DR. CĂTĂLINA CURCEANU, LAUREATĂ A GALEI „100 PENTRU CENTENAR”
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ROMÂNI DE SUCCES

Dr. Cătălina Curceanu, laureată a Galei „100
pentru Centenar”
Cătălina Curceanu, un nume sinonim cu excelența, cercetarea de vârf și recunoașterea la
nivel mondial, a fost premiată la Roma în cadrul Galei „100 pentru Centenar”.
►

Încă o recunoaștere la cel mai înalt nivel pentru dr. Cătălina Curceanu, distinsă cu premiul „100 pentru Centenar”.

Dr. Cătălina Curceanu, prim cercetător
în domeniul fizicii particulelor elementare
şi al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) și colaboratoare din
2010 a publicației noastre la rubrica de „Știință și Tehnologie”, s-a regăsit pe lista celor
10 premiați în cadrul Galei „100 pentru
Centenar”, desfășurată în data de 22 iunie,
la sediul Academiei Română din Roma.
Gala „100 pentru Centenar” este un
proiect al Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni (MRP) prin care 10 români de
succes, care excelează în domeniile lor de
activitate și contribuie la păstrarea și promovarea identități românești peste hotare,
din 10 țări cu comunități semnificative de

români, vor primi distincții simbolice din
partea Guvernului României.
Dr. Curceanu conduce în prezent echipa
de cercetători ai Laboratorului Frascati al
Institutului Național de Fizică Nucleară din
Italia (LNF-INFN) care participă la o cercetare extrem de importantă privind explorarea efectelor cuantice pe o scară mai
mare, anume dacă se pot observa suprapuneri cuantice de obiecte macroscopice.
Intitulat TEQ (Testing the large-scale limit
of quantum mechanics), acest proiect reunește opt grupuri de vârf la nivel de cercetare europeană și se bucură de sprijinul
financiar al Comisiei Europene, prin programul său Horizon2020.
Totodată, cercetătoarea de origine ro-

mână conduce și experimente de fizică nucleară la acceleratorul de la Frascati
(DAFNE), ce au obiectivul de a înțelege
„inima” stelelor de neutroni.
În paralel cu munca de cercetare, dr.
Curceanu desfășoară și o susținută activitate de diseminare științifică și educațională, susținând seminarii în universități,
centre de cercetare sau școli, și colaborând
la numeroase publicații din România, Italia,
Canada și Australia.
În 2017 dr. Curceanu a fost recompensată cu „Emmy Noether Distinction for
Women in Physics” de către Societatea Europeană de Fizică pentru cercetările sale
deschizătoare de drumuri și pentru faptul că

este un model excepțional pentru alte femei
care activează în domeniul cercetării științifice. Ea este laureată a premiilor „Visiting International Scholar” (VISA) din
partea Universității Wollongong din Australia (2017) și „Women in Physics Lecturer”, acordat de Institutul Australian de
Fizică (2016). Dr. Curceanu se numără de
asemenea şi printre câștigătorii premiului
„Science and the Big Question” oferit de
Fundația John Templeton pentru cercetarea
sa asupra principiului de excluziune (ce explică de ce materia nu colapsează spontan
în Univers). Prin intermediul acestui program sunt finanțate cele mai bune proiecte
de cercetare la nivel internațional, axate pe
probleme științifice de maximă importanţă.

Iată ce a declarat Cătălina Curceanu la
primirea distincției din cadrul Galei „100
pentru Centenar”: „Acest premiu înseamnă
în primul rând că țara mea de origine nu
numai că nu m-a uitat - dar este mândră de
mine, într-o astfel de ocazie unică și spectaculoasă, precum sărbătorirea a 100 de ani
de la Marea Unire. Sunt foarte fericită pentru primirea acestui premiu și, cu această
ocazie mă gândesc la importanța unei Europe unite și puternice, o Europă care nu se
teme de viitor, ci visează și investește în
tineri pentru a-și realiza visele. Cât despre
România la 100 de ani de la Marea Unire,
cred că atât țara, cât și românii au un
potențial foarte ridicat, însă este necesară
cultivarea acestuia prin educație, printr-o
scară a valorilor care ține cont de conținut și
nu de aparențe. Mai puține vorbe și mai
multe fapte. La mulți ani!”.
Până în prezent, Gala „100 pentru Centenar” s-a desfășurat în Belgia (Bruxelles,
16 mai), Portugalia (Lisabona, 3 iunie),
Italia (Roma, 22 iunie) și Marea Britanie
(Londra, 23 iunie). Proiectul MRP „100
pentru Centenar” va continua în Grecia
(Atena), Spania (Madrid), Germania
(Berlin), Franța (Paris), Israel (Ierusalim) și
SUA (Washington).
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NOUA GENERAIE

O româncă a câștigat premiul de creație la
concursul Cégeps en spectacle
Tânăra Alexandra Negru este laureata premiului pentru
creație la Cégeps en spectacle, cel mai important concurs la
nivel provincial privind artele scenice, destinat studenților din
rețeaua de colegii publice.
►

a postului Télé-Québec, care valorizează
și difuzează arta și cultura quebecheză) și
a fost decernat celor două studente de la
Școala de muzică Vincent d’Indy pentru
„prestația plină de emoție, magnifica
peniță și originalitatea în simplicitate a
compoziției”.
În ciuda vârstei fragede, Alexandra
Negru a parcurs deja un drum lung, în care
munca sa neobosită a fost răsplătită de
succese. Primul său contact important cu
publicul l-a avut în 2015, când a interpretat la pian o compoziție originală, în fața a
3.000 de spectatori la Sala WilfridPelletier de la Place des Arts. A participat,
de asemenea, la turneul Orchestrei Arthémuse (a Colegiului Durocher din SaintLambert) în Franța (Marsilia și Nîmes) în
2013 și tot cu această orchestră a participat la Festivalul quebechez Classica,
ediția 2015, interpretând la pian o compoziție proprie.

Anul acesta Alexandra Negru a terminat un dublu DEC (Diplôme d'études
collégiales) la Colegiul Brébeuf în multimedia și la Școala de muzică Vincent
d’Indy în compoziție muzicală. Ea a studiat pianul clasic, vioară, alto și flaut.
Visul său este să compună muzică de film
și drept urmare își va continua studiile la
Université de Montréal în compoziție instrumentală. Alexandra a semnat deja
coloana sonoră pentru câteva scurt metraje, cel mai recent fiind intitulat Plume,
un proiect la care a colaborat cu partenera
sa din concursul Cégeps en spectacle, Sophie Chan Kong R., care a scris scenariul.

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.

Alexandra Negru (pian) și Sophie Chan Kong R. (voce) în finala concursului Cégeps en
spectacle, unde au câștigat premiul pentru creație. FOTO: RIASQ | Flickr.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

Anul acesta, la cea dea 39-a ediție a concursului Cégeps en spectacle
premiul pentru creație a
fost decernat tinerei
Alexandra Negru (19
ani) pentru compoziția
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Dreptul muncii: concediere, CSST, hărțuire
psihologică
Drept fiscal: contestare avize de cotizație federale și provinciale

sa muzicală intitulată Carpe Diem. Piesa a
combinat muzica și arta oratorie și a fost
interpretată la pian chiar de către compozitoare, cu o partitură vocală interpretată în stilul slam de solista Sophie Chan
Kong R. (17 ani), cu care Alexandra partajează această distincție.
Premiul a fost însoțit de o bursă în valoare de 1.500$ din partea lui Fabrique de
Culture, (platformă numerică multimedia
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ROMÂNIA | JUSTI IE

Dragnea în Rusia, Cehia, Bulgaria și Polonia
PINCU SFARTZ
info@accentmontreal.com

Mi s-a părut interesant de aflat ce ar păți
Liviu Dragnea, cum ar putea fi condamnat
sau achitat, dacă ar fi cetățean și funcționar
public în Rusia, Cehia, Bulgaria sau Polonia - asta pentru a domoli oleacă disputele
aprinse legate de modificarea Codului penal
al României.
Mi-am băgat „picioarele în apă rece” și
m-am apucat să traduc din cele patru limbi
slave - pe care le stăpânesc într-o măsură
variabilă (rusa este limba copilăriei mele,
deci cea de bază!). Prin urmare, iată extrase
traduse de mine din:
CODUL PENAL AL FEDERAIEI RUSE
Articolul 286 - Abuzul în obligațiile de serviciu
1. Făptuirea de către o persoană oficială a
unor acțiuni care depășesc limitele atribuțiilor sale și care atrag după sine o încălcare
semnificativă a drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor sau a unor organizații,
ori a intereselor protejate prin lege ale societății sau statului, se pedepsesc cu:
amendă de până la 80.000 de ruble; sau cu
valoarea salariului sau a altor venituri ale
celui condamnat pe o perioadă de 6 luni;
sau cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a practica o anumită activitate pe o perioadă de până la 5 ani; sau
cu efectuarea de muncă silnică pe un termen de până la 4 ani; sau cu privare de libertate pe un termen de până la 4 ani.
2. Aceeași faptă, săvârșită de o persoană
care ocupă o funcție guvernamentală a Federației Ruse sau o funcție guvernamentală
a unui subiect al Federației Ruse, precum și
cea de conducător al unui organ de administrație locală, se pedepsește cu: amendă
de la 100.000 la 300.000 de ruble; sau cu
valoarea salariului sau a altor venituri ale
celui condamnat pe o perioadă de la unu la
2 ani; sau cu efectuarea de muncă silnică pe
un termen de până la 5 ani, cu sau fără privarea dreptului de a ocupa anumite funcții
sau de a practica o anumită activitate timp
de până la 3 ani; sau cu privarea libertății
pe un termen de până la 7 ani, cu sau fără
dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a
practica o anumită activitate timp de până
la 3 ani.

Deci dacă domnul Dragnea ar fi fost
cetățean al Federației Ruse, s-ar fi încadrat
pentru fapta sa în alineatul 1 și ar fi fost
condamnat conform alineatului 2, prin calitatea sa de „conducător al administraţiei
locale” (recte în România președinte de
Consiliu județean), fie la 7 ani de închisoare
(undeva prin Magadan, unde iarna sunt
minus 50 grade Celsius), fie la 5 ani de
muncă silnică (undeva prin taigaua siberiană, la tăiat copaci, dar și acolo, la Iakutsk
de exemplu, este la fel de răcoare!) și o
amendă echivalentă cu veniturile sale pe o
perioadă de la 1 la 2 ani, cu sau fără interaccentmontreal.com

Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, recent, la trei ani și jumătate de închisoare pentru abuz în serviciu. Decizia nu este definitivă. Definiția abuzului în serviciu
din noul Cod Penal adoptat de Parlament va avea ca efect stoparea dosarelor unor politicieni precum Liviu Dragnea.

dicția de a mai apărea în funcții publice.

CODUL PENAL DIN REPUBLICA CEHĂ
Articolul 328 - Abuzul în funcții oficiale
Să-l vedem acum pe domnul Dragnea,
cetățean al Republicii Cehia, într-o funcție
publică și săvârșind un abuz, care la cehi nu
mai este „gradat” ci este pur și simplu un
abuz. Iată prevederea extrem de succintă
din Codul penal al Republicii Cehia: Cine
desfășoară acte ilegale în cadrul autorității
statului, a administrației locale, din instanțe
judiciare sau a altor autorități publice, sau
cine efectuează un act care poate fi executat numai de către autoritățile administrației
de stat, de administrația locală, de instanțe
judiciare sau de alte autorități publice, este
pedepsit cu închisoare de până la doi ani.
Scurt și cuprinzător! Fără alte discuții,
domnul Dragnea Liviu ar intra „la bulău”
pentru o perioadă de 2 ani.

CODUL PENAL DIN BULGARIA
Abuzul în serviciu
Să trecem Dunărea la frații bulgari, care
tare s-au mai mirat de ce fac vecinii de peste
Dunăre cu codul lor penal. La bulgari sunt
câteva articole care condamnă abuzul în
serviciu și tare NU mă tem că Domnul
Dragnea este cuprins… în toate! Iată cum
pedepsesc ei abuzul:
Art. 282. (1) (modificarea SG 28/82)
Funcționarul care încalcă sau nu-și îndeplinește atribuțiile sau depășește autoritatea sau drepturile sale, în scopul
procurării de avantaje pentru sine sau pentru o altă persoană, sau care provoacă daune
altei persoane și acest lucru duce la consecințe negative majore, se pedepsește cu
închisoare de până la 5 ani, instanța putând
pronunța, de asemenea, privarea de drepturi
în temeiul art. 37 punctul 6, sau cu muncă
corecțională.
(2) (modificarea SG 28/82 SG 89 din 1986)
Dacă fapta a cauzat consecințe majore sau
a fost săvârșită de o persoană care deține o
poziție de responsabilitate, pedeapsa va fi
închisoarea de la unu la 8 ani, instanța
putând pronunța, de asemenea, privarea de

drepturi în temeiul art. 37, poziția 6.
Art. 283. (modificarea SG 26 din 1973, nr.
28 din 1982) Un funcționar care folosește
poziția sa oficială pentru a obține pentru
sine sau pentru un altul un beneficiu ilegal,
se pedepsește cu privațiune de libertate de
până la 3 ani.
Art. 284. (1) Funcționarul care aduce prejudicii statului, unei întreprinderi, organizații sau persoane, sau divulgă informații de
serviciu, conștient că acestea sunt un secret
oficial, este pedepsit cu închisoare de până
la 2 ani sau muncă corecțională.
Eu aș opta pentru art. 282 alineatul 2 de
mai sus, întrucât domnul Dragnea a fost
persoană oficială (președinte de Consiliu
județean). Deci, dacă acesta ar fi fost
cetățean bulgar, ar fi primit o pedeapsă cu
închisoarea de până la 8 ani, cu posibilitatea
privării unor drepturi.
CODUL PENAL DIN POLONIA
Articolul 231 - Abuzul în funcții
În sfârșit, să vedem ce pedeapsă ar fi
primit domnul Dragnea ca cetățean polonez
săvârșind aceeași faptă. Iată ce prevede
Codul penal polonez, cu o referire foarte
precisă la definiția funcției de „funcționar
public” - definiție pentru care ai noștri vajnici deputați și senatori s-au dat de ceasul
morții ca să nu fie „funcționari” care va să
zică, ci „demnitari de stat”!
1. Codul penal prevede că un funcționar
public care, depășindu-și atribuțiile sau
nerespectându-le (prin omisiune și/sau neexecutare corespunzătoare sau prin neglijență în îndatoririle sale) acționează în
detrimentul interesului public sau privat,
este pedepsit cu închisoare de până la 3 ani.
2. În cazul în care funcționarul acționează
pentru a obține foloase financiare sau personale, fapta se pedepsește cu închisoare de
la un an la 10 ani (de exemplu mită).
Aceeași prevedere se aplică indiferent dacă
funcționarul obține foloase pentru sine sau
PENTRU ALTĂ PERSOANĂ (sublinierea
îmi aparține - n.a.).
3. Pentru daune semnificative, pedeapsa

Într-un Quebec plin de accente

este amenda sau închisoarea de până la 2
ani.
Potrivit articolului. 115 p. 13, sunt
funcționari publici următorii: președintele;
deputații, senatorii, consilierii de stat; deputații în Parlamentul European; judecătorii, juraţii, procurorii, funcţionarii
autorității de anchetă financiară sau ai autorității superioare de anchetă financiară,
notarii; angajaţii administrației publice, ai
altor autorităţi de stat sau locale (cu excepția cazului când persoana efectuează
numai servicii), precum și alte persoane în
domeniu autorizate să emită decizii administrative; angajaţii corpului de control al
statului sau al autorității de control a
administrației publice locale; persoanele
care dețin o funcție de conducere în alte instituții de stat; funcționarii organismului
responsabil pentru protecția siguranței publice sau funcționarii serviciului penitenciar; persoanele care efectuează serviciul
militar activ; angajaţi ai instanței penale internaționale.
Deci în Polonia, dl. Dragnea ar fi fost
considerat funcționar și întrucât ar fi comis
un abuz cu implicații financiare „în folosul
altei persoane” (nu se specifică, dar se subînțelege că „altă persoană” poate fi una fizică sau juridică), ar fi primit o pedeapsă cu
închisoarea de la un an la 10 ani.
În niciunul din sistemele penale vecine
cu România, dintre cele menționate mai
sus, NU există alternativă cu „închisoarea
la domiciliu” sau ultra-invenția românească
cu închisoarea de sâmbătă și duminică!
Fără părere de rău (sunt un adversar al
„iertării păcatelor” de interes național şi
politic), se pare că s-ar fi făcut mai multă
dreptate în Polonia, Cehia, Bulgaria și
Rusia decât în România, unde sistemul juridic este îndoit ca o bară elastică din cauciuc spre direcția nevoilor unui singur om Liviu Dragnea. Un om care nu numai că se
crede atotputernic, dar chiar exercită un
abuz total de putere, ciracii din jurul său,
cei investiți de popor pentru a conduce
democratic țara, comportându-se ca niște
sclavi umili și îndeplinindu-i „conducătorului iubit” toate „pohtele”!

În concluzie, în conformitate cu Codurile penale ale celor patru țări menționate, Dragnea nu ar fi scăpat de pedeapsa
de închisoare cu executare. Asta în cel mai
bun caz, căci în Rusia ar fi avut probabil
soarta prizonierilor și deportaților români
de după cel de-al Doilea Război Mondial.
Nu-l compătimiți! Dacă ar fugi de
pedeapsă, așa cum se obișnuiește în România de azi, nu ar fugi în Rusia, ci undeva
într-o țară caldă - prin apropiere de Costa
Rica!
Pincu Sfartz este colaborator al publicației
online Acum, la care scrie din 2012. Puteți
citi mai multe din articolele sale la
www.acum.tv.
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LUPTA ANTICORUP IE

Bilanțul DNA sub
conducerea lui Kovesi

Laura Codruța Kovesi a preluat șefia DNA în 2013.

În cei cinci ani cât la șefia Direcției Naționale Anticorupție s-a
aflat Laura Codruța Kovesi, instituția a trimis în judecată 68 demnitari. Dintre aceștia au fost
condamnați definitiv 37 - 9 miniștri
și foști miniștri, 21 de deputați, 6
senatori și un europarlamentar, se
arată într-un raport publicat în data
de 9 iulie pe site-ul DNA, ziua în
care președintele Iohannis a semnat
decretul de revocare a d-nei Kovesi
din funcţia de procuror-şef al acestei instituții.
Printre numele cunoscute care
au ajuns în instanţă se numără fostul premier Victor Ponta, actualul
lider PSD, Liviu Dragnea, şeful
Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sau ministrul
finanţelor, Darius Vâlcov. Lor li se
adaugă o lungă listă de prefecţi şi
primari care au fost trimişi în judecată.
Dosarele penale au adus cu ele

Ro m â n i a , p r i n t r e ț ă r i l e c u
cea mai m ar e s căde r e a
i n d i c e lu i d e m o c r a ț i e i

DECLINUL DEMOCRA IEI

şi impunerea de sechestre asiguratorii pentru recuperarea prejudiciilor, în ultimii 5 ani fiind blocate
bunuri şi bani în valoare de 2 miliarde de euro.
În raport se face referire şi la
procentajul achitărilor, care s-a
menţinut la 10%, fiind sub media
europeană. Un alt aspect evidenţiat
în document este şi încrederea publică pe care a câştigat-o DNA prin
faptul că nu a avut reţineri „în a
atinge vârful piramidei reţelelor de
corupţie”.
Activitatea DNA a fost lăudată
de Comisia Europeană, instituția
fiind considerată un model de bune
practici la nivel european. În tot
acest timp, Laura Codruța Kovesi a
fost privită ca simbolul luptei anticorupție din România.
Reamintim că pe 22 februarie
a.c., ministrul Justiţiei Tudorel
Toader a cerut revocarea şefei
DNA, reţinând în sarcina acesteia

20 de „acte şi fapte de netolerat întrun stat de drept”. Printre acestea,
Toader a menţionat ancheta în cazul
OUG 13, refuzul de a se prezenta la
audierile din Parlament, falsurile
din dosare, lipsa unei reacţii adecvate în cazul presupuselor abuzuri
de la DNA Ploieşti, precum şi
afectarea imaginii României prin
dezinformarea forurilor europene.
În data de 30 mai, Curtea Constituţională a României a decis că
există un conflict instituţional, după
ce Guvernul a sesizat un posibil
conflict între Executiv şi Preşedinţie, ca urmare a faptului că preşedintele Klaus Iohannis a refuzat să o
revoce pe Laura Codruţa Kovesi.
Drept urmare, Curtea Constituțională a decis că emiterea decretului de
revocare din funcţie a procurorului
șef al DNA de către președinte este
calea de urmat pentru ieșirea din
conflict. Președintele Iohannis a
semnat acest decret pe 9 iulie. AM

Un studiu realizat de Varieties of Democracy (V-Dem)
Project arată că România se află printre ţările care au prezentat o scădere semnificativă în indicatorul democraţiilor liberale în ultimii doi ani, informează cursdeguvernare.ro.
Indicatorul, Liberal Democracy Index (LDI), evaluează
dacă într-un stat există alegeri libere şi corecte, dacă liderii
sunt constrânşi de statul de drept, de supravegherea parlamentului şi a sistemului judiciar şi dacă libertăţile civile sunt
protejate.
În 2015, România avea un LDI de 0.61. În 2017, acesta a
scăzut la 0.49. Astfel, România este considerată ca fiind o țară
cu o „democrație electorală”, unde deși există alegeri, lipsește
dezbaterea iar participarea slabă la vot legitimează o clasă
politică populistă, nepreocupată de interesul public.
Pe scara indicelui democrației, deasupra democrației electorale se află democrația autentică, care caracterizează țările
nordice, iar dedesubt se află autocrația electorală, prezentă în
Turcia, și apoi autocrația.
Pe lângă România, țările care au înregistrat cele mai mari
scăderi ale indicatorului democrației liberale sunt Brazilia,
Polonia, Croaţia, Turcia şi SUA.
Studiul arată că la nivel global, democrația este în declin.
Tendința este vizibilă în întreaga lume, afectând puternic Europa şi continentul american. Pentru prima oară din 1979,
numărul ţărilor cu un indice al democraţiei în scădere (24) este
acelaşi cu cel în care indicele este în creştere.
În plus, doar 15% din populaţia lumii trăieşte în ţări în care
toată lumea, indiferent de sex sau de statutul socioeconomic,
are acces egal la puterea politică.
Patru dintre cele mai populate zece ţări din lume au fost
afectate de procesul de „autocratizare”: India, SUA, Brazilia
şi Rusia. O scădere semnificativă a avut loc în SUA, ţara care
a căzut 24 de locuri în clasament în ultimii doi ani, de la locul
şapte în 2015 la 31 în 2017, notează aceeași sursă citată. AM

Administrator agreat, Consultant certificat in Management
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Tiberiu Dianu: De la
Vă prezentăm un interviu realizat de scriitorul Florin Predescu la Washington, DC cu Tiberiu Dianu, profesor de lingvistică la Departamentul de Stat al SUA, expert judiciar în probleme de drept româno-american și autor a mai multor cărți și articole de specialitate în drept și ştiinţe sociale şi politice, publicate în
România, Statele Unite, Marea Britanie, Olanda, Ungaria ş.a.
►

„Percepțiile României de către
americani sunt aşezate pe mai
multe paliere.”

FP: Ca român-american, cum consideri
că percep americanii România?
TD: Percepțiile României de către americani sunt aşezate pe mai multe paliere.
Sunt americani care vizitează sau lucrează
în România, americani care discută cu
români-americani în Statele Unite, precum şi americani care se informează pe
cont propriu despre România din Statele
Unite. Aşadar, percepţiile acestor grupuri
de americani variază de la caz la caz.
FP: Ai o experienţă de peste 20 de ani ca
profesor de limbă şi cultură română în
zona Washington, DC. Cum se împacă
activitatea ta de profesor de limbă şi
cultură română cu cea de analist politic?
TD: Activităţile mele se îmbină destul de
armonios, în măsura în care studiul de
limbă română este susţinut de expuneri de
cultură şi civilizaţie. În orice caz, datorită
varietăţii de opţiuni politice existente, expunerile trebuie să fie imparţiale.

Într-o a doua etapă, după absolvirea
„De timpuriu publicaţiile mele revista şcolii, o pictură premiată, pe care
aveau subiecte legate de Ame- eu o denumisem „Insurecţia armată de la Facultăţii de Drept din Bucureşti, am pu23 August 1944”. Redactorul-şef al revis- blicat ca tânăr jurist atât articole, cât şi
rica.”
Florin Predescu: Cum defineşti rolul
analistului politic din SUA?
Tiberiu Dianu: Analistul politic trebuie
să fie un fin observator al realităţilor locale şi internaţionale. În măsura în care
analizele lui sunt pertinente, el devine şi
formator de opinie.

FP: Eşti român, dar locuieşti în Statele
Unite. În ce măsură se adresează publicaţiile tale cititorilor din România şi
Statele Unite?
TD: Activitatea mea publicistică este
cuprinsă în mai multe etape. Am publicat
de timpuriu, ca elev, în revistele şcolare.
Am absolvit şcoala generală, gimnaziul şi
liceul în oraşul Piteşti, judeţul Argeş. În
1969 eram elev în clasa întâia la Şcoala
generală nr. 11 şi mi s-a publicat în Aripi,

tei însă, nu ştiu din ce motiv, i-a schimbat
titlul în „Războiul din Vietnam”, pe atunci
în plină desfăşurare şi probabil că a fost
influenţat de mişcările de protest americane din acele vremuri.
În 1980, ca licean, am publicat în revista Sânziana a Liceului „Zinca Golescu”
(actualmente Colegiu Naţional) mai multe
articole originale şi traduceri din poeţi clasici englezi (Byron, Shelley), formaţia
ABBA (la modă atunci) şi mişcarea
hippie din Statele Unite. Revista a obţinut
Premiul întâi pe ţară la categoria de Reviste şcolare. Cred că şi articolele mele au
avut o contribuţie, deoarece după premiere, revista a fost expusă timp de mai
multe săptămâni în vitrina Librăriei
„Mihai Eminescu” din centrul oraşului,
deschisă la paginile cu articolele mele. Aş
putea spune că încă de timpuriu publicaţiile mele aveau subiecte legate de America.

service la domiciliul dvs. sau la atelier

cărţi de specialitate, în drept, politică şi
sociologie. Ca un fapt inedit, cărţile mele
publicate în România au apărut fie în ediţii
bilingve, româno-engleze, fie în limba
română cu rezumat în limba engleză. Am
avut această iniţiativă de la început, pentru
că doream ca aceste cărţi să aibă o expunere internaţională. Şi au avut, întrucât
ele au fost ulterior achiziţionate de
nenumărate biblioteci universitare şi
agenţii internaţionale.
O a treia etapă cuprinde publicaţii de
limbă engleză (articole, rapoarte şi cărţi),
apărute în perioada studiilor mele în
străinătate (Franţa, Marea Britanie şi
Statele Unite).
În fine, o a patra etapă, cea prezentă,
de activitate profesională în Statele Unite,
constă în publicarea de articole de analiză
politică, scrise în limba engleză şi traduse
ocazional în româneşte.

„Explozia de naţionalism din perioada actuală nu este specifică
numai Americii.”

FP: Articolele tale mai recente analizează amănunţit şi documentat activitatea administraţiei preşedintelui
Donald Trump. Patriotismul american
este perceput ca un factor care revine
în forţă pentru consolidarea naţiunii.
Crezi că naţiunea americană se află în
pericol?
TD: Naţiunea americană s-a aflat în faţa
mai multor răscruci de-a lungul istoriei
sale, iar în prezent mai toţi analiştii
conchid că suntem în faţa unei alte
răscruci. Aşa-numita explozie de naţionalism din perioada actuală nu este specifică numai Americii, ci şi Europei, Rusiei
şi unor părţi din Orientul Mijlociu şi
Africa. Este adevărat însă că, datorită influenţei Statelor Unite în lume, evenimentele de aici au un rol de catalizator şi
pentru alte regiuni.
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stânga la dreapta
„America este, în primul rând, o
stare de spirit”

FP: Cum traduci sintagma „a fi american”?
TD: America este, în primul rând, o stare
de spirit şi apoi este o ţară. Dacă America
nu ar fi existat, ea ar fi fost, cu siguranţă,
inventată. Pentru mine a fi american
înseamnă racordarea la un set de valori
care include credinţă în Dumnezeu, patriotism, spirit de liberă iniţiativă, muncă
susţinută cu rezultate performante, drepturi individuale care nu aduc atingere
drepturilor altora, precum şi spiritul individual de caritate.
FP: Crezi că odată cu venirea la putere a
administraţiei Trump se poate vorbi de o
divizare împinsă până la secesiune a
naţiunii, produsă de democraţi şi republicani?
TD: Societatea americană a avut perioade
de divizare şi în timpul administraţiilor
anterioare, iar acest fenomen nu este deloc
nou. America a supravieţuit războiului, fie
că a fost revoluţionar (1775-1783), de invazie (1812-1815, 1939-1945) sau civil
(1861-1865). Unii vorbesc acum de un
posibil „al doilea război civil”. Acum se
profilează două tabere. Una apără dreptul
constituţional la port-armă şi susţine
războaiele Americii atunci când aceasta
este ameninţată. Alta este antirăzboinică
atunci când America luptă în afară şi belicoasă când este pace înăuntru. Astfel
încât, în caz de conflict între cele două
tabere, raportul de forţe mi se pare de la
început inegal, iar rezultatul - uşor previzibil.

„Cred că
României”

viitorul

aparţine

FP: Crezi că Statele Unite îşi exercită
hegemonia în lume, iar rolul lor de
partener loial le este pus în discuţie de
unii aliaţi europeni, în general, şi de cei
români, în special?
TD: Există această percepţie în rândul
unora. Aş menţiona însă faptul că Statele
Unite nu forţează pe nimeni să intre în

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

Tiberiu Dianu: Repere
biografice
vreo alianţă. Alianţele se constituie firesc,
în funcţie de interesele specifice ale
părţilor. Este adevărat că, datorită capacităţii militare proprii, de neegalat până
acum, Statele Unite pot da această impresie multora, însă hegemonia nu (mai) este
în vizorul actualei administraţii. Dimpotrivă, se poate spune că America însăşi
se izolează, prin crearea unui zid de protecţie (legislativ, într-o primă fază, şi fizic
într-o fază ulterioară) între ea şi cei din
afară.
FP: Cum vezi viitorul României la intersecţia sferelor de influenţă din Statele
Unite ale Americii, Uniunea Europeană
şi Rusia? Există vreun risc potenţial
vătămător la adresa României, aşa cum a
existat el şi în trecut?
TD: Lumea este într-o continuă mişcare,
generată de interesele naţionale ale
fiecărei ţări, ele însele fiind într-o continuă
evoluţie. În ceea ce priveşte România, dea lungul istoriei ea şi-a ales aliaţii şi a avut
de câştigat sau de pierdut (inclusiv teritorii), după împrejurări. În Europa, ultimul
eveniment politic cu efecte tectonice a fost
prăbuşirea comunismului, în anul 1989. În
urma lui, anumite state şi-au încetat existenţa (Uniunea Sovietică, Cehoslovacia,
Iugoslavia), unele şi-au dobândit independenţa (fostele republici sovietice), altele
şi-au mărit teritoriul prin unificare (Germania), iar altele şi-au menţinut status-

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$.

quo-ul (ca România).
Una peste alta, România a supravieţuit
decent, având în vedere circumstanţele
vecinilor. Bineînţeles că era loc şi de mai
bine - mă refer la reunificarea cu Republica Moldova. Dar putea să fie loc şi de
mai rău - de exemplu, o posibilă secesiune
a Transilvaniei (gen Kosovo în fosta Iugoslavie). Viitorul, după cum am mai
menţionat la început, pare că se îndreaptă
pe o pantă naţionalistă.
Pentru România, el poate aduce multaşteptata reunificare cu fosta regiune pierdută a Basarabiei. Rusia îşi urmăreşte şi
ea interesele naţionaliste, dar sfera ei de
influenţă nu poate afecta sferele comune
de influenţă ale Statelor Unite şi ale Uniunii Europene, în cadrul cărora se află
acum România. De asemenea, sfera de influenţă a Rusiei nu mai poate îngloba la
nesfârşit nici zonele cu populaţie majoritară românească. Cred că viitorul aparţine
României.

Florin Predescu scrie articole de literatură
(poezie, proză, cronici gastronomice, traduceri) şi analiză politică, pe care le publică în România, SUA, Germania, Israel
ş.a. Este redactor şi editor la revista
Acum.tv și colaborator la mai multe publicații și posturi de radio. Locuieşte şi îşi
desfăşoară activitatea în zona metropolitană Washington, DC. Poate fi urmărit la
predescudf.blogspot.com.

Absolvent al cursurilor de licenţă şi de
masterat ale facultăţilor de drept de la
universităţile din Bucureşti, Manchester
(Marea Britanie) şi Washington, DC
(American University). Studii de doctorat la universităţile din Bucureşti şi
College Park (Maryland, SUA). Bursier
al universităţilor din Strasbourg
(Franţa) şi Oxford (Marea Britanie).
Cursuri de specializare la universităţile
din Miskolc (Ungaria) şi Varşovia
(Polonia).
Consilier juridic, judecător şi consilier
juridic principal la Ministerul Justiţiei
din Bucureşti. Asistent şi lector universitar la facultăţile de drept de la Universitatea din Bucureşti şi universităţi
particulare din acelaşi oraş. Cercetător
ştiinţific principal la Institutul de
Cercetări Juridice al Academiei
Române. Profesor de lingvistică la Departamentul de Stat al SUA şi la şcoli
guvernamentale şi particulare din zona
metropolitană Washington, DC. Expert
judiciar în probleme de drept românoamerican.
Autor de cărţi şi articole de specialitate
în drept, ştiinţe sociale şi politice, publicate în România, Statele Unite,
Marea Britanie, Olanda, Ungaria ş.a.
Laureat al Premiului „Andrei Rădulescu” al Academiei Române (1996)
pentru cartea „Tranziţia şi criminalitatea” (1994).
Tiberiu Dianu locuieşte şi îşi desfăşoară
activitatea în Washington, DC şi poate
fi urmărit la medium.com/@tdianu.
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Canada înăsprește
pedep sel e pentr u
conducer e sub
influența alcoolului

IMIGRAIE

Despre sponsorarea
membrilor de familie
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Am primit o întrebare din partea
unui client, cetățean
canadian,
care s-a căsătorit
cu o doamnă din
România. Aceasta
are un copil minor dintr-o căsătorie
precedentă. Întrebarea era care sunt
responsabilitățile financiare pe care
le asumă el în urma căsătoriei și a
cererii de parenaj.
Reamintim că o cerere de parenaj pentru un membru de familie
(soț, soție) implică două demersuri:
cererea de parenaj și, în același
timp, cererea de rezidență permanentă a soțului/soției și a copiilor
săi (dacă este cazul și dacă aceștia
se încadrează în definiția de dependent children).
Cititorul nostru, când a hotărât
să-și sponsoreze soția, și-a asumat
răspunderea suportului financiar
pentru nevoile de bază ale doamnei și ale copilului acesteia. Prin
nevoi de bază înțelegem: adăpost,
hrană, haine, cheltuieli pentru tratamente dentare, ochelari sau alte servicii care nu sunt acoperite de
asigurarea medicală de stat. De aici
și necesitatea verificării capacității
financiare a sponsorului înainte de
a semna o cerere de parenaj.

Persoana care vrea să sponsorizeze nu poate să fie beneficiar
al asigurării sociale și nu poate
cere ajutor guvernamental pentru ași acoperi cheltuielile de întreținere.
Dacă primește ajutor financiar de la
guvern (social assistance) va trebui
să returneze sumele primite și nu va

Pentru candidații la imigrație: inadmisibilitatea va fi posibilă datorită considerării conducerii sub influența alcoolului ca o „crimă
serioasă”.
►

putea sponsora până nu achită toată
suma.
Răspunderea financiară a sponsorului este un angajament de
lungă durată, care nu se anulează
dacă situația sponsorului se
schimbă între timp. De exemplu,
răspunderea financiară nu va fi anulată dacă:
■ Persoana sponsorată devine cetățean canadian;
■ Sponsorul divorțează, se separă
sau, într-o formă sau alta, relația cu
persoana sponsorată ia sfârșit;
■ Sponsorul sau persoana sponsorată se mută în altă provincie sau în
altă țară;
■ Sponsorul are probleme financiare.
Un alt element important este
durata răspunderii financiare a
sponsorului. Perioada de timp a
răspunderii financiare asumate în
fața legii variază în funcție de tipul
de membru al familiei care este
sponsorat și va fi de 3 sau 10 ani,
cu excepția celor ce trăiesc în Quebec, unde sunt valabile alte reglementări. Mai exact, dacă cititorul
din exemplul de mai înainte își

sponsorează soția (sau un commonlaw partner/partener conjugal), durata răspunderii sale va fi de trei ani
de la data când soția sa (sau un
common-law partner/partener conjugal) devine rezident permanent.
Dacă acesta sponsorează un copil
dependent mai mare de 22 de ani,
răspunderea asumată va fi de trei
ani începând cu ziua când copilul
dependent devine rezident permanent. Dacă este sponsorat un copil
dependent mai mic de 22 de ani,
răspunderea asumată va fi de 10 ani
începând cu data când copilul dependent devine rezident permanent
sau până când acesta împlinește 22
de ani, considerându-se prima dintre condiții care este îndeplinită.
Sponsorul este responsabil dacă
soția (sau common-law partner/
partener conjugal) sau copilul dependent primesc ajutor social; pentru Quebec, repetăm, condițiile sunt
diferite.
Anca Tismănariu este consultant în
imigrație, membru ICCRC/CRCIC,
OIQ r. Informații suplimentare la:
agti_recrutement@sympatico.ca |
514-489-2769.

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Codul criminal canadian a fost schimbat,
pedeapsa pentru conducere sub influența alcoolului mărindu-se de la 5 la 10 ani. Ea a trecut astfel în categoria numită „mare
criminalitate”. Dispozițiile vor intra în vigoare
la 18 decembrie a.c.
În același timp, articolul 36(1) din Immigration and Refugee Protection Act prevede că un rezident permanent sau un cetățean străin devine inadmisibil în Canada dacă
este condamnat pentru un act considerat „mare criminalitate”.
Impactul acestor schimbări pentru cetățenii străini care vor
să imigreze în Canada, pentru cei care vor să viziteze Canada și
pentru rezidenții permanenți este că dacă sunt găsiți vinovați de
conducere sub influența alcoolului vor deveni inadmisibili și pot
fi deportați.
Reprezentanții Baroului canadian și-au manifestat îngrijorarea vizavi de această schimbare a Codului criminal, căci o singură condamnare pentru conducere sub influența alcoolului poate
face ca un rezident permanent să devină inadmisibil, să primească
un ordin de deportare și să piardă statutul de rezident permanent.
În urma discuțiilor cu diverși specialiști în imigrație, ministrul Imigrației Ahmed Hussen, a promis să caute soluții pentru a echilibra consecințele desemnării conducerii sub influența
alcoolului ca „mare criminalitate”. Rămâne deci de urmărit
evoluția acestor discuții - vom reveni asupra acestui subiect întrun număr viitor.

Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru
ICCRC/CRCIC, OIQ r. Informații suplimentare: 514-489-2769
| agti_recrutement@sympatico.ca.

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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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
Ghiudem
Babic
+ multe alte produse
traditionale romanesti
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Ziua morţilor şi noaptea sufletelor
această ţară fascinantă am întâlnit puţine
grupuri de străini în vacanţă. Majoritatea
celor care se duc în Guatemala sunt fie oameni de afaceri, fie participanţi la diverse
conferinţe internaţionale. In orice caz, te
duci acolo numai dacă ai o treabă.

Guatemala City.
CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

De doi ani tot plănuiam
o excursie în această ţară
şi din diverse motive
ajungeam s-o anulez în
ultima
clipă.
Ploi
torenţiale şi alunecări de
teren care făceau drumurile impracticabile, ori perioadă de
alegeri şi tensiuni politice, iar pe deasupra
Capitala ţării declarată unul dintre cele mai
periculoase oraşe din America Centrală…
De ce neapărat Guatemala, atunci? Eram tot
mai des întrebată. Sunt doar atâtea locuri în
care poţi să călătoreşti. Unul dintre cele mai
mari parcuri arheologice ale culturii Maya,
răspundeam cu voce joasă fără mari argumente. M-ar fi trimis toţi în Mexic, plus că
nici nu ştiam mare lucru până la urmă despre Guatemala. Nu mă informasem în detaliu, vorbeam la suprafaţă. Din instinct. Mă
trezisem deodată cu revelaţia Guatemalei şi
cu urgenţa de a călători acolo. Instinctele nu
pot fi explicate. Iar experienţa arată că am
făcut bine ori de câte ori le-am urmat.

Aşa că iată-mă în avion spre Guatemala
City, oraşul unde mi s-a spus că e bine să
nu rămâi nicio oră. Şi nici să ieşi pe stradă
singur. O cunoştinţă îmi spusese că
partenerul lui de afaceri american fusese de
două ori răpit în plin centru şi în miezul

zilei, alţii fuseseră jefuiţi de gangurile care
patrulau oraşul şi despre care se spune că ar
fi mână în mână cu poliţia. Cartelurile de
droguri din Columbia şi Mexic îşi mutaseră
şi ele teatrul de operaţiuni în Guatemala şi
în urmă cu doar două săptămâni executaseră 27 de persoane. Cu o zi înainte de
plecare, în New York Times apărea un amplu
articol despre violenţele şi răfuielile traficanţilor pe teritoriul guatemalez. Amicii din
New York se uitau la mine cruciş, ridicau
din umeri şi îmi urau noroc.
Nu sunt o aventurieră şi nici curajoasă
nu sunt. Pur si simplu simţeam că vreau să
mă duc acolo şi că totul va fi bine. Am ajuns
seara târziu, după mai puţin de trei ore de
zbor din Miami, într-un hotel elegant, cum
sunt peste tot în ţările sărace, pentru răsfăţul
turiştilor. Localnicii nu prea intră în astfel
de locuri în afara cazului în care asigură servicii. Dar şi aceia sunt bine selecţionaţi.

Pe şoseaua de la aeroport, nu mi-au scăpat privirilor militarii înarmaţi. Hotelul era
şi el păzit de numeroşi ofiţeri cu fire în ureche, aparate de comunicaţii la şold şi probabil arme bine camuflate. Înăuntru,
atmosferă altfel plăcută. Grădini interioare,
piano-baruri, restaurante bune, piscina
încălzită, aburi firavi ieşind din jacuzzi în
aerul proaspăt de munte. Doar că turiştii nu
păreau să se înghesuie.
În cele câteva zile cât am călătorit prin

Aveam şi eu oarecum o treabă, o întâlnire cu intelectuali şi profesori de la
Guatemala University cărora să le citesc
poezii într-o librărie gen Barnes & Noble,
dar care era mai mult un pretext, ivit în
urma unei întâlniri întâmplătoare la o petrecere în New York cu psihologul Maria
del Pilar, iubitoare de poezie şi arte. Îi mărturisisem că îmi doream de doi să ajung în
ţara ei, iar ea a plusat şi s-a oferit să organizeze o seară literară pentru a mă convinge
să-mi cumpăr biletul de avion cât mai
curând.

De ce m-am dus în Guatemala, am aflat
abia după ce m-am întors. Şi poate că încă
vor mai fi revelaţii în timpul care va veni.
Vorbind de timp, niciunde nu am trăit mai
intens sentimentul straniu că nu timpul ne
aparţine, ci noi aparţinem timpului. Aşa
după cum în India am aflat că timpul nu
există. Ori după un sejur la Paris am înţeles
că e plăcut să adăugăm nu doar ani vieţii, ci
şi viaţă anilor.
Maria del Pilar urma să vină să mă ia
pentru a-mi face un tur al oraşului. Uitasem
s-o întreb ce maşină are, dar aveam s-o
aştept în faţa hotelului şi o voi recunoaşte
imediat. De unde să ştiu că în Guatemala
toate maşinile au geamurile fumurii?! Pentru a nu permite posibililor atacatori să vadă
cine e la volan sau ce pasageri sunt înăuntru, mi-a explicat. E chiar atât de periculos?
Am întrebat-o sperând într-o precauţie
exagerată. Da. Copiii noştri au învăţat cum
să se păzească, cum să supravieţuiască şi să
aibă o tinereţe normală… Mai auzisem formulări asemănătoare şi de la prieteni din Israel. Ce să mai vorbim de ţări cu regimuri
fundamentaliste…Există multe astfel de
locuri extreme în lume unde se trăieşte zilnic cu sabia deasupra capului. Dar e viaţă
peste tot, a mai adăugat Maria del Pilar, cu
zâmbetul ei frumos ca numele pe care-l
purta, ne înfrângem frica şi ne bucurăm de
fiecare zi.
Aveam s-o întreb mai târziu de ce ale-

sese să trăiască în Guatemala, soţul ei era
american, iar ea se născuse în Honduras. Interesant că cei pe care aveam să-i întâlnesc
la serata literară erau aproape toţi emigranţi,
unii din Brazilia sau Columbia, alţii din Argentina sau Elveţia, păreau să facă parte din
elită. I-am întrebat şi pe ei. „Climă bună, o
ţară generoasă cu emigranţii, mai puţin cu
proprii ei locuitori…” Erau însă cu toţii implicaţi în fundaţii şi asociaţii de binefacere,
în educaţie şi sănătate, sincer afectaţi de
soarta acelor oameni mici, muncitori, răbdători, speriaţi de supravieţuire şi de
noaptea care încă le bântuia sufletele.

Şi deodată în acea librărie a intrat un
cuplu care arăta total diferit de ceilalţi. Feţe
măslinii, trăsături mayaşe. Femeia purta o
cămaşă brodată, bărbatul zâmbea undeva
între inteligenţă, generozitate şi ironie.
Ţinea în mâini un ziar: Aici se ţine o seară
de poezie? S-au întors cu toţii spre ei, luaţi
prin surprindere. Aşa scrie în ziar…Şi din
momentul acela s-a produs ceva magic. Era
încă un semn că excursia mea în Guatemala
avea un sens mai profund, că întâmplarea e
doar o coincidenţă într-o ordine riguroasă
care ne aliniază existenţa. Discuţia a virat
brusc. Erau şi ei poeţi. Le-am citit poezii în
engleză şi română, apoi i-am rugat şi pe ei
să citească. El ne-a recitat haiku-uri, iar ea
o poezie lungă, în dialectul quiche, unul din
cele 23 de dialecte mayaşe care se vorbesc
în Guatemala. Apoi a spus-o şi în spaniolă.
O poezie dramatică, frumoasă, pe care a
recitat-o ca o actriţă, despre noaptea sufletelor acelui pământ. Îi tremurau mâinile
şi ochii umezi vedeau prin noi, dincolo de
noi, înapoi în timp. O doamnă din audienţă
s-a oferit să traducă. Nu era nevoie însă de
nicio traducere. Am înţeles totul, mai bine
zis am simţit totul.
În seara aceea am mai simţit şi că viaţa
e prea scurtă pentru câte mi-ar fi plăcut sau
aş fi vrut să fac. De exemplu să voluntariez
poate un timp în Guatemala, în domeniul
educaţiei, sau unde ar fi nevoie de mine, aşa
cum mi-am dorit să voluntariez în Cambodgia, în Africa sau Burma…În altă viaţă,
mi-ar spune Abi, un indian care mi-a vorbit
în Varanasi nu despre speranţa unei vieţi
viitoare, ci despre pedeapsa de a te reîncarna pentru a-ţi duce la bun sfârşit visele
neîmplinite.

Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.
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în Guatemala (I)
Mayaşii nu cred în reîncarnare, dar cred
în lumea spiritelor. După moarte, sufletul se
îmbarcă într-o călătorie periculoasă prin
lumea subpământeană, reprezentată de
jaguar, simbolul nopţii. Ei au dezvoltat cea
mai sofisticată cultură în emisfera vestică
până la venirea spaniolilor. Zeii lor sunt zeii
naturii, cei mai importanţi fiind Soarele,
Ploia şi Porumbul, alături de zeii Creaţiei,
Focului şi Pământului. Practic, la ei religia
şi ştiinţa erau unul şi acelaşi lucru. Au practicat sacrificiile umane pentru a-şi îndupleca zeii, dar şi divinaţia, astrologia şi
astronomia, folosind un sistem matematic
complicat, intim legat de ritualurile religioase.
Mayaşii erau obsedaţi de timp. Au reuşit
să calculeze cu acurateţe un an solar, poziţia
Lunii faţă de Venus şi să prezică eclipsele
solare. Cineva deplângea faptul că în cultura lor nu a fost cunoscut roata…Poate că nu
au vrut să o folosească „pământeşte”, odată
ce Soarele era pentru ei roata de foc, zeul
suprem la care se rugau şi pe care nu l-ar fi
rostogolit nicicum pe pământ.

Guatemala City, ridicat pe vechea
aşezare mayaşă Kaminaljuyu, este cel mai
mare oraş din America Centrală, concentrând o treime din populaţia ţării, migrată
aici masiv în căutare de lucru. Trecem prin
zone dubioase şi decrepite, cu clădiri neterminate sau degradate, dar şi prin zone rezi-

prin ordinul regelui Carol III, vechea capitală a Guatemalei, Antigua, distrusă de
cutremure repetate, a fost mutată în acest
oraş, declanşându-i expansiunea, şi care
odată cu Declaraţia de Independenţă faţă de
Spania, în 1821, devine Capitala Provinciilor Unite ale Americii Centrale. Din 1821,
timp de douăzeci de ani, Republica Federală a Americii Centrale a fost un stat suveran cuprinzând teritorii ca Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua şi Costa
Rica, la care în 1830 au mai fost adăugate
alte şase state.

Palatul Național, Guatemala City.

denţiale elegante, cu magazine, galerii şi
hoteluri scumpe, cu case mari înconjurate
de garduri înalte şi sârmă ghimpată, cu
paznici şi soldaţi înarmaţi. „O mână de bogaţi deţine totul. Restul se chinuiesc să
supravieţuiască. Iar clasa mijlocie e subţire
şi ştrangulată de taxe”, îmi spune prietena
mea.

Ajungem în centrul istoric, asemănător
multor oraşe din America Centrală şi de
Sud, cu Piaţa Constituţiei flancată de clădiri
impunătoare, Casa Prezidenţială, Catedrala
Metropolitană, Palatul Culturii sau Biblioteca Naţională. Nu e multă lume pe

străzi, nici în piaţa centrală. Când opreşte
în intersecţii, Maria del Pilar blochează
uşile şi ridică geamurile pentru mai multă
siguranţă. Oraşul pare rece şi impersonal.
Greu de imaginat că sub autostrăzi, cartiere
de locuinţe sau mall-uri, zac îngropate ruinele unei aşezări mayaşe notabile cu sute
de temple vechi de 3000 de ani care nu au
apucat să fie protejate. Doar centrul de ceremonii mayaş este prezervat într-un parc
administrat de guvern. Dacă te încumeţi să
colinzi oraşul, mai poţi vedea ziduri vechi şi
apeducte, lăsate în voia timpului.
În timpul ocupaţiei spaniole, în 1775,
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NOU!
Telemea
proaspata sau
sarata
Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui
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Malai
Boromir
Special Brossard
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5552 Grande-Allée, J4Z 3G1
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Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

Branza
de vaci

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti
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$

Stavrizi si
hamsii
congelate

NOU!
Branza de
burduf

Carnati
proaspeti

Parizer
afumat
Snitele
si chiftele

Ceafa
afumata

Halva
in vrac

Pastrama
de porc

Zacusca
Raureni

Istoria Guatemalei este plină de suferinţă, dictaturi militare, lupte de guerilă,
războaie civile, ultimul în a doua jumătate a
secolului 20, care a decimat sute de mii de
vieţi. Aproape fiecare familie a fost afectată, a pierdut un soţ, un copil, un nepot…
Şi azi se mai descoperă gropi comune şi
atrocităţi comise în timpul nopţii
sângeroase care a durat 36 de ani, mutilând
suflete prinse la mijloc de jocul marilor puteri ori de ambiţiile conducătorilor locali.
- va urma -

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.
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Franșiză independentă și autonomă a RE/MAX Québec inc.
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gabrielsimon@remax.net
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Gabriel Simon
Curtier imobiliar

CLUB
PRESTIGE

Cel: 514.773.6820

Restaurant
200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti 10 feluri calde • Fructe de mare

Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

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

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

514.277.4787 • 514.679.4583
ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
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Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
COLACI ● COZONACI ● SARMALE ● COLIVA
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DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

!

Magiun cu
si fara
zahar

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
accentmontreal.com

| Sambata: 9.00-18.00
| Duminica: 9.00-16.00
Într-un Quebec plin de accente

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca
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ASTRONOMIE

Molecule organice pe Enceladus: forme de
viață sau procese chimice complexe?

Analiza datelor obținute de sonda Cassini, care a studiat planeta Saturn și sateliții acesteia,
a demonstrat existența unor molecule organice complexe, ce provin din oceanul subteran al
satelitului Enceladus. Încă nu se știe dacă aceste molecule sunt generate de forme primitive
de viață sau în urma unor procese chimice complexe.
►

Sonda Cassini, o
misiune spațială
istorică

O ilustrație (NASA) înfățisând sonda Cassini survolând Enceladus, unul din sateliții lui Saturn.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Sonda Cassini a fost
rezultatul colaborării
dintre NASA, ESA
(European
Space
Agency) și ASI (Agenzia Spaziale Italiana)
cu scopul de a studia
planeta Saturn și
sateliții săi naturali, fiind una din cele mai
de succes misiuni spațiale de până acum.
Lansată în 1997, misiunea a luat sfârșit în
septembrie 2017, când sonda a fost programată să se dezintegreze printr-un „plonjon” în atmosfera planetei cu inele.
În perioada 2004-2008, sonda Cassini
a explorat, printre altele, așa-numitul inel
E al lui Saturn. În acel inel au fost găsite
praf și gheață emise de Enceladus, un
satelit al planetei Saturn, al șaselea ca
mărime, descoperit în 1789 de William
Herschel. Este important de menționat că
instrumentele de la bordul lui Cassini nu
au fost contaminate cu praf interplanetar
provenit din alte regiuni ale Sistemului
Solar.
În 2005, Cassini a detectat jeturi de
gheață emise de Enceladus - o mare surpriză pentru astronomi, întrucât această
descoperire semnalează existența apei pe
acest satelit. Se pare că în adâncime, în
subteran, acesta ascunde un ocean cu apă
lichidă. Ba mai mult, pe Enceladus există
accentmontreal.com

formațiuni relativ calde (cu o temperatură
de 150 Kelvin, în loc de 70 Kelvin), denumite „dungi de tigru”. Acestea sunt niște
șanțuri foarte adânci și lungi (de până la
130 km), paralele, pline de zăpadă, situate
într-o regiune din jurul polului sud, care
emană jeturi enorme ce conțin gheață și
alte tipuri de molecule. Cauzele acestei
activități nu au fost încă elucidate, mai cu
seamă că Enceladus este un satelit foarte
mic, cu doar 504 km diametru.

Recent, un grup de cercetători condus
de planetologul Frank Postberg de la Universitatea din Heidelberg, Germania, a
efectuat o analiză mai precisă a datelor
obținute de Cassini, aplecându-se asupra
circa zece mii de particule capturate de
instrumentele de pe sondă în 15 intervale
de timp diferite. Rezultatele acestui studiu
au fost publicate la sfârșitul lunii iunie în
prestigioasa revistă Nature.
Ce anume au descoperit cercetătorii?
Faptul că circa un procent dintre particulele capturate de Cassini sunt molecule
organice complexe. Dacă până recent fuseseră identificate molecule ce conțineau
unul sau doi atomi de carbon, având mase
de circa 15 unități de masă atomică, noua
analiză a relevat existența unor molecule
complexe cu unități de masă de până la
200 unități de masă atomică. Aceste molecule au fost emise împreună cu fragmente
de gheață și practic așa au fost transportate
în afara oceanului de pe Enceladus.

Moleculele organice descoperite conțin
de la 7 la 15 atomi de carbon, pe lângă
atomi de hidrogen, azot și oxigen, și au
structuri complexe. Cercetătorii cred că
aceste molecule sunt de fapt fragmente din
molecule organice mult mai mari, aflate în
oceanul subteran de apă sărată al satelitului. Este pentru prima dată când astfel de
molecule au fost descoperite ca provenind
dintr-un ocean de apă lichidă din afara
Terrei.
Întrebarea fundamentală la ora actuală
este: de unde provin aceste molecule? Se
crede ca moleculele organice complexe nu
sunt stabile în apă lichidă pentru perioade
lungi de timp. Cum se generează deci în
oceanul de pe Enceladus? O parte dintre
cercetători este de părere că acestea ar
putea fi deșeurile produse de niște microbi
care există în ocean; alții susțin ca la baza
generării lor ar sta procese chimice complexe, care nu au însă nimic de-a face cu
vreo formă de viață.

Existența acestor molecule organice în
oceanul subteran de pe Enceladus ar putea
totuși da naștere vieții. Poate chiar în momentul de față se formează microbi sau
alte forme de viață extraterestră, pe care nu
le avem pe Pământ.
În aceste condiții, oamenii de știință
susțin că este crucială organizarea cât de
curând posibil a unei noi misiuni spre Saturn și satelitul său, dotată cu instrumente
capabile să ofere un răspuns la întrebările:

Într-un Quebec plin de accente

Cassini a făcut istorie prin călătoria sa
în sistemul enigmaticei planete Saturn,
livrând fotografii spectaculoase pe
Pământ.
Misiunea a fost o colaborare între
NASA, Agenția Spațială Europeană și
Agenția Spațială Italiană. Sonda a fost
lansată în 1997 și, după ce a călătorit
prin sistemul solar timp de șapte ani, a
ajuns la Saturn în 2004. La 15 septembrie 2017, sonda a fost programată să
se dezintegreze după două-trei minute
de la intrarea în atmosfera giganticei
planete gazoase.
În cei 13 ani de activitate în jurul planetei Saturn, Cassini a reușit să parcurgă aproximativ jumătate din orbita
acesteia (29 de ani durează o rotație
completă a lui Saturn în jurul Soarelui).
Incursiunile sale între inelele saturniene
au oferit date ştiinţifice fără precedent,
în baza cărora cercetătorii vor putea să
descifreze misterele giganticului gazos.
De asemenea, Cassini a cules date importante despre procesele atmosferice,
morfologia suprafeței și structura internă a lui Titan, unul din sateliții lui
Saturn, și a descoperit că Enceladus, un
alt satelit al acestei planete, ascunde
oceane subterane de apă în care ar
putea exista viață.
Autodistrugerea sondei a fost motivată
de terminarea combustibilului și de faptul că aceasta ar fi putut fi contaminată
cu microbi de pe Terra, ce ar fi putut
pune în pericol eventualele forme de
viaţă de pe sateliţii lui Saturn.
există viață pe Enceladus? Dacă da, sub ce
formă?

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.

face diferenţa
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Au animalele abilităţi
Au anumite animale capacitatea de a prezice diverse fenomene naturale ori de a ghici rezultatul unui meci de fotbal? Multe din aceste
întâmplări nu sunt mistificări, însă asta nu înseamnă că animalele pot
fi mediumuri. Poate că ele au o sensibilitate aparte sau poate că este
pur și simplu o eroare din partea celor care le studiază. În orice
caz, de-a lungul timpului, au existat mai multe situaţii în care oamenii
au fost convinşi că animalele au puterea de a prevesti anumite
fenomene.
►

Paul, celebra caracatiță prezicătoare a rezultatelor la fotbal.

deoarece articolul lui David Dosa a fost
publicat într-o secţiune a ziarului denumită
Perspective, care include eseuri, editoriale
şi opinii. Prin urmare, articolul respectiv nu
era prezentat ca un studiu de cercetare, ci
doar ca o simplă poveste. De asemenea,
David Dosa nu a precizat că articolul său
era de natură ştiinţifică sau că se baza pe
studii serioase ale comportamentului pisicii.
Doctorul Dosa a susținut că pisica a
reuşit să prevestească 50 de decese. Însă,
cum au observat mulţi ziarişti, nu au existat
date concrete sau alte analize. Nu se ştie
nici dacă Oscar se ghemuia lângă alţi pacienţi. Din moment ce vorbim despre un
azil de bătrâni, cei mai mulţi pacienţi sunt
foarte bolnavi şi rămân acolo până la
moarte; aşadar, este foarte greu ca Oscar să
se înșele. Nu au existat studii cu privire la
durata dintre vizita pisicii la pacient şi momentul morţii, nici comparaţii cu vizitele la

PISICA OSCAR
În 2007, mass-media a luat-o razna
atunci când a apărut în publicaţia ştiinţifică
The New England Journal of Medicine un
articol care susţinea că Oscar, o pisică de la
un centru de îngrijire şi reabilitare pentru
bătrâni din Rhode Island, putea să prevadă
care pacienţi vor muri în viitorul apropiat;
pisica se ghemuia lângă aceşti pacienţi până
când avea loc inevitabilul eveniment. Articolul a avut un mare succes, iar autorul său,
doctorul David Dosa, specialist în geriatrie,
a primit oferta de a scrie o carte pe tema
abi-lităţilor extraordinare ale pisicii Oscar.
După publicarea cărţii, numele pisicii a fost
inclus pe toate listele cu animale cu puteri
neobişnuite, iar povestea ei este considerată dovada că asemenea abilităţi există,
mai ales că a apărut într-o publicaţie renumită.
Totuşi, lucrurile nu stau chiar aşa,
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alţi pacienţi. Mai mult decât atât, Dosa a
precizat că a făcut mici modificări în articol, spre deosebire de evenimentele reale,
totul în scop narativ.
În concluzie, informaţiile pe care le
avem despre Oscar nu sunt suficiente pentru a crede că pisica are o putere psihică de
predicţie sau o abilitate olfactivă deosebită.
Povestea pisicii poate fi explicată printr-un
bias (predispoziţie inconştientă) de confirmare şi anume, tendinţa angajaţilor de la
centru de a observa mai bine acţiunile care
le pot confirma credinţa. Un alt exemplu ar
fi faptul că angajaţii spitalelor tind să creadă
că turele foarte ocupate au loc în timpul
nopţilor cu lună plină. Totuşi, din moment
ce nimeni nu a studiat modul în care Oscar
îşi împarte timpul între pacienţi, nu putem
avea un răspuns clar. Până atunci, avem
doar o poveste interesantă.
PUNXSUTAWNEY PHIL
Unul din cele mai cunoscute animale
care fac asemenea predicţii este Punxsutawney Phil, personajul central al tradiției
americane de Ziua Marmotei (Groundhog
Day). Tradiția spune că în cazul în care
marmota își vede umbra, la 2 februarie, se
va speria și se va întoarce în vizuină, indicând faptul că iarna va mai dura șase săptămâni. Dacă nu își vede umbra, o
primăvară timpurie este de așteptat.
Tradiţia aceasta este doar de dragul distracţiei; nimeni nu ia în serios predicţiile
marmotelor. Ceea ce este foarte bine, considerând că marmota Phil se înșală în proporţie de 66%, conform informaţiilor
furnizate de Camera de Comerţ din Punxsutawney. Cu o acurateţe de 50%, aruncatul
unei monede ar fi mai puţin eronat decât
prezicerile sale.
Marmota Phil reprezintă însă un bun
exemplu cu privire la modul în care statisticile pot fi folosite pentru a sprijini orice
concluzie - lucru la care ar trebui să fim
atenți atunci când e vorba de orice poveste
cu animale prezicătoare.
Dacă am lua data care cade la șase săptămâni după 2 februarie și ne-am uita la
temperatura acestei zile de-a lungul timpului - ori cantitatea de precipitații, acoperirea
noroasă sau orice alt indicator meteo - am

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.
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stabili media acestor temperaturi și am
merge deasupra sau sub această medie atât
cât e nevoie în alegerea valorilor, am putea
foarte ușor demonstra că marmota Phil are,
într-adevăr, abilitatea de a prezice o iarnă
mai îndelungată sau o primăvară timpurie.

CÂINII LUI RUPERT SHELDRAKE
În 1994, englezul Rupert Sheldrake,
biochimist şi cercetător al fenomenelor
paranormale, a reuşit să surprindă întreaga
presă internaţională când a anunţat că unii
câini se folosesc de puterile lor de prezicere
pentru a determina când se vor întoarce
stăpânii lor acasă. Acesta a observat îndelung un câine numit Jaytee şi a realizat că
Jaytee ieşea pe terasă cu puţin timp înainte
ca stăpânul sau să se întoarcă acasă. Studiul
lui Sheldrake a fost criticat de profesorul
Richard Wiseman de la Universitatea din
Hertfordshire, deoarece s-a folosit de o
analiză post hoc; Sheldrake şi-a obţinut informaţiile, apoi a căutat exemple care să-i
susţină afirmaţiile. De exemplu, ar fi uşor
să stabilim criterii referitoare la venirea timpurie sau târzie a anotimpurilor după ce am
compara predicţiile marmotei Phil cu înregistrările temperaturilor reale. Ar fi la fel
de uşor să stabilim criterii cu privire la durata dintre apariţia stăpânului şi ieşirea
câinelui pe verandă şi cât de lungă trebuie
să fie durata respectivă pentru a constitui o
prezicere de succes.
Wiseman a experimentat, la rândul sau,
pe Jaytee. Concluzia este că nu există o
corelaţie între comportamentul lui Jaytee şi
sosirea stăpânului acasă deoarece câinele
ieşea pe verandă de foarte multe ori pe zi.
Metodologia lui Sheldrake era asemănătoare cu o eroare logică informală, denumită eroarea trăgătorului texan (Texas
Sharpshooter fallacy): întâi tragi în hambar
și apoi desenezi ținta (conturul) în jurul
găurii de glonţ. Wiseman în schimb a desenat conturul la început, iar comportamentul
lui Jaytee nu s-a încadrat nicicum în interiorul acestuia.
CARACATIA PAUL
Caracatiţa Paul a trăit într-un bazin de
la Centrul de Viaţă Marină din Oberhausen,
Germania.

10 - 19
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neobișnuite?
În 2008, în timpul Campionatului European de Fotbal, angajaţii au pus două cutii
cu mâncare în bazin, una etichetată cu
steagul german, cealaltă cu steagul
Poloniei, echipa cu care urma să joace Germania. Caracatiţa a ales cutia Germaniei,
după care Germania a câştigat meciul. În
timpul campionatului, Paul a prezis cu o
acurateţe de 2 din 3 meciurile de fotbal. Iar
la Cupa Mondială din 2010, Paul a ales
corect 100%, ceea ce pare imposibil - doar
dacă nu a avut parte de o inspiraţie aparte.
Multe canale de ştiri au consultat
matematicieni, care s-au folosit de analogia
cu aruncatul monedei. Şansele lui Paul de a
alege corect meciurile erau de 1 la 64, însă,
având în vedere că oamenii se foloseau de
sute de animale pe post de oracole, era oarecum normal ca măcar unul dintre acestea să
ghicească corect toate cele opt meciuri.
Evident, toată lumea îşi aduce aminte doar
de acel animal care a ghicit corect.
Analogia cu aruncatul monedei nu este
una corectă. „Darul prezicerii” lui Paul a
fost solicitat doar la meciurile în care a jucat
Germania şi, din moment ce aceasta este o
echipă foarte puternică (a reuşit să câştige al
doilea loc), șansele să învingă erau mari.
Caracatiţele sunt fiinţe foarte inteligente şi,
deşi nu disting culorile, recunosc formele.
În cele șase încercări din 2008, Paul a ales
cutia Germaniei de fiecare dată, înşelânduse doar de două ori. Odată ce Paul a învăţat

că există mâncare în cutia Germaniei, este
logic să credem că se ducea de fiecare dată
la cutia marcată cu steagul nemţesc.
La Campionatul din 2010, Paul a continuat să aleagă Germania de cinci ori din
șapte încercări. Germania nu a jucat în finală; prin urmare, Paul avea o şansă de 50%
de a alege corect şi chiar a făcut-o. Paul a
ales corect de fiecare dată. Cinci din cele
opt încercări pot fi atribuite faptului că Paul
recunoştea formele steagului german şi că
Germania este o echipă de top. De cele trei
ori când nu a ales cutia cu steagul german,
cutia spre care Paul s-a îndreptat a fost una
în care stegaul avea trei dungi orizontale.
Iar în trei din cele cinci încercări în care
caracatiţa a ales cutia Germaniei, pe
cealaltă cutie se găsea un steag foarte
diferit.
A avut Paul puteri paranormale sau totul
a ţinut de şansă? Probabil că niciuna, nici
alta. Paul avea vederea excelentă și inteligența deosebită a unei caracatițe şi știa
faptul că va găsi mâncare sub o cutie cu trei
dungi orizontale.
ȘERPII ȘI CUTREMURELE
Cu toţii am auzit poveşti despre animalele care se comportă ciudat înainte de
un cutremur: câinii latră, cirezile şi turmele
de animale fug, animalele de câmpie se duc
spre zonele înalte. Au acestea abilităţi speciale sau e vorba de simţurile lor ascuţite de

a detecta diverse fenomene reale? În majoritatea cazurilor, şerpii şi capacitatea lor
de a prezice cutremure reprezintă cea mai
populară credinţă.
Cele mai multe cercetări pe acest
subiect provin din China şi Japonia, două
ţări expuse cutremurelor, cu adânci credinţe
în puterile spirituale speciale ale animalelor.
Există potențiale explicații plauzibile în
legătură cu simțul șerpilor de a detecta
cutremurele. Corpul lor este mereu în
strânsă legătură cu pământul şi sunt
cunoscuţi pentru faptul că simt orice perturbare din jurul lor, ca de exemplu paşii oamenilor. Undele puternice pe care le simţim
la un cutremur se numesc unde S, însă ele
sunt precedate de alte unde mai rapide, denumite unde P. Ambele se declanșează în
același timp, însă undele P fiind mai rapide,
pot fi simţite mai devreme. Oamenii nu sunt
capabili însă să le detecteze, dar este posibil ca unele animale, cu o sensibilitate mai
mare, să fie. În orice caz, predicţia are loc
doar cu câteva secunde înainte, nu ore sau
zile. Totuși, cutremurele puternice sunt precedate de cutremure pre-şoc, pe care oamenii nu le simt neapărat, dar pe care unele
animale ar putea.
Există însă două probleme aici. În
primul rând, comportamentul animal
atribuit predicţiei cutremurelor este rar semnalat în cazul unui cutremur mare. Dacă
animalele reacţionează la şocurile mici, nu

ar trebui să reacţioneze şi la cutremurele
puternice? În al doilea rând, dovezile sunt
anecdotice. Ele se bazează pe relatări ale
oamenilor după un cutremur mare. Asemenea dovezi anecdotice nu pot fi testate şi
nici verificate şi pot reprezenta posibile
erori de percepţie precum biasul de confirmare şi eroarea trăgătorului texan. De
exemplu: „Mi-am vazut câinele ascunzându-se ieri, mai mult ca sigur că a simțit
cutremurul de azi”.
În concluzie, nu există dovezi concrete
privind abilităţile de predicţie ale animalelor. Există explicații plauzibile privind
comportamentele lor, fără să fie necesară
invocarea unor puteri speciale de intuiţie.
Desigur, ar putea exista fenomene despre
care încă nu ştim nimic, însă până când nu
avem observații solide care să caute explicații, ar trebui să privim cu scepticism
aceste poveşti.
www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitulată
„Animal Predictors: Psychic, Sensitive, or
Silly?” 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 de întrebări. 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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Cazurile de boal Lyme, în creștere de la an la an
Pentru a ne putea bucura la maxim de vară și de beneficiile mișcării
în aer liber este bine să fim atenți la căpușe și să luăm câteva măsuri
de precauție privind o boală pe care mușcătura acestora poate să o
transmită: borelioza sau boala Lyme.
►

Specia de căpușă care poate răspândi boala Lyme în Quebec este foarte mică: adultă,
dimensiunile sale sunt în general similare cu cele ale unei grăunțe de susan iar larvele sunt
cât o boabă de mac.

Boala Lyme este o infecție care se transmite prin mușcătura căpușelor infectate de
o bacterie numită Borrelia Burgdorferi. Majoritatea persoanelor care sunt mușcate de
căpușe nu dezvoltă boala Lyme. Totuși,
numărul cazurilor de infecție Lyme este în
creștere în Canada, așa cum rezultă din
cifrele prezentate de Health Canada: de la
144 de cazuri raportate la nivel național în
2009, la 992 cazuri în 2016.
Și în Quebec numărul cazurilor este în
creștere: 32 în 2011, 329 în 2017, potrivit
Santé et Services sociaux Québec. Dacă în
2011 în majoritatea cazurilor declarate (23
din 32) boala a fost contractată în afara
provinciei, datele de anul trecut arată o inversare majoră a situației, căci din numărul
total de cazuri, de 329, 249 au fost infecții
cu boala Lyme dobândite în Quebec și doar
70 contractate în exteriorul provinciei (în
10 cazuri locul îmbolnăvirii nu a putut fi
identificat).
De notat și faptul că din noiembrie 2003
borelioza este o boală care trebuie obligatoriu declarată în Quebec.
Creșterea numărului de cazuri de infecție Lyme se datorează unei combinații de
factori: sensibilizarea populației, raportarea
mult mai frecventă a cazurilor de către
medici și schimbările climatice. Acest din
urmă factor face ca populațiile de căpușe să
supraviețuiască în zone ce odinioară erau

ROMAIR

prea reci pentru ele pentru a-și completa ciclul de viață.

În Canada există două tipuri de căpușe
care pot răspândi boala Lyme: Ixodes
scapularis (blacklegged tick), care se
găsește în Ontario, în sudul Quebecului și
New Brunswick și în părți din Nova Scoția,
și Ixodes pacificus (western blacklegged
tick), care se găsește în British Columbia.
În Quebec, zonele în care căpușele
Ixodes scapularis sunt cele mai răspândite
sunt: nordul și estul regiunii Estrie, cea mai
mare parte din Montérégie, sud-vestul
regiunii Mauricie și a Centrului Quebecului și partea de sud-vest a regiunii
Outaouais. Aceste căpușe pot fi însă
prezente și în alte zone ale provinciei practic în orice porțiune împădurită și cu
iarbă/vegetație crescută.
Perioada în care căpușele sunt active se
întinde din aprilie până spre sfârșitul lunii
noiembrie. Prin urmare, cazurile de infecție
la oameni se înregistrează în acest interval
de timp.

Dacă este detectată din timp, în fază incipientă, boala Lyme este ușor de tratat.
Dacă însă nu este depistată la timp ea poate
duce la paralizie facială, meningită, probleme cardiace, deteriorarea nervilor și
inflamația creierului și a măduvei spinării.

Specialist in climatizare
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De aceea este esențial să știm să identificăm simptomele și stadiile bolii și mai cu
seamă cum să ne protejăm de această
afecțiune.
MĂSURI DE PROTECIE
Dacă planificați ieșiri (camping, hiking,
pescuit, partide de golf etc.) în natură,
încercați să urmați următoarele sfaturi pentru a vă proteja:
■ Purtați haine deschise la culoare, pe care
căpușele devin foarte vizibile;
■ Purtați pantaloni lungi și bluze cu
mânecă lungă;
■ Încălțați-vă cu pantofi închiși și băgațivă pantalonii în șosete - în felul acesta picioarele nu vor fi deloc expuse;
■ Folosiți un spray sau o soluție antiinsecte care conține DEET;
■ Mușcăturile de căpușe nu sunt dureroase
și deci este foarte posibil să nu vă dați
seama atunci când sunteți mușcat. Este
foarte important ca atunci când reveniți de
afară să vă auto-inspectați corpul, dar și pe
cel al copiilor și al animalelor de companie.
Căpușele se pot prinde de orice parte a corpului, dar cele mai adesea preferă pielea capului sau în jurul capului, la subraț, în
spatele genunchilor, în zona inghinală sau
în jurul taliei.
CUM RECUNOAȘTEM BOALA LYME?
În majoritatea cazurilor, căpușa trebuie
să stea în piele între 36 și 48 de ore pentru
ca bacteria cauzatoare de boală Lyme să fie
transmisă. În faza precoce, la câteva zile
după ce o persoană a fost infectată, următoarele simptome sunt posibile:
■ O erupție roșie extinsă, circulară;
■ Simptome asemănătoare gripei, cu sau
fără erupții cutanate: lipsă de energie,
dureri de cap, dureri musculare și articulare.
În unele cazuri, persoana infectată nu
observă niciun simptom al stadiului I.

În situația în care boala Lyme nu este
depistată și tratată la apariția primelor
simptome sau dacă persoana nu prezintă
simptome care să necesite tratament, infecția poate afecta pielea, articulațiile, sistemul nervos și inima în câteva săptămâni
sau luni de la infecția inițială. Simptomele
acestei a doua faze, de infecție diseminată timpuriu, pot include:
■ O erupție cutanată extinsă, circulară. Majoritatea erupțiilor apar pe mai multe părți
ale corpului pe măsură ce infecția se
răspândește.
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■ Durere, slăbiciune, amorțeală în brațe și
picioare
■ Incapacitatea de a folosi mușchii feței
■ Dureri de cap sau leșin
■ Memorie slabă și capacitate redusă de
concentrare
■ Conjunctivită sau deteriorarea țesutului
ochiului
■ Episoade scurte de durere, roșeață și
tumefiere ale articulațiilor mari, cel mai
adesea la genunchi
■ Palpitații

Faza cronică a bolii Lyme se poate
manifesta în luni sau chiar ani după ce o
persoană a fost infectată. Simptomele acestui stadiu includ:
■ Artrita, care afectează cel mai des genunchii.
■ Amorțeala și furnicături în mâini, picioare sau spate
■ Oboseală cronică
■ Incapacitatea de a controla mușchii feței
■ Probleme cu memoria, starea de spirit și
probleme de vorbire
■ Probleme cu inima (posibilitatea apariției
este rară). Cele mai grave probleme cardiace se pot trata fără niciun prejudiciu pe
termen lung.

CUM SCOATEM CĂPUȘELE DIN PIELE?
Cea mai bună metodă pentru îndepărtarea acestui mic animal nevertebrat din
piele (căpușele nu sunt insecte, sunt
artropode) este folosirea unei pensete
fine. Apucați căpușa cât mai aproape de
piele și trageți în linie dreaptă. Nu răsuciți,
căci capul căpușei nu are filet, ci cârlige de
ancorare.
După ce ați extras-o puteți să o păstrați
într-un recipient pentru eventuale analize.
Curățați bine zona și mâinile cu apă, săpun
și spirt. Foarte important: Nu prindeți
căpușa de abdomen cu penseta deoarece
riscați să injectați microbii în organism.
Dacă s-a rupt căpușa sau pur și simplu
nu iese, mergeți la cel mai apropiat centru
medical.

TRATAMENT
De cele mai multe ori, boala Lyme este
tratabilă cu antibiotice, în special atunci
când infecția este diagnosticată și tratată
precoce. Etapele ulterioare au nevoie de
tratament pe termen lung.

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

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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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Caut ajutor de constructor și constructori pentru costrucție de casă și amenajări
exterioare. Tel: 514-231-2090 sau 514649- 6920.

Companie de transport caută șofer incorporat clasa 1. Candidatul trebuie să aibă
permisul de conducere valabil, 3 ani de experiență, pașaport valabil, cazier judiciar
alb, minim 3 puncte de inaptitudine pierdute, engleză nivel funcțional. Oferim
camion Volvo 2018 nou, cu transmisie automată, trailer nou 2019 dry box, plata de
0,54$ milă pentru tot milajul, plata săptămânală, pickup/delivery 30$ fiecare,
timp de asteptare 20$/oră după 2 ore, layover 100$, bonus milaj 200$ după 10.000
mile. Contact: 438-491-9630.
Compania de mutări DOMUS angajează
șoferi clasa a V-a. Salariu foarte bun. Contact: Robert, 514-915-4588.
Firma Rak & Rak, architectes caută urgent
o persoană pentru postul de tehnician(ă)
în arhitectură cu experiență de minim 5
ani într-un birou de arhitect și o bună
cunoaștere a Autocad și Revit, 2D și 3D +
randiu. 514-731-0099 | alex@rak.ca.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la 20$/oră
până la 30$/oră. Garaj în Mirabel, Laval și
Montreal; Șofer local clasa 1 și 3, în transport vrac, camione recente cu transmisie
automată și manuală, salariu de 22$/oră
angajat și 24 /oră incorporat. Căutăm persone serioase și competente. Contact:
Liviu | liviu@klmainville.com | 514-8161576.

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 umane: tania@rfmtl.com.

Angajăm URGENT șoferi profesioniști cl
1, incorporați, pentru serviciu local, de zi,
timp plin, minim 50 ore/săpt. Sunați la:
514-821-8595.
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Post de portar la un bloc de condominiumuri în cartierul Côte-St-Luc. Cerințe:
Experiență și bilingvism. Trimiteți CV-ul
la: sdcvicompte@gmail.com.
Angajăm concierge (sau cuplu) pentru
curățenie și lucrări minore de întreținere a
instalațiilor într-un imobil de 64 apartamente (condo). Persoanele interesate pot
trimite CV-ul la: condoelysee@gmail com.

Caut croitoreasă timp plin sau parțial pentru cusut perdele, în zona Laval. Tel: 514409-4526.

SERVICII

Contabilitate pentru toate categoriile de întreprideri. Declarații TPS/TVQ, salarii, impozite la sfârșit de an, analiză contabilă.
Calitate și prețuri exceptionale. 438-9315510 | irinaenachi@yahoo.com.

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.

Superb apartament 2½ de închiriat,
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 514-663-3179.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
3420 Ste-Famille (colț cu Sherbrooke), la
doi pași de metroul Place des Arts, com-

50

.00

plet renovate, totul inclus: încălzire, apă
caldă, electricitate, frigider și aragaz.
Spălătorie și ascensor în imobil. Concierge
român. Chirii de la 650$/lună, bail de 12
luni. Tel: 450-465-9360.

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

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

MATRIMONIALE

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

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. mihai.calinescu18@gmail.com.

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae
anunţă că sfintele slujbe au loc în fiecare
duminică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa bisericii este: 1690 Avenue De l'Église, Montreal, H4E 1G5.
www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba 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, 450435-1097. 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.
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.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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Anunț sumb r u
Pilotul britanic Mark Higgins,
d e s p r e S ch u m a ch e r record mondial de viteză pe

AUTO-MOTO

AUTO-MOTO

Transfăgărășan

Michael Schumacher

Şansele ca Michael Schumacher să-şi revină din comă
sunt aproape nule. Afirmaţia îi aparţine medicului Steven
Laureys, unul dintre cei mai bine cotaţi specialişti în descifrarea stării comatoase, care a explicat ce ar putea urma
pentru fostul pilot din Formula 1.
„Medical, Schumacher nu se mai află în comă. Aceasta
durează pentru câteva zile sau, în cel mai bun caz, câteva
săptămâni. Cu cât trece mai mult timp, cu atât scade şi
probabilitatea ca persoana să-şi revină. Recuperarea din
comă trebuie să aibă loc într-o perioadă cât mai scurtă.
Situaţia lu Michael Schumacher este foarte dificilă. Se află
de 5 ani în comă, iar recuperarea neurologică este mică.
Timpul este împotriva lui”, a declarat profesorul Laureys
în cadrul unei întruniri de cercetare în Belgia, într-un interviu pentru portalul sudinfo.be, preluat de ziare.com.
Michael Schumacher se află în comă de patru ani şi
jumătate, după ce a suferit un accident de schi.

Pilotul britanic Mark Higgins, la
bordul unui Subaru WRX STI, a realizat în data de 11 iulie, recordul mondial de viteză pe cel mai spectaculos
drum de munte din lume, Transfăgărăşan, doborând totodată recordul
pe urcarea dintre Bâlea Lac şi Bâlea
Cascadă. Cursa a făcut parte dintr-un
proiect iniţiat de Subaru of America şi
Pro Drive, informează Mediafax.
La capătul celor 84.3 kilometri,
Higgins a fost cronometrat cu 40 de
minute, 58 de secunde şi 8 zecimi,
stabilind astfel un nou record în lumea
automobilismului sportiv. El a
doborât şi recordul de hill climb, pe
traseu scurt, de 12.3 kilometri, urcând
în 7 minute, 35 de secunde şi 2 zecimi. Pe această urcare, vechiul
record îi aparţinea pilotului român
Andrei Mitraşcă, cronometrat cu 8
minute 26 secunde si 160 miimi.
Este al treilea record pe care cei de
la Subaru of America şi Pro Drive îl
bifează pentru maşini de tip sedan
după cele înregistrate pe două dintre

Mark Higgins a stabilit recordul mondial de viteză pe Transfăgărăşan.

cele mai dificile circuite din Europa:
TT Isle of Man (2016) şi Nurburgring
(2017). Evenimentul s-a desfăşurat
sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv (FRAS) şi cu
sprijinul CNAIR şi al Ministerului
Transporturilor din România.

Mark Higgins este de trei ori campion al Angliei (în 1997, 2005 si
2006). Pilotul a lucrat ani de zile cu
Top Gear și a realizat cascadorii în
filme celebre, precum Quantum of
Solace și Skyfall din seria James
Bond.

C u c i n e v a j u c a R o m â n i a î n p r i m u l t u r Fe d C u p 2 0 1 9 ?

TENIS

Federaţia Internaţională de Tenis a
anunţat lista capilor de serie pentru tragerea
la sorţi Fed Cup 2019. România a promovat
în prima Grupă Mondială, după victoriile
cu Elveţia şi Canada, însă nu va fi cap de
serie la tragerea la sorţi care va avea loc
marţi, 24 iulie, la Londra.
La această dată, naţionala de tenis feminin îşi va afla adversara primului tur de
Fed Cup. Cehia, SUA, Belarus şi Franţa
sunt capii de serie și posibilele adversare ale
României, care va disputa primul meci în
Grupa Mondială, după doi ani. Naționala

Naționala de tenis feminin a României a promovat în prima Grupă Mondială, dar nu va fi
cap de serie la tragerea la sorți din 24 iulie.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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de tenis feminin se bazează pe jucătoare de
top din circuitul WTA: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Sorana
Cîrstea şi Ana Bogdan.
Celelalte trei echipe din prima Grupă
Mondială sunt Australia, Belgia și Germania. Capii de serie pentru Grupa Mondiala
II vor fi Elvetia, Olanda, Slovacia și
Japonia. Celelalte echipe sunt Canada,
Italia, Letonia si Spania.
Finala Fed Cup 2018 va avea loc la
Praga şi se va disputa între Cehia şi SUA pe
10 și 11 noiembrie.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

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

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

aprilie)

(21 martie - 19

Sănătate: Poţi avea unele
probleme digestive, așa că
atenție la alimente grele și alcool. Dragoste:
Disputele dintre parteneri apar des, de la
neînţelegeri mărunte la diferenţe de principii. Financiar: Planul financiar este fragil,
ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în faţa unor
decizii importante cu privire la sumele de
care dispui.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea o stare
de nervozitate crescută în
această perioadă. Planificarea și cheltuielile
de vacanță pot fi extrem de stresante.
Dragoste: Aminteşte-i celui drag ce loc
ocupă in viaţa ta şi îţi va răspunde la fel.
Admiraţia contează enorm în buna desfăşurare a vieţii sentimentale. Financiar: Ai
putea plătii nişte datorii care îţi stau pe cap
ca o povară.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara îți priește
de minune iar căldura are
un efect excelent asupra ta.
Dragoste: Eşti captivat de partener, ţi se
oferă pe tavă şi-l priveşti ca şi cum ar fi totul
în viaţa ta. Financiar: Rămâi în buzunar cu
mai puțin decât în alte luni.

HO RO SCO P
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea unele
probleme care să afecteze
corzile vocale sau urechile, dar nu va fi
nimic grav. Dragoste: Este o perioadă norocoasă în plan sentimental, dar nu acelaşi
lucru se poate spune despre relaţia cu
partenerul de viaţă, mai ales dacă între voi
există o mai mare diferenţă de vârstă.
Financiar: Banii vin, dar aşa cum vin, aşa se
şi duc.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: E frumos afară și
ești mai activ fizic, însă
atenție că poți avea probleme cu articulaţiile sau ligamentele. Dragoste: Te eliberezi
de nişte gânduri care nu faceau bine relaţiei
voastre şi parcă începi şi tu să vezi partea
bună a lucrurilor. Financiar: Poţi primi un
onorariu excelent.
FECIOARĂ
septembrie)

(23 august - 22

Sănătate: Nu te simţi
tocmai bine în pielea ta, te
preocupă o durere ascunsă, dar îţi este
teamă să înfrunţi realitatea şi să mergi
la medic. Dragoste: Nu sentimentele
contează acum cel mai mult pentru
tine şi partener, ci respectul dintre voi.
Financiar: Limitează-ţi investiţiile cu risc.

accentmontreal.com

BALANŢĂ (23 septembrie - 22

octombrie)

Sănătate: Fă-ţi un program
regulat de alimentaţie şi
odihnă, fă putină mişcare şi totul va fi bine.
Dragoste: Eşti ocrotit de astre în chestiuni
sentimentale, deci visele tale cele mai
frumoase se pot împlini acum. Financiar:
Vei avea de făcut faţă mai multor cheltuieli,
dar vei reuşi să te descurci.

SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit
de simptomele ciudate care
îţi dau târcoale, sunt alarme
false. Dragoste: Ai parte de momente
deosebite alături de persoana care te atrage,
cum ar fi întâlniri tandre şi senzuale. Financiar: Multe aspecte, anterior apăsătoare sau
neplăcute, revin acum la normal şi zâmbeşti
din nou.
SĂGETĂTOR

brie - 21 decembrie)

Sănătate: Tonus bun pentru
majoritatea nativilor, dacă se
odihnesc mai mult. Dragoste: Când e să
suferi, suferi, nu te joci, şi lacrimile pot
însoţi multe nopţi pierdute, ducând dorul
unei perioade frumoase din viata ta de cuplu.
Financiar: Banii sunt motivul celor mai
acerbe discuţii.

Într-un Quebec plin de accente

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

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Sănătatea mai
scârțâie pe ici, pe colo şi
treci de la o extremă la alta
frecvent. Dragoste: Ești atras de flirt, de escapade amoroase de-o vară, de jocul seducției. Dă-le curs dacă nu ești în cuplu.
Financiar: Te tentează să faci un gest umanitar, filantropic, oferind din prea plinul tău
celor aflaţi în dificultate.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la
probleme cu ligamentele şi
articulaţiile. Dragoste: De mult nu te-ai mai
simţit atât de bine în pielea ta, şi totul grație
încurajărilor primite de la persoana care
face obiectul afecțiunii tale. Financiar: Ai
alte treburi mai importante de făcut, iar banii
sunt doar un mijloc de a-ţi susţine planurile.

face diferenţa

Fairmount

SPECIALITATI
ROMANESTI

Mezeluri
pregatite in
propriul
laborator
► Produse
de cofetarie

- 19 ianuarie)

Sănătate: Cu sănătatea nu e
de glumit! Este bine sa
acorzi maximă atenţie chiar şi celor mai
mici semnale pe care organismul ţi le transmite. Dragoste: Vara poate aduce putină picanterie în viața sentimentală, dar îţi poate
prilejui şi o mică dispută. Financiar: Banii
sunt pe teren sigur, dai dovadă de multă
prudentă şi nu iei decizii pripite.

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

►

(22 noiem-

CAPRICORN (22 decembrie

Charcuterie
Fairmount

LA NOI GASITI SAVORILE DE ACASA!

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

