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La Muse Héritage Musical
prezintă „Viva Verdi”
Asociația La Muse
Héritage Musical debutează seria de concerte din acest an cu
spectacolul „Viva Verdi”,
ce va fi prezentat la
Montreal în data de 6
mai 2018.
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de Mo nt r éa l

De ce antibioticele nu pot trata
infecțiile virale?
Când sunt utilizate
corect, antibioticele vindecă și salvează vieți.
Din păcate, în ciuda
avertismentelor experților, ele sunt folosite în
exces și în situații în
care n-are trebui.
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Peter Krausz, Now and Then

Renumitul artist Peter Krausz își va prezenta creațiile - desene, fotografii, portrete și peisaje
- în cadrul a două expoziții majore la Montreal și Toronto
►

„Winter Drawings on Summer Impressions
(Sirnea No. 1)”, 2017.

Peter Krausz în atelierul său.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Primăvara aceasta este
una bogată expozițional pentru renumitul artist Peter
Krausz, care își va prezenta
creațiile - desene, fotografii,
portrete și peisaje - în cadrul
a două expoziții majore la
Montreal și Toronto, la Institut de recherche
du CUSM începând cu 12 aprilie și respectiv la Galeria Mira Godard, între 21 aprilie
și 19 mai.
Intitulată Now and Then expoziția de la
Toronto (Galeria Mira Godard, 22 Hazelton
Ave, M5R 2E2, vernisaj 21 aprilie) face în
mod vădit aluzie la trecerea timpului. Lucrările expuse acoperă o lungă perioadă de
timp, de la fotografii ce surprind instantanee din Roma anului 1969, la desene (pastel pe hârtie) recente, din 2017. Astfel,
pentru prima oară la Toronto, vor fi expuse
opere semnate de Peter Kraus din mai multe
serii la care artistul lucrează încă: Cariera,

Gare de Triage (Outremont, Montreal),
Winter Drawings from Summer Notes, precum și fotografii din expoziția Peter Krausz
Photographies 1969-2015, prezentată la
Galeria McClure din Montreal în septembrie 2015, din care fac parte și mai multe
imagini din România.

Expoziția de la Institut de recherche du
CUSM (Site Glen, nivelul S1, bloc E, 1001
boul. Décarie, H4A 3J1), Paysages vivants,
va debuta în data de 12 aprilie (vernisaj
între orele 17.30-19.00) și va dura timp de
câteva luni. Ea include șase portrete și trei
peisaje, executate în Conté à Paris (un tip
special de creioane de schițe și desene), pe
carton Mylar.
Nu este prima oară când lucrări semnate
de Peter Krausz se vor afla într-un spital, un
spațiu mai puțin obișnuit pentru expunerea
unor obiecte de artă. Există însă la Montreal, din 2002, o fundație extraordinară The Art for Healing Foundation/ Fondation
de l'art pour la guérison - care își propune să
aducă puterea vindecătoare a artei în

diverse instituții de sănătate canadiene.
Printre acestea se află și spitalul Maisonneuve-Rosemont, unde, din 2010, 65 de lucrări sunt expuse în secția de
radio-oncologie, concepută potrivit filozofiei de healing environment. Lucrările
aparțin unor nume mari ale picturii contemporane din Canada și Statele Unite, precum Marcel Barbeau, Stephen Conroy,
Jacques Hurtubise, Rita Letendre, Marc
Séguin, Guido Molinari, Richard Serra,
Richard Morin și desigur, Peter Krausz.
Portretele și peisajele ce vor fi expuse
la CHUM sunt de aproximativ 52''x36''
fiecare, însă Peter Krausz este faimos în
special prin picturile sale de peisaje monumentale. Criticul de artă Henry Lehmann
afirma că lucrările sale dezvăluie publicului
„a Golden Age that never was”, o vârstă de
aur a umanității care, de fapt, n-a existat
niciodată.
Peter Krausz consideră însă că nu idealizează peisajul, ci că îl documentează.
„Nu cred că peisajul a fost vreodată ideal, în
sens biblic, înainte de a fi izgoniți din

Paradis, dar e un peisaj în care e un echilibru, pe care Marc Aurelius îl definea prin
cuvântul Eucosmie. Echilibrul între om și
natură, există în peisajul documentat de
mine: întotdeauna rămâne un copac în mijlocul câmpului sub care oamenii se așază să
se odihnească; e un peisaj mult mai uman.
Vezi acest lucru și în peisajele din Sudul
Spaniei și Sicilia, unde peisajul este foarte
dramatic, sunt dealuri și pe fundal e un vulcan (mă refer la Etna). El distruge repetitiv
natura, câmpurile și oamenii se întorc întotdeauna și refac. Este vorba de partea ciclică, de viață, de moarte, de anotimpuri, de
trecerea timpului, de reînnoire. Liedul Das
Lied von der Erde a lui Gustav Malher ilustrează foarte bine ideea, inspirat fiind dintrun poem chinezesc care vorbește despre
anotimpuri. Nu e numai un peisaj idealizat,
în care e numai primăvară și vară, e și
toamnă, e și iarnă, se moare, se renaște.
Dacă vreți, într-un fel este un peisaj biblic
care ne este dat și din păcate, noi îl distrugem. În loc să ies cu o lozincă pe stradă
pe care să scriu „Distrugem totul” (ceea ce
este adevărat), pictez, dau mai mult un
exemplu că am putea trăi și în armonie.”
Peter Krausz s-a născut în România, în
1946, și a studiat la Institutul de Arte Plastice din București. Din 1970 trăiește la
Montreal. A fost timp de mulți ani curatorul
și directorul galeriei de artă a Centrului
Saidye Bronfman și profesor la Universitatea Concordia. În prezent, este profesor
titular la Université de Montréal. A avut numeroase expoziții în Canada, SUA și Europa. Operele sale se găsesc în importante
colecții publice, corporative și private, precum cele de la Musée des beaux-arts de
Montréal, Musée national des beaux-arts du
Québec, Musée d'art contemporain de Montréal, Jewish Museum din New York, Air
Canada, Citi Bank NY sau RBC Financial
Group.

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

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c
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La Muse Héritage Musical
p r e z i n t ă „ V i v a Ve r d i ”

CONCERT

Corul și orchestra La Muse.

Asociația La Muse Héritage Musical
debutează seria de concerte din acest an cu
spectacolul Viva Verdi, ce va fi prezentat la
Ottawa (5 mai, St. Andrew’s Presbyterian
Church) și la Montreal (6 mai, biserica StÉdouard). Viva Verdi reia o formulă încununată de succes în primăvara trecută,
atunci când La Muse Héritage Musical a
pus în scenă concertul Viva Vivaldi.
Unul din foarte puținii compozitori
care s-a bucurat de faimă încă din timpul
vieții (1813-1901), Verdi este considerat
și-n zilele noastre cel mai popular compozitor al teatrului liric de factură romantică. Lucrările sale domină repertoriul
standard al marilor opere din întreaga lume
la un secol jumătate după ce au fost compuse. În același timp, depășind limitele
specifice genului, unele teme din creațiile
lui Verdi au intrat în cultura populară. Așa
se face că „Marșul triumfal” din Aida
încântă de la cele mai fine urechi melomane prezente la Scala di Milano de
exemplu, la zecile de mii de suporteri aflați
pe un stadion de fotbal.
Prin urmare, la începutul lunii mai,
corul La Muse, alături de soliștii Marina
Negruță, Anca Maria Grigoriu și Chantal
Dionne - soprane, Antonela Barnat mezzo soprană (colaboratoare la Opera

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

Națională București), Jaime Sandoval tenor și basul Dan Popescu de la Opera
Brașov vor interpreta piese foarte cunoscute și îndrăgite din repertoriul verdian.
Fidelă misiunii sale de a prezenta pu
blicului quebechez și piese din muzica
cultă românească, Ioana German, dirijoarea corului și directoarea asociației La
Muse Héritage Musical, a inserat în program și câteva extrase din opereta Crai
nou de Ciprian Porumbescu (cor și solo
Marina Negruță) și un duet, „Te iubesc”,
din opereta Lăsați-mă să cânt de Gherase
Dendrino.
În partea a doua a concertului vor fi
prezentate extrase din Requiemul lui Verdi,
o compoziție superbă, imperioasă, un tumult de emoții pe note muzicale - pe scurt,
una dintre cele mai grandioase piese din
întreaga muzică de inspiraţie religioasă.
Viva Verdi va avea loc la biserica StÉdouard din Montreal (intersecția StDenis cu Beaubien, metrou Beaubien),
recunoscută pentru acustica sa excelentă,
duminică, 6 mai, începând cu orele 17.30.
Preț bilete: 25$ în pre-vânzare, 35$ la
ușă. Biletele se pot achiziționa pe
www.eventbrite.ca. Info & rezervări: 450448-0797.
ACCENT MONTREAL
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Din comunitate

PE SCURT

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Eminescu vă invită la următoarea sa întâlnire de joi, 19 aprilie,
orele 18:00, ce va avea loc la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-Neiges, sala
697. Vor prezenta materiale: Marcela
Straua, Corina Luca, Viorica Băetu şi
Violeta Necula. Info suplimentare:
Leonard I.Voicu, preşedintele cenaclului, leonardvoicu@gmail.com | 514-9106738.

toarea: un președinte, doi vicepreședinți,
un secretar, un trezorier și patru consilieri. Membrii ARC sunt așteptați pentru a-și exprima votul.

514-463-9668

Rezervati cu

ALEGERI GENERALE LA ASOCIAIA
ROMÂNĂ DIN CANADA
Duminică, 22 aprilie 2018, la Centrul
comunitar 6767 Côte-des-Neiges, sala
602, între orele 13.00-17.00, va avea loc
Adunarea Generală Ordinară Bienală a
membrilor Asociației Române din
Canada (ARC), conform statutului asociației (capitolul 3, articolul 9, aliniat b).
Înscrierea membrilor și a procurilor va
deschide reuniunea. Ordinea de zi
cuprinde următoarele: raportul de activitate al perioadei 2016-2018; raportul financiar; dizolvarea comitetului de
conducere existent și alegerea unui nou
comitet pentru o perioadă de doi ani.
Compoziția noului comitet va fi urmă-

433 Chabanel, Suite 111, Mtl, H2N 2J3

514-388-1588

CRISTINA ARABADJI
Travel consultant
caskylawn@gmail.com

www.skylawn.net

450-687-3204 • calina.bala@balalegal.ca

1555 boul de l'Avenir, birou 306, Laval, H7S 2N5

Montmorency

SkyLawn Travel

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

AVOCAT & MEDIATOR

Divorț amiabil
Testamente și mandate
Contracte

EXCURSIE LA OTTAWA ORGANIZATĂ
DE ȘCOALA JUNIMEA
Duminică, 27 mai, școala Junimea
Română din Montreal organizează în
cadrul programului Învățare pe bază de
proiect în afara clasei, o excursie la
Ottawa-Gatineau cu ocazia Zilei
Românilor de Pretutindeni. Plecarea va
avea loc la ora 8.30 am, din fata pavilionului Lalemant al colegiului Brébeuf
(5625 avenue Decelles, Montreal) iar întoarcerea, în același loc, este programată
pentru ora 20.30. Excursia include vizite
la Ambasada României, la Muzeul științelor și tehnologiei (cafeneaua muzeului va fi deschisă) și la Colina
parlamentară și Festivalul lalelelor. Excursia cuprinde, de asemenea, și o sărbătoare câmpenească, organizată împreună
cu biserica Sfânta Maria din Gatineau,
cu picnic, jocuri în aer liber, dans etc.
Preț: 48$ (în care sunt incluse transportul
în autobuz, intrarea la muzeu, taxe).
Info: contact@junimearomana.com.

Va garantam cel mai mic pret si
cele mai bune servicii!
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LANSARE DE CARTE

Convorbiri cu personalități românești din
Montreal
Volumul II din seria „Convorbiri cu personalități românești din Montreal” realizat de Veronica Balaj și Eva Halus va fi lansat luna aceasta, pe 29 aprilie, la Casa Română.
►

Eva Halus

Veronica Balaj

La doi ani de la apariția primului
volum din această serie, autoarele Veronica Balaj și Eva Halus vor lansa a doua
parte a „Convorbirilor cu personalități
românești din Montreal” (HyeGrafix,
Montreal, 2018). Evenimentul va avea loc
la Casa Română (8060 Ave. ChristopheColomb, Montreal, H2R 2S9), în data de
29 aprilie, ora 12.30.
O nouă serie de interviuri, 14 la număr,
dezvăluie tot atâția oameni extraordinari,
cu profesiuni, pasiuni și parcursuri de
viață diferite, de la inventatori brevetați,
la artiști plastici cu viziuni ce i-au purtat
pe înalte culmi ale succesului, cercetători
și profesori care și-au marcat domeniul
prin realizările lor, scriitori originali,
muzicieni de excepție - toți români stabi-

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

liți la Montreal. Menționăm doar câțiva
dintre aceștia, lăsându-vă plăcerea de a-i
descoperi pe toți ceilalți răsfoind paginile
cărții: prof. dr. Wladimir Paskievici, scriitoarea Felicia Mihali sau artistul plastic
Peter Krausz.

Eva Halus, un nume cunoscut în comunitatea noastră este pictoriță și poetă,
autoare a patru volume de poezie: „Fragmente” (2012), „Of Me and You” (2014)
și „Muza des-compusă” (2015), toate trei
apărute la Editura Reflection Publishing
din California, și „Pour tous les voyages”
(2017), publicată sub egida ASLRQ (Asociația Scriitorilor de Limbă Română din
Quebec). Ca pictorița, Eva Halus se definește ca o artistă Zen, întotdeauna în ritm

514-683-3003
Curtier Imobiliar

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDIIILE DORITE DE DVS.
Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

►La

vânzarea unei proprietă&i cu mine,
plătesc o vacan&ă până la 1.500$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă&i cu
mine plătesc notarul!

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 520.000$.

cu natura. Ea face parte din echipa organizatorilor festivalului Internațional de Animație din Montreal (ANIMAZE), este
membră în comitetul director al Asociației
Culturale Române și, din 2009, colaborează la ziarul Accent Montreal.
Veronica Balaj este poetă, prozatoare și
jurnalistă cu o operă bogată, ce include
cărțile „Parisul fără mine” (1991), „Cafeneaua anticarului” (1999), „Baltazara”
(2001), „Carnavalul damelor” (2005),
„Scut iluzoriu” (2010), „Orașul alb”
(2014), „Tentația cuvântului” (2018). Pentru scrierile sale, Veronica Balaj a fost recompensată cu mai multe premii literare,
dintre care menționăm Premiul de Excelență al Uniunii Scriitorilor din România
pentru romanul „Baltazara” Timp de mai

10 - 17

10 - 17

10 - 17

multe decenii ea a fost prezentatoare de
emisiuni culturale la Radio Timișoara. În
prezent ea prezintă emisiunea „ArtNova”
de la Tele Europa Nova din Timișoara.
Iată ce mărturisea Veronica Balaj referitor la acest proiect al „Convorbirilor”
menit să consemneze parte din memoria și
istoria comunității noastre: „În ce mă
priveşte, cuvântul Diaspora este cheia. Am
o înţelegere aparte pentru tot ce defineşte
acest referenţial substantiv cu aripi întinse
peste univers. Cea mai dragă parte a familiei mele se află la Ottawa, aşa că am o motivaţie specială a simțămintelor legate de
românii aflaţi în afara graniţelor. Cuvintele
« acasă » şi « diaspora » au implicaţii pe
care noi, cei din ţară nu le avem, pentru
simplul motiv că nu am avut curajul necesar să o luăm de la capăt, să ne asumăm o
nouă cultură, să ne integrăm, să avem forţa
necesară să nu ne dăm bătuţi. Recunosc,
asta m-a motivat să realizez, empatică, interviuri cu oameni care ne pot da lecţii de
viaţă în cele mai neprevăzute situaţii.
Dumneavoastră, interlocutorii mei şi, deopotrivă, toţi cei care trăiesc frumos şi demn
departe de meleagurile natale, sunteţi nişte
curajoşi. Nişte oameni care îşi duc viaţa la
dublu. Emoţional şi nu numai. Purtaţi cu
decenţă şi fără pauze, o povară afectivă de
acasă, purtaţi ţara în suflet cu onoare, trăiţi
în sinele dumneavoastră pe două coordonate geografice şi spirituale. Asta nu e
uşor.”
Proiectul „Convorbiri cu personalități
românești din Montreal” rămâne unul deschis, cele două autoare promițând să realizeze noi interviuri cu români care prin
activitățile lor se fac remarcați și contribuie
la bunul renume al comunității noastre.
Mai mult, Veronica Balaj și Eva Halus
spera ca într-un viitor nu foarte îndepărtat
acestea să fie traduse și publicate în engleză și/sau franceză, pentru ca ele să
ajungă la un public local cât mai larg, în librăriile din Quebec și Canada.
ACCENT MONTREAL
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business de familie din 1922

T ut uror client ilor n ost ri romani:
Va asteptam de Paste cu cele mai bune produse: carnati,
toba, sunca, parizer, smoke meat, plus o mare varietate
de produse europene autentice, de cea mai buna calitate.
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CANADA | RUSIA

Canada, o țintă naturală pentru ingerințe
rusești
Alegerile federale canadiene sunt la mai bine de un an și jumătate
distanță însă asupra lor planează posibilitatea unei interferențe
rusești, așa cum s-a întâmplat la ultimele scrutine electorale din SUA
și din mai multe state europene.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Un avertisment important
pentru Canada a fost emis recent de un expert NATO: autoritățile ar trebui să plece de
la premisa că Rusia va
încerca să se amestece în
campania electorală federală de anul viitor.
O astfel de interferență ar servi interesele
Kremlinului, care dorește să destabilizeze
alianța militară nord-atlantică, este de
părere Janis Sarts, director la Strategic
Communications Centre of Excellence al
NATO. Aceasta este o instituție pe care
NATO a creat-o în 2014 pentru a combate
manipularea și dezinformarea Rusiei, ce sa întețit în momentul anexării Crimeii.
Sediul său este la Riga, în Letonia, și, împreună cu European Centre of Excellence
for Countering Hybrid Threats din Finlanda
și cu Cyber Defence Centre din Estonia, are
ca misiune combaterea războiului cibernetic dus de Rusia.
Posibilele ingerințe rusești în cadrul

alegerilor prezidențiale americane din 2016
precum și încercările Kremlinului de a perturba procesele electorale din Germania,
Franța, Olanda sau Republica Cehă, trebuie
să dea serios de gândit, căci Canada este, în
acest context, „o țintă naturală”. Destabilizarea sa ar putea submina coeziunea
NATO, este de părere Sarts, și ar putea avea
un impact negativ asupra politicilor canadiene în Europa. În plus, ar spori imaginea de
dur a lui Putin în interiorul propriei țări.
TRUDEAU, DEJA O INTĂ A TROLILOR
RUȘI
Investigația în curs din Statele Unite
privind amestecul Rusiei în prezidențialele
din 2016 a scos la iveală faptul că primul
ministru canadian a fost, la rândul său, ținta
„fermelor de troli” aflate în slujba
Moscovei, alături de infrastructura
petrolieră a țării, în special conducta Keystone XL dintre Canada și SUA. O țintă secundară, considerând volumul mic al
postărilor pe Facebook, Twitter sau Instagram care privesc Canada din totalul celor
care fac obiectul anchetei conduse de

procurorul special Robert Mueller, dar
totuși un precedent care trebuie luat în
seamă. Mesajele despre Trudeau făceau
referire la opiniile sale privind refugiații și
musulmanii și la declarațiile sale despre
Fidel Castro la decesul acestuia, considerate
mult prea laudative la adresa dictatorului
cubanez.

CE FACE CANADA?
Cât de pregătită este Canada pentru o
astfel de situație? Potrivit oficialilor,
Canada monitorizează atent orice
amenințări externe, inclusiv cele care ar
putea afecta alegerile din 2019, precum și
demersurile pe care alte țări le întreprind în
raport cu această situație. Guvernul a
numit-o pe Karina Gould, ministrul Instituțiilor democratice, responsabilă cu integritatea sistemului electoral canadian și
promite ca până la declanșarea campaniei
electorale să adopte măsuri care să asigure
o mai mare transparență privind finanțarea
partidelor politice, a publicităților electorale
și a strângerilor de fonduri.

RELAIILE CU RUSIA, TENSIONATE
Relațiile dintre Canada și Rusia se află
în acest moment la cel mai scăzut nivel din
ultimii ani. Canada conduce o forță NATO
de 4.000 de militari în Letonia, care are ca
scop descurajarea unei posibile agresiuni
din partea Rusiei, după anexarea Crimeii în
2014. În noiembrie 2017 Canada a impus
sancțiuni împotriva a 30 de oficiali ruşi suspectaţi de legături cu moartea în închisoare
a avocatului anticorupţie Serghei Magniţki,
la Moscova, în 2009. El fusese închis după
ce a dezvăluit fraude fiscale masive. Aceste
sancțiuni s-au adăugat celor din 2014, impuse Rusiei pentru anexarea Crimeii şi implicarea în războiul din estul Ucrainei.
La sfârșitul lunii martie, Canada s-a alăturat Casei Albe și mai multor guverne europene anunțând că expulzează patru
diplomaţi ruşi, în semn de solidaritate cu
Marea Britanie, în urma otrăvirii cu novicioc a unui fost spion rus și a fiicei acestuia

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Anchetă în SUA

FBI-ul, Senatul şi Camera Reprezentanţilor anchetează cazul ingerinţelor
Rusiei în campania electorală şi presupusele contacte între apropiaţi ai preşedintelui Donald Trump şi oficiali ruşi.
Ancheta este coordonată de procurorul
special Robert Mueller. Patru foşti angajaţi ai preşedintelui SUA - consilierul
pentru securitate naţională Michael
Flynn, consilierul pentru politică externă
George Papadopoulos, managerul de
campanie Paul Manafort şi adjunctul
său, Rick Gates - sunt inculpaţi în cadrul
acestei investigații.
Totodată, Mueller a acuzat 13 persoane
și trei companii din Rusia de amestec în
procesul politic al SUA, afirmând despre aceștia că au „comunicat cu indivizi
asociaţi cu campania lui Trump”. Inculpaţii sunt acuzaţi de un complot elaborat
de compromitere a democratei Hillary
Clinton şi promovarea campaniei
preşedintelui Trump, prin utilizarea de
postări false cu caracter învrăjbitor pe
reţelele de socializare şi de reclame
achiziţionate în numele unor cetăţeni
americani, pe diverse platforme de socializare. Actul de acuzare susţine că
obiectivul final al grupului a fost acela
de a „semăna discordie în sistemul
politic american”. Acuzaţiile mai includ
şi conspiraţie, fraudă bancară şi furt
agravat de identitate.
Răspunsul lui Putin: Rusia nu va extrăda
pe niciunul dintre cei 13 cetăţeni ruşi
acuzaţi de procurorul special american
Robert Mueller.

la Londra.
La rândul său, Kremlinul i-a interzis
ministrului canadian de Externe, Chrystia
Freeland, intrarea în Rusia, datorită articolelor despre Putin pe care aceasta le-a
publicat pe vremea când era jurnalistă.
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Ro m â n i a , c a m p i o a n a E u r o p e i l a P r e ș e d i n t e l e , s c o s d i n
procedur a or ganizării
mame sub 20 de ani
u n u i r e fe r e n d u m

ROMÂNIA | SOCIAL

ROMÂNIA | POLITIC

Potrivit celui mai recent
studiu publicat de Eurostat,
România este ţara din UE cu
procentul cel mai mare de copii
născuţi de mame cu vârste sub
20 de ani: 14,2%. După România se situează Bulgaria cu o
rată de 13,6% şi Ungaria cu
10,8%. Ţările cu cel mai mic
procent de copii născuţi de
mame foarte tinere sunt Danemarca şi Suedia (1,9%), Olanda
(1,8%), Italia (1,7%) şi Slovenia (1,6%).
Anul trecut, doar în județul
Vaslui, 30 de nou născuți au fost
abandonați la naștere, unul dintre motive fiind acela că
mamele erau minore.
Datele s-ar putea schimba
dacă elevii români ar face la
şcoală Educaţie Sexuală. Doar
6% din tineri învaţă despre
acest subiect, deşi este integrat
ca modul în opţionalul „Educaţie pentru Sănătate”, notează
Adevărul.
„Un rol important în vederea perpetuării acestui fenomen
îl au Biserica Ortodoxă şi asociaţiile afiliate. Acestea militează cu succes împotriva
introducerii cursurilor de Educaţie Sexuală în şcoli şi
menţinerea tinerelor într-o stare
de ignoranţă cu privire la propriul corp şi la drepturile reproductive ale fiecărei fete sau
femei. Din această cauză, majoritatea fetelor care devin
mame îşi întrerup studiile din
cauza excluziunii sociale şi a
marginalizării de care au parte
în momentul în care vin însărcinate la şcoală. Societatea
românească este încă tributară
unor mentalităţi retrograde care

nu iau în considerare drepturile
omului şi incluziunea socială a
tinerelor mame. Pentru sarcinile
fetelor minore sunt încă blamate
victimele şi complet ignorate
celelalte părţi implicate în
fenomen: familia, şcoala etc.”,
a explicat preşedinta Asociaţiei
„Edusfera”,Tincuţa Apăteanu,
pentru aceeași sursă citată.
LEGEA PREVEDE OBLIGATIVITATEA EDUCAIEI SEXUALE
Reprezentanţii Organizaţiei
„Salvaţi Copiii“ spun că lipsa
Educaţiei Sexuale implică şi
alte efecte negative, printre care
atentarea la drepturile copilului.
„Potrivit Legii 272/2004
privind protecţia şi promovarea
Drepturilor Copilului, organele
de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi locale sunt
obligate să adopte toate măsurile necesare pentru derularea
sistematică în unităţile şcolare
de programe de Educaţie pentru
Viaţă, inclusiv Educaţie Sexuală. De asemenea, Convenţia
ONU stabileşte că România, ca
stat semnatar, este obligată să
asigure aplicarea efectivă a

dreptului copilului la sănătate
prin crearea serviciilor de medicină preventivă, de îndrumare
a părinţilor şi de planificare familială, cât şi la asigurarea educaţiei în aceste domenii”, au
explicat reprezentanţii „Salvaţi
Copiii” pentru Adevărul.
Principalii oponenți ai educației sexuale în școli sunt însă
asociațiile de părinți cu caracter
religios, datorită în principal
dezinformării privind conținutul
acestor cursuri. Din acest motiv,
elevii români sunt privați într-o
majoritate covârșitoare de informații privind sănătatea
sexuală şi reproductivă, de la
norme de igienă şi cunoaşterea
corpului până la metode de contracepţie sau prevenirea bolilor
cu transmitere sexuală.
Mai mult, există în prezent
un Proiect de lege numit „Inocenţa Copilăriei” care prevede
sancționarea profesorilor și a
şcolilor care predau educație
sexuală în absența unui acord
scris al părinților. El se află la
Camera Deputaţilor, care este
for decizional, după ce a fost
adoptat tacit de Senat.

Plenul Camerei Deputaţilor a
adoptat, în calitate de for decizional,
cu 195 de voturi „pentru”, 71 voturi
„împotrivă” şi 6 abţineri, Legea referendumului, trimisă la reexaminare de către președinte. Astfel,
aceasta urmează să ajungă din nou la
Klaus Iohannis pentru promulgare în
forma iniţială, însă șeful statului nu
o mai poate retrimite la reexaminare.
Prin acest proiect de lege, PSD îl
scoate practic din procedura organizării unui referendum de revizuire
a Constituției pe președintele
României. Până acum Parlamentul
elabora câte un proiect separat de
lege de fiecare dată când se organiza
un astfel de referendum, pe care
președintele îl promulga sau îl putea
retrimite Parlamentului la reexaminare.
Potrivit noului text de lege,
„cetăţenii sunt chemaţi să îşi exprime voinţa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la
revizuirea Constituţiei în ultima duminică a perioadei de 30 de zile prevăzută în Constituţie, calculată de la
data adoptării de către Parlament a
proiectului legii constituţionale, Guvernul având obligaţia de a aduce la
cunoştinţa publică, de îndată, prin
mijloace de comunicare în masă,
textul acestuia şi data referendumului”.
Camera Deputaţilor a mai adoptat proiectul legislativ la finalul lunii
decembrie a anului trecut. Pe 14
martie, Președintele Iohannis a cerut
Parlamentului reexaminarea Legii
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.3 /2000 privind organizarea
şi desfăşurarea referendumului, care
îi ia președintelui orice atribuție în

organizarea unei consultări populare. Comisia Juridică a Camerei
Deputaţilor a respins cererea de reexaminare, iar deputaţii au votat
proiectul în data de 4 aprilie exact în
forma în care a fost adoptat şi prima
dată.

MIZA: REFERENDUMUL PENTRU
FAMILIE DORIT DE PSD
Pentru PSD, actul normativ este
important pentru organizarea referendumului naţional pentru redefinirea familiei.. Astfel, primul
referendum ar putea fi cel pentru
familie, chiar în luna mai a.c.
Amintim că anul trecut Camera
Deputaților a adoptat inițiativa
cetățenească de revizuire a Constituției care prevede că familia se întemeiază pe căsătoria liber
consimțită între un bărbat și o femeie. În prezent, Constituția prevede
că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți.
USR a anunţat că va sesiza
Curtea Constituţională, susţinând că
parlamentarii puterii se folosesc de
iniţiativa cetăţenească pentru a modifica legea refendumului şi a-l
elimina pe şeful statului din procedurile de organizare a unei consultări populare de modificare a
constituţiei. Preşedintele USR, Dan
Barna: „Este, de fapt, unul din
mecanismele pe care de un an şi
jumătate PSD le serveşte României,
acela de a slăbi toate celelalte instituţii în speranţa că, prin guvern şi
prin parlament, se va putea merge
spre modelul pe care Liviu Dragnea
îl visează, modelul din Polonia şi
Ungaria acestor zile.
ACCENT MONTREAL
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Un nou partid politic captează speranțele
românilor
Noul partid politic înregistrat la tribunal în data de 30 martie de fostul premier
tehnocrat Dacian Cioloş - Mişcarea România Împreună - se bucură deja de un
mare succes în rândul opiniei publice. La
doar 48 de ore de la anunțarea sa, în jur de
30.000 de persoane s-au înscris pe siteul partidului, www.romaniaimpreuna.ro.
Dintre aceştia, circa 17.000 spun că îşi
doresc să devină membri în momentul în
care formațiunea politică va primi confirmarea de înregistrare din partea Tribunalului Bucureşti (după depunerea
actelor de înregistrare durează câteva luni
pana la finalizarea procesului de înscriere
la Tribunal, după care pot începe înscrierile în partid).
Printre membrii săi fondatori se
numără mai mulți foști miniștri, consilieri
sau secretari de stat în guvernul Dacian
Cioloș: Dragoş Pîslaru (Muncă), Vlad
Voiculescu (Sănătate), Anca Dragu (Finanțe publice), Dragoş Tudorache (Interne), Oana Bogdan (secretar de stat la
Cultură), Liviu Iolu (consilier de stat la
Cancelaria primului ministru). Semnalăm
și prezența printre fondatori și a activistului pentru drepturile omului Valeriu Nicolae, recent nominalizat la The World's

„Vrem ca Mişcarea România
Împeună să fie un partid de masă
şi să-i reprezinte pe toţi cei care
până acum au considerat că nare rost să se amestece în
politică sau că politica nu e pentru ei, că societatea trebuie condusă de alţii şi care în sfârşit,
după ce s-a întâmplat în ultimii
ani şi mai ales anul trecut, au
înţeles că trebuie să se implice.”
- Dacian Cioloş, Preşedinte
fondator Mişcarea România Împreună.

Children's Prize (denumit şi „Premiul
Nobel pentru Drepturile Copilului”).

Partidul își propune ca la primele
alegeri, cele europarlamentare din 2019,
să intre în jocul politic, obiectivul său
fiind să poată forma un guvern după
alegerile parlamentare din 2020. Plat-

forma Romania 100 (www.ro100.ro), pe
care Dacian Cioloș o conduce, rămâne o
mișcare civică.
„Îmi doresc ca a face politică să nu
devină o profesie de bază, ci un intermezzo în viața noastră profesională în care
ne asumăm niște lucruri pentru comunitate, după care mergem și continuăm să

rămânem conectați la firul ierbii, la baza
societății. Asta e viziunea noastră, nu am
venit să facem promisiuni, singura promisiune pe care putem să o facem este că
vom rămâne împreună cu dumneavoastră”, a spus Dacian Ciolos la o dezbatere
publică organizată cu ocazia lansării unei
filiale a Platformei România 100 la ClujNapoca, la sfârșitul lunii martie.
Partidul Mişcarea România Împreună
dorește să mobilizeze mare parte din zona
de 60% a electoratului care nu a ieșit la
vot în 2016. Potrivit declarațiilor fostului
ministru Dragoș Pîslaru, noua formațiune
politică nu se plasează în competiție cu
USR, ci în „complementaritate”. În plus,
acesta susține că alegerile vor fi abordate
„pragmatic” și că vor fi făcute alianțe, cel
puțin în cazul alegerilor locale, desfășurate între-un singur tur de scrutin. În același timp, preşedintele USR, Dan Barna, a
scris pe Facebook că drumul lui Dacian
Cioloş, al lui Vlad Voiculescu şi al membrilor RO100 „este comun cu al USR”.
La rândul său, Dacian Cioloș a declarat că preşedintele Klaus Iohannis
poate conta pe susținerea sa, în contextul
viitoarelor alegeri prezidențiale.
ACCENT MONTREAL
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MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Oceanul se îneacă în plastic
Mările și oceanele sunt tot mai afectate de poluare, în special din
cauza cantității mari de deșeuri din plastic. Plasticul este întâlnit în
special sub forma PET-urilor și pungilor, care plutesc în apele mărilor
și oceanelor și constituie până la 80% din totalul deșeurilor marine în
anumite zone.
►

de pescuit enorme, care constituie circa
46% din totalul materialelor acumulate în
acest loc.
Toate aceste cifre provin dintr-un
foarte recent studiu întreprins de Ocean
Cleanup Foundation, căreia i s-au alăturat
cercetători de la diverse instituții din Noua
Zeelandă, Statele Unite, Marea Britanie,
Franța, Germania și Danemarca, publicat
la sfârșitul lunii martie a.c. în revista
Scientific Reports.
Cercetătorii au descoperit că în vreme
ce cantitatea de plastic din interiorul acestei „insule” crește, suprafața ei a rămas
aceeași. Deșeurile provin în special de la
țările cu ieșire la Oceanul Pacific, dar nu
în totalitate, căci în ziua de azi plasticul
poate călători de-a lungul și de-a latul întregii suprafețe oceanice, existând chiar și
în apele Oceanului Arctic, într-o zonă în
care foarte puțini oameni trăiesc. Parte din
aceste deșeuri provin și de la devastatorul
tsunami din 2011 ce a lovit Japonia.
Ce face ca gunoiul să se acumuleze în
această zonă specifică? Explicația stă în
curenții oceanici care îl aduc în acest loc,
unde rămâne datorită faptului că acești
curenți oceanici devin foarte slabi.

DAN GEORGESCU
dan.g@accentmontreal.com

MAREA INSULĂ DE
GUNOI DIN PACIFIC
CREȘTE EXPONENIAL
Potrivit celor mai recente observații științifice, Marea Insulă de
Gunoi din Pacific, situată între California și Hawaii, se întinde
acum pe o suprafață de trei ori mai mare
ca cea Franței. 1,8 trilioane de bucăți de
plastic o compun, cântărind nu mai puțin
de 79 de tone.
Descoperită acum mai bine de 20 de
ani, în 1997, această imensă pată de gunoi
a fost deja descrisă și studiată. Noile observații vin însă să contrazică estimările
de până acum privind masa de plastic acumulată: aceasta ar fi de patru până la 16
ori mai mare decât se credea! Cauzele
existenței acestui „sinistru continent al
secolului XXI”: mișcarea curenților
oceanici și mai ales neglijență umană față
de mediul înconjurător.
Acest „Garbage Patch” nu e practic o
insulă, ci o suprafață uriașă de apă pe care
plutește un volum la fel de uriaș de plastic,
concentrat mai ales spre centrul acestei
suprafețe. Deșeurile variază în dimensiune
de la mici bucățele abia vizibile, la plase

PLASTIC ÎN APĂ, PLASTIC ÎN VIETĂILE
MARINE, PLASTIC ÎN NOI
Există un consens înfricoșător în rân-
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dul experților: cantitatea de plastic ce se
acumulează în Insula de Gunoi a Pacificului este mult mai mică față de cea care
intră în oceane. Considerând cât de mult
plastic este aruncat, cercetătorii se așteptau ca volumul deșeurilor din Garbage
Patch să fie mult mai mare. Unde este deci
tot acest plastic aruncat care nu-și găsește
drum la suprafața apei? Pe fundul oceanului sau în adâncuri, în pești și alte animale marine și în cele din urmă în… noi.
Alimentația umană este deja afectată,
cu consecințe asupra sănătății dificil încă
de precizat. Știm însă că plasticul este periculos din mai multe motive. Toxicitatea
directă provine din substanțe precum
plumb, cadmiu și mercur, care se găsesc
în cei mai mulți pești oceanici. Substanța
cunoscută ca DEHP (diethylhexyl phthalate) care intră în compoziția anumitor
plastice este considerată carcinogenă. BPA
(bisphenol-A) este recunoscut ca o substanță ce interferează cu funcțiile hormonale umane. Alte toxine din plastic sunt
legate în mod direct de cancere, malformații congenitale, probleme ale sistemului imunitar și probleme de dezvoltare la
copii.
Vedem deci cum Marea Insulă de
Gunoi nu este altceva decât cel mai vizibil
simptom al unei uriașe probleme care
afectează mediul înconjurător și oamenii
de-o potrivă.
PLASTICUL ȘI VIETĂILE MARINE
Multe păsări și țestoase de mare confundă pungile de plastic cu meduze și își
pierd viața deoarece încearcă să le
mănânce sau se prind în ele, nu se mai pot
elibera și se sufocă. Se estimează că anual
peste 100,000 de păsări și țestoase mor în
acest fel. Un studiu realizat cu câțiva ani
în urmă a relevat faptul că 95% dintre
pescărușii din zona Mării Nordului aveau
bucăți de plastic în stomac.
Plasticul se degradează în bucăți
înainte de a ajunge înapoi în mediu și de a
fi consumat de organismele mai mici. Astfel, el ajunge până la cele mai joase
niveluri ale lanțului trofic marin.
Însă nu doar vietățile mici și fragile
sunt victime ale acestei poluării. Cele mai
mici particule de plastic din apă pot afecta
cele mai impunătoare vietăți ale oceanului, ca balenele și rechinii care trăiesc și
înghit ape poluate cu particule minuscule,
invizibile pentru ochiul uman, de plastic,
care plutesc în oceanele lumii.

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?
Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afacerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

OPT MILIOANE DE TONE DE PLASTIC
ANUAL INTRĂ ÎN OCEANE
În 2014 aflam că datorită nouă, oamenilor, în apa oceanelor se află cel puțin 5
trilioane de bucăți plutitoare de plastic.
Cam 700 de bucăți de fiecare persoană de
pe suprafața Pământului, pentru un total
aproximativ de 250,000 de tone.
Un an mai târziu, aceste date s-au
dovedit a fi îngrozitor de subapreciate:
analizând 192 de țări de coastă a căror
populație atinge totalul de 6,4 miliarde de
oameni, un grup de cercetători de la University of Georgia, SUA, au ajuns la concluzia (publicată în revista Science) că
între 4.8 și 11.7 milioane de tone de plastic sunt deversate anual în oceane, cu o
medie deci de circa 8 milioane de tone.
Cum este posibil ca așa o cantitate
imensă de plastic să ajungă în apa mărilor
și oceanelor? Datorită unei masive și globale probleme de gestionare a deșeurilor.
Țările cu cele mai mari probleme în acest
sens sunt țări în curs de dezvoltare China, Indonezia, Filipine, Vietnam - țări
unde infrastructura de gestionare a
deșeurilor este complet depășită de explozia de populație, mai ales în regiunile
costale.

SOLUII?
Asociații, fundații, universități, institute de cercetare și guverne - toată lumea
pare a fi de acord că ceva trebuie făcut. În
decembrie 2017, aproape 200 de națiuni
au semnat o rezoluție ONU pentru a elimina poluarea cu plastic a oceanelor. Problema e că utilizând metode convenționale
- vapoare și fileuri - pentru a curăța doar
Marea Insulă de Gunoi din Pacific, nu întreaga cantitate de plastic din oceane, near lua mii de ani și zeci de miliarde de
dolari. Există însă tot felul de proiecte de
curățare, mai ieftine și mai rapide (unul
dintre ele poate fi studiat pe site-ul
www.theoceancleanup.com), ba chiar se
vorbește de bacterii sau omizi devoratoare
de plastic ce ar putea salva planeta.
Să sperăm că măcar una din aceste
soluții va da roade cât de curând căci previziunile sunt sumbre. Cu o populație din
ce în ce mai mare, un consum din ce în ce
mai frenetic și o producție de deșeuri scăpată de sub control, se estimează ca în
doar câteva decenii de acum încolo, în
2050, va fi mai mult plastic (cel puțin 937
milioane de tone) decât pești (895 milioane de tone) în oceanul planetar.

ROMAIR

Specialist in climatizare

RBQ: 5737-1437

climatizoare de perete
termopompe
TOTUL
PENTRU
umidificatoare
furneze de orice tip
CASA
ventilatie
schimbatoare de caldura DVS.
ESTIMARE GRATUITA

Constantin Ene

450-671-9930
cel: 514-318-1717

www.accentmontreal.com
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120$

PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Charcuterie Bourret

Vă protejăm drepturile
și interesele

MAGAZIN ROMANESC

NTREAL, H3W 2R3
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Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● SARMALE ● COLIVA

LA 514-733-8462
ZI
EN
M
CO
U
TR
N
PE
TI
A
N
SU
PASCA
COZONAC
I
DROB

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

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
Luni: 9.30-18.30
Marti ● Vineri: 9.00-19.00

| Sambata: 9.00-18.00
| Duminica: 9.00-16.00

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca
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Machu Picchu rile Văii Sacre între piscuri înzăpezite,
ruine incaşe ridicate halucinant la mii de
metri în stâncă, de lemnul alb al eucalipţilor şi de respiraţia intuită a pumelor
argintii, de privirea blândă a băştinaşilor
cu pielea arsă de soare. Cum mi se întâmplă adesea în mai toate colţurile lumii, găsesc că şi peruanii seamănă cumva cu
străbunicii mei. Poate că toţi au în comun
acel ceva simplu, sunt „oameni vechi”, te
uiţi la ei în ochi şi e suficient să comunici
şi să înţelegi. Totul e acolo, în expresia
clară şi nedisimulată a privirii, în esenţa
vieţii nealterate de niciun artificiu.

CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

„Unde te duci?” „În
Patagonia!” „Unde ai
fost?” „La Machu Picchu”. Astea par doar
răspunsuri neserioase.
Există locuri a căror
sonoritate e atât de extravagantă, încât nu crezi că pot exista cu
adevărat. Şi totuşi. Am fost în Patagonia şi
m-am întors din Machu Picchu.

Dacă Patagonia începe unde se termină
pământul, Machu Picchu pare să se termine unde începe cerul. Călătoriile în
locuri extreme ca acestea au imprevizibilul unor expediţii în timp care de multe
ori îţi contrazic imaginaţia stimulată de literatura turistică ori de vreo fotografie
spectaculoasă de revistă.
Peru este neaşteptat. Tentaţia de a
vedea Machu Picchu pe viu este multiplicată de realitatea unui întreg spaţiu geografic care iese din topografie, a unei
societăţi pentru care nu găseşti cu uşurinţă
măsura potrivită. Straturi de civilizaţie se
suprapun aici şi convieţuiesc într-o sincronicitate care sfidează şi timpul, şi
formele agresive ale globalizării. În Peru
te poţi pierde prin faldurile terasate ale

Anzilor ori printre insulele plutitoare ale
celui mai mare lac navigabil din lume, Titicaca, aflat la 4.300 de metri înalţime, poţi
trăi simplu în case mici de lut, ori lua urma
unui șaman în jungla Amazonului. Totul e
altfel decât ai crezut că este, dar surpriza
întoarcerii în vremuri pierdute, ori mai
bine zis conservate, are naturaleţea unui
pahar cu ceai de coca pe care îl bei pe
nerăsuflate, cât să-ţi reglezi gravitaţia la
mare altitudine.

La Chincero, primul sat peste 3.000 de
metri în care ajungem, abia ne ţinem pe picioare. Facem economie de gesturi, ne
simţim inima în stomac şi pulsul în urechi,
păşim încet ca nişte astronauţi scuturaţi pe
pământ şi neobişnuiţi cu mersul pe jos.
Durerile de cap şi senzaţia de imponderabilitate se diminuează dacă mesteci frunze
de coca, ni se spune. În holul hotelurilor
ne aşteaptă termosuri mari cu ceai şi farfurii cu frunze. Noi ştiam doar că din ele
se extrage cocaina, aşa că la început sorbim amuzaţi din fructul oprit, suntem prudenţi, studiindu-ne reacţiile. Doar că nu
simţim nimic. Am putea avea doar insomnii, ni se mai spune, dar suntem prea
obosiţi pentru asta.
Am băut până la urmă litri de ceai de
coca şi am devenit dependenţi de frumuseţea misterioasă a Anzilor, de undui-

Altfel privit, Peru e un sat mare ascuns
de Anzi, protejat de păduri tropicale ori de
întinderi deşertice, închis în pietrele şlefuite de incaşi ori în umbra ritualurilor de
sacrificiu preincaşe. O ţară bogată cu oameni săraci, paradox cunoscut bine şi în
trecutul unor ţări ale Europei de Est.
Locuitorii ei sunt însă resemnaţi şi mulţumiţi. Acum e bine, ne spun, fostul preşedinte Fujimori a pus capăt terorismului şi
de câţiva ani e stabilitate în Peru, înfloreşte turismul, apar şi primii investitori…Fujimori a ajuns în cele din urmă în
închisoare dar majoritatea îl regretă, după
cum la mulţi transpare nostalgia după
legile imperiului incaş din a cărui glorie
scurtă continuă să-şi tragă energia de a
supravieţui în condiţii austere şi în ziua de
azi.
Oraşele mari ca Lima sau Cusco par
şantiere abandonate la jumătate în praf.
Pentru o clădire terminată taxele sunt atât
de mari încât oamenii preferă să facă doar
un etaj ori să ridice câteva ziduri lăsând
restul în paragină. Cum venitul mediu
lunar este în jur de 300 de dolari, băncile
nu au garanţia recuperării împrumuturilor
şi cer dobânzi de peste 25 la sută.
Aşezările mici sau mari sunt mai toate
dominate de casele de adobe ale săracilor
ridicate pe dealurile din jur, iar în centru,
Piaţa de Arme, un parc înconjurat de catedrala de piatră, palate şi clădiri cu balcoane frumoase de lemn. Şi peste tot, o
curăţenie şocantă. Seara târziu străzile
arată ca şi cum nimeni nu ar fi trecut vreodată pe acolo. Dincolo de piaţa centrală,

începe supravieţuirea. Iar în Peru oamenii
ştiu să supravieţuiască discret.

În Urubamba, un mic orăşel de munte
de unde vom pleca a doua zi spre Machu
Picchu, la ora prânzului ies sute de elevi
de liceu în uniforme şi se duc în rânduri
liniştite şi ordonate spre casă. Ceva ce în
America sau în Europa nu mai poţi vedea
demult. Un alt refugiu, în educaţie, familiar şi nouă în anii comunismului. Dar pentru mine pandantul acestei ţări în Asia, e
India. O Indie translatată în America de
Sud, doar că inexplicabil de curată, cu
băştinaşi care întâmplător se numesc tot
indineni, nu costelivi, înfăşuraţi în
cearceafuri albe, ci mici şi îndesaţi, îmbrăcaţi în ţesături colorate. Dar şi unii şi
alţii împăcaţi cu soarta şi rosturile,
obişnuiţi să trăiască din puţin, răbdători şi
senini la o realitate care pentru un străin
arată apăsătoare sau lipsită de speranţă. Şi
unii şi alţii par stăpânii absoluţi ai naturii,
ai pământului şi animalelor, deţinători de
mistere şi conectaţi la o dimensiune spirituală pentru care lumea vestică şi-a pierdut senzorii. Şi India şi Peru reciclează
civilizaţii succesive mai puternice decât
prezentul lor.
În fine, dimineaţa la patru luăm trenul
spre Machu Picchu, gândindu-ne cu invidie la cei care fac Inka trail câteva zile pe
jos traversând munţii. Ajungem pe o
ploaie torenţială şi întârziem intrarea în
complexul arheologic aşteptând ca cerul
să se ridice la locul lui şi aburii groşi care
învăluie munţii să se spargă. Suntem răsplătiţi. Ne vom simţi chiar răsfăţaţi de unul
dintre zei. Când apare soarele, imaginea
pe care o ştiam din fotografii explodează
pe viu copleşind cea mai îndrăzneaţă
imaginaţie. Începem să urcăm spre acea
cetate imperială misterioasă, coborând.
Suntem deja obişnuiţi cu stranietăţile. Cu
cât muntele e mai greu de cucerit, cu atât
cerul pare mai accesibil. Probabil nu neam mira dacă ar coborî sub noi. Am călca
pe el uşori, asemeni incaşilor care îşi rostogoleau pietrele dintr-un versant al
muntelui în altul. Sau poate zburau?, se
aude o voce de lângă mine. Ori propria
mea voce eliberată de urgenţa gravitaţiei.

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

C O N TA B I L I TAT E S I F I S C A L I TAT E P R O F E S I O N A L A

• Declara&i de IMPOZIT: persoane ﬁzice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita&lor
• Declara&i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere ﬁscala op&ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 514 .5 08.88 80 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association
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Unde începe cerul

La Machu Picchu, cu cât eşti mai sus,
cu atât ai senzaţia că te-ai scufundat mai
adânc în măruntaiele pământului. Valuri de
munţi de un verde intens ocupă de jur împrejur cerul, ajuns aproape un element de
decor în tabloul impunător al munţilor
uriaşi ridicaţi la poarta junglei Amazonului.
Pare un experiment hipnotic al naturii. Ne
întindem pe stânci la soare şi avem senzaţia
că putem arunca în cer cu pietre. Şi s-ar auzi
poate un clipocit, ca şi cum ai tulbura
suprafaţa apelor care au înghiţit Atlantisul.
Acolo totul devine posibil, supranaturalul
trece în normalitate.

Călătorim ziua următoare la Puno şi
peisajul se schimbă dramatic. Din Valea
Sacră a incaşilor, cu terase de piatră ridicate
până în vârful munţilor, cu pume şi condori,
cu saline şi păduri de eucalipt pe malurile
râului Urubamba care se varsă în Amazon,
urcăm pe platoul Anzilor, prin imperii
preincaşe, spre înălţimi deşertice bătute de
vânturi puternice prin care pasc turme de
lame şi alpaca. Navigăm pe lacul Titicaca
printre bărci mici de trestie spre insulele
plutitoare făcute de băştinaşi din totora - un
fel de bambus de apă. Locuinţele lacustre
de pe insulele Uros te întorc în altă eră.

Nativi desculţi dar îmbrăcaţi în costume
folclorice bogate ţesute de ei ne întâmpină
veseli şi curioşi ca pe nişte extratereştri
cărora trebuie să le arăţi totul de la început.
Şi totul înseamnă o bucată mică plutitoare
de totora pe care trăiesc şase sau opt familii
în case de trestie cât să încapă un pat, rupţi
de lume şi fără nicio dorinţă de a ajunge la
ea. Un divorţ în stil Uros e simplu: membrii
familiei unuia dintre parteneri vin în bărcile
lor de trestie dotaţi cu un fierăstrău mare,
taie insula în jumătate şi împing bucăţile
despărţite cât mai departe pe lac.
Zburăm înapoi la Lima pentru a lua

BROSSARD

BALKANI
w w w . ba lk a n i b ro s s ar d .c o m

NOU!
Telemea
proaspata sau
sarata
Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

2

Malai
Boromir
Special Brossard

S T- H U B E R T

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

450.67 6.6 654

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

Branza
de vaci

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

99
$

Stavrizi si
hamsii
congelate

NOU!
Branza de
burduf

Carnati
proaspeti

Parizer
afumat
Snitele
si chiftele

Ceafa
afumata

avionul spre casă şi altitudinea se calmează.
Oscilăm între Muzeul Inchiziţei şi Muzeul
Aurului dar alegem până la urmă Casa Literaturii unde biblioteca poartă numele lui
Mario Vargas Llosa, fostul candidat la
preşedinţia ţării şi etern nominalizat la
Nobel, un scriitor ca „peştele în apă” în
povestiri despre un spaţiu deopotrivă fabulos şi zguduit de istorie. Asistăm la schimbarea gărzii în faţa Palatului Regal,
spectacol cu fast pe arii din Carmen şi Bărbierul din Sevilla, intrăm în biserici catolice
decorate opulent cu altare aurite şi sfinţi
bine îmbrăcaţi în brocarturi, facem înconjurul Pieţei de Arme cu clădirile ei impozante amestecând stiluri arhitectonice
diferite, coloniale ori maure, şi ne petrecem
seara în cartierul boem Barranco privind de
la terasa unui restaurant crucea luminoasă
ridicată pe o colină deasupra oceanului. Dar
nici oceanul nu poate absolvi oraşul de praf
şi cenuşiu.
Când am ajuns acasă lucrurile erau aşa
cum le lăsasem. Insulele Uros alunecau tot
mai departe pe lac şi cerul se închidea la loc
deasupra Anzilor, protejându-şi misterul.

Carmen Firan este o scriitoare americană
de origine română, stabilită la New York. A
publicat peste 30 de volume de proză,
poeme şi eseuri în România şi Statele Unite
ale Americii. Cărţile sale pot fi comandate
la carmenfiran.com/OrderBooks.htm.

PASTE
FERICIT
M UL T UM IM T UT UR OR
C LIE NT IL OR N OS T R I!

Halva
in vrac

Pastrama
de porc

Zacusca
Raureni

•Va oferim cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 70
de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,
Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele
•Produse fara gluten
•Produse afumate
natural cu lemn de artar
M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 1 6 2 6

Deschis in fiecare zi
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De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

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

gabrielsimon@remax.net

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
100%

CLUB
100%
GOLD

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

CLUB
PRESTIGE

Cel: 514.773.6820
Restaurant

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

200 DE LOCURI

• Specialitati romanesti

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

MENIU VARIAT

10 feluri calde • Fructe de mare
• Peste • Saslic (pui, porc)
• Carnati • Salata • Desert

514.277.4787 • 514.679.4583

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

Fairmount

VA ASTEPTAM CU
BUNATATI DE PASTI

Drob de miel
► Pastrama de oaie
►

AVEM VOPSEA DE
OUA

accentmontreal.com

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Charcuterie
Fairmount
LA NOI GASITI SAVORILE DE
ACASA!

Într-un Quebec plin de accente

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

face diferenţa
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EVOLU IA UNIVERSULUI

Un experiment pentru a elucida misterul
dispariției antimateriei din Univers
Studiul neutrinilor ar putea contribui la descifrarea misterul dispariției antimateriei din Univers imediat după Big Bang. Diverse
experimente conduse la ele mai performante laboratoare din lume studiază aceste minuscule particule. Printre aceste experimente se
numără și Majorana Demonstrator, în laboratorul subteran american
Sanford Underground Research Facility, care încearcă să descopere
dezintegrările beta duble fără emisie de neutrini.
►

Big Bang-ul a produs în mod egal materie și antimaterie. Când materia și antimateria
s-au anihilat reciproc, o infimă asimetrie în universul timpuriu a permis materiei să domine
antimateria, producând universul nostru, alcătuit în totalitate din materie. Au fost neutrinii implicați în acea asimetrie? Ilustrație: Symmetry Magazine.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Modelul standard al
cosmologiei ne spune
că Universul - adică
materia, spațiul și timpul - au luat naștere
acum circa 13.8 miliarde de ani, în urma
Big Bangului. Conform acestui model, imediat după Big
Bang în Univers existau cantități egale de
materie și antimaterie. Faptul că la ora actuală în Univers nu există urme de antimaterie înseamnă că aceasta a dispărut - altfel
anihilarea materiei cu antimateria ar fi
lăsat un Univers plin de energie (fotoni),
însă fără materie (stele, galaxii, planete).
Ce s-a întâmplat deci cu antimateria, unde
a dispărut?
Una dintre teoriile care explică dispariția antimateriei din Universul timpuriu
este legată de neutrini, mai precis de natura
acestor misterioase particule din cadrul

Modelului Standard al fizicii particulelor
elementare. Neutrinii sunt de trei tipuri:
neutrini electronici, muonici și tauonici. Ei
interacționează doar prin interacțiuni slabe
cu restul materiei. Nu se știe dacă neutrinii
și antineutrinii sunt una și aceeași particulă sau, dimpotrivă, două particule
diferite. Tocmai posibilitatea ca neutrinii
să fie aceeași particulă cu antineutrinii ar
putea explica parte din misterul dispariției
antimateriei din Univers, întrucât ar
reprezenta o dovadă a neconservării așanumitului număr leptonic. Fizicianul italian Ettore Majorana a fost cel care, în
1937, a propus această posibilitate.
O altă întrebare este legată de masa
neutrinilor: știm că au masă, extrem de
mică, dar aceasta nu a fost încă măsurată.
O modalitate pentru a răspunde ambelor
întrebări - care este masa neutrinilor și
dacă antineutrinii sunt aceleași particule cu
neutrinii - este studiul proceselor de dublă
dezintegrare beta fără emisie de neutrini,
procese în care un nucleu se dezintegrează

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray
7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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în altul în urma transformării a doi neutroni în doi protoni cu emisie de doi electroni, fără emisie de neutrini. Acest lucru
este posibil doar dacă neutrinii și antineutrinii sunt una și aceeași particulă. În
cadrul procesului „normal” de dublă dezintegrare beta pe lângă cei doi electroni se
emit și doi antineutrini.
Acest proces este studiat în cadrul mai
multor experimente efectuate în laboratoare subterane, pentru a proteja aparatul
de măsură de razele cosmice care pot ascunde semnalul analizat. Unul dintre cele
mai recente studii este cel din cadrul colaborării Majorana Demonstrator, la care
participă 129 de cercetători din șase țări și
27 de institute, și care a făcut o măsurătoare de test în laboratorul subteran american din South Dakota, Sanford
Undeerground Research Facility, situat la
o adâncime de peste 1.400 de metri.
Majorana Demonstrator este alcătuit
din 44 de kilograme de Germaniu-76,
reprezentând atât sursa de dezintegrare
beta dublă cât și detectorul proceselor. Ge76 se dezintegrează în seleniu-76, în urma
transformării a doi neutroni în doi protoni
cu emisia a doi electroni. În procesele normale sunt emiși și doi antineutrini. Dacă
însă neutrinul și antineutrinul sunt aceeași
particulă, emisia de neutrini poate să nu
aibă loc - este exact ceea ce Majorana
Demostrator caută să determine. În cadrul
experimentului este practic măsurată energia electronilor: dacă nu are loc emisie de
neutrini, atunci această energie are o valoare specifică, mai mare decat în cazul în
care sunt emiși și antineutrinii.
Pentru viitor cercetătorii au în vedere
un experiment în care detectorul de germaniu să aibă 1.000 kg, deci de mai bine
de 20 de ori mai mult decât cantitatea utilizată în prezent, crescând mult sensibilitatea experimentului.
Neutrinii ar putea deci dezvălui misterul dispariției antimateriei din Univers.
Studiul lor în diverse laboratoare subterane din lume este unul dintre cele mai importante la ora actuală în fizica modernă.

Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi al
fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Roma, Italia) şi colaborator Scientia.ro.
10 - 18
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Ettore Majorana

Universul este plin de mistere, de la materia și energia întunecată, la dispariția
antimateriei după Big Bang. Fizicienii
încearcă să le elucideze, însă câteodată
misterul învăluie însăși persoana cercetătorului. Este cazul lui Ettore Majorana,
savantul care a dat numele colaborării
Majorana Demonstrator la care participă
129 de cercetători din șase țări și 27 de
institute, ce încearcă să determine dacă
neutrinii și antineutrinii sunt una și
aceeași particulă.
Majorana a fost un fizician remarcabil,
considerat unul dintre cei mai străluciți
elevi ai laureatului Nobel pentru fizică
Enrico Fermi. Majorana a dispărut însă la
25 martie 1938, la doar 32 de ani, în circumstanţe misterioase.
La doar 22 de ani a publicat o lucrare
care stă la baza teoriei modelului atomic,
iar patru ani mai târziu a devenit unul
dintre întemeietorii spectroscopiei atomice.
Majorana s-a remarcat însă nu doar prin
mintea sa sclipitoare, ci și prin aerul său
enigmatic și tendințele spre izolare. În
1932 a refuzat să-şi susţină public teza
despre o nouă particulă care poartă o
sarcină neutră, în ciuda insistențelor lui
Fermi. La niciun an distanţă, descoperirea unei noi particule - neutronul i-a fost atribuită lui James Chadwick,
care a fost răsplătit cu un Premiu Nobel.
A fost văzut pentru ultima dată în 25
martie 1938, pe un vas care pleca din
Palermo spre Napoli. A lăsat în urmă un
bilet pentru un prieten în care spunea că a
luat o decizie inevitabilă şi îşi cerea
scuze pentru problemele pe care le-ar
putea crea dispariţia lui bruscă.
Corpul său nu a fost găsit niciodată, fapt
ce a alimentat tot felul de speculații - că
s-ar fi retras la o mănăstire sau că a fost
asasinat pentru a fi eliminat din grupul
celor care putea realiza bomba nucleară.
10 - 19

10 - 15
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Misteriosul satelit Black Knight.
Poveştile spun că există un misterios satelit în întunericul cerului,
în afara luminescenţei Pământului. El se deplasează lent și deliberat
prin negura spațiului, de-a lungul orbitei sale implacabile. Pământul
își continuă imperturbabila rotație, ignorând în largă măsură această
prezență neautorizată. Este satelitul Black Knight, un obiect misterios
care dă târcoale Pământului, cu o origine necunoscută (posibil
extraterestră). El s-ar afla de 13.000 de ani pe orbită în jurul Pământului.
►

Adepţii teoriilor conspiraţioniste susţin că în jurul planetei noastre orbitează un satelit de
origine extraterestră, denumit Black Knight (Cavalerul Negru).

Similar cu multe poveşti despre
fenomene stranii, legenda satelitului Black
Knight începe cu Nicola Tesla. Se spune că
acesta a recepţionat, în mod repetat, un
semnal radio în anul 1899 despre care credea că provine din spaţiu, după cum a afirmat într-o conferinţă. În anii 1920,
radioamatorii au reuşit să recepţioneze acelaşi semnal. Apoi, oamenii de ştiinţă din
Oslo, Norvegia, care experimentau transmisiile radio pe unde scurte în spaţiu au descoperit, în anul 1928, ecouri întârziate

denumite Long Delay Echoes (LDEs), un
fenomen ce nu era pe deplin înţeles şi care
constă în recepţia unor ecouri la câteva secunde după începutul transmisiei radio. O
aparentă explicaţie a apărut în anul 1954,
atunci când mai multe ziare (printre care St
Louis Post Dispatch şi San Francisco Examiner) au publicat un anunţ din partea US
Air Force în care se spunea că au fost descoperiţi doi sateliţi aflați pe orbită în jurul
Pământului, într-o perioadă în care nicio
naţiune nu avea încă posibilitatea de a-i

lansa. Părea că Black Knight ar fi fost identificat din mai multe surse şi că ar fi fost
confirmat de către US Air Force.

În 1960, atât Statele Unite cât şi Uniunea Sovietică aveau deja sateliţi pe orbită.
În data de 11 februarie a acelui an, ziarele
anunţau însă o veste alarmantă: că și
altcineva ar fi avut ceva în orbită. Un radar
al US Navy menit să detecteze sateliţii de
spionaj inamici, captase ceva descris ca un
obiect întunecat aflat pe o orbită în jurul
Pământului. Nu era nici al americanilor,
nici al sovieticilor.
A doua zi, ziarele au prezentat mai
multe informaţii. Obiectul misterios orbita
la circa 79 grade față de ecuator şi nu la 90
de grade ale unei orbite polare. Orbita sa
era, de asemenea, extrem de excentrică,
având un apogeu de 1,728, km dar un
perigeu de numai 216 km. Obiectul realiza
o orbită completă după 104,5 minute.
La momentul respectiv, marina americană urmărea un obiect desprins la lansarea
unui satelit Discoverer, mai exact o jumătate din capsula satelitului ce avea o
lungime puţin mai mică de 6 metri. Discoverer VIII fusese lansat la 20 noiembrie
1959, reprezentând o piatră de hotar în
cursa pentru punerea unui om în spaţiu şi a
recuperării acestuia într-o capsulă paraşutată. Lansarea satelitului a avut loc conform
planului, dar misiunea sa de a expulza capsula de 136 kg pe care o conţinea nu a mers
atât de bine. Carcasa capsulei s-a desprins
aşa cum a fost planificat, dar capsula în sine
s-a rătăcit pe o orbită oarecum similară cu
cea a misteriosului obiect, pentru ca în cele
din urmă să fie declarată pierdută. Marina
urmărea o parte din carcasa satelitului care
efectua o orbită după 103 minute la 80 de
grade deasupra ecuatorului, având un
apogeu de 950 km şi un perigeu de 187 km.
Black Knight avea o orbită similară, dar nu
chiar identică.
Apoi, în 1963, astronautul Gordon

Cooper a afirmat că a văzut un OZN verzui
atunci când parcurgea orbita cu numărul 15
la bordul misiunii spaţiale Mercury 9.
Obiectul a apărut pe ecranele radar unde a
fost văzut de aproximativ 100 de persoane
din cadrul Muchea Tracking Station a
NASA aflată lângă Perth, Australia. Explicația oficială ulterioară a fost însă că
echipamentele electronice ale lui Cooper au
avut probleme de funcționare, acesta inspirând o cantitate mare de CO2 care i-ar fi
produs halucinaţii. Existenţa lui Black
Knight părea să fie incontestabilă.
În anul 1973, cercetătorul scoţian Duncan Lunan a vrut să confirme în mod categoric existenţa lui Black Knight. Lunan s-a
întors la datele oamenilor de ştiinţă norvegieni cu privire la fenomenul LDE şi le-a
analizat din nou. După decodarea semnalelor recepţionate, el a descoperit că acestea reprezentau o hartă stelară ce indica
direcţia către Epsilon Boötis, o stea dublă
aflată în constelaţia Boötes. Black Knight
părea să transmită o invitaţie din partea
locuitorilor din Epsilon Boötis, veche de
12.600 ani, conform analizelor lui Lunan.

Dovada finală a apărut în 1998, când
naveta spaţială Endeavor a efectuat primul
său zbor spre Staţia Spaţială Internaţională.
Astronauţii aflaţi la bordul lui Endeavor au
făcut multe fotografii ale unui obiect ciudat. Fotografiile au fost făcute publice pe
site-ul NASA, însă la scurt timp ele au dispărut. Au reapărut ceva timp mai târziu, cu
noi adrese URL şi descrieri din care reieșea
că ar fi vorba de gunoaie spațiale. Fotografiile erau însă de o înaltă calitate şi ele
arătau, fără urmă de îndoială, un fel de vehicul spaţial. Datorită lor știm tot ce se
poate știi despre Black Knight - cum arată,
de unde a venit, când a venit, scopul său de
ambasador, existența sa fiind confirmată de
multe persoane de încredere din cadrul
programului spaţial.
Şi atunci de ce nimeni nu ştie despre el
şi de ce NASA nu îi recunoaște existenţa?
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Chiar există un satelit extraterestru în orbită?

Deși recentele eforturi pentru diminuarea gunoiului spațial de origine umană au avut succes, cantitatea sa pe orbită continuă să crească,
putând periclita în viitor lansarea sateliților sau navetelor spațiale.

Ce poveste minunată! Ideea unui satelit
extraterestru vechi de 13.000 de ani care orbitează Pământul este foarte interesantă.
Numai că informaţiile din povestea despre
Black Knight nu au o legătură între ele. Denumirea de „black knight” (cavaler negru)
este atât de des întâlnită încât este imposibil de determinat când și-a făcut apariția în
această poveste. Este improbabil să fi
provenit din vreuna din țările angajate în
cucerirea spațiului, căci fiind o denumire
atât de comună ea a fost dată unui număr
destul de mare de proiecte reale. Din anul
1958 şi până în anul 1965, Marea Britanie a
lansat 22 de rachete în cadrul unui program
denumit Black Knight care a avut scopul de
a testa diverse vehicule spaţiale în momentele de reintrare în atmosferă. Dar acest
proiect Black Knight nu a amplasat nimic
pe orbită.

Tesla a recepţionat într-adevăr în 1899
semnale radio ritmice pe care le-a identificat ca venind din spaţiu. Și a avut dreptate,
semnalele recepţionate provenind de la pulsari, surse gigant de impulsuri de semnale
radio, care au fost descoperite în mod oficial în anul 1968. Deoarece pulsarii erau necunoscuţi în perioada în care Tesla a
descoperit semnalele radio, explicația pe
care a oferit-o a fost că ar putea fi semnale
inteligente dar de neînţeles.
La rândul lor, cercetătorii norvegieni au
recepţionat într-adevăr ecouri radio LDE.
Cauza lor rămâne şi astăzi aproape la fel de
mult învăluită în mister ca și atunci. La ora
actuală, avem cinci explicaţii probabile ale
acestui fenomen, fiecare dintre ele sau toate
acestea putând fi responsabile pentru unele
dintre semnalele LDE. Ele se referă, în special, la unele efecte ciudate care se produc
în ionosfera Pământului. Aceste cinci explicații probabile se numără printre alte 15
explicaţii posibile. Niciuna dintre ele nu
presupune însă existenţa unor sateliţi extratereştri ce orbitează în jurul Pământului.
Cu toate că dacă un satelit extraterestru s-ar

poziţiona pe o orbită în jurul Pământului şi
ar înregistra transmisiile noastre pentru ca
apoi să le retransmită înapoi către noi 8 secunde mai târziu, ar putea produce aceleaşi
efecte ca cele observate de oamenii de ştiinţă norvegieni…

Când Duncan Lunan a realizat decodarea datelor LDE în anul 1973 şi a emis
ipoteza unei hărţi stelare, el nu s-a referit în
vreun fel la Black Knight sau la vreun alt
satelit polar ciudat. De fapt, interpretarea sa
a fost că semnalele LDE veneau de la punctul Lagrange L5 al Pământului. L4 şi L5
sunt două puncte aflate de-a lungul orbitei
Lunii, unul aflat la 60° înainte de ea, iar
celălalt aflat la 60° în spatele ei şi care sunt
în echilibru deoarece atracţia gravitaţională
a Pământului şi Lunii menţine un obiect
ceresc pe o orbită stabilă. Mai mult decât
atât, Lunan a recunoscut ulterior că metoda
sa de lucru a fost neştiinţifică şi că
cercetările sale sunt pline de erori,
retrăgându-și afirmaţiile iniţiale. Deci, în
ciuda poveştilor, nu a existat niciodată vreo
interpretare rezonabilă sau vreo legătură
reală între Epsilon Boötis, satelitul misterios și ceva de acum 12.600 de ani în urmă.
Cum e însă cu acele știri din 1954 care
anunțau existența a doi sateliți în orbită?
Niște articole mai degrabă ironice la adresa
afirmațiilor nesăbuite despre OZN-uri ale
unui excentric ce încerca să vândă o carte.
Ofiţerul din cadrul Air Force ce a fost citat
era doar un tip care a crezut că a văzut odată
un OZN, dar care nu a coroborat vreodată
ideea unor sateliţi necunoscuţi ce ar orbita
în jurul Pământului Nicio legătură cu presupusul Black Knight.
Cea mai interesantă parte a poveştii a
avut loc în anul 1960, atunci când au fost
lansaţi sateliţii Discoverer. Dudley Sharp,
secretarul Forţelor Aeriene, a declarat presei că obiectul misterios despre care se tot
vorbea era, cel mai probabil, o parte din carcasa satelitului Discoverer VIII, o bucată

similară celei pe Forțele Aeriene americane
o urmăreau deja - mărimea și localizarea sa
corespunzând întru totul acestei teorii. Afirmaţiile lui Sharp au fost la scurt timp confirmate. TIME Magazine a anunţat
identificarea acelui obiect, dar din moment
ce o explicaţie simplă și rațională nu este la
fel de interesantă ca cea care implică un
obiect misterios, știrea a apărut în ultimele
pagini.

Mai există o notă de subsol interesantă
în legătură cu programul Discoverer. În
1992, un program al CIA numit Corona a
fost declasificat, dezvăluind astfel că rachetele Discoverer nu au avut drept scop
lansarea unor oameni în spaţiu, ci transportarea unor sateliţi de spionaj denumiţi
Corona. Motivul pentru care s-a utilizat o
orbită polară a fost acela că obiectele
spațiale astfel lansate pot zbura deasupra întregii suprafețe a Pământului, având posibilitatea de a o fotografia, spre deosebire de
cazul în care se folosesc orbite obişnuite,
semi-ecuatoriale, în care se pot fotografia
doar numai anumite zone ce corespund
unor valori permise pentru latitudine. La
acea vreme nu exista posibilitatea de a
transmite imagini digitale către Pământ, astfel încât s-a utilizat un aparat de fotografiat
cu film iar acesta trebuia să ajungă înapoi
pe Pământ pentru a putea fi developat şi
studiat. Aparatul de fotografiat Corona KH1 a revenit pe Pământ cu ajutorul unei
paraşute care a fost capturată în aer de către
o aeronavă de recuperare tip JC-130.
Prin urmare, deşi întregul program Discoverer a fost de faţadă, lansarea rachetelor
Discoverer şi rezultatele obţinute în urma
acestora, aşa cum au fost anunţate în ziarele
din acele vremuri, au fost într-adevăr
corecte, potrivit informaţiilor declasificate
mai târziu. Camera de fotografiat Corona
aflată la bordul lui Discoverer VIII a fost,
într-adevăr, pierdută, aşa cum au anunţat în
mod corect ziarele din anul 1960, la fel şi
informaţiile în legătură cu carcasele sale şi
orbita ciudată a acestora.

Cum rămâne cu ce a văzut Gordon
Cooper în cadrul misiunii Mercury 9, având
în vedere că există o confirmare din partea
tuturor operatorilor radar? Potrivit lui
Cooper (care a murit în anul 2004), el nu ar
fi văzut de fapt nimic. Dar să fim înțeleși,
Gordon Cooper a afirmat că a văzut multe
OZN-uri în timpul carierei sale. Și-a
menținut mereu declarațiile privind o flotă
de OZN-uri care, spune el, au zburat deasupra capului său în timp ce se afla staționat
în Germania, deşi nimeni altcineva nu a
putut confirma această informaţie. În același timp, Cooper a declarat cu convingere
că episodul cu OZN-ul văzut în cadrul misiunii Mercury 9 în 1963 - presupusul Black
Knight - este o invenție a autorilor de literatură OZN. Copper a prezentat copiile înregistrărilor din timpul zborului, inclusiv a
celor originale pe care le deținea, drept
dovadă că un astfel de eveniment nu a avut
loc.
Povestea cu Gordon Cooper apare în
aproape fiecare scriere despre Black
Knight, însă nu există nicio atestare a sa la
NASA, din partea personalului care lucra la
staţia radar sau din orice altă sursă actuală.
Este vorba, pur şi simplu, de o invenţie a
unor scriitori.

Rămânem doar cu zborul lui Endeavor
către Staţia Spaţială Internaţională şi acele
uimitoare fotografii ale unei nave spaţiale.
Există o mulţime de probleme cu această
parte a poveştii. În primul rând, naveta
spaţială a zburat întotdeauna pe o orbită
semi-ecuatorială, la fel ca şi Staţia Spaţială
Internaţională. Un obiect care se deplasează
pe o orbită polară ar avea o viteză de câteva
zeci de mii de kilometri pe oră, fiind mult
prea rapid pentru a putea fi observat şi fotografiat la o asemenea înaltă calitate.
În timpul unei misiuni EVA (Extra-vehicular activity) efectuată de către un astronaut în afara navetei spaţiale, o pătură de
protecţie termică - argintie pe o parte, neagră pe cealaltă - s-a pierdut, plutit în derivă,
în depărtare. Ea a fost intens fotografiată.
Mototolită în spațiu, avea o formă ciudată.
Dacă nu știi la ce să te aştepţi privind aceste
fotografii, ca persoană obișnuită n-ai avea
nicio idee despre ceea ce ele reprezintă cu
adevărat. Dar din păcate pentru legenda
Black Knight, nu este vorba despre un
satelit extraterestru.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol intitulată
„The Black Knight Satellite” de Brian Dunning a fost publicată pe site-ul skeptoid.com.
Scientia.ro este un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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De ce antibioticele nu pot trata infecțiile
virale?
Când sunt utilizate corect, antibioticele nu doar vindecă ci și salvează vieți. Din păcate, în ciuda avertismentelor experților, antibioticele sunt folosite în exces și în situații în care n-are trebui, ca de exemplu pentru răceli și dureri în gât. Consecințele sunt grave, căci tot mai multe tulpini de bacterii devin rezistente la
aceste medicamente.
►

CUM ESTE CORECT?
VI RUȘI V S. VI RU SURI

Dexonline.ro spune că ambele
forme de plural pentru substantivul virus sunt acceptate.
Dicţionarul Ortografic Ortoepic
şi de Punctuaţie (DOOM2) face
însă o distincție între virusul de
computer și microb. Astfel,
forma viruşi se referă la virusul
informatic, iar pentru agentul
patogen există ambele forme de
plural, atât viruşi, cât şi virusuri.

Spre deosebire de bacterii, un virus nu se poate reproduce fără o gazdă vie. Un virus poate rămâne în stare latentă timp de mii de ani până
intră în contact cu gazda potrivită. După intrarea în corpul gazdă, virusul se atașează la o celulă pe care o penetrează.

Probabil că ați auzit de rezistența la antibiotice, un fenomen despre care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a atras
atenția în repetate rânduri. Aceasta
deoarece utilizarea excesivă şi incorectă a
antibioticelor accelerează apariţia şi
răspândirea bacteriilor rezistente la tratament. Pericolul pentru sănătatea publică
este deci unul foarte mare.
Pentru a înțelege cum acționează
aceste medicamente și de ce nu pot fi eficace în tratarea infecțiilor virale, câteva
precizări necesare despre microbi, viruși,
bacterii, termeni folosiți adesea fără o bună
înțelegere a lor.
MICROBII
Un organism viu de dimensiuni extrem
de mici, vizibil doar sub microscop, se numește un microorganism sau un microb.
Microbii pot fi viruși, bacterii, ciuperci.

BACTERIILE
Bacteriile sunt microorganisme mai
mici de 500 de microni (o milionime dintrun metru) formate dintr-o singură celulă cu
un nucleu. Ele se găsesc din plin în aer, în
sol și în apă, iar marea majoritate, 99%,
sunt considerate benefice pentru oameni
sau cel puțin inofensive. Un foarte mic
procent de bacterii este deci nociv pentru
organismul uman, ca de exemplu streptococul sau E. coli.
Bacteriile se reproduc prin diviziune,
fiecare dând naștere la două bacterii identice. Bacteriile sunt practic unități complete și autonome din punctul de vedere al
accentmontreal.com

reproducerii și pot supraviețui în aproape
orice mediu de pe pământ.

VIRUȘII
Virușii sunt cele mai mici microorganisme infecțioase cunoscute. Ei nu se pot
multiplica decât după ce au pătruns în
celulele unei alte ființe vii, însă pot rămâne
în stare latentă timp de mii de ani până
intră în contact cu o gazdă. Există cercetători care consideră că virușii nu sunt organisme vii, deoarece nu au metabolism și
deci sunt incapabili să producă energie
pentru a se reproduce. De aceea îi vedem
adesea definiți ca fiind la frontiera dintre
materia inertă și materia vie.
Viruși se reproduc așadar utilizând metabolismul celulelor vii pe care le infectează, i.e. înlocuind comenzile
ADN-ului sau ARN-ului original al celulei
cu propriile instrucțiuni genetice, care presupun, de cele mai multe ori, producerea a
cât mai multor copii ale virusului.
În vreme ce bacteriile sunt, în marea
lor majoritate, benefice sau inofensive
pentru oameni, virușii nu au niciun scop
benefic pentru organism.
ANTIBIOTICELE, BACTERIILE ȘI VIRUȘII
Antibioticul este un compus chimic
creat pentru a distruge bacterii, rolul său
fiind acela de a stopa reproducerea acestora. Există antibiotice care blochează metabolismul bacteriilor, lăsând sistemul
imunitar să le distrugă, şi antibiotice care
au scopul de a ucide bacteriile.
Antibioticele nu acţionează însă asupra

virușilor. Una din diferențele majore dintre
bacterii și viruși este metoda de reproducere, aceștia din urmă fiind în esență un
lanţ de ADN ori ARN, fără metabolism
propriu, incapabil să se reproducă în absența unei gazde vii. La un virus nu este
deci nimic de distrus din perspectiva unui
antibiotic.
Boli mai des întâlnite şi care sunt de
natură bacteriană sunt otita, pneumonia şi
meningita. Rețineți însă că cele mai mari
probleme în cazul infecțiilor frecvente ale
tractului respirator și durerilor de gât sunt
cauzate de viruși, nu de bacterii. Antibioticele sunt inutile în aceste cazuri, luarea
lor putând afecta atât sănătatea individului
cât și cea publică, prin faptul că bacteriile
pot deveni astfel mai rezistente la tratament. Iar una dintre problemele extrem de
serioase cu care se confruntă omenirea este
creşterea rezistenței bacteriilor la antibioticele existente.
ERA POST-ANTIBIOTICE
Experții au avertizat în mod constant
că omenirea se află în pragul unei ere
„post-antibiotice”, în care anumite infecții
nu vor mai putea fi tratate cu medicamentele existente în acest moment. OMS a
redactat o listă a bacteriilor rezistente la
antibiotice care prezintă cea mai mare
amenințare pentru umanitate, din care fac
parte Acinetobacter, probabil cea mai
rezistentă bacterie în acest moment, și Enterobacteriaceae care afectează în principiu sistemul digestiv şi excretor și care
are o mare rezistenţă la penicilină.

Într-un Quebec plin de accente

TRATAMENTUL INFECIILOR VIRALE
Mulți se vor mira să afle că în multe
cazuri tratamentul infecțiilor virale nu presupune aplicarea vreunui tratament. Se pot
trata însă simptomele, ca în cazul gripei,
boala urmându-și cursul până când organismul se poate apăra singur.
Există și medicamente antivirale împotriva unor viruși precum cel care declanșează zona zoster sau împotriva HIV,
virusul cauzator de SIDA. Cel mai bun
tratament este însă cel preventiv și constă
în vaccinare atunci când există un vaccin,
ca în cazul rujeolei, rubeolei sau poliomielitei, boli numite, din acest motiv,
imunizante.
RISCURILE UTILIZĂRII EXCESIVE A
ANTIBIOTICELOR
Pe lângă rezistența bacteriilor există și
alte consecințe ale abuzului de antibiotice:

■ Dezvoltarea unui cancer de sân. În
urma unor studii cu o durată de 17 ani, s-a
demonstrat că femeile care au folosit antibiotice mai mult de 500 de zile au manifestat risc dublu de a dezvolta cancer de
sân: procentul a crescut cu 100% (Sursa:
sfatulmedicului.ro).

■ Afecțiuni digestive și boli de colon. Pe
lângă bacteriile pentru care a fost luat, antibioticul poate ucide şi bacteriile bune din
organism, utile funcției digestive. De aceea
în perioada folosirii unui antibiotic pot
apărea grețuri, dureri de stomac, diaree, urticarie etc. Mai mult, distrugând aceste
bacterii bune antibioticele pot provoca o
boală severă, inflamatorie a colonului, numită colita cu C difficile, o bacterie care
trăiește în mod normal în intestin și care
cauzează probleme doar atunci când se
multiplică în mod excesiv și nu poate fi
controlată de bacteriile bune.
■ Perturbarea sistemului imunitar.
Rolul florei intestinale este decisiv nu doar
în procesul digestiv şi al asimilării nutrienţilor, ci şi în protecția întregului organism. Această funcţie de apărare se
datorează faptului că 70% din sistemul
imunitar este reprezentat de tractul digestiv. Prin folosirea în mod constant sau excesivă a antibioticelor, această funcție de
apărare este perturbată. Alături de predispoziția pentru dezvoltarea de boli cronice
degenerative, abuzul poate determina și
riscul declanșării unor boli autoimune, boli
în cazul cărora sistemul imunitar devine
confuz și atacă unul sau mai multe tipuri
de țesuturi sau organe din corp.
ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru Nicolescu-Zinca, șef la Clinique
Réseau Diamant.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Căutăm șoferi clasa 1 incorporați,
Canada și SUA, cu sau fără experiență.
Oferim 0,48$/milă. Tel: 438-403-6081.
Companie de transport angajează șoferi de
camion cu experiență de minim 2 ani sau
cu CFTR pentru USA și Canada. Salariu
între 55 și 60 cenți pe milă în funcție de experiență. Tel: 438-391-5810.

Companie situată în Saint-Laurent, specializată en cablaj electronic, caută muncitori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii
în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la biroul de
resurse humane: tania@rfmtl.com.
Firmă de fabricație situată în Laval
caută persoane pentru următoarele
posturi:
STRUNGAR
Strung convențional. Lucrări de precizie pe strung, mașină de găurit
radială și asamblaj de paliere
prelucrate pe strung.
SUDOR-ASAMBLOR MIG
Sudură de table de oțel de la 2 mm
până la 32 mm.

CUSTOMER SERVICE
Persoană bilingvă engleză-franceză
pentru relații cu clienții, luat comenzi
de piese, pregătit expedieri de piese și
alte activități conexe. Sunt necesare
aptitudini și cunoștințe tehnice.
Contactați Olivian
450 686 7422 | oec@corniver.com.
Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,
timp plin, minim 50 ore/săpt. Sunați la:
514-821-8595.

Post de portar la un bloc de condominiumuri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.
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pentru Canada/SUA. Minim doi ani de experiență sau CFTR. Oferim 0.55$/milă
(milajul camionului). Pentru detalii sunați
la 514-821-8595.

OFERTE SERVICII
Garaj de camion la Laval, 4430 boul. Dagenais O, H7R 1L5, poarta 5, oferă:
reparații camion, diagnostic, schimb de
ulei, schimb de ambreiaje, pregătirea
camionului pentru inspecția PEP și anuală.
Mecanici cu peste 20 ani de experiență,
servicii rapide, de calitate și fără programare. Preț promoțional pentru primii 100
de clienți. Vorbim franceză, engleză și
română. Tel: 450-627-6676 | 438-3915810.

IMOBILIARE

3½ și 4½ de închiriat în zonele NDG și
Hampstead pentru lunile aprilie, mai și
iulie. Apartamente mari, luminoase și renovate după cerințele viitorului locatar.
Concierge român. Detalii: 514-839-6450.

De închiriat, un foarte frumos apartament
în Ile de Soeurs, cartier foarte bun și securitar, bloc nou, toate elctromenajerele,
mașină de spalat și uscat în apartament, aer
condiționat. Blocul are piscină, gym, sală
de cinema. Chiria include garaj, electricitate, încălzire, apă caldă. Apartamentul e
de subînchiriat pâna pe 30 iunie, prin
cedare de contract. Chiria e de discutat,
până la 30 iunie, și revine la aproximativ
950$ pe lună. Pentru mai multe detalii:
mjemna@yahoo.com | 514-257-9749.

Superb apartament 2½ de închiriat,

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

Caut ajutor în instalare geamuri și uși.
Persoane serioase și cu experiență de
minim un an. Plată avantajoasă. Tel: 514591-3339, Eugen.

Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.
Emytrans caută șoferi incorporați clasa 1

demisol într-un duplex în Laval, zona
Des Laurentides/St-Martin, atmosferă
calmă, familială, ideal pentru o persoană
singură, liniștită și nefumătoare.
495$/lună. Mobilă, electricitate, căldură,
apă caldă incluse. Sunați la 514-6633179.

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile complet 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

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

MATRIMONIALE

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călătorii, muzică, literatură, arte, cinema și
multe altele doresc cunoștință cu o
doamnă cu vârsta între 30 și 49 ani, cu
sau fără obligații, pentru o relație bazată
pe comunicare, tandrețe, respect și pasiuni comune. Mă puteți contacta la adresa
mihai.calinescu18@gmail.com. Promit
să răspund toturor mesajelor primite.

50

.00

în

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 Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână 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 program: 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, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache,
J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450-435-1097.
www.bisericamontreal.org

Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, 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

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

MICA PUBLICITATE

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: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com

este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org
Mănăstirea Ortodoxă Greacă Panaghia
Parigoritisa, 827 Chemin de la carriere,
Brownsburg, QC, J8G 1K7. Sf. Liturghie în
fiecare sâmbătă, duminică și sărbătoare cu
cruce, ora 8.30; în vinerile din Postul Mare,
Acatistul Buneivestiri între orele 6-7 p.m.;
agapă frățească la încheierea slujbelor. Servicii religioase, la cerere, în română: botez,
parastas, etc. www.monastere.org | 450-6751392, preot slujitor Constantin Lungu.
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Mo men t de
Halep a depăşit-o pe Şarapova
ex c e p ț i e p e n t r u
în topul săptămânilor
scr im a r omâ neasc ă

SCRIMĂ | JUNIORI

TENIS | WTA

petrecute pe locul 1 în lume

Scrima românească a trăit un nou moment de excepţie
în data de 3 aprilie 2018, odată cu cucerirea unei noi
medalii la un Campionat Mondial, în probele dedicate
juniorilor, informează Mediafax. Astfel, echipa de spadă
juniori feminin a României a câştigat medaliile de argint la
Verona, după ce a fost învinsă de Italia în finala mare, scor
31-45. Pentru România au concurat: Alexandra Predescu,
Bianca Benea, Zsuzsa Schlier, Denisa Barosan. Antrenori:
Nicolae Ille şi Iulian Bratu.
Este prima medalie pentru scrima românească la un
Campionat Mondial, într-o probă de juniori, după o pauză
de zece ani.

Unde se duc banii
di n fot bal ?

FOTBAL | PREMIER LEAGUE

de săptămâni. Topul este dominat de
Steffi Graf, care a fost regina WTA pe
o durată de 377 de săptămâni. Este
foarte posibil ca Halep să urce tot mai
sus în această ierarhie a săptămânilor

petrecute pe locul I, întrucât ea a devenit lider incontestabil în circuit, la
o distanţă de 1.350 de puncte faţă de
Caroline Wozniacki (Danemarca), următoarea clasată.

N o u ă o r a ș e î n c u r s a p e n t r u a d eve n i
g a zd a Jo c u ri l o r O l i mp i c e d i n 2 0 2 6

Comitetul Olimpic Internaţional a
anunţat că nouă oraşe şi-au exprimat
intenţia de a organiza Jocurile
Olimpice de iarnă din 2026, informează News.ro. Cele nouă oraşe
sunt: Graz (Austria), Calgary
(Canada), Cortina d'Ampezzo şi un
proiect comun Milano-Torino (Italia),
Sapporo (Japonia), Stockholm (Suedia), Sion (Elveţia) şi Erzurum (Turcia). Acestea au înaintat dosare pentru
o primă fază de discuţii, care se va
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Simona Halep și Maria Șarapova.

JO 2026

Cluburile din Premier League au plătit în ultimul an
suma totală de 211 milioane de lire sterline (379,5 milioane de dolari canadieni) agenţilor de jucători, cu 37 de
milioane de lire sterline mai mult ca în anul precedent, informează un raport al Federaţiei Engleze de Fotbal (FA),
pentru perioada 1 februarie 2017 - 31 ianuarie 2018, citat
de News.ro.
Liverpool este clubul care a plătit impresarilor cea mai
mare sumă, 26,8 milioane de lire sterline, urmat de
Chelsea, cu 25,1 milioane de lire sterline, şi de Manchester City, cu 23,5 milioane de lire sterline. Nou-promovata
Huddersfield a plătit cel mai puţin, 2,5 milioane de lire
sterline. În sezonul 2017-2018, în Premier League s-au
făcut transferuri în valoare totală de 1,9 miliarde de lire
sterline (3,4 miliarde de dolari canadieni).

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

Numărul total de săptămâni petrecute de Simona Halep pe locul 1 WTA
a ajuns la 22, iar momentul poate fi
catalogat drept istoric pentru tenisul
românesc, consideră Mediafax. Şarapova, cvintuplă campioană de Mare
Şlem, a ocupat prima poziţie timp de
21 de săptămâni. Având în vedere că
Șarapova se află în prezent pe locul
41 WTA, este greu de crezut că ea va
putea depăși performanța româncei.
Halep a întrecut-o şi pe Tracy
Austin (SUA), o altă legendă a tenisului mondial care are în palmares tot 21
de săptămâni de domnie. Românca a
devansat şi alte nume importante în
topul săptămânilor petrecute în fotoliul de lider mondial, cum ar fi Kim
Clijsters (Belgia, 20), Jelena Jankovic
(Serbia, 18) sau Jennifer Capriati
(SUA, 17).
Pentru Simona, următoarea
provocare este să o depăşească pe Dinara Safina, jucătoare din Rusia ce a
condus ierarhia mondială timp de 26

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.

încheia în octombrie.
După această etapă, oraşele vor
prezenta dosarele de candidatură, iar
organizatoarea JO-2026 va fi desemnată în septembrie 2019.
Pentru JO din 2022 au candidat
doar Beijing şi Almatî (Kazahstan),
câştigătoare fiind desemnată capitala
chineză, care a găzduit şi JO de vară
din 2008. Ultima ediţie a JO de iarnă
a avut loc în februarie, în Coreea de
Sud, la Pyeongchang.
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Agitaţia,
graba, excesul şi imprudenţa
îţi pot cauza neplăceri. Dragoste: Conjuncţia dintre Venus şi stăpânul zodiei tale,
Marte, îţi da mult farmec şi îţi accentuează
predispoziţiile amoroase. Financiar: Situaţia financiară rămâne staţionară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în
zona capului şi predispoziţie spre lovituri. Dragoste: Vei avea
momente tensionate și contradictorii alături de partenerul de viaţă. Financiar: Nu
stai prea bine cu banii şi eşti predispus la
pierderi financiare. Posibilă excrocherie
sau fraudă.
GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Dacă ai
cumva un deficit mineral,
acesta s-ar putea agrava,
conducând la spasme sau crampe.
Dragoste: În ciuda atmosferei destul de
încărcate, îţi păstrezi înclinaţiile visătoare
şi romantice. Financiar: Ar fi bine să
încerci să îţi drămuieşti banii şi să
achiziţionezi numai lucruri absolut necesare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere mai multă atenţie
acum: regimul lichidelor în organism.
Dragoste: Este posibilă o ruptură, un conflict sau alt eveniment mai puțin plăcut.
Financiar: Trebuie să înveţi să mai tai din
cheltuieli şi să te rezumi la strictul necesar.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer
proaspăt,
primăvăratec,
ceea ce demonstrează că eşti sănătos şi în
plină formă. Dragoste: Relaţia cu
partenerul de viaţă nu e în cea mai strălucită fază. Posibile certuri din cele mai
banele motive. Financiar: Situaţia financiară este staţionară.
FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Cu Jupiter
în casa sănătăţii, nu ar
trebui să-ţi faci griji.
Dragoste: Gelozia, posesivitatea, teama
permanentă de a nu fi trădat ţi se cuibăresc
în suflet. Financiar: Este o perioadă activă şi prosperă, însă trebuie să ai grijă,
căci banii îţi pot scăpa foarte uşor printre
degete.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu ar fi mai bine
să ceri un sfat specializat
care să-ţi alunge teama din
suflet? Dragoste: Unde e toleranţa,
diplomaţia şi amabilitatea cu care reuşeşti
întotdeauna să te faci iubit? Financiar:
Treci printr-un moment mai stresant şi
trebuie să depui un efort serios ca să faci
faţă situaţiei.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă
bună şi faci mişcare multă,
ceea ce îţi asigură o sănătate
de invidiat. Dragoste: Chiar şi relaţiile
vechi, „consacrate”, pot intra într-un blocaj comunicațional. Financiar: Stabileşti
contacte utile, afli informaţii interesante şi
atragi banii.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Fii prudent
deoarece poţi avea probleme cu gâtul sau cu căile
respiratorii superioare. Dragoste: Trăieşti
momente de emoţie, de surescitare, arzi ca
o flacără pentru persoana iubită. Financiar: Poţi rezolva totul cu brio, dar cu o
condiţie: să nu dai banii pe nimicuri. Mai
mult ca ricând, pruența e recomandată.
CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Eşti predispus la probleme cu ficatul
sau digestia, dar din fericire
nu se întrevede nimic grav. Dragoste:
Dacă nu ai pe cineva la suflet, acum ai
toate şansele să pui ochii pe o persoană
care corespunde criteriilor tale amoroase.
Financiar: Eşti OK, dar vrei şi mai mult.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Poţi avea
probleme cu genunchii, cu
articulaţiile şi cu ligamentele. Dragoste:
E posibilă producerea unui eveniment
notabil sau cunoaşterea cuiva care va avea
un rol deosebit în viaţa ta. Financiar: Stai
relativ bine şi nu vei avea dificultăţi
financiare majore.
PEŞTI

(19 februarie - 20

Sănătate: Vei fi
excesiv de nervos şi ar fi
bine să te manifeşti cu
prudenţă. Dragoste: Mulţumeşte-te cu
puţin, ca să fie linişte acasă! Financiar:
Eşti mulţumit că toate revin la normal,
încetul cu încetul. Intri într-o perioadă
dinamică, îţi iese bine tot ce întreprinzi.
martie)

Va asteptam cu preparate de Pasti!
COZONACI PROASPETI, facuti in laboratorul propriu
PASCA, DROB, OUA VOPSITE
PREPARATE TRADITIONALE ROMANESTI
Sarmale █ Salata de boeuf █ Vinete █ Icre

BA NC URI

☺O blondă într-o farmacie:
- Aveţi ochelari?
- Pentru soare?
- Nu, nu, pentru mine!

☺- Vai dragă, bărbaţii ăştia nu au niciun
pic de logică!
- Cum aşa, dragă?
- Azi a trebuit să-i explic unui poliţist mai
mult de o oră că ieri eram cu alte sandale,
din cauza asta permisul de conducere se
află în altă poşetă.

☺Bulă la frizeria unităţii stă pe un scaun
învecinat cu cel pe care stătea un ofiţer.
Vroia anume să se tundă pentru permisia de
a doua zi. După ce a fost tuns, ofiţerul e întrebat de frizer:
- Să vă dau cu gel şi apă de păr?
- Nu, nu în niciun caz, dacă miros aşa se
gândeşte nevastă-mea că am fost iarăşi în
bordel!
La care Bulă:
- La mine puteţi liniştit să daţi şi cu gel şi cu
apă de păr, prietena mea nu ştie cum
miroase în bordel!
☺Un bătrân octogenar vine la doctor:
- Doctore, mâine mă însor!
- Bine, şi câţi ani are mireasa?
- 20.
- Aha, trebuie să vă avertizez: orice activitate sexuală ar putea fi fatală. Bătrânul cade
pe gânduri:
- Asta e ! Dacă moare... moare !

☺Trei prieteni se laudă cu nevestele lor.
Primul:
- Eu am o nevastă ca o libelulă!
Al doilea:
- Nevăsta-mea e ca o căprioară!
Al treilea stă, se gândeşte şi după cinci
minute zice:
- Păi... nici a mea nu prea seamăna a om!

☺-Dragul meu, ce preferi, o femeie
frumoasă sau una inteligentă?
- Nici una, nici alta, ştii doar că eu te
iubesc numai pe tine.

☺Mulți oameni cheltuiesc averi ca să înconjoare lumea. Eu beau bine și se învârte
lumea în jurul meu!
☺Cum ia un bărbat o decizie importantă ?
Îşi cuprinde capul în mâini, închide ochii,
gândeşte profund, îşi ascultă conştiinţa şi
apoi spune cu hotărâre:
- Nevastă, cum crezi c-ar trebui să facem?

☺O doamnă în vârstă, ieşind din cabinetul ginecologului, se întoarce şi-l întreabă
pe tânărul doctor:
- Maică-ta ştie cu ce te ocupi tu aici?
☺ - Sper că ai prezervativul la tine!
- Nu, dragă, dar am analizele la zi, n-am
SIDA!
- Foarte bine, n-aş fi vrut să o iau a doua
oară!

514-743-8509 4 0

DE ANI DE EXPERIENTA
CANADIANA

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

■

■

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
■

Estimare gratuita la comanda
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Toate produsele noastre sunt preparate si afumate
in magazinul din Laval - Retete ardelenesti!

Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie

LAVAL

0
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de la

4 9 +t x

$
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20
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Branza
Philadelphia

4
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Chardonnay
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Curmale
Daia
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Branza feta
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Fasole si naut
Cedar
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Bere
Tuborg

$

$
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CaféRite
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Biscuiti
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Croissants
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$
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Persil
Europa

540 ml

1
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Sos de rosii
Belgusto
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$

4
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