scepticismului: Nu te aştepta ca alţii
să înţeleagă la fel ca tine Legea Karmei.
Legea Creştinismului: Dacă primeşti o
palmă nedreaptă, iar o a doua nu prezintă
un pericol vital, explică de ce nu e drept şi
nu-ţi feri cel de-al doilea obraz.
Legea Talionului Plus: Dacă, fără să întorci
provocativ şi cel de-al doilea obraz şi în
plus, după explicaţii, primeşti tot o palmă
nedreaptă, întoarce-o cu vârf şi îndesat,
pentru că este pe deplin meritată. Nu dinte
pentru dinte, ci doi dinţi pentru unul!

Să nu ne încruntăm însă. De asemenea,
acolo unde este vorba de acte grave de păl-
muire sau mai rău, sper că nu se înţelege că
propun înlocuirea justiţiei statale cu justiţia
personală. Nici nu este nevoie, cea mai
mare parte a timpului, în cea mai mare
parte a statelor!

Cel mai simplu limbaj universal este
frumuseţea chipului omenesc şi orice chip
este frumos când zâmbeşte.

Sunt zile de Crăciun şi alături, religioşi
şi nereligioşi, creştini şi necreştini, avem
un moment să cântăm împreună, să facem
pace, să ne educăm copiii în spiritul unei
retorici a păcii, a demnităţii.

Să facem ca aceste momente să dureze
până anul viitor, la aceeaşi oră!

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

Ce simte un creștin dubios
despre Crăciun
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REFLEC
II CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Cred că în ultimul
comentariu spuneam
că aș candida la un
post de parlamentar
cu platforma „mia și
votul”. Adică o mie

de dolari lunar pentru fiecare canadian
cu drept de vot. Evident, mia vine
dacă respectivul dovedește că a votat.
De unde mia? Păi din bugetul de așa
zisă „apărare”, din suma alocată
NATO-ului, asta și pentru a-i da cu
tifla președintelui portocaliu de la sud.
Acum, după alegeri, m-a pălit altă idee
(trebuie să mărturisesc că cele mai
multe idei de felul ăsta sosesc în plim-
bările cu mini Schnauzer-ul propriu și
personal). Revenind și pornind de la
ideea lui Maxime Bernier, care a făcut
PP, adică People’s Party, de ce nu aș
face și eu IPP, adică Immigrants Peo-
ple’s Party? Un partid de la coastă, la
coastă, la coastă. Membrii acestuia ar
trebui să fie din cea mai recentă gene-
rație de emigranți, cel mult din penul-
tima. Pentru a fi acceptați în IPP
respectivii ar trebui mai întâi să treacă
un test prin care să demonstreze că nu
sunt sau că sunt departe de a fi inte-
grați în societatea canadiană. Respec-
tivul test ar trebui să fie în limba
maternă a candidatului și exact opus
testului de cetățenie referitor la
cunoștințele despre Canada.
Revenind la PP, la Partidul Poporului,
puținii săi susținători nu au priceput că
rostul acestuia a fost să îi fure lui
Andrew Scheer voturi, asta dintr-o
egoistă dorință de vendetta a șefului,
Maxime Bernier. Cât credea acesta în
platforma însăilată în grabă, nu o
poate ști decît domnia sa. Cert e că așa
cum Canada nu a fost pregătită să
susțină o televiziune de foarte dreapta,
defunctul Sun TV, așa niciun partid de
și mai la dreapta decât conservatorii
lui Scheer nu putea fi agreat de cana-
dieni.
Pentru liniștea dumneavoastră, citi-
torul de limbă română, acest text este
o satiră și nu reflectă opiniile nimănui,
nici măcar ale mini Schnauzer-ului vi-
novat de scânteia textului de mai sus.

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.

UUnn  MMiinnii  
SScchhnnaauuzzeerr  
ffaaccee  ppoolliittiiccăă  
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AADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAAAADDUUCCEETTII  BBAAUUTTUURRAA  DDVVSS..  PPRREEFFEERRAATTAA

Craciun & Revelion 
RREESSTTAAUURRAANNTT  BBRRAAVVOO

145$ 3311
DDeecceemmbbrriiee
RReevveelliioonn

2200::0000  --  22::0000

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

MMEENNIIUU  MMEENNIIUU  
BUFET SPECIAL DE SARBATORI

CU MENIU PRINCIPAL (MANCARE CALDA) SI DESERT 
O STICLA DE SAMPANIE LA 6 PERSOANE DIN PARTEA CASEI

MMuuzziiccaa  
lliivvee

SSppeeccttaaccoollee
MMooss  

CCrraacciiuunn

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

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

LAVALLAVAL

CCOOZZOONNAACCII  PPRROOAASSPPEETTII,,  ffaaccuuttii  iinn  llaabboorraattoorruull  pprroopprriiuu  SSAARRMMAALLEE,,  TTOOBBAA,,  CCAALLTTAABBOOSS,,  LLEEBBAARR,,  PPIIFFTTIIEE  TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraattee  ssii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  --  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii!!GGuussttoossiiii  mmiiccii  ddee  BBaallkkaanniiCarnati oltenesti si afumatiCostita si ciolane afumateMMaannccaarree  ggaattiittaaCiorba de burta, snitele,chiftelePPrraajjiittuurrii  ddee  ccaassaa  ssii  ddee  ccooffeettaarriieeDiplomat, Amandine, MascotePPrroodduussee  ddee  ppaattiisseerriiee

VVaa  aasstteeppttaamm  ccuu  ccoommeennzzii  ddee  SSaarrbbaattoorrii!!
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

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 dvs. 

Contactați-ne la: 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Lilian Savin

fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL
, H3W 2R3 

Pastrama ● Mici ● Carnati ●  Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva

Produse de patiserie

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

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-73
3-8462

Colaci
Cozonaci
Sarmale

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 
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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

PPRRIIMMIIMM  CCOOMMEENNZZII
PPEENNTTRRUU  CCRRAACCIIUUNN

•Cozonaci, Piftie,
Caltaboși, Sarmale,

Salata beuf, Ciorbă de
burtă, Salată de vinete,

Icre, Chiftele 
•Avem mațe naturale 

pentru cârnați
•Oferim servicii de 

afumare

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

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 
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Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
LLAA  NNOOII  GGAASSIITTII  SSAAVVOORRIILLEE  DDEE  
AACCAASSAA!!

3833 boul. St-Laurent 
Montreal, H2W 1X9 
514.288.8046 
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DDEE  AACCAASSAA!!DDEE  AACCAASSAA!!
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Specialitati romanesti
pregatite in propriul
laborator, proaspat
renovat
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Despre Canada, nu ca vis, ci
ca realitate, vorbește Cătălina
Stroe în cartea sa „Jurnal se-
cret”. Cătălina Stroe spune,
dintr-un început, că este „un
volum de note biografice des-
pre o perioadă deosebită a
vieții mele, aceea de emigrant
în Canada”.
DANA IONESCU
info@accentmontreal.com

Autoarea a emigrat în
Canada în 1995, mai exact
pe 27 ianuarie 1995. În
plină iarnă canadiană.
Când pleci din țara ta la 47
de ani nu mai poți spune
că a fost o greșeală, că a

fost o decizie de moment sau o curiozitate.
La 47 de ani nu poți pleca decât după luni,
săptămâni și nopți de reflecție serioasă.

Pleci lăsând în urmă o viață. Este, fără în-
doială, o plecare asumată. Cătălina pleca
dincolo de Atlantic, pe un alt continent,
într-o altă țară, într-o altă casă, într-o altă
viață. Un punct zero pe care orice emigrant
îl simte când ajunge cu valizele pe aero-
portul de sosire. Indiferent de aeroport, in-
diferent de emigrant există un punct zero.

Pentru cine scrie autoarea noastră? Pen-
tru cei care vor să cunoască și să înțeleagă
din interior emigrația canadiană. Cătălina
Stroe face o dublă sociologie. O sociologie
a propriei emigrări, dar și o sociologie pro-
fană a cotidianul canadian văzut de pe po-
ziția de administrator de bloc. Ce poate fi
mai sociologic decât să cunoști viața de zi
cu zi a celor care țin cheia apartamentului
lor la tine? Autoarea pune cu generozitate
în cartea ei informații despre sistemul de
învățământ canadian, despre sistemul de
sănătate, despre cum funcționează, în ge-
neral, societatea pe care ea o decodează cu
înțelegerea unei femei mature, care a lăsat
în urma o carieră, o viață, o țară. Cătălina
Stroe nu compară, nu divinizează lumea în
care a ajuns. O povestește așa cum, în acel

moment din viața ei, a trăit-o și înțeles-o.
Când ajungi cu doi copii, renunțările pro-
fesionale sunt, uneori, din cele mai dra-
matice. Emigrația în sine te obligă să
renunți, să te reconstruiești, să te rede-
finești. Devii un eu imperfect.

Cum își povestește propria emigrare?
Cu detașare. Poate pentru că autoarea a ple-
cat privind înainte. Plecările emigranților
sunt foarte diverse. Câți emigranți, atâtea
plecări. Fiecare emigrant își are plecarea
lui. Cătălina Stroe pare să fi plecat cu
înțelegerea serioasă a gestului. De unde și
bucuria descoperirii unei alte lumi, a lumii
canadiene. Aș spune că autoarea a scris o
carte de dragoste. Obstacolele inerente pro-
cesului de migrare, de integrare, mai ales,
nu sunt ușor de trecut. Un fel de ziduri
kafkiene. Cătălina Stroe le povestește ca pe
niște obstacole învelite în dragoste. Începe
cartea cu o declarație de dragoste pentru
cartierul de emigranți în care a ajuns:
„j’aime beaucoup le quartier Côte-des-
Neiges”. Vine cu dragostele vieții ei, cele
două fiice. Regăsește în Canada, plecați cu
ceva vreme înainte, fiul și soțul. Cătălina
Stroe își construiește poveștile în jurul oa-
menilor. Totul este despre oameni.

În sociologia emigrației vorbim despre
rupturi, suferințe, nostalgii, renunțări, ob-
stacole. Cătălina Stroe se detașează de
acest limbaj al rupturii și privește înainte.
Pare că se bucură pentru fiecare pas.
Cursurile de limba franceză, făcute la
COFI, sunt pentru autoarea noastră prilej
de descoperiri umane. Multietnicitatea pare
că o fascinează. Pentru fiecare coleg de la
cursul de limbă, autoarea are un cuvânt tan-
dru. E multă tandrețe în scrisul Cătălinei
Stroe. Cuvintele sunt blânde, tandre, dar
juste. Cătălina are fraza scurtă, care țopăie,
dar justă și profundă. E o frază veselă chiar
și atunci când doar un magician al cuvin-
telor ar putea să descrie situații extreme cu
umor.

În cea de-a doua parte a cărții, cea a so-
ciologiei profane, autoarea își construiește
narațiunea pornind de la poveștile din
apartamentele pe care le administra. Și de
astă dată, narațiunea este în jurul oame-
nilor, a celor care, pentru un timp mai lung

sau mai scurt, au trecut prin acele aparta-
mente.

Când a devenit scriitoare? Cătălina
Stroe a devenit scriitoare în Canada. Când
viața ei s-a liniștit, când copiii au ajuns la
casele lor, Cătălina a început să scrie. A
scris primele cărți autobiografice „Cei
șapte ani de-acasă” (în care autoarea
povestește anii copilăriei) și „Centrul
vechi” (povestește cei patruzeci de ani trăiți
în România până la plecarea în Canada),
după care, urmând o cronologie eveni-
mențială a vieții ei, Cătălina a scris cartea
emigrației și a integrării canadiene. A scris-
o cu creionul pe hârtie, pe coli colorate pen-
tru a-și proteja ochii, cum a spus chiar ea. A
scris-o cu un scris frumos, cursiv, fără
multe ștersături, fără ezitări. Cătălina știa ce
vrea să spună. Povestea ei a curs de la în-
ceput până la sfârșit.

Lectura cărții a fost una extrem de plă-
cută. Dincolo de faptul că este o carte de
dragoste, un eseu biografic, cartea Cătălinei
Stroe oferă cu generozitatea care vine din
natura firii autoarei, o frescă a societății
canadiene analizată cu profunzime, dar și
cu umor până în fibra cea mai profundă. Și
pentru că este o carte despre emigrație, las
aici un fragment din cartea pe care o reco-
mand cu toată înțelegerea fenomenului mi-
graționist: „Să pleci de tot din țară este ca
și cum ai muri într-un loc și te-ai renaște în
altul! Ai alte documente de identitate, altă
casă, alți prieteni, de cele mai multe ori alt
serviciu ca înainte, alte reguli de respectat,
altă limbă de vorbit. În graba plecării mulți
uită să își ia cu ei cel mai prețios bagaj, su-
fletul. Din acest motiv se trezesc în locuri
străine, ca niște clone, asemănători cu ei
înșiși, dar goi pe dinăuntru. De cealaltă
parte, sufletul uitat hoinărește fără noimă,
ca un câine abandonat de stăpâni la scara
avionului, din grabă, din neatenție sau din
nepricepere.”

Istorică și doctorandă a departamentului
de sociologie UQAM, Dana Ionescu
rămâne, și după 20 de ani de emigrație
canadiană, devotată cercetărilor despre
migrație și memorie.

Cătălina Stroe, „Jurnal secret”
CARTE | LITERATURA EMIGRĂRII ȘI A EXILULUI

Cătălina Stroe.

6976 Sherbrooke Est, Montreal, H1N 1E5 | 514-255-5006
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delicioase şi proaspete, cu specific din ROMÂNIA și MOLDOVA
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Copiii minori călătorind către Canada

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

O mamă însoțită de un
copil minor se pregătește
să vină în Canada având
un permis de muncă tem-
porar. Fiind cetățeni
români și având pașa-
poarte românești, cei doi

nu au nevoie de viză, dar trebuie să obțină
eTA (Electronic Travel Authorization). Are
nevoie copilul de documente speciale pen-
tru a călători, ținând cont de faptul că va fi
însoțit numai de mama sa, tatăl rămânând
în țară?

Aceasta este o întrebare frecventă.
Potrivit legii canadiene, persoanele care au
mai puțin de 18 ani sunt considerate minore
și, în principiu, trebuie să respecte aceleași

reguli ca orice alt vizitator. Minorii care
intră în Canada însoțiți de adulți care nu
sunt părinții sau tutorii lor legali, pot fi
supuși unor verificări suplimentare. Aceasta
de deoarece agenții serviciilor de frontieră
trebuie să determine dacă un copil are
nevoie de protecție, dacă este vorba de mi-
nori dați dispăruți sau care au fugit. Ca să
fie lămurită situația copilului și relația între
copil și adultul care îl însoțește, agenții de
frontieră pot pune întrebări amănunțite.

În situația unui minor care vine aici ca
vizitator și călătorește cu unul dintre părinți,
părintele însoțitor trebuie să prezinte la in-
trarea în Canada următoarele: pașaportul
copilului, o copie a actului de naștere și o
scrisoare de autorizare (în franceză sau en-
gleză sau, dacă este în altă limbă, o tradu-
cere autorizată), semnată de părintele care

nu îi însoțește. Această scrisoare trebuie să
indice: adresa și numărul de telefon ale
părintelui ce nu însoțește copilul, precum și
o copie a pașaportului sau a documentului
de identitate, cu semnătura acestuia.

Dacă părinții sunt separați sau divorțați
și au o custodie partajată, părintele care
călătorește cu copilul trebuie să aibă asupra
lui o copie după decizia de divorț și după
cea prin care se stabilește garda copilului.
Este de asemenea recomandat să aibă și o
scrisoare prin care celălalt părinte își dă
consimțământul pentru călătoria copilului
în afara țării. De obicei, aceste scrisori tre-
buie să fie detaliate, indicând traseul și du-
rata călătoriei (precizând ziua plecării și
data întoarcerii).

În cazul în care părinții sunt separați sau
divorțați și doar unul dintre ei are custodia
exclusivă a copilului, respectivul părinte va
avea nevoie la intrarea în Canada de o copie
a deciziei de divorț și a ordonanței de gardă.
Dacă unul dintre părinți este decedat, cel
care călătorește cu copilul trebuie să aibă
asupra sa o copie a certificatului de deces.

Se poate întâmpla ca un copil minor să
călătorească însoțit de o altă persoană decât
mama, tatăl sau tutorul legal. În această
situație, adultul trebuie să fie în posesia
unei scrisori de autorizare semnată de ambii
părinți sau de tutorii legali ai copilului.
Scrisoarea trebuie să menționeze adresa
părinților, numerele lor de telefon și să fie

însoțită de copii ale pașapoartelor sau a
documentelor lor de identitate (pagina cu
semnătura).

S-ar putea ca agenții serviciilor de fron-
tieră să nu ceară aceste documente în mo-
mentul verificării la sosire. Autoritățile
canadiene recomandă însă călătorilor să le
aibă pregătite în cazul unui control mai de-
taliat. Există posibilitatea ca un minor să
nu fie admis în Canada dacă agentul nu
este convins că părinții sau tutorii săi le-
gali și-au dat acordul pentru călătorie.

Aceleași recomandări sunt valabile și
pentru copiii minori canadieni: ei trebuie să
aibă asupra lor o scrisoare de autorizare
dacă vor călători singuri, acompaniați de un
singur părinte sau tutor, prieteni sau rude.
Această autorizație simplifică procedurile
de intrare sau ieșire din alte țări, precum și
revenirea în Canada.

Pentru detalii sau în cazul unor situații
mai complexe este bine să consultați un
specialist care vă poate călăuzi în alegerea
judicioasă a unei soluții, mai ales când e
vorba de o gardă partajată ce include
condiții speciale în privința vacanțelor și a
călătoriilor în străinătate.

Anca Tismănariu este consultant în imi-
grație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ. In-
formații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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Un nou record a fost înregis-
trat în domeniul astronomiei:
măsurarea unor raze gama,
așa-numitele Gamma Ray
Burst, cu energia de sute de
miliarde de ori mai mare ca
energia fotonilor luminii. Încă
nu este clar fenomenul ce
produce aceste raze gama:
ciocniri de stele de neutroni
sau materie în cădere în găuri
negre?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În 2018 și 2019,
două grupuri inter-
naționale de astronomi
au reușit să măsoare
cele mai intense raze
gama de până acum -
razele gama sunt fo-
toni cu energii extrem

de mari. Acest gen de raze gama care
provin din Univers, din afara galaxiei
noastre, se numesc Gamma Ray Burst
(GRB) și sunt produse în fenemone astro-
nomice extrem de violente. Primul eveni-
ment, măsurat pe 20 iulie 2018 cu
telescopul Hess (High-Energy Stereo-
scopic System) din Namibia, a observat
emisia relativă la sursa GRB19072B, si-
tuată la circa șase miliarde de ani lumină

față de noi. Al doilea eveniment a fost mă-
surat pe 14 ianuarie 2019, cu telescopul
Magic (Major Atmospheric Gamma Im-
aging Cherenkov), situat în La Palma (In-
sulele Canare), care a măsurat sursa
GRB19114C, aflată la aproximativ două
miliarde ani lumină față de noi. Rezul-
tatele acestor studii au fost publicate re-
cent în revista Nature.

Energia acestor gamma rays este
cuprinsă între 200 și 1.000 de miliarde de
eV (electronVolt - unitate de energie în
fizica particulelor, reprezentand energia
căpătată de un electron accelerat într-o
diferență de potențial de 1eV). Fotonii
care corespund luminii vizibile au energii
între 1 și 3 eV, deci razele gama măsurate
au energii de sute de miliarde de ori mai
mari.

Fenomenele care le generează nu sunt
încă bine cunoscute. Ar putea fi produse
în urma coliziunilor de stele de neutroni,
stele extrem de dense, care au masa de
circa două ori mai mare ca cea a Soarelui
însă o rază de doar 10 km. Compozitia in-
ternă a stelelor de neutroni este un mister:
pe lângă neutroni ar putea exista materie
cu cuarci stranii, precum kaoni sau hipe-
roni. Conform anumitor teorii, ar putea
exista așa-numite stele stranii (eng.
strange stars), formate din cuarci care nu
sunt însă legați în particule precum neu-
tronii sau hiperonii.

O altă ipoteză pentru originea acestor
GRB este explozia supernovelor care dau
naștere găurilor negre. Parte din materia
stelei după explozie orbitează în jurul
găurii negre, generând un disc de materie

cu o densitate foarte mare. Când această
materie cade în gaura neagră fiind ab-
sorbită de aceasta, se formează două jeturi
foarte intense de materie și energie în jurul
axei de rotație, în care iau naștere și razele
gama de tipul GRB.

Exploziile care produc GRB pot eli-
bera într-o secundă cantitatea de energie
generată de Soarele nostru de-a lungul în-
tregii sale vieți: sunt atât de intense încât
luminează practic întregul Univers vizibil.

Descoperirea acestor raze gama a avut
loc în 1967, cand sateliții americani Vega
spionau sovieticii pentru a detecta even-
tuale activități nucleare, măsurând radiația
în orbită. Americanii au măsurat astfel
aceste raze de tip GRB, care însă nu erau
produse pe Terra. După câțiva ani,
cercetătorii s-au convins că ele nu au
nimic de-a face cu activitățile umane, ci
că sunt un fenomen astronomic extrem de
interesant. Primul articol în care a fost
prezentată descoperirea acestor gamma
ray burst de origine cosmică a fost publi-
cat în 1973.

Studiul acestor raze gama este extrem
de important: majoritatea provin de la
surse situate la distanțe de miliarde de ani
lumină față de noi și sunt generate de
fenomene încă necunoscute, chiar dacă au
fost formulate ipoteze privind ce anume ar
putea sta la originea lor. Este vorba de
enorme acceleratoare cosmice, legate fie
de stele de neutroni, fie de găuri nege sau
alte fenomene deocamdată necunoscute.

În viitor, când vor fi efectuate măsură-
tori din ce în ce mai precise, se va

cunoaște din ce în ce mai bine acest in-
teresant fenomen și poate vom descoperi
procesul care stă la baza emisiei celei mai
intense radiații din Univers.

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.

ASTROFIZICĂ

Cele mai „strălucitoare” raze gama din
Univers

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

Dicţionar de
astronomie
Radiaţia cosmică
Radiaţia formată din particule energe-
tice originare din afara Pământului, ce
intră în atmosferă. Aceasta este com-
pusă majoritar din nuclee de hidrogen
(protoni) - 87%; particule alfa (nuclee
de heliu) - 12%, precum şi alte nuclee
ale elementelor ce se regăsesc în com-
poziţia Soarelui. De asemenea, o mică
fracţie o reprezintă electroni de înaltă
energie, raze gama şi neutrini. Radiaţia
cosmică, deşi în cea mai mare parte
provine de la Soare, poate de asemenea
fi emisă şi de alte surse. Energia ei
poate atinge şi 10^20 eV.
Expunerea la radiații este una dintre
principalele bariere în calea călătoriilor
spațiale și a misiunilor pe termen lung.
Magnetosfera și atmosfera Pământului
sunt ambele bariere împotriva radiației.
Dar până și în orbita joasă a Pământu-
lui, astronauții riscă o expunere la radi-
ații puternice.
Raze gama
Energie electromagnetică de înaltă
frecvenţă, de obicei peste 100 keV.
Explozii de raze gama (GRB)
Exploziile de raze gama sunt o cate-
gorie aparte de evenimente în Univers.
Ele durează de la o fracţiune de secundă
la mai multe minute. Incredibil de pu-
ternice, fiind cele mai luminoase eveni-
mente de la Big Bang până în prezent,
vin de la distanţe foarte mari. Cauzele
exacte ale acestora nu au fost determi-
nate, posibile fiind coliziunea a două
stele neutronice sau fuziunea găurilor
negre.
Raze X
Radiaţie electromagnetică de undă
foarte scurtă şi energie înaltă. În spec-
trul luminii, se situează mai sus de radi-
aţia ultravioletă, însă sub radiaţiile
gama.

Sursa: Dicţionar de astronomie,
www.scientia.ro

Ilustrație a celei mai puternice gamma ray burst detectate vreodată. Sursa: NASA.
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Chiar și la niveluri
foarte scăzute, polu-
area aerului este aso-
ciată cu riscuri
crescute de mortali-
tate.

Nivelul poluării aerului este
„periculos de ridicat” pe Pământ,
potrivit Organizației Mondiale a
Sănătății (OMS), care estimează
că 9 din 10 oameni respiră aer
poluat, lucru ce provoacă peste 7
milioane de decese pe an în
lume, potrivit unui raport publi-
cat în 2018. Mai mult de 90%
din aceste decese se produc în
țări cu venituri mici și mijlocii,
în special în Asia și Africa. Cele
mai mari niveluri de poluare mă-
surate de OMS au fost înregis-
trate în Orientul Mijlociu, Africa
de Nord și în Asia de Sud-Est.

Principalele substanțe res-
ponsabile de poluarea atmosfe-
rică sunt, în principal,
particulele fine aflate în sus-
pensie în aer, care pătrund
adânc în plămâni și în sistemul
cardiovascular, provocând ac-
cidente vasculare cerebrale,
probleme cardiace și cancere
pulmonare. Cei mai periculoși
poluanți atmosferici pentru sănă-

tatea umană sunt sulfatul, nitrații
și carbonul negru.

Principalele surse de poluare
cu aceste particule fine sunt uti-
lizarea ineficientă a energiei de
către gospodării, industrie, agri-
cultură și transporturi, precum și
centralele electrice pe cărbune.

Un studiu canadian foarte re-
cent („Mortality–Air Pollution
Associations in Low-Exposure
Environments (MAPLE): Phase
1”), publicat la sfârșitul lunii
noiembrie și efectuat de cercetă-
tori de la University of British
Columbia, a revelat însă un fapt
îngrijorător: chiar și la niveluri
foarte scăzute, poluarea aerului
este asociată cu riscuri crescute
de mortalitate. Practic, nu există
un nivel de poluare a aerului fără
pericol pentru sănătate.

Aproximativ 10.000 de
canadieni mor prematur în
fiecare an din cauza poluării
aerului, potrivit lui Michael
Brauer, autorul principal al studi-
ului, citat de Radio-Canada,
acest număr fiind mai mare decât
cel al deceselor provocate de
efectele abuzului de alcool.

Comparând zonele puternic
poluate cu cele cu poluare
scăzută, cercetătorii au constatat
o creștere cu cel puțin 5% a
riscului de deces în zonele mai

poluate. Ei au analizat datele me-
teorologice și stațiile de moni-
torizare a poluării din toată
Canada pentru a obține o esti-
mare a poluării atmosferice pe
kilometru pătrat începând cu
1981.

Folosind datele de recen-
sământ de la Statistique Canada,
cercetătorii au putut apoi să de-
termine nivelul de poluare a
aerului la care canadienii au fost
expuși de-a lungul timpului.
Apoi au examinat statisticile de
deces pentru a stabili corelația
dintre poluare și riscul crescut de
mortalitate.

Ce au descoperit este că
speranța de viață a canadie-
nilor este în medie cu șase luni
mai scurtă din cauza poluării
aerului.

Deși Canada este una dintre
puținele țări care îndeplinesc ce-
rințele OMS privind calitatea
aerului, rezultatele studiului sunt
îngrijorătoare, deoarece majori-
tatea canadienilor trăiesc în
zone foarte poluate, precum
centrele urbane mari. Nu-
meroase progrese s-au făcut în
ultimii 40 de ani pentru redu-
cerea poluării, însă în orașele
canadiene este încă nevoie de
mai multe eforturi pentru a îm-
bunătăți calitatea aerului.
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ELENA NIGAI
Naturazone.me

Încheiem seria de
articole despre
plantele benefice
sistemului respira-
tor cu cele mucoli-
tice, norma-

lizatoare și pectorale.

PLANTELE MUCOLITICE sunt
acele plante care favorizează
fluidificarea mucozităților și
eliberarea acestora. Majoritatea
acestor plante sunt emoliente,
dar pot de asemenea conține și
compuși cu sulf, care ajută la
lichefierea mucusului.
● Usturoiul (Allium sativum)
are un conținut ridicat de sulf,
ajutând la eliminarea de toxine
și respirația celulară. Usturoiul
contribuie la fluidificarea muco-
zităților.
● Ghimbirul (Zingiber offici-
nalis) conține uleiuri esențiale și
oleorășine (gingerol și shogaol),
care îi conferă proprietăți fluidi-
fiante pentru mucozități.
Rădăcina de ghimbir este anti-
catarhală, deci antiinflamatoare,
și diminuează secrețiile excesive
de mucus.
● Ulmul roșu (Ulmus rubra)
este foarte mucilaginos, scoarța
sa internă favorizând dizolvarea
mucozităților.

PLANTELE NORMALIZATOARE
au tendința de a aduce echilibru
și de a menține homeostazia.
Aceste plante pot fi folosite la
nivel pulmonar sau la nivelul
sistemului respirator.
● Lobelia (Lobelia inflata)
acționează pe sistemul nervos
central, la nivelul centrului res-
pirator. Ea favorizează o respi-
rație mult mai puternică și mult

mai profundă. De asemenea,
ajută la eliminarea secrețiilor și a
mucusului.
● Lumânărica (Verbascum thap-
sus) este calmantă, emolientă și
antihistaminică, ceea ce permite
echilibrul căilor respiratorii.

PECTORALELE sunt plante ce au
un efect benefic asupra țesu-
turilor pulmonare și implicit
asupra funcțiilor acestora, con-
tribuind la o vindecare mai pro-
fundă.
● Anasonul (Pimpinella anisum)
de la care folosim semințele ca
expectorante.
● Cireșul negru (Prunus
serotina) este pectoral și re-
generează țesuturile căilor respi-
ratorii. Fructele sale sunt foarte
bogate în vitaminele C și A și
conțin antioxidanți (quercitină,
melatonină) cu efect antiinflama-
tor de zece ori superior aspirinei,
fără a avea însă efecte secundare.

Pentru condiții mai severe și în
cazul în care plantele emoliente
nu au oferit rezultate imediate, se
poate folosi isopul, marrube
alb, asclepiada, bradul, cim-
brul sau potbalul.
Deoarece plantele medicinale pot
interacționa cu diverse medica-
mente, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistu-
lui sau terapeutului înainte de a
începe orice cură naturistă, pen-
tru a evita potențiale efecte ad-
verse.

Pasionată de natură și plante
medicinale, Elena Nigai este
naturopat și fitoterapeut fabri-
cant de produse terapeutice natu-
rale, membră a Asociației
Terapeuților Naturopați din Que-
bec. Informații suplimentare la:
herboristelaval@gmail.com |
514-240-4940.

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

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

PPllaannttee  uuttiillee  ppeennttrruu  ssiisstteemmuull
rreessppiirraattoorr::  PPllaanntteellee  
mmuuccoolliittiiccee,,  nnoorrmmaalliizzaattooaarree
șșii  ppeeccttoorraallee

Poluarea aerului, un 
ucigaș silențios

Speranța de viață a canadienilor este în medie cu șase luni mai scurtă din cauza poluării aerului. Poluarea
aerului în Canada se datorează emisiilor industriale și celor produse de vehicule, de agricultură, con-
strucții, arderea lemnului și producția de energie.
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Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă
pe tot parcursul anului, salariu competi-
tiv, asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

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.

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.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă
către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96

km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

Închiriez dormitor într-un 4½ 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 5½ 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.

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.

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

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

www.accentmontreal.com
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ANUNȚURI BISERICI

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

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

MATRIMONIALE

IMOBILIARE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Practicarea jocu-
lui de șah, supra-
numit și sportul
minții, presupune
pentru cei împă-

timiți mai mult decât
cunoașterea regulilor. Jocul de
șah are o contribuție impor-
tantă în dezvoltarea gândirii și
a trăsăturilor de caracter ale
copiilor și mai târziu ale
adulților.

Deși marea majoritate a
părinților își îndeamnă copii
înspre sporturi bazate pe acti-
vitate fizică, nu trebuie uitat
jocul care îmbunătățește con-
centrarea, simțul logic, au-
todisciplina și asumarea
responsabilităților pentru pro-
priile acțiuni.

Practicarea jocului de șah
ajută copiii încă de la vârste
fragede (5-6 ani) să-și dezvolte
cunoștințele prin creativitate și
curiozitate, să-și depășească
frica prin îndrăzneală și perse-
verență, să evite excesele
practicând prudența și auto-
controlul și nu în ultimul rând,
să-și dezvolte spiritualitatea,
inteligența emoțională, precum
și umorul.

Din aceste considerente voi
dedica în următorul an un arti-
col pe lună despre șah și, con-
siderând că cititorul acestui
articol ștăpânește regulile de
bază, îmi permit să încep cu
primul capitol al teoriei șahu-
lui: deschiderea.

Expunerea deschiderilor în
șah este absolut necesară,
deoarece reprezintă baza pri-
melor trei reguli ale acestui

joc: ocuparea centrului, dez-
voltarea armonioasă a pieselor
și punerea regelui la adăpost.

În acest articol prezint una
dintre cele mai populare și mai
vechi deschideri în șah pentru
începători. Se mai numește și
deschiderea Ruy López, în
onoarea șahistului spaniol Ruy
López de Segura, care anali-
zează această deschidere în
cartea sa Librio del Ajedrez,
scrisă în 1561.

Partida spaniolă este o des-
chidere care începe cu mutările
următoare:
1. e4 e5
2. Cf3 Cc6
3. Nb5

- Va urma -

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

Cele mai bune deschideri
în șah pentru începători

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie 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
opiniile redacţiei. Ele implică
direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
Accent Montreal nu își asumă
responsabilitatea pentru
conținutul reclamelor și al
anunțurilor de la mica
publicitate.

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT
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În luna noiembrie a.c. au început
selecțiile pentru Quebec 2020,
echipa care va reprezenta Quebecul
la Campionatul național de karate de
anul viitor, ce se va desfășura pe 21
și 22 martie la Calgary pentru se-
niori și pe 1-3 mai la Toronto pentru
juniori. Selecția se adresează tuturor
membrilor Karaté Québec. 

În prima etapă a calificărilor,
echipa Academiei de Karate Alexan-
dru Sorin a reușit să se plaseze pe
locul trei, din 36 de echipe partici-
pante. Este o performanță record,
așa cum ne-a declarat Alexandru
Sorin, deoarece clubul său este unul
relativ nou, care există de doar cinci
ani.   

Pe 8 decembrie a avut loc a doua
rundă de calificări, iar rezultatul
obținut a fost și mai bun: locul doi,
din același total de 36 de echipe. 

Cea de-a treia și ultima selecție
va avea loc pe 19 ianuarie 2020. 

Echipa Quebecului este cea mai
bună din întreaga Canadă, dețină-
toarea celor mai multe medalii la
campionatele naționale, și de aceea

procesul de selecție al membrilor săi
este foarte riguros și dificil.

Din echipa Academiei face parte
și o româncă, în vârstă de 14 ani:
Caterina Iacob. Ea a terminat pe
locul I prima selecție și pe III pe cea
de-a doua. În acest moment, ea este
calificată pentru echipa Quebec
2020 în proporție de 90%, la fel ca
alți șapte membri ai lotului Acade-
miei de Karate Alexandru Sorin, din
totalul de 12 care s-au prezentat la
aceste competiții. 

Academia de Karate Alexandru
Sorin se adresează copiilor și tine-
rilor. Alexandru Sorin este antrenor
provincial de karate din 2014 și
antrenor al echipei canadiene din
2017. În 2020, echipa AKAS va
participa la trei competiții impor-
tante: Cupa Mondială - Las Vegas,
luna aprilie; Campionatul național -
Toronto, luna mai; Campionatul
panamerican - Mexic, luna august.
Cei care doresc să se implice ca
sponsori pentru aceste prestigioase
participări pot telefona la 514-488-
4596. Info: academiedekarate.com.

ARTE MAR�IALE

Alexandru Sorin alături de membri ai clubului său de karate, participanți la
selecția pentru Quebec 2020.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie). 
Sănătate: Starea de sănătate este pe
teren sigur, nu se petrece nimic nou

care să te ia prin surprindere. Dragoste: Fereşte-
te să spui vorbe mari la mânie! Financiar: La nivel
financiar situația se prezintă bine. În perioada ur-
mătoare nu se produc tranzite semnificative care
să-ți influnțeze starea materială.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Deşi te tratezi pentru o
durere, de fapt boala se află în altă

parte, deci n-ar strica o analiză mai aprofundată.
Dragoste: Te eliberezi de nişte gânduri care nu
faceau bine relaţiei voastre şi parcă începi şi tu să
vezi partea bună a lucrurilor. Financiar: Vei bene-
ficia de o creştere a veniturilor indirecte şi vei face
faţă tuturor cheltuielilor.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie). 
Sănătate: O problemă mai veche
dă semne de vindecare şi revenire
la normal. Dragoste: Fii pregătit

să trăieşti evenimente tandre, de un romantism
aparte, ce te vor face să spui că eşti fericit, că
iubeşti şi eşti iubit aşa cum ai visat. Financiar: Nu
eşti printre cei favorizaţi în privinţa banilor, deci
încearcă să fii prudent şi echilibrat în cheltuieli.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Riscul fizic este prezent
cu posibilitatea unor incidente ge-

nerate de propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Eşti
gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei angajamente
mature prin care demonstrezi partenerului că vrei
ceva de viitor. Financiar: Investeşti mult în con-
fortul casei sau pregăteşti nişte sărbători de toată
frumuseţea.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi
mai mult în natură, vei simţi că ai

mai multă energie şi nu vei mai fi preocupat de
boli. Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi
păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim plan valori
raţionale. Financiar: Banii îți sporesc, finanțele
sunt pe un teren bun.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: Mergi la medic pentru o
consultaţie aprofundată. Te vei simți
mai bine după ce vei afla rezul-

tatele. Dragoste: Nu romantismul contează acum
cel mai mult pentru tine, ci respectul dintre voi. Fi-
nanciar: Sărbătorile rimează cu cheltuieli, însă fii
atent să nu-ți provoci o gaură în buget!

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul disconfort pe
care îl ai are la bază mai degrabă o
indispoziţie psihică decât una fizică.

Dragoste: Apreciezi mai mult faptele, angaja-
mentele, responsabilităţile asumate reciproc, decât
vorbele dulci şi declaraţiile siropoase. Financiar:
Fii cu ochii pe portofel şi nu te lăsa păcălit!

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa pradă anxietății
datorită simptomelor ciudate care îţi
dau târcoale, cel mai bun lucru e să

mergi la un consult. Dragoste: Ai parte de mo-
mente deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale. Financiar:
Banii pot fi acum o sursă de insatisfacție, pentru că
te-ai aşteptat la niște sume care nu sosesc.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza,
acţiunile temerare, conflictele şi
excitantele. Dragoste: Îi pui inima

pe jăratec celuilalt şi, pentru că eşti atât de capricios
în manifestarea sentimentelor, îl vei face să se
îndoiască de tine. Financiar: Încearcă să fii mai
prudent când vine vorba de cheltuieli. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te poți bucura de o
sănătate bună atâta timp cât ești ires-
ponsabil cu propriul corp. Dra-

goste: Nu se petrece nimic extraordinar la prima
vedere, însă poți să fi sigur că în profunzime lu-
crurile se maturizează. Financiar: Scapi de o po-
vară financiară grea, o datorie sau o promisiune,
care te-a ţinut blocat o perioadă. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: E sezonul gripei, n-ar fi
rău să iei niște măsuri suplimentare

de protecție: vaccin, odihnă, mâncare echilibrată.
Dragoste: Formaţi o pereche excelentă, care ştie
să valorifice la maximum fiecare clipă petrecută
împreună. Financiar: Nu cheltui în mod exube-
rant, mai scoate din coş înainte de a ajunge la casă,
și pune și ceva bani deoparte. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Un comportament impul-
siv, orientat spre excese n-are cum să
nu-și pună amprenta asupra sănătății.

Dragoste: Sărbătorile pot destrăma sau consolida
relații. Dacă profiți de romantismul acestei perioade,
te vei regăsi în a doua categorie. Financiar: Ai fler
pentru a cheltui exact unde şi când trebuie!

BBAANNCCUURRII
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☺O tipă îi povestește unei
prietene: 
- Am să-ți relatez un fapt cu totul și
cu totul ciudat, dragă, dacă știi să
păstrezi un secret. Acum o săp-
tămână, sâmbăta trecută mai pre-
cis, sună cineva la mine la ușă.
Deschid și în prag se afla un băr-
bat tânăr, înalt și frumos care mă
întreabă:
- Soțul dumneavoastră este cumva
acasă?
- Nu, spun eu.
La care el mă ridică în brațe, mă
duce în dormitor, mă pune pe pat
și mă iubește sănătos. Luni a
apărut din nou. S-a întâmplat ace-
lași lucru. Și marți, și miercuri.
Mor de curiozitate: oare ce dorește
acest tip de la soțul meu?

☺- Vine ziua iubitei mele şi nu
ştiu ce să-i iau!
- I-ai şi tu un buchet de flori.
- Dar e şi Revelionul atunci!
- Pune o petardă în buchet.

☺- Aveți vreo recomandare de la
fostul loc de muncă?
- Da, mi-au recomandat să-mi caut
altă slujbă!

☺- Vă sunăm de la spital, soția e
în stare critică.
- Așa-i de când o știu. Ce naiba
mai are de criticat?

☺- Bună! Ți-a spus cineva astăzi
ce bărbat frumos ești?
- Nu!
- Asta e! Poate mâine!

☺Se aude soneria. În prag,
oaspeții.
- Ar fi fost bine să dați un telefon
înainte...
- Da, dar am vrut să vă găsim
acasă!

☺O blondă naște doi gemeni fru-
moși, dar nu se poate opri din
plâns. Asistenta o întreabă:
- Doamnă, de ce plangeți? Aveți
doi copii frumoși și sănătoși!
- Da, dar nu știu cine e tatăl celui
de-al doilea copil!

☺- Frate, de ce bei așa de mult?
- De sărbători!

☺Râsul e cel mai bun medica-
ment, dar dacă râzi fără motiv, clar
mai ai nevoie și de alte medica-
mente!

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Fasole verde cu gremolata, cu coajă de portocală și migdale
O garnitură adesea întâlnită pe mesele fes-
tive nord-americane, caserola de fasole
verde apare la festinele românești de Săr-
bători ca aperitiv, în varianta cu maioneză
și usturoi. Vă sugerăm o nouă rețetă
savuroasă, ușor de făcut, care sună și are
un gust mai sofisticat decât clasica salată
cu fasole verde. 
Gremolata este o specialitate italienească,
un condiment care la bază are trei ingredi-
ente: pătrunjel tocat mărunt, usturoi tocat
mărunt și coajă rasă de lămâie. 
Există însă multiple versiuni de gremolata,
în care cele trei ingrediente de bază sunt
fie înlocuite cu altele, fie combinate cu
alte arome, așa cum vom vedea și în
această rețetă, care are un parfum ceva mai

dulce și mai multă textură. 
Puteți servi fasolea verde astfel preparată
ca aperitiv sau ca garnitură la fripturi, in-
tegrându-se foarte bine în dietele low carb.

INGREDIENTE 
1 kg de fasole verde
2 linguri de ulei de măsline
2 căței de usturoi, tăiați fin
1 linguriță de rozmarin proaspăt, tocat
1 linguriță de coajă de portocală rasă
1/2 cană de migdale prăjite, tăiate nu
foarte mărunt
1/2 cană de pătrunjel verde tocat 
1 lingură de sare

MOD DE PREPARARE

1. Puneți o oală mare de apă la fiert și
umpleți un bol mare cu apă și gheață.
Adăugați sarea în apa clocotită și apoi, în
mai multe tranșe dacă e nevoie, fierbeți fa-
solea verde până când devine tandră, circa
3-4 minute. Transferați-o apoi în bolul cu
apă rece, scurgeți apa și puneți de-o parte
fasolea.
2. Într-o mică tigaie încingeți uleiul, us-
turoiul și rozmarinul la foc mediu, până
când usturoiul începe să sfârăie pe margini
și să devină auriu, circa 2 minute. Luați
tigaia de pe foc și adăugați amestecând
migdalele, coaja de portocală și apoi
pătrunjelul.
3. Adăugați gremolata peste fasolea verde
caldă sau la temperatura camerei.  
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