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Legea canadiană în pri-
vința DUI a fost actuali-
zată recent. Sentința a
fost mărită de la 5 la 10
ani, intrând în categoria
de „mare criminalitate”.
Acest lucru are conse-
cințe ce ating și dome-
niul imigrației. UTILE ► Pag. 8
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Octombrie, luna de informare și
prevenire a cancerului mamar
Cancerul la sân este
una dintre afecțiunile cel
mai des întâlnite la
femei. Riscul de îmbol-
năvire depinde de mai
mulți factori ce nu pot
fi schimbați, dar și de
stilul de viață al fiecărei
femei.
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birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

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

DETALII ÎN INTERIOR

Citiți ediția online Accent Montreal la:
«««««« www.accentmontreal.com »»»»»»
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Mont-Royal, H4T 1M1

COMUNITATE

Corina Luca: Când ați pășit pentru prima
oară pe pământ canadian și care au fost
impresiile la început?
Nicolae Mărgineanu: În vara anului 1985,
cu ocazia unui turneu cu orchestra
„Ciocârlia” de la Chișinău, al cărei dirijor
eram, am poposit și la Gander, în Nova
Scoția. Am colindat preț de câteva ore
orașul cu o reținută admirație, dar și o bine
camuflată oțăreală că nu se întâmplă și pe
la târgurile noastre ruso-moldovenești
măcar câte ceva din belșugul și buna rân-
duială ce îmi frapau privirile la tot pasul.
Și asta mie, care mai umblasem prin
străinătățuri! Zece ani mai târziu, în vara
lui 1995, aveam să descalec pour toujours
în Canada. 

CL: Care a fost primul dvs. contact cu co-
munitatea de limbă română și cine v-a
acordat primul ajutor?
NM: În vara lui ’95 am întreprins un alt
turneu, grație unei invitații la Festivalul In-
ternațional de Folclor de la Drum-
mondville. Chiar în zilele festivalului, dl.
profesor Vanea Atudorei a făcut tot posi-
bilul ca să susținem un spectacol și la Casa
Română de pe Christophe-Colomb, cu cei
peste 50 de artiști (orchestră și dansatori).
Sala a fost arhiplină, spectatorii - deosebit
de receptivi. Spiritul de Neam și Unitate
românească era atât de viu, încât aveam
sentimentul că nimerisem în „Altarul
Românismului”. Astfel, primul meu con-

tact cu comunitatea de limbă română de la
Montreal a fost unul de la suflet la suflet.
Tot atunci, imediat după concert, s-a pro-
cedat la o chetă. Noi nu contasem pe vreun
ajutor, dar ceea ce ni s-a oferit a fost mila
lui Dumnezeu, căci noi toți eram la
cheremul unui sponsor care ne calcula
orice bănuț. 

CL: Care sunt trei lucruri realizate de
dvs. în Canada de care sunteți mândru?
NM: Am o familie îndestulată, am doi fe-
ciori de care sunt mândru, am fini de cu-
nunie și fini de botez și am o orchestră
formată din buni profesioniști, cu școală
serioasă, de la care am multe bucurii.
Canada m-a îmbrățișat prin oportunitățile
sale, lucru pentru care nici în sinea mea nu
cutez a zice că acest tărâm mi-e vitreg. Atât
de mult am îndrăgit Montrealul, încât i-am
și dedicat un cântec intitulat Je me sou-
viens, cu referire la trecutul său istoric. 

Activitatea mea comunitară a fost apre-
ciată la Gala Personalităților Românești
din 2012, când am fost desemnat perso-
nalitatea anului la categoria promovarea
culturii românești. Un an mai târziu, în
2013, prin decretul președintelui Repu-
blicii Moldova mi s-a acordat titlul
onorific de „maestru în artă” pentru acti-
vitatea în cadrul diasporei din Canada.

CL: Dacă ar fi să aduceți trei critici co-
munității române din Montreal, care ar fi
acestea? 
NM: După părerea mea, cel mai evident
dezavantaj e dispersarea. Bineînțeles că
asta nu se referă la întreaga comunitate, dar
este suficient ca vreo câteva persoane să
„ostenească” în acest sens și impactul se
face simțit imediat. Sentimentul de neam
și dragoste de țară e cam diluat, deși sunt
încă mulți români care demonstrează că
poți fi un bun cetățean canadian și în ace-
lași timp un foarte bun român. Ce valori
sunt promovate din exterior în comunitatea
românească de aici în ultimii ani? Se fac
eforturi considerabile pentru a aduce for-
mații „artistice” manelizate doar pentru că
sunt mai comerciale, dar care ignoră total-
mente talentele autentice. 

CL: Care ar fi trei sugestii (urări) pe care
le-ați adresa comunității noastre?
NM: Să rămânem uniți. Și să contribuim
care cu ce poate la realizarea cât mai
curând a celei de-a doua mari uniri a
provinciilor românești, la întregirea țării.   

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

Nicolae Mărgineanu: „Să rămânem
uniți”

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

Repere biografice
Născut în 1953 într-un sat din județul
Bălți, Basarabia, Nicolae Mărgineanu
este unul din descendenții ostașilor lui
Ștefan cel Mare numiți „mărgineni” da-
torită faptului că locuiau la marginea
Țării Moldovei. 
După absolvirea studiilor medii din satul
natal, în 1968 este admis la Colegiul de
Muzică din Chișinău, la clasa țambal și
dirijat orchestral. Își continuă studiile la
Conservatorul din Chișinău, iar în 1995
obține un doctorat în muzicologie de la
Academia de Muzică „Gheorghe Dima”
din Cluj Napoca.  
Între 1974 și 1980, concomitent cu
studiile, este angajat la Filarmonica de
Stat din Chișinău. Apoi, în perioada
1980-1995 este dirijor al orchestrei
„Ciocârlia” de la Palatul Sindicatelor din
Republica Moldova și profesor la Uni-
versitatea de Arte din Chișinău, unde
predă orchestrația, dirijarea și țambalul. 
În 1995 se stabilește cu familia la Mon-
treal. Aici înființează în 1998 orchestra
„Virtuozii din Montreal”, pe care o con-
duce și în prezent și cu care a susținut
numeroase spectacole în cadrul comu-
nității și a unor festivaluri și evenimente
multiculturale din Canada. În 2013 a fost
distins cu titlul onorific de „maestru în
artă” al Republicii Moldova.
Este vicepreședintele CMQ (din 2008),
membru fondator al Asociației Culturale
Române (2007) și fondatorul și direc-
torul Asociației culturale DOR din Mon-
treal.

FOTO: Anatol Ciobanu.

Muzicologul Nicolae Mărgineanu. FOTO:
Viorel Mărgineau.
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ANCA NISTOROIU: PICTURI CE ADUC
IUBIRE ȘI ARMONIE ÎN VIA�Ă

Duminică, 7 octombrie, ora 13.00, Casa
Română din Montreal găzduiește vernisajul
expoziției „Picturi ce aduc iubire și ar-
monie în viață”. Lucrările aparțin Ancăi
Nistoroiu, artistă plastică ce trăiește în
România și a cărei activitate expozițională
include mai multe expoziții personale în
România (București, Timișoara, Craiova,
Bacău), dar și în Austria (Klagenfurt) și
Spania (Zaragoza).

Pe 7 octombrie publicul va putea admira
22 de lucrări realizate în cuțit folosind cu-
lori acrilice. Ineditul acestor picturi provine
însă din faptul că, așa cum mărturisește
artista, ele au o încărcătură energetică speci-
fică fiecărui tip de emoție în parte. Prin cu-
loare, simboluri și amprentă energetică
Anca Nistoroiu urmărește să ajute privitorul
pentru ca acesta să creeze mai mult spațiu
pentru iubire și armonie în viața sa.

PETRU ILIE BIRĂU: OAMENI ȘI LOCURI DIN
ROMÂNIA

Asociația Canadiană a Scriitorilor
Români, Uniunea Artiștilor Plastici din
România, Asociația Culturală Română, Ce-
naclul ,,Mihai Eminescu” din Montreal și
Asociația Culturală ,,Codex Aureus” Bu-
curești prezintă expoziția ,,Oameni și locuri
din România” a pictorului hunedorean
Petru Ilie Birău. Vernisajul va avea loc la
Casa Română din Montreal, duminică, 21
octombrie 2018, ora 13.00. Curator: Rodica
Vinca, pictor, invitat special. Prezentare:
Leonard I. Voicu, scriitor. (Afiș în pagina
12).

Fost miner cu o pasiune pentru pictură,
Petru Ilie Birău este astăzi doctor în arte
vizuale (Universitatea de Vest, Timișoara).
Prin intermediul mai multor expoziții per-

sonale, lucrările sale s-au făcut remarcate
atât în România, cât și peste hotare, în spe-
cial în Franța, la Paris. Membru al Uniunii
Artiștilor Plastici, Filiala Târgu-Jiu, Petru
Ilie Birău este și un neobosit promotor al
tradițiilor populare românești.

Articol realizat cu colaborarea Corinei
Luca, președinta Asociației Culturale
Române și secretara de redacție a revistei
Candela de Montreal.
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EXPOZI�IE | ARTIȘTI PLASTICI ROMÂNI 

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

Divorț amiabil 

Testamente și mandate
Contracte

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

WEDDING
ELEGANT

BRIDAL SHOWCASE

Luna octombrie aduce la Montreal lucrările a doi artiști plas-
tici români, Anca Nistoroiu și Petru Ilie Birău. Ele vor fi expuse,
în zile diferite, la Casa Română de pe lângă Biserica Buna
Vestire (8070 boul. Christophe-Colomb, Montreal, H2R 2S9).

►

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Eminescu invită iubitorii de li-
teratură la întâlnirea sa de joi, 18 oc-
tombrie, orele 18:00, care va avea loc la
adresa obișnuită: Centrul comunitar 6767
Côte-des-Neiges din Montreal, sala 697.
Cu această ocazie vor fi sărbătoriți zece
ani de la înfiinţarea cenaclului. Prezintă:
Cătălina Stroe şi Alexandru Cetăţeanu.
Invitat special: pictorul Petru Ilie Birău
din România. Info suplimentare: Leonard
I. Voicu, preşedintele cenaclului, 514-
910-6738 | leonardvoicu@gmail.com.

CCRQ: GALA ANUALĂ 2018, 
CENTENARUL MARII UNIRI 
Camera de comerț română din Quebec
(CCRQ) organizează în data de 2 noiem-
brie 2018 o gală menită să sublinieze
Centenarul Marii Uniri a României.
Evenimentul va avea loc la sala de re-

cepții Le Challenger, 2525 rue des Na-
tions, Ville St-Laurent. Vor fi prezenți oa-
meni de afaceri și profesioniști de origine
română care s-au remarcat în comunitatea
de afaceri din Quebec. Preț preferențial
pentru biletele cumpărate înainte de 8
octombrie. RSVP: ccrqc.com.(Afiș în pa-
gina 11)

SPECTACOL: DOR DE �ARĂ, DOR DE
NEAM
Alina Nichita și Dan Mieilă prezintă
vineri, 2 noiembrie 2018, orele 18.00, la
sala Sylvain-Lelièvre (3800 Sherbrooke
Est, Montreal, H1X 2A2) spectacolul Dor
de țară, dor de neam la care participă in-
terpreții Anișoara Puică și Cornelia și
Lupu Rednic. Info: 514-473-4811 - Alina
Nichita; 514-815-2900 - Dan Mieilă.
Bilete: academieeducativemontreal.com.
(Afiș în pagina 12).
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Veniti sa mancati, sa beti si sa va planificati nunta

DUMINICA
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200 de la Commune O | 11 am - 5 pm
www.elegantweddingbridalshow.ca
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CADRUL LEGAL
În iunie a.c., premierul canadian a

anunțat că începând cu 17 octombrie 2018
canadienii vor putea consuma legal ca-
nabis (marijuana) în scopuri recreaționale.
Responsabilitatea legalizării, prin Legea
C-45, cunoscută și ca The Cannabis Act, a
aparținut guvernului federal, însă detaliile
practice privind implementarea legalizării
au fost atribuite provinciilor.

Astfel, tot în iunie, Quebecul a adoptat
Legea 157 care reglementează vânzarea și
distribuția canabisului. Legea a trecut de
Parlament în timpul mandatului liberal.
CAQ și PQ au votat împotrivă, PLQ și QS
au votat pentru. Legea quebecheză este
una dintre cele mai conservatoare și mai
restrictive din Canada.

CARE AU FOST OBIEC�IILE CAQ ȘI PQ?
Opoziția CAQ la Legea 157 nu a venit

ca o surpriză căci acest partid, care a câști-
gat alegerile provinciale de la 1 oc-

tombrie, a susținut mereu că limita de
vârstă pentru consumul de canabis trebuie
să fie 21 de ani.

În ceea ce privește PQ, inițial acesta s-
a pronunțat pentru, însă în cele din urmă
liderul de atunci al partidului, Jean-
François Lisée, a considerat că legea nu
este suficient de restrictivă privind con-
sumul de marijuana în spațiul public și că
nu asigură îndeajuns implicarea compani-
ilor quebecheze în procesul de producție.
De asemenea, el a exprimat îngrijorări cu
privire la potențialele legături dintre pro-
ducători și paradisuri fiscale.

UNDE VA FI VÂNDUT CANABISUL?
Société des alcools du Québec (SAQ)

va superviza vânzarea și distribuția, însă
vânzarea ca atare se va face prin inter-
mediul unei noi societăți: Société Québé-
coise du Cannabis (SQDC). Canabisul va
fi deci disponibil în magazinele SQDC și
online.

Înființarea a trei astfel de magazine la
Montreal a fost deja anunțată de SQDC.
Ele vor fi operaționale chiar din ziua le-
galizării - 17 octombrie. Două dintre ele
se vor afla în centru, în zone intens
frecventate de turiști, pe Ste-Catherine: la
970 Ste-Catherine Street O, între Metcalfe
și Mansfield, și respectiv 830 Ste-Cathe-
rine E, între St-Hubert și St-André. Un al
treilea magazin va fi în zona Ahuntsic-
Cartierville, la 9250 boul. Acadie, în
apropierea unei clinici și a unor clădiri de
birouri.

De asemenea, SQDC a anunțat că alte
două magazine se vor înființa în curând:
la Mascouche, o suburbie a Montrealului,
și în orașul Joliette, aflat la 50 de km de
Montreal.

În principiu, până la sfârșitul anului
este prevăzută deschiderea a circa 20 de
magazine, pentru ca în următorii doi, trei
ani numărul lor să fie undeva între 150 și
160. Niciunul dintre acestea nu va fi, con-

form legii, la mai puțin de 250 de metri de
o școală elementară sau secundară.

În ceea ce privește magazinul online,
acesta va operațional începând din 17 oc-
tombrie.

CUM VOR FI ORGANIZATE ACESTE
MAGAZINE?

Magazinele unde canabisul va fi vân-
dut vor arăta ca niște buticuri. La intrare,
fiecare potențial cumpărător va trebui să
prezinte un act de identitate, căci nu doar
vânzarea produsului, ci chiar și accesul în
acest spațiu este interzis minorilor.

Numărul angajaților în fiecare maga-
zin va fi în jur de 15, parte din acest per-
sonal fiind afectat comunicării unor
aspecte importante privind consumul de
canabis. Pentru a putea lucra aici o per-
soană trebuie să nu aibă cazier. Verificările
vor fi făcute cu ajutorul Sûreté du Québec.

CE PRODUSE VOR FI COMERCIALIZATE ȘI
CÂT VOR COSTA?

Cei interesați vor putea cumpăra atât
canabis proaspăt, cât și uscat, precum și
ulei de canabis. Costul va fi de puțin peste
6$ pe gram.

Produse comestibile (ca de exemplu
brownies sau sucuri/soda) nu vor fi
disponibile, căci acestea nu au fost incluse
în legea federală a legalizării canabisului.
Acestea pot fi însă preparate acasă, pentru
uz personal, cu condiția ca niciun solvent
organic periculos să nu fie utilizat.

PARTICULARII POT CREȘTE CANABIS ÎN
QUEBEC?

Răspunsul este clar nu. Deși legea fe-
derală permite acest lucru - până la patru
plante pentru uz personal - în Quebec
acest lucru este interzis.

CARE ESTE LIMITA DE VÂRSTĂ?
Potrivit Legii 157 adoptate de liberali,

vârsta de la care o persoană poate con-
suma legal canabis în Quebec este de 18

Legalizarea canabisului.

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

VÂND REPEDE, PROFESIONAL,
ÎN CONDI�IILE DORITE DE DVS.

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud

Curtier Imobiliar

514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

PPRROOMMOOȚȚIIEE
►La vânzarea unei proprietă,i cu mine,
plătesc o vacan,ă până la 11..550000$$ în Sud,
la soare!
►La cumpărarea unei proprietă,i cu
mine plătesc notarul!

CANADA | QUEBEC 
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Produsele comestibile pe bază de canabis (brownies, soda etc.) nu vor fi disponibile spre vânzare, căci acestea nu au fost incluse în legea
federală a legalizării canabisului. Cei interesați vor putea cumpăra canabis proaspăt, uscat sau sub formă de ulei.
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ani. Coalition Avenir Québec, actualul
partid de guvernământ, s-a opus adop-
tării acestei legi, vârsta fiind unul din
principalele motive, promițând în timpul
campaniei electorale că o va mări la 21.
În conferința de presă ce a urmat victo-
riei, François Legault, liderul partidului
și noul prim-ministru al Quebecului, a
reiterat această promisiune, afirmând că
noile măsuri CAQ în materie de canabis
vor fi făcute publice „în săptămânile ur-
mătoare”.

CE CANTITATE PUTEM CUMPĂRA/
DE�INE?

Acasă, quebechezi vor putea deține
un maxim de 150 de grame de marijuana
uscată. La o cumpărare, maximul admis
este de 30 de grame - aceasta este deci
limita pe care o persoană o poate deține
în public. CAQ dorește însă să reducă
aceste cantități la 15 grame, atât acasă,
cât și în public.

Pentru conducătorii auto toleranța va
fi zero. Polițiștii vor putea cere un eșan-
tion de salivă dacă suspectează că cineva
conduce sub influență. Dacă este pozitiv,

permisul de conducere al respectivei per-
soane poate fi suspendat pentru 90 de
zile.

UNDE SE POATE UTILIZA?
Potrivit actualei legi în vigoare, uti-

lizarea sa va fi permisă în aceleași locuri
unde se poate fuma. Universitățile și
colegiile interzic acest lucru, așa că nici
canabisul nu va fi permis în incinta lor.

CAQ dorește însă interzicerea uti-
lizării canabisului în toate locurile pu-
blice. Circa 40 de municipalități din
provincie prevăd deja adoptarea unor re-
glementări în acest sens, însă Union des
municipalités du Québec (UMQ) a afir-
mat în nenumărate rânduri că guvernul
trebuie să respecte autonomia orașelor,
lăsându-le lor decizia de a interzice sau
nu canabisul în public.

O astfel de decizie nu este lipsită de
controverse, căci ea poate avea efecte
dăunătoare sănătății, după cum a averti-
zat Horacio Arruda, directorul național al
sănătății publice: dacă doar spațiile pri-
vate devin locuri licite pentru utilizarea
acestei substanțe, riscul de expunere al

populației la fumatul secundar de canabis
în locuințe crește considerabil.

LEGALIZAREA ÎN QUEBEC ȘI ÎN ALTE
PROVINCII

Guvernul quebechez (liberal) a
susținut în repetate rânduri că în ceea ce
privește legalizarea canabisului, profitul
este secundar sănătății publice. Prin ur-
mare, vânzarea acestui drog va fi strâns
controlată de SQDC, companie de stat,
spre deosebire de unele provincii precum
Alberta, British Columbia sau Saska-
tchewan care permit vânzarea (și) în ma-
gazine private.

Dacă CAQ va modifica legea pentru a
stabili vârsta necesară consumului legal de
canabis la 21 de ani, Quebecul va avea cea
mai ridicată vârstă minimă. Celelalte
provincii au reglementat fie la 18 ani (Al-
berta), fie la 19 ani (restul).

De asemenea, Quebecul este printre
puținele provincii și teritorii care au in-
terzis creșterea plantelor de marijuana
acasă, alături de Manitoba și Nunavut, și
este singura jurisdicție care fixează o li-
mită a cantității pe care un individ o poate
avea acasă.

ACCENT MONTREAL

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

CANADA | QUEBEC

Zece lucruri de știut
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RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Pariez că nu mulți din-
tre dumneavoastră știți
că în Canada există cea
mai mare insulă a unui
lac cu apa dulce. Cea
mai mare din toată

lumea: 2.766 de kilometri pătrați. Și acum
(Ontario) încep curiozitățile: pe Insula Ma-
nitoulin există alte 110 lacuri interioare. Și
ce să vezi? Acestea au la rândul lor… da, ați
ghicit, insule. Iată cum stau lucrurile, adică
insulele: Insula Comorilor este pe Lacul
Mindemoya, care este pe Insula Manitoulin,
care este în golful Georgian Bay, care este în
Lacul Huron, care e în America de Nord,
care e pe Terra, după ultimele informații.

Și că tot vorbim de ape dulci și mărimi,
tot aici, în Canada, există cea mai lungă
plajă la o apă dulce: plaja Wasaga, găsibilă
tot în Georgian Bay, ca și Insula Manitoulin.
Dacă e să ne luăm după măsurătorile ofi-
ciale, aceasta are 14 kilometri lungi și pe
alocuri și lați.

Cât despre cea mai lungă stradă din
lume, asta orice torontez o știe: Yonge
Street, cea care pornește de lângă lacul On-
tario la sud și merge și tot merge cale de
1.896 de kilometri. Nu merge ea chiar în
linie dreaptă, ba chiar își schimbă numele la
nord de orașul Barrie, fapt pentru care statu-
tul de cea mai lungă stradă din lume îi este
contestat. Dar știm bine, doar din gelozie.

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

LLuunnggiimmii
șșii  llăățțiimmii  
ccaannaaddiieennee

REFLEC�II CANADEZE

Peste un miliard de
dolari
Potrivit Statistique Canada, canadienii
ar putea cheltui peste un miliard de
dolari pe canabis între 17 octombrie,
data când consumul acestuia devine
legal, și sfârșitul anului. Cifrele estima-
tive se situează între 816 milioane și
1,02 miliarde de dolari. Cumpărarea
ilegală s-ar putea situa între 254 și 317
milioane de dolari, adică 24% din to-
talul pieței.
Aceeași instituție estimează că 5,4 mi-
lioane de canadieni vor cumpăra legal
canabis în respectiva perioadă. Quebechezi nu pot crește canabis acasă. Deși legea federală permite acest lucru – până

la patru plante pentru uz personal – în Quebec acest lucru este interzis.
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Jumătate din populaţia României
trăiește în locuințe fără canalizare

Institutul Naţional de Statistică (INS)
arată că în 2017 un număr de 9.978.886
locuitori aveau locuinţele conectate la sis-
temele de canalizare, echivalentul a 50,8%
din populaţia rezidentă a României. Din
această cifră, 9.234.259 (87,7%) erau din
mediul urban şi doar 744.627 din cel rural
(8,2%). Regiunile cu cea mai puțină po-
pulație conectată la conectată la sistemele
de canalizare sunt Sud-Muntenia (35%),
Nord-Est (35,4%) şi Nord-Vest (50,2%).

În ceea ce priveşte epurarea apelor
uzate, populaţia cu locuinţele conectate la
sistemele de canalizare prevăzute cu staţii
de epurare (SCE) a fost de 9.415.524 per-
soane, reprezentând 47,7% din populaţia

rezidentă a ţării.

Mii de școli au încă WC-ul în
curte

La începutul anul școlar trecut (sep-
tembrie 2017) ministerul Educației a făcut
publice următoarele date: „Aproximativ
30% dintre şcolile din România nu au
grupuri sanitare în interior, situaţie care
afectează peste 230.000 de elevi la nivel
naţional. În total, 2.220 de şcoli din Româ-
nia nu au grupuri sanitare în interior, iar
diferenţa dintre mediul urban şi cel rural
este evidentă: 38% în mediul rural, com-
parativ cu 7% în mediul urban. Aceste con-
statări sunt relevante ţinând cont de
legătura dintre condiţiile sanitare şi de
igienă şi subdezvoltarea copiilor, care

poate fi cauzată de infecții bacteriene”.

Aproape jumătate dintre copiii
din România sunt în risc de sără-
cie

Cele mai recente date Eurostat (noiem-
brie 2017) arată că Romania are cea mai
mare pondere a sărăciei în rândul copiilor
din toată Uniunea Europeană: 49,2% din-
tre românii cu vârste de la 0 la 17 ani sunt
sub risc de sărăcie, mult peste media UE
de 26,4%. Ca să poată fi considerat în
această categorie un copil trebuie să trăi-
ască într-o gospodărie care îndeplinește
cel puțin una din următoarele trei condiții:
risc de sărăcie după transferuri sociale,
lipsuri materiale severe sau o intensitate a
muncii foarte scăzută.

România are cea mai mare
inegalitate dintre bogaţi şi săraci
din UE

Tot Eurostat arată că România este de
departe ţara cu cea mai mare inegalitate
între bogaţi şi săraci din Uniunea Euro-
peană. Cei mai prosperi 20% din români au
venituri de peste şapte ori mai mari decât
cei mai săraci 20% din locuitorii ţării. În
același timp, România are pe teritoriul său
şi „polii sărăciei“ din UE, respectiv zonele
Vaslui şi Botoşani.

Aproape 49% din decesele înre-
gistrate în România sunt prema-
ture

Potrivit celui mai recent raport Euro-
stat în domeniu, dat publicității în luna
iunie 2018, România era în 2015 pe
primul loc la procentul deceselor care ar
fi putut fi evitate ţinând cont de nivelul ac-
tual al cunoștințelor şi al tehnologiei din
domeniul medical. Specialiştii Eurostat
spun că aproape 49% din decesele din
România se află în această situație. Prin-
cipalele cauze ale acestor decese prema-
ture: infarctul, atacul cerebral, cancerul
colo-rectal, cancerul de sân, hipertensi-
unea arterială și pneumonia.

Spitalele sunt un dezastru iar
sumele alocate sănătății sunt
foarte mici

Spitalele româneşti sunt învechite,
supraaglomerate şi doldora de infecţii
nosocomiale - consecințe ale subfinanțării
cronice de care suferă sistemul sanitar.
România alocă printre cele mai mici rate
din PIB pentru cheltuielile de sănătate şi
cele mai mici sume pe cap de locuitor pen-
tru sănătate (340 de euro în 2015, ultimele
date disponibile), dintre statele membre
ale Uniunii Europene.

Pacienţii se tem să se interneze în spi-
tale, însă guvernul a găsit de cuviință că
este mai util să aloce 163,712 milioane de
lei, adică mai bine de 35 milioane de euro,
pentru un referendum fără niciun efect ju-
ridic.

ACCENT MONTREAL

România în (alte) șase statistici

* Al dvs.z

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

Preturi incepand de la * Detalii in magazin

si plus

Tip ROSU - ALB - ROZE

42 DE ANI - IMPORT

ROMÂNIA

După ce în ediția precedentă v-am prezentat șase realități triste și rușinoase ale României din ziua de azi
(pe care le puteți citi la www.accentmontreal.com), revenim asupra acestui subiect, supunându-vă atenției
încă șase. Aceasta pentru a face o necesară aducere aminte a realelor priorități ale țării, ignorate de actua-
lii guvernanți, care preferă să aloce fonduri unor cauze care nu doar ca nu au vreun impact pozitiv asupra
nivelului de trai al românilor, ba chiar sunt dăunătoare justiției și incluziunii sociale.

►
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DORIAN GALBINSKI
info@accentmontreal.com

Într-un interviu luat cu puţin timp
înainte de a muri, dramaturgul american
Arthur Miller, născut într-o familie de imi-
granţi evrei din Polonia care respectau
tradiţia religioasă, a fost întrebat cum se
face că el nu este deloc religios.

„Să crezi într-o religie înseamnă că nu
poţi crede într-o religie diferită. Nu poţi
crede în două religii. Nu poţi fi catolic şi
protestant în acelaşi timp. Crezi într-una,
celelalte «sunt greşite şi trebuie combătute
sau distruse». Ideea este implicită în cre-
dinţa religioasă” spunea el.

Dacă timp de veacuri această idee a
fost susţinută şi practicată făţiş, „spre glo-
ria Domnului”, guvernanţii folosind-o în
eforturile de a-şi atinge scopurile interne
sau imperialiste, în a doua jumătate a se-
colului trecut s-a făcut mare caz de „tole-
ranţa religioasă”. Dar, în cel mai bun caz,
această toleranţă faţă de o persoană de altă
religie se traduce prin „săracul, nu ştie”
sau „a fost spălat pe creier de mic copil”,
sau „poate o să vină într-o zi la religia ade-
vărată”. Şi asta, repet, în cel mai bun caz.
Şi doar în ţările occidentale. Nu în fosta
Iugoslavie, Somalia, Nigeria, Pakistan -
şi lista e foarte lungă. În cel mai rău caz, în
alte ţări, cei care practică altă religie sunt
„apostaţi”, „păgâni”, „infideli”, atrăgând
asupra lor pedepsele de rigoare, inclusiv
moartea.

Ce a realizat până în prezent această

toleranţă religioasă?
În Irlanda de Nord, conflictul dintre

catolici şi protestanţi a făcut o mulţime de
victime. Din 2004 încoace, puterea în
provincie este împărţită între reprezen-
tanţii celor două comunităţi şi răbufnirile
intercomunitare sunt rare. Dar acum
câțiva ani, când am făcut o vizită la
Belfast, am văzut că zidul care desparte
cartierele catolice de cele protestante a
rămas neatins. Şi catolicii şi protestanţii se
împotrivesc cu vehemenţă demolării lui.
Le dă „un sentiment de siguranţă”, mi-a
spus poliţistul care mă însoţea. A fost
numit „Zidul Păcii”. (Probabil de către un
admirator al lui George Orwell.)

În Marea Britanie (ca şi în multe alte
ţări vest europene) autorităţile se dau peste
cap să nu ofenseze cumva sensibilităţile
religioase. Există şcoli catolice, şcoli an-
glicane, evreieşti, musulmane, şi toate fi-
nanţate de la buget. Pe lângă programa
şcolară obişnuită, ele au şi cursuri de edu-
caţie religioasă. Dar nu sunt aceste şcoli
un fel de mini-ghetouri din care copiii vor
ieşi nutrind, iarăşi în cel mai bun caz, sus-
piciuni faţă de persoanele de altă religie?
Şi de ce trebuie eu, contribuabil, să fi-
nanţez aceste şcoli dacă, din întâmplare nu
sunt religios sau aş putea fi chiar ateu?

Să nu mă înţelegeţi greşit. Nu am
nimic împotriva credinţei în Dumnezeu.
Sunt total de acord cu fostul rabin şef al
Marii Britanii, Jonathan Sacks, care a spus
odată că orice om crede în ceva: „Unii
cred în Dumnezeu, alţii în bunuri mate-

riale, alţii în comunism, alţii au ajuns să
creadă în fascism. Dacă le punem pe toate
în balanţă însă, poate că nu este aşa de rău
să crezi în Dumnezeu”.

Dar aici nu vorbim de credinţă ci de
religie. Sunt două lucruri diferite. Există
mulţi oameni care cred în Dumnezeu dar
nu se duc la biserică. (Şi pentru că veni
vorba, există de asemenea mulţi oameni
nereligioşi şi chiar atei care respectă mai
mult cele 10 porunci în viaţa de zi cu zi
decât alţi preacuvioşi care se roagă regu-
lat la biserici, sinagogi sau moschei.)

Britanicii au avut un şoc teribil când
au aflat că teroriştii care au ucis 52 de per-
soane la 7 iulie 2005 la Londra nu erau is-
lamişti infiltraţi în ţară ci localnici. Trei
dintre ei erau născuţi în Marea Britanie.
Adevărat, de origină pakistaneză, dar bri-
tanici. Cum au ajuns să nutrească o
asemenea ură faţă de ţara de adopţie a
părinţilor lor? s-au întrebat mulţi. De ce
au refuzat să se integreze în pofida tuturor
posibilităţilor care le-au avut şi pe care,
foarte probabil, nu le-ar fi avut în Pa-
kistan? De ce, dacă nu le-a plăcut stilul de
viaţă occidental, dacă s-au simţit margi-
nalizaţi şi oprimaţi, nu au plecat să trăi-
ască într-o ţară musulmană, unde se
practică „sharia”, adică legea islamică?
De ce nu pleacă acolo toţi cei care critică,
insultă, protestează sau manifestează îm-
potriva guvernelor ţărilor care i-au primit?

Aceste întrebări s-au înmulţit în ultimii
ani, tot mai mulţi britanici fiind de părere
că multiculturalismul şi toleranţa reli-
gioasă au dat greş. Şi atât în Marea Bri-
tanie cât şi în SUA, dar şi tot mai mult în
Belgia, Olanda şi Franţa, unii se întreabă
acum dacă este posibilă convieţuirea
paşnică a creştinismului cu Islamul.

André Malraux a spus că „secolul 21
va fi religios sau nu va fi deloc”. Dacă a
văzut bine în viitor, atunci avem doar două
opţiuni: ori să pierim toţi ori să îm-
brăţişăm toţi credinţa. Dar care? Creşti-
nismul este divizat în catolici, protestanţi,
metodişti, adventişti de ziua a 7-a, bap-
tişti, penticostali, evanghelişti, etc. Apoi
ortodocşii la rândul lor au câteva subdi-
viziuni și și iudaismul are câteva ramuri
pricipale: ortodoxă, conservatoare, re-
formistă, reconstrucţionistă, umanistă, etc.
Musulmanii sunt shia, sunni, wahhabi,
alawi, sufi şi cine le mai ştie pe toate? Şi
pe lângă toate acestea, o mulţime de secte

mai mici sau mai mari. Care este deci re-
ligia adevărată? Cine ne poate îndruma?

Şi atunci, ce e de făcut?

Există o cale de mijloc, afirmă opti-
miştii. Un program de reducere a influ-
enţei religiei. O adevărată separare a
religiei de viaţa de zi cu zi. Predarea re-
ligiei să fie scoasă din programa şcolară şi
să se desfiinţeze toate şcolile religioase.
Să fie interzise chiar şi cele particulare cu
caracter religios. Să se interzică purtarea
în public a oricărui articol vestimentar
asociat cu religia. Religia să devină o
chestiune la fel de privată cum este de
exemplu, venitul unui cetăţean, sau prefe-
rinţele sale electorale. Pe scurt, o pro-
blemă intimă. Să se practice religia doar
acasă sau în lăcaşurile de rugăciune.

Am spus optimiştii? Am greşit. Voiam
să spun „naivii”. Aţi văzut reacţia, după ce
în Franţa s-a interzis purtarea vălului
musulman în public. Sau indignarea
evreilor şi musulmanilor din Germania
(una din rarele ocazii în care au fost total
de acord asupra unui aspect religios), după
ce un tribunal din Köln a interzis circum-
cizia, considerând că acest ritual religios
„privează copilul de dreptul la autodeter-
minare şi violează integritatea sa fizică”.
Interdicţia tribunalului de la Köln nu a
durat mult. La doar câteva luni, cabinetul
german a aprobat un proiect de lege care a
făcut circumcizia legală; la scurt timp,
acest proiect de lege a fost adoptat de par-
lament.

Deşi, strict vorbind, mulţi au fost de
acord cu motivele deciziei tribunalului din
Köln, în zilele noastre, în care drepturile
individuale sunt riguros apărate, nu este
uşor să răstorni o tradiţie veche de mii de
ani. Şi dacă aperi aici drepturile individu-
lui, de ce să i le negi atunci când vine
vorba de felul în care vrea să se îmbrace,
dacă vrea să poarte văl sau burka, basma
sau şalvari, kipa sau kaftan?

Aţi sesizat imediat imposibilitatea
acestei „căi de mijloc”.

Şi totuşi care este soluţia? Se poate
ajunge la o convieţuire paşnică reală între
numeroasele religii de pe glob? Sau este
sortită eşecului orice tentativă în direcţia
toleranţei religioase, a acceptării di-
verselor moduri de a te ruga la Dum-
nezeu? Nu se poate face chiar nimic?

Să fi avut dreptate Arthur Miller?

Accent Montreal vă oferă
spaţiu GRATUIT pentru o
singură apariţie, în format
carte de vizită alb-negru,
pentru a vă promova afa-
cerea şi a vă face cunoscută
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.

Contactați-ne la
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

Slavă Domnului, nu sunt religios!

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!

Luni: 9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                9:30-18:30        |  Sambata:  9-18                
MartiMarti ● VineriVineri: 9-19  |9-19  | Duminica: 9-16                        Duminica: 9-16                        

Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4
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IMIGRA�IE

Vreți mai mulți clienți?

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831

Suntem aici să vă ajutăm!

Print și online

Fiindcă începe să fie mai rece
afară și fiindcă ne îndreptăm către
sărbători, vă propunem un subiect
de sezon: conducerea sub influ-
ența alcoolului sau a drogurilor.

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

O persoană, cetățean
străin, care are un DUI
(driving under the influ-
ence) sau a fost găsită vi-
novat de conducere
imprudentă (impaired
driving) în țara de ori-

gine, poate avea probleme să traverseze
frontiera canadiană sau, în cazul unui rezi-
dent permanent, chiar să păstreze dreptul
de rezidența canadiană. Motivul: ceea ce
în legea canadiană de imigrație poartă nu-
mele de inadmisibilitate.

La ce se referă această inadmisibili-
tate? Termenul definește situația în care se
consideră că o persoană poate constitui o
sursă de pericol public odată intrată în
Canada. Există mai multe motive pentru
ca cineva să fie declarat inadmisibil, însă
în acest articol ne vom referi numai la
fapta de conducere sub influența alcoolu-
lui. La prima vedere aceasta pare o faptă
minoră, însă impactul său poate fi impor-
tant, căci inadmisibilitatea pe aceste con-
siderente poate cauza probleme la
frontieră pentru călătorii sau rezidenții
permanenți care au fost găsiți vinovați de
conducere sub influența alcoolului.

Legea canadiană în privința DUI a fost
actualizată recent. Schimbările prevăzute
în Legea C-46 au primit confirmarea ofi-
cială (The Royal Assent) în luna iunie și se
vor aplica din 18 decembrie 2018. Con-
form noilor prevederi, sentința pentru con-
ducere sub influența alcoolului va fi mărită
de la cinci la zece ani, trecând de la cate-

goria „criminalitate generală” la categoria
„mare criminalitate” (serious criminality).

În același timp, Secțiunea 36 (1) din
Canada’s Immigration and Refugee Pro-
tection Act (IRPA) stabilește că un rezi-
dent permanent sau un cetățean străin este
inadmisibil în Canada dacă a fost găsit vi-
novat pentru o faptă considerată „mare
criminalitate”.

Recent, guvernul canadian a confirmat
că cei care au condamnări de DUI ce
datează de dinainte de decembrie 2018 nu
vor cădea sub incidența definiției de inad-
misibilitate. Aceștia nu riscă deci refuzul
intrării pe teritoriul Canadei (cazul călăto-
rilor) sau deportarea (cazul rezidenților
permanenți). Situația se schimbă însă pen-
tru cei ce vor fi găsiți vinovați de condu-
cere sub influența alcoolului începând cu
18 decembrie 2018.

Secțiunea de imigrație a Baroului
canadian (Canadian Bar Association,
CBA) a considerat ca impactul legii
asupra rezidenților permanenți con-
damnați pentru DUI e disproporționat și

sever, implicând posibilitatea pierderii
statutului lor în Canada. Drept urmare,
CBA a adresat o scrisoare lui Ahmed
Hussen, ministrul federal al Imigrației,
cerându-i să studieze acest aspect și să
găsească alternative. În răspunsul său,
ministrul a spus că legea cu toate impli-
cațiile sale va fi aplicată numai din 18 de-
cembrie 2018. În privința alternativelor
cerute, el a transmis că acest lucru este
încă în studiu.

Pentru un cetățean străin care se întrea-
bă cum poate intra în Canada având un
dosar de conducere sub influența alcoolu-
lui, există câteva posibilități pentru a înlă-
tura condiția de inadmisibilitate.

Una din ele ar fi Temporary Resident
Permit (TRP). Dacă au trecut mai puțin
de cinci ani de când a îndeplinit toate
condițiile unei sentințe legate de DUI sau
dacă a avut mai mult de o condamnare
pentru DUI, o persoană poate aplica pen-
tru acest tip de permis ce îi conferă posi-
bilitatea să intre în Canada pentru o

perioadă predeterminată de timp. Aplican-
tul trebuie să demonstreze că prezența sa
în Canada aduce mai multe beneficii decât
riscuri. Din acest motiv, TRP est mai de-
grabă acordat celor care vin în Canada
pentru afaceri și care aduc un avantaj evi-
dent canadienilor.

O altă posibilitate o reprezintă cererea
de reabilitare criminală. Această opțiune
va curăța cazierul judiciar din punctul de
vedere al autorităților din domeniul imi-
grației, dar ea este oferită numai celor care
au avut sentințe DUI în urmă cu cel puțin
cinci ani. În acest tip de procedură trebuie
demonstrat că persoana în cauză și-a
schimbat modul de viață și că este puțin
probabil să poată fi acuzată din nou pentru
același gen de ofensă. Menționăm că apli-
cantul nu mai are nevoie să demonstreze
beneficiile aduse Canadei prin călătoria sa,
cum este cazul în Temporary Resident Per-
mit (TRP).

Dacă au trecut mai mult de zece ani de
la executarea unei sentințe și a fost vorba
de o singură condamnare pentru DUI,
atunci se poate cere considerarea unei
deemed rehabiliation. Aceasta înseamnă
că timpul scurs fără alte acuzații de con-
ducere sub influența alcoolului dovedește
reabilitarea, caz în care se poate cere șter-
gerea cazierului judiciar.

Din luna decembrie 2018 când noua
lege va fi aplicată, deoarece DUI va fi con-
siderată mare criminalitate, nu va mai
exista posibilitatea considerării reabilitării
în timp, acea deemed rehabilitation, dar va
rămâne posibilitatea cererii unui TRP sau
a unei cereri de reabilitare.

Vă invităm deci la moderație.

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

Imigrația și condusul sub in(uența alcoolului
sau a drogurilor

Autoritățile din domeniul imigrației privesc fiecare caz în contextul sistemului canadian.
Astfel, chiar dacă în România o faptă penală este minoră, în Canada ea poate face parte
din categoria marii criminalități, antrenând inadmisibilitatea și refuzul intrării în Canada.
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5

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

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.
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mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale
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burta, Salata de vinete, Icre,

Chiftele proaspete 

•Produse fara gluten
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natural cu lemn de artar 
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3833 boul. St-Laurent
Montreal, H2W 1X9
514.288.8046

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

Qualité du Service à la Clientèle

CLUB
SELECT

CLUB
PRESTIGE

CLUB
100%

CLUB
100%

GOLD

INVEST. INC.
Agenție imobiliară

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

gabrielsimon@remax.net

Gabriel Simon
Curtier imobiliar

Cel: 514.773.6820

De 14 ani cu rezultate remarcabile
in slujba clientilor!

LLLL AAAA    PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

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

LAVALLAVAL

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

www.accentmontreal.com
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de

divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.

Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea

Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052



Vineri 5 octombrie 2018Vineri 5 octombrie 2018 ■ PAG. 13PAG. 131313 ȘTIIN�Ă & TEHNOLOGIE

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

Pași pe o nouă planetă. Care este forța
gravitațională pe care o putem suporta?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Dacă până acum 10-
15 ani se credea că
planetele sunt rare în
Univers și că doar
puține stele ar avea
planete care orbitează
în jurul lor, precum
Soarele, în ultima

vreme știința a demonstrat contrariul:
planetele sunt foarte răspândite în Univers
și, în medie, este probabil ca fiecare stea
să aibă (cel puțin) o planetă în jur. Au fost
observate chiar și unele sisteme solare,
precum Trappist-1, care are șapte planete
ce orbitează în jurul stelei centrale.

La ora actuală a fost confirmată exis-
tența a mai bine de 3.500 de planete - toate
relativ aproape de noi, întrucât metodele
de care dispunem în prezent nu ne permit
descoperirea planetelor îndepărtate. Este
deci foarte posibil ca doar în galaxia noas-
tră să existe sute de miliarde de planete.
Această descoperire ne face să ne întrebăm
câte dintre ele ar putea fi viețuite - cu fi-
ințe mai mult sau mai puțin asemănătoare
cu noi. În același timp, nu puțini sunt cei
care visează ca într-un viitor nu foarte în-
depărtat să fim capabili să vizităm aceste
planete prin intermediul unor misiuni in-

terstelare pe care acum le putem vedea
doar în filme.

Cu această idee în minte, un grup de
cercetători de la Universitatea din Zagreb
(Croația) a încercat să răspundă la urmă-
toarea întrebare: pe câte din aceste planete
am putea supraviețui forței gravitaționale?
Ținând cont că fiecare planetă are forța
proprie de gravitație, care depinde de masa
și densitatea sa, este foarte posibil ca pe o
planetă mai mare și cel puțin la fel de
densă ca Pământul să avem probleme de
adaptare și chiar de supraviețuire.

Cercetătorii din Zagreb au publicat un
articol în arXiv intitulat „Effects of exo-
planetary gravity on human locomotor
ability” în care au calculat limita forței
gravitaționale pe care am putea-o suporta.
Pentru asta, ei au pornit de la un calcul al
rezistenței scheletului uman la forțe de
diverse tipuri: statice și dinamice. Au ajuns
la concluzia că, în principiu, o persoană ar
putea suporta o atracție gravitațională de
circa 90 de ori mai mare decât cea de pe
Terra, însă doar dacă respectiva persoană
stă pe loc. De îndată ce încearcă să
pășească sau să fugă, lucrurile se schimbă,
întrucât oasele sunt supuse unor tensiuni și
eforturi care fac rezistența să scadă cu un
factor 10. Aceasta ar însemna că, cel puțin
în teorie, am putea să mergem, ba chiar și
să alergăm, pe o planetă cu gravitația de

circa nouă ori mai mare decât cea de pe
Pământ, înainte ca oasele noastre să cedeze
efortului.

Totuși, mușchii noștri nu sunt pregătiți
să suporte un asemenea efort. De exemplu
puternicul islandez Hafþór Júlíus Björns-
son - Gregor „The Mountain” Clegane din
serialul Game of Thrones - considerat unul
dintre cei mai puternici oameni din lume,
a reușit să facă cinci pași cu o greutate de
aproape 650 de kg în spate. Björnsson are
circa 180 de kg și mai bine de 2 metri
înălțime. Cărând în spate 650 kg este ca și
cum el ar fi pășit pe o planetă cu o atracție
gravitațională de circa 4.6 ori mai intensă
decât cea terestră. Nu toți suntem însă la
fel de puternici. Noi, cei normali, probabil
am reuși - după un antrenament specific -
să rezistăm într-un câmp gravitațional de
circa trei ori mai intens, înainte să ne
prăbușim.

Poliak, unul dintre autorii articolului,
susține că știind care este rezistența noas-
tră față de forța gravitațională, am putea să
ne concentrăm atenția spre doar o mică
parte din planetele descoperite. Dintre cele
3.605 confirmate doar pentru 594 se
cunosc dimensiunile și masa; dintre aces-
tea, 422 au un câmp gravitațional nu mai
mare de 3.5 ori decât cel terestru. Pe aces-
tea am putea păși (după un eventual antre-
nament intens).

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

ASTROFIZICĂ

Mii de planete din afara Sistemului Solar (așa-numitele exo-planete) au fost descoperite
până în prezent. Multe dintre acestea sunt mai mari decat Pământul și au o atracție gravi-
tațională mai mare - pe aceste planete ne vom simți deci mai „grei”. Care este însă forța
gravitațională maximă pe care am putea să o suportăm pe o exo-planetă?

►

Despre gravitație
Întregul nostru univers este guvernat de
patru forțe fundamentale:
■ Forța gravitațională, care ne
împiedică să „cădem” de pe planetă în
spațiul cosmic.
■ Forța electromagnetică, responsabilă
de transmiterea luminii și a celorlalte
forme de radiație din spectrul electro-
magnetic.
■ Forța nucleară slabă, responsabilă
pentru fenomenul de dezintegrare ra-
dioactivă, o forță resimțită atunci când
două particule elementare se află în con-
tact sau la distanță foarte mică una de
cealaltă.
■ Forța nucleară tare, cea mai puter-
nică dintre cele patru, care ține laolaltă,
în nucleul atomic, protonii, neutronii și
alte particule subatomice.
Gravitaţia este cea mai slabă dintre cele
aceste patru forţe fundamentale. Deşi la
scară cosmică gravitaţia produce efecte
colosale, la nivel atomic interacţiunile
gravitaţionale sunt mult mai slabe decât
celelalte.
Gravitația este descrisă de teoria relati-
vității generalizate la scară macrosco-
pică, însă se poate aplica cu mare
exactitate și legea atracției universale a
lui Newton, din mecanica clasică. Legea
atracției universale spune că oricare
două corpuri acționează unul asupra
celuilalt cu o forță de atracție direct pro-
porțională cu masele celor două corpuri
și invers proporționale cu pătratul dis-
tanței dintre ele.
În viața de zi cu zi fenomenul este ob-
servat pretutindeni ca forță de atracție
exercitată de Pământ asupra tuturor cor-
purilor terestre, forță numită greutate.
Valoarea greutății unui corp este direct
proporțională cu masa lui și este orien-
tată spre centrul Pământului. Coeficien-
tul de proporționalitate se numește
accelerație gravitațională și este egal
cu accelerația unui corp care cade liber
în câmpul gravitațional al Pământului.
La nivel astronomic, gravitația repre-
zintă forța care a dus la apariția tuturor
planetelor și sateliților naturali, prin
atracția reciprocă dintre particulele de
materie care se roteau în jurul unei stele.
Evoluția întregului Univers este la rân-
dul ei dictată de forța de gravitație dintre
particulele de materie existente.
Surse: howandwhy.ro, wikipedia.org și
descopera.org.

Fiecare obiect din Univers atrage un alt obiect. Acest fenomen poartă numele de gravitaţie. Un corp (obiect) care are o masă mare de ma-
terie, are o forţă gravitaţională mare. Un corp cu materie puţină are şi o gravitaţie mică.
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CARMEN FIRAN
info@accentmontreal.com

Într-o singură zi am
călătorit în trei ţări.
Dimineaţa am ajuns în
Mae Sai, cel mai nordic
punct al Thailandei la
graniţa cu Myanmar, noul
nume al Birmaniei, aflată

sub o rigidă dictatură militară în urma lovi-
turii de stat dată în 1962 de generalul Ne
Win. Alegerile se încheiaseră cu numai
două zile în urmă şi la multe puncte de fron-
tieră încă erau tensiuni şi confruntări între
armată şi protestatarii care contestau corec-
titudinea alegerilor. Ideea să trecem fron-
tiera în Birmania nu părea prea strălucită.

Mi-am amintit că în urmă cu câțiva ani,
ani mă aflam în Nepal cu doar o săptămână
înaintea alegerilor în care comuniştii aveau
să răstoarne monarhia şi să preia puterea. În
plus, călugării budişti refugiaţi din China
erau ţinta altor atacuri. Pe zidurile Palatu-
lui Regal din Katmandu erau plasate mi-
traliere şi străzile erau înţesate de poliţişti
înarmaţi. La două zile după ce am plecat din
Nepal au fost atacuri teroriste şi explozii în
locuri publice soldate cu morţi. Dar fiecare
cu steaua (sau cu karma lui)… Am prins
curaj la îndemnul ghidei noastre, o thailan-
deză zâmbitoare care părea să ştie tot ce
mişcă nu doar în Triunghiul de Aur, ci în tot
sudul Asiei, şi am trecut frontiera pe jos,

evitând ochii grănicerilor birmani dispuşi
să ne ignore şi ei contra a patruzeci de
dolari cât costa să-ţi cumperi viza pe loc.
Turiştii au nevoie de senzaţii tari iar junta
militară are nevoie de bani… Ni se reco-
mandă să nu vorbim tare, să nu râdem, să
nu fotografiem în zona de frontieră. Nici nu
ne prea vine.

Trecem un pod care uneşte sau desparte
celor două ţări şi iată-mă în Burma.
Orăşelul de graniţă are o atmosferă apăsă-
toare. Oameni şi mai tăcuţi, feţe triste şi
trupuri plăpânde, sărăcie mai mare. De jur
împrejur munţi înalţi împăduriţi de junglă
şi din loc în loc câte un templu budist.
Înainte să urc spre unul din ele, traversez o
piaţă în care localnicii vând fructe, vegetale
şi ce-au mai vânat în junglă: manguste
jupuite şi porci mistreţi decapitaţi, şobolani
uriaşi, piei de tigru (comercializate ilegal),
broaşte şi şerpi, viermi şi gândaci uscaţi,
greieri prăjiţi şi ouă de toate mărimile şi cu-
lorile. Fotografiez unele roz. Şi thailandezii
şi birmani sunt însă mândri că la ei câinii
nu se mănâncă, doar în ţările vecine, China,
Vietnam şi Cambogia. În Asia se mănâncă
tot ce merge, zboară, înoată sau se târăşte,
tot ce mişcă pe pământ, sub pământ, în aer
şi în apă. Şi nimic nu se aruncă, totul se re-
foloseşte.

Mă urc într-un tuk-tuk jerpelit care mă
duce pentru un dolar, scoţând mult zgomot
şi fum, sus pe munte spre un templu cu
stupa aurită. Mai interesant este însă ce se

întâmplă în afara templului unde localnicii
aşteaptă resemnaţi atenţia puţinilor turişti
care ajung până acolo. Nimeni nu cerşeşte,
toţi vând câte ceva, evantaie şi pălării de
bambus, calendare şi zodiace, suc stors în
faţa ta din trestie de zahăr, păsărele şi
broaşte vii pe care le ţin în colivii. Cumperi
o pasăre şi apoi o laşi să zboare; sau iei o
broscuţă, te duci cu ea la templu şi o redai
mediului. Conform credinţei budiste,
faptele bune constau şi în a elibera ani-
malele captive iar orice faptă bună opti-
mizează karma, ajută pe cineva apropiat
care e bolnav sau fac mai uşoară reîncar-
narea în viaţa viitoare. Poţi plăti în dolari
sau în bani thailandezi, moneda naţională
nu are multă valoare.

Peste un milion de birmani lucrează în
Thailanda, în restaurante, construcţii sau ca
ajutoare în casă, şi mulţi trec graniţa ilegal.
Birmanii sunt în Thailanda ca mexicanii
noştri, comentează un american din grup
dar nimeni nu-i gustă gluma. Deşi nu sunt
mulţi militari pe stradă, există o tensiune în
aer, simţi izolarea şi frica. În 1988 au avut
loc multe proteste împotriva opresiunii
politice şi dezastrului economic iar pe 8 au-
gust armata a deschis focul împotriva
demonstraţilor şi a impus legea marţială.
Evenimentul s-a numit Răscoala 8888. În
doar câteva ore cât am stat în Birmania am
avut sentimentul unei întoarceri în timp şi
afundării în nisipuri mişcătoare. Localnicii
fac eforturi să rămână la suprafaţă deşi simţi

cum pământul le alunecă de sub picioare.
Şi multă speranţă nu e nici la orizont.

Trec frontiera înapoi în Thailanda în
minte cu imaginea femeilor birmane de o
frumuseţe nobilă, înalte şi drepte, cu părul
negru lung strâns la spate cu o floare, îm-
brăcate în rochii lungi brodate. Unele poartă
umbrele din hârtie de bambus să se prote-
jeze de soare, altele îşi dau pe faţă cu un
extract alb din coaja unui copac. Asiaticii
nu iubesc soarele. Sunt obsedaţi să-şi al-
bească faţa şi încearcă tot felul de creme,
apreciază paloarea şi nu bronzul… Dar nu
doar asta ne desparte.

După o gură de dictatură birmană, na-
vigăm pe râul Mekong care se spune că ar
ascunde monştri, somni şi caracatiţe uriaşe.
Barca acostează şi coborâm, sau mai bine
zis urcăm pe uscat. Nici grăniceri, nici con-
trol al paşapoartelor, nici măcar o gheretă
de frontieră. Bine aţi venit în Republica So-
cialistă Laos, stă scris pe o bucată de pânză
sub care turiştii se fotografiază încă ne-
dumeriţi. Chiar de la mal, începe o piaţă cu
artizanat local şi fireşte chinezării de tot
felul. Cumpărăm o pipă de fumat opium din
fildeş, tradiţională în acel loc, dar care avea
să ne dea de furcă în toate aeroporturile prin
care am trecut la întoarcerea acasă. După
care încercăm ceva mai tare: vin de cobră.
Pe fundul sticlelor de diverse mărimi alini-
ate în tarabele băştinaşilor se află încolăciţi
în alcool şerpi de toate culorile, cobre şi
scorpioni. Vinul de cobră nu este însă prea
bun şi ne dregem cu o bere locală care ni se
spune că e făcută cu apă din râul Mekong.
Vizităm apoi satul ca pe un muzeu: case
mici şi prăpădite de lemn cu rufele scoase
pe o frânghie la uscat, cocoşi de luptă în
cuşti, tot felul de păsări şi animale de curte
care aleargă printre picioarele noastre
dându-le americanilor din grup senzaţia
unui safari. Cam cum era în satele noastre
prin anii 60-70. Sau poate chiar ceva mai
bine…

Laos, numită între secolele XIV şi
XVIII Regatul Lan Xang sau Ţara celor un
milion de elefanţi, a trecut mai târziu sub
protecţia franceză ca parte a Indochinei, şi-
a câştigat independenţa în 1949 fiind apoi
scena unui război civil care a durat peste
30 de ani, până când mişcarea comunistă
Pathet Lao a luat puterea. Din 1975 ţara e
condusă de un partid comunist unic. Iar
consecinţele se văd la tot pasul.

O ţărancă în vârstă cu pielea arsă de
soare care seamănă cu una dintre bunicile
mele îmi oferă să gust din nişte frunze de
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În Asia se mănâncă tot ce merge, zboară, înoată sau se târăşte, tot ce mişcă pe pământ, sub pământ, în aer şi în apă. Şi nimic nu se aruncă,
totul se refoloseşte.
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- Triunghiul de Aur
taro în care e înfăşurat sticky rice, un orez
lipicios specific, originar din Laos şi la baza
multor tradiţii şi ritualuri ale celor 68 de
grupuri etnice.

În ciuda regimului comunist, Laos este
un spaţiu profund spiritual unde se practică
o ramură a budismului numit Theravada.
Cu o istorie de peste zece mii de ani şi o
cultură distinctă, cu temple care reflectă ul-
timii 500 de ani de arhitectură budistă, cu o
bucătărie sofisticată în care francezii au
lăsat amprente, cu o natură spectaculoasă
prin munţi înalţi împăduriţi de junglă, cu
cascade şi peşteri în care se află chipuri ale
lui Buddha sculptate în piatră, Laos e o ţară
mai interesantă decât pare la prima vedere.
Doar că timpul ne aleargă din urmă.

Conduşi de câţiva copii curioşi, mai
mult dezbrăcaţi dar veseli, coborâm pe o
bucată de lemn înclinat spre ambarcaţiunea
noastră care ne duce pe râul Mekong înapoi
în Thailanda. Călătorim din nou prin junglă
spre Chiang Mai, oraş prosper, centrul
cultural al Nordului bogat în resurse, rămas
până în 1920 izolat de lume, cu triburi încă
ascunse în munţi care până recent mai
trăiau din cultivarea opiumului. Alte tem-
ple, mai vechi sau mai noi, alte saloane de
masaj, alte bazaruri de zi şi de noapte, alte
fabrici de mătase, de jad, de pietre
preţioase, de lemn, bronz, argint, diamante
şi rubine… Turiştii ajută şi ei cât pot econo-
mia Thailandei, cu teama că valizele vor de-
păşi kilogramele admise la aeroport.

Ultima zi în Thailanda. Începem cum se
cuvine în acea parte a lumii - cu vizitarea
unor temple budiste. Oraşul are peste 70 de
temple, unele doar ruine datând din secolele
13-14, jefuite şi arse de birmani, altele ac-
tive, frumos decorate, cu coloane de lemn
pictate, stucaturi de lemn, argintate sau au-
rite, bătute în oglinzi şi înconjurate de gră-
dini. Templul este agora comunităţilor,
acolo se petrece tot - meditaţie, reculegere,
ofrande şi ritualuri, reuniuni şi spectacole,
cu spaţii dedicate şcolilor pentru tinerii
călugări, ori urnelor cu cenuşa morţilor.

Port în geantă o pereche de şosete şi o

eşarfă să-mi acopăr umerii pentru că în tem-
ple nu poţi intra nici încălţat, nici cu braţele
dezvelite.

La poalele munţilor, templul Wat Suan
Dok cu stupe care adăpostesc cenuşa
familiilor regale, iar la 1.200 de metri în
munte cel mai sacru templu al nordului,
Wat Phra That Doi Suthep, faimos prin păs-
trarea relicvelor sfinte ale Lordului Budha.
Urcăm cele 290 de trepte ale scării mito-
logice Naga cu capete de dragoni şi ne
punem o dorinţă conform tradiţiei reli-
gioase, mângâind un clopot circular din
cupru acoperit cu o platoşă de aur. La ori-

zont siluetele colinelor care mărginesc Hi-
malaia dau locului mister şi forţă. Pe cer
apar câteva baloane luminoase. Se apropie
Festivalul lanternelor când thailandezii
ridică lampioane aprinse la cer în semn de
viaţă lungă şi prosperitate.

Coborâm în junglă, întâi într-o fermă de
orhidee (care nu cresc în pământ cum cre-
deam, ci atârnă cu rădăcinile în aer) prin
care zboară fluturi exotici, apoi spre o
tabără a elefanţilor domesticiţi unde preţ de
câteva ore vom călări (deşi corect ar fi ele-
fănţi) pe spinarea lor, îi vom hrăni cu ba-
nane şi trestie de zahăr, ne vom fotografia
sub trompa lor ridicată în semn de noroc, îi
vom aplauda cum joacă fotbal sau pictează.
Cei 70 de elefanţi din Mesa Camp aparţin
unei singure familii şi unii dintre ei sunt
adevărate talente, artişti de prima mână (sau
de prima trompă). La urmă vom cumpăra
lucrări făcute de elefanţi pe ultima invenţie
de hârtie, produsă din propriile lor excre-
mente. Într-adevăr, în Asia nimic nu se
aruncă. Şi mereu ceva e altfel decât credeai
că poate fi. În ultima noapte în Thailanda
aprindem şi noi un lampion şi îl urmărim cu
privirea până ce dispare în eter.

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

Templul Wat Phra That Doi Suthep din Thailanda, faimos prin păstrarea relicvelor sfinte
ale Lordului Budha.
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SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montreal  H2E 2H4

Octombrie este luna de informare și 
prevenire a cancerului mamar

Cancerul mamar este cel mai frecvent
dintre toate tipurile de cancere la femei și
reprezintă a doua principală cauză de deces
prin cancer la femeile canadiene. Cancerul
mamar poate apărea și la bărbați, însă este
foarte rar. 

Iată câteva cifre referitoare la anul 2017
(sursa: Canadian Cancer Society):
■ 26,300 de femei au fost diagnosticate cu
cancer de sân. Acest număr reprezintă 25%
din toate cazurile noi de cancer diagnosti-
cate în 2017 la femei, în Canada.
■ 5,000 de femei și-au pierdut viața datorită
acestei boli. Cifra reprezintă 13% din toate
decesele cauzate de cancer la femei în 2017,
în Canada.  
■ În medie, anul trecut, în fiecare zi, 72 de
canadience au primit un diagnostic de can-
cer de sân.  
■ În medie, anul trecut, 14 decese au fost
înregistrate zilnic datorită cancerului de
sân.
■ 230 de bărbați au fost diagnosticați cu
cancer mamar și 60 au murit din această
cauză.

Cu toate acestea, rata de mortalitate
pentru cancerul de sân în Canada este la ora
actuală cea mai mică din ultimii 60 de ani.
După vârful înregistrat în 1986, rata mor-

talității a scăzut la 44%. Aceasta se datorea-
ză progreselor în medicină, care au dus la
terapii mult mai eficiente, dar și a cam-
paniilor de prevenire și informare, care au
dus la un mai bun control al factorilor de
risc și la o depistare precoce a bolii. 

Factorii de risc pentru cancerul de sân
sunt multipli și, ca majoritatea cancerelor,
și acesta se datorează, în general, unei com-
binații de factori. Un factor de risc se
definește ca  acel ceva care sporește proba-
bilitatea îmbolnăvirii - poate fi un compor-
tament, o substanță, sau un dat, o condiție
precum vârstă, sex ori genetică. Dar asta nu
înseamnă că o persoană care are unul sau
mai mulți factori de risc se va îmbolnăvi
neapărat, după cum există și femei care dez-
voltă un cancer de sân fără să fi avut vre-
unul din factorii considerați de risc pentru
această boală.

Există factori de risc ce nu pot fi schim-
bați, ca de exemplu sexul. Statisticile
menționate anterior arată în mod clar că cel
mai important factor de risc este chiar fap-
tul de a fi femeie. 

Un alt factor de risc asupra căruia nu
putem interveni este vârsta. Cu cât înain-
tăm în vârstă, cu atât celulele noastre se

divid mai mult și pot apărea mai multe erori
la nivelul ADN-ului. Acesta este motivul
pentru care cancerele devin mai frecvente
odată ce îmbătrânim. În cazul celui de sân,
incidența este mai mare în cazul femeilor
cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani. Nu
trebuie însă înțeles că riscul se oprește brusc
la această vârstă.

Există, de asemenea, și ceea ce se
cheamă o „predispoziție genetică”.
Aceasta se referă la moștenirea unei gene
defecte, ce se poate transmite atât pe linie
maternă, cât și pe linie paternă. Principalele
gene implicate în formele genetice de can-
cer de sân sunt BRCA1 și BRCA2. Totuși,
mai puțin de 1 din 10 cazuri de cancer de
sân sunt determinate de aceste mutații, iar
riscul de a dezvolta un cancer mamar la per-
soanele care au moștenit una dintre aceste
două gene defecte variază între 45% - 85%.
Acest risc poate fi redus printr-o operație
profilactică, așa cum a făcut actrița An-
gelina Jolie acum câțiva ani.

Densitatea sânilor este un alt factor
asupra căruia nu avem control, dar el este
important să fie cunoscut. Sânii sunt for-
mați din țesut fibros, glande, canale ma-
mare și țesut gras. Unele femei au mai mult
țesut glandular și fibros și prin urmare sânii
lor au o densitate mai crescută. Densitatea
sânilor este o caracteristică moștenită.
Deoarece sunt prezente mai multe celule
mamare, și riscul acestor femei de a dez-
volta un cancer este sporit - de patru până la
șase ori mai mare.

În același timp, există factori de risc ai
cancerului de sân asupra cărora putem in-
terveni, minimizându-i. Ne vom opri la trei
dintre ei.
■ Greutatea corporală. Femeile obeze
prezintă un risc mai mare de dezvoltare a
cancerului la sân, în special la menopauză.
Hormonii ovarieni, estrogenul în special,
joacă un rol important în cancerul de sân.
Se crede că mulți dintre factorii de risc
rezultă din doza generală de estrogen la
care țesutul mamar este expus de-a lungul
timpului. Ovarele produc cea mai mare can-
titate de estrogen, însă după menopauză țe-
sutul adipos (gras) devine sursa principală
pentru acest hormon. Cu cât avem mai mult
țesut adipos, cu atât nivelul de estrogen
crește și o dată cu el și riscul de cancer de
sân.  
■ Consumul de alcool. Nu doar consumul

excesiv, ci și cel scăzut, de doar un pahar
pe zi, poate spori riscul unei femei de a dez-
volta această boală. Aceasta deoarece pe de-
o parte alcoolul crește nivelul de estrogen
din organism, iar pe de alta diminuează
nivelul unor nutrienți esențiali ce ne prote-
jează împotriva deteriorării celulare, pre-
cum folate (un tip de vitamina B), vitamina
A și vitamina C. 
■ Sedentarismul. Lipsa activității fizice
regulate duce la creșterea riscului de dez-
voltare a cancerului la sân atât la femeile
pre cât și post menopauză. La ora actuală,
mai multe studii investighează relația dintre
cancer de sân și activitatea fizică, însă la
modul general sfatul specialiștilor este să
facem sport de cel puțin două ori pe săp-
tămână.

Foarte importante în prevenirea can-
cerului de sân sunt autoexaminarea
lunară și efectuarea regulată a mamo-
grafiilor și/sau a ecografiilor.  

70% din cazurile de cancer de sân sunt
descoperite prin autoexaminare. Auto-
examinarea sânilor înseamnă atât inspecția
acestora în oglindă, pentru observarea even-
tualelor modificări de mărime, formă, con-
tur, structură a pielii sau mamelon, cât și
palparea lor, care trebuie să includă sânul
în întregime și axila.

Mamografia și ecografia sunt alte două
metode foarte întrebuințate în depistarea
precoce a cancerului de sân. În Canada se
recomandă o mamografie odată la doi ani,
începând cu vârsta de 50 de ani.  Înainte de
50 de ani, în funcție de factorii de risc ai
unei paciente, medicul poate recomanda o
ecografie sau o mamografie. Aceste teste
sunt gratuite.

Foarte multe femei refuză mamografia
din teamă sau dintr-o pudoare prost înțe-
leasă. Rețineți însă că prognoza pentru
un cancer de sân depistat în fază incipi-
entă este excelentă.

Încheiem prin a atrage atenția că în ceea
ce privește antisudorificele, deodorantele,
avortul, implanturile mamare sau sutienele,
datele științifice - existente în cantități con-
siderabile la ora actuală! – nu indică vreo
legătură cu un risc sporit de cancer de sân . 

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

Cancerul la sân este una dintre afecțiunile cel mai des întâlnite la
femei. Riscul de îmbolnăvire depinde de mai mulți factori ce nu pot fi
schimbați, dar și de stilul de viață al fiecărei femei. Pentru că
octombrie a fost declarată Luna Internațională a Prevenirii Canceru-
lui la Sân, vă vom prezenta câteva sfaturi cheie prin care acesta poate
fi prevenit.

►

Charcuterie Bourret
5771 av Victoria, Mtl, H3W 2R3 | 514.733.8462

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
bbuunnaa  ccaalliittaattee!!
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
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Familie care locuiește în Laval, caută d-nă
serioasă, nefumătoare, îndemânatică și iu-
bitoare de copii pentru îngrijirea unei fetițe
de 4 ani, la timp parțial, 2-3 zile pe săp-
tămână și ajutor la treburile casnice
(curățenie, spălat, gătit etc.), începând cu
luna septembrie 2018, pentru o perioadă
de aprox. un an. Ne puteti contacta la:
telcianca@yahoo.ca. Rugăm seriozitate.

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

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

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

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 |
514-816-1576.

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

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

Companie situată în Saint-Laurent, spe-
cializată în cablaj electronic, caută munci-
tori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obliga-

torii în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la:
tania@rfmtl.com (biroul de resurse
umane).

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

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

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

Vând diverse obiecte de birou: masă pen-
tru ordinator cu sertare - 80$, masă cu sti-
clă - 40$, două birouri cu sertare - 60$
fiecare, scaun de birou - 40$, cuptor cu
microunde Denby - 40$ și mic frigider
Denby - 80$, toate în condiție foarte bună.
Sunați (engl. sau fr.) la: 514-627-6193
(Waliti).

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. Mo-
bilă, electricitate, căldură, apă caldă in-
cluse. Sunați la 514-663-3179.

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

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

Bărbat înalt, prezentabil, 42 ani, serviciu
stabil la guvern, iubitor de frumos, călă-
torii, 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 co-
municare, tandrețe, respect și pasiuni
comune. Trimite-mi un email la adresa:
mihai.calinescu18@gmail.com.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

Petreceți zile de neuitat la Myrtle Beach,
South Carolina, cu o cazare în vile com-
plet renovate, situate la 150 de metri de
plajă, la 5 min. de aeroport și foarte
aproape de multe puncte de atracție
(acvariu, terenuri de golf, centre de
amuzament) și centre comerciale.

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

IMOBILIARE

50.00

VÂNZĂRI
MATRIMONIALE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Pe 29 septembrie, la
Washington, Impact de
Montreal a dat piept cu D.C.
United. Acest meci de cam-
pionat a avut o conotație
aparte deoarece amândouă

echipele se bat pentru locul 6, ultimul loc
ce asigură o prezență în seriile elimina-
toare.

Din păcate, echipa lui Wayne Ronney
a distrus Impactul cu un scor sec de 5-0,
apropiindu-se la 2 puncte de locul 6. Dat
fiind faptul că D.C. United mai are de jucat
cinci meciuri, dintre care patru acasă,
șansele echipei din Montreal de a mai
prinde un loc în seriile eliminatoare s-au
diminuat drastic, mai ales că aceasta își va
întâlni rivala din Toronto.

Impact de Montreal mai are de jucat
trei meciuri în acest sezon. Primele două
sunt acasă, pe Stadionul Saputo, iar ultimul
este în deplasare. Iată cum arată calendarul
acestui sfârșit de campionat:
■ Sâmbătă, 6 octombrie: Columbus Crew
S.C. vine la Montreal pentru a-și întări
poziția.
■ Duminică, 21 octombrie: F.C. Toronto,
finalista Ligii Campionilor CONCACAF
și rivala naturală a Impactului, vine la
Montreal pentru derby-ul canadian.
■ Duminică, 28 octombrie, pe Gillette Sta-
dium, Impactul de Montreal își vizitează
cea de-a doua contracandidată la locul 6,
New England Revolution.

Iată și clasamentul Conferinței de
Est:
1. Atlanta United FC, 31 meciuri jucate,
63 de puncte
2. New York Red Bulls, 31 meciuri, 62 p
3. New York City FC, 32 meciuri, 53 p
4. Columbus Crew SC, 31 meciuri, 48 p
5. Philadelphia Union, 31 meciuri, 47 p
6. Impact de Montréal, 31meciuri, 40 p
7. D.C. United, 29 meciuri, 38 p

8. New England Revolution, 30 meciuri,
35 p
9. Toronto FC, 30 meciuri, 33 p
10. Chicago Fire, 31 meciuri, 31 p
11. Orlando City SC, 29 meciuri, 25 p

Scurtă prezentare a campionatu-
lui profesionist MLS

Major League Soccer sau MLS est
principala asociație de fotbal profesionist
din SUA și Canada. La fel ca în majoritatea
sporturilor profesioniste partajate de aceste
două țări, echipele cumpără o franciză pen-
tru a face parte din această asociație. Prac-
tic, echipele de pe ultimul loc nu
retrogradează.

MLS este împărțită în două: Conferința
de Est (East Conference), formată din 11
echipe, și Conferința de Vest (West Con-
ference), formată din 12 echipe. La sfârși-
tul sezonului regulat, echipa care obține
cele mai multe puncte din ambele confe-
rințe, devine campioană și câștigă trofeul
MLS Supporters' Shield. Anul trecut
acest trofeu a fost câștigat de Toronto F.C.
iar anul acesta se pare că el se va îndrepta
spre Atlanta United F.C.

La finalul sezonului regulat primele
șase echipe ale fiecărei conferințe intră în
Playoff și joacă meciuri eliminatoare.
Câștigătoarele Playoff-urilor Conferințelor
de Est și de Vest joacă între ele finala cam-
pionatului pentru a intra în posesia trofeu-
lui Cupa MLS.

De remarcat faptul că numai echipele
din SUA care câștigă unul dintre cele două
trofee, MLS Supporters' Shield și Cupa
MLS, se califică direct în Scotiabank Liga
Campionilor CONCACAF. Spre exemplu,
deși Toronto F.C. a câștigat în 2017 și MLS
Supporters' Shield, și Cupa MLS, ea nu
s-a calificat grație acestor trofee în Liga
Campionilor CONCACAF din 2018.
Echipa din Toronto și-a asigurat calificarea
în această ligă în urma câștigării Campio-
natul canadian.

De profesie inginer, Matei Maxim este pa-
sionat de sport în general dar mai ales de
fotbal, tenis, handbal, rugby și șah. În
prezent activează ca arbitru în cadrul Fe-
derației de Fotbal din Quebec, arbitrând
meciuri de fotbal de categorie A, AA și AAA,
pentru ligile locale juvenile sau de seniori.

FOTBAL | MLS

Impact de Montreal intră în linie
dreaptă pentru un loc în Playoff-ul
MLS Est

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

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
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medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Pe 27 septembrie 2018, la Nyon
(Elveția), Comitetul Executiv al UEFA a
decis prin vot secret (12 contra 4 și un
vot anulat) ca Germania să fie țara orga-
nizatoare a competiției europene UEFA
EURO 2024.

Germania mai are în CV organizarea
Campionatului European din 1988, pre-
cum și Cupa Mondială din 2006. De
asemenea, la EURO 2020 ea va găzdui
trei meciuri din grupe și un sfert de fi-
nală.

De notat că Turcia, care a fost con-
tracandidata directă a Germaniei pentru
2024, a mai pierdut și în 2008, 2012 și
2016 posibilitatea de a organiza această
competiție. O înfrângere amară, care l-a
făcut pe experimentatul comentator turc
Şansal Buyuka să afirme, printre altele,
pe site-ul www.hurriyet.com, că: „Viața
este un teatru, cei răi ocupă cele mai
bune locuri. (…) Încă o dată UEFA s-a
alăturat cu cei mai puternici”.

De profesie inginer, Matei Maxim este pa-
sionat de sport în general dar mai ales de
fotbal, tenis, handbal, rugby și șah. În
prezent activează ca arbitru în cadrul Fe-
derației de Fotbal din Quebec, arbitrând
meciuri de fotbal de categorie A, AA și
AAA, pentru ligile locale juvenile sau de
seniori.

GGeerrmmaanniiaa,,
ggaazzddaa  EEuurroo  22002244

FOTBAL | UEFA

Impact de Montreal a fost înfrântă de DC United cu 5-0, o echipă în fața căreia mon-
trealezii nu s-au mai înclinat din 2015. FOTO: Twitter @impactmontreal.
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BBAANNCCUURRII

AARRTTAA  CCUULLIINNAARRAA Muffins din patru ingrediente 
O rețetă extrem de simplă,  cu puține
ingrediente și foarte sănătoasă.
Ouăle - conțin proteine de cea mai
înaltă calitate, ovalbumina fiind luată
drept proteina etalon de către OMS,
datorită faptului că este cea mai
echilibrată în aminoacizi esențiali și
biodisponibilitate. 
Bananele - benefice pentru sănătatea
cardiovasculară datorită potasiului pe
care îl conțin, un mineral esențial pen-
tru menținerea tensiunii și a funcției
inimii în limite normale. Bananele
sunt foarte bune și pentru sistemul di-
gestiv deoarece conțin inulină, o fibră
prebiotică.  
Fructele de pădure - foarte bogate în

antioxidanți, substanțe care ne prote-
jează organismul prin neutralizarea
radicalilor liberi (molecule de oxigen
instabile). Radicalii liberi produc
daune celulare și sunt la originea mul-
tor boli și a procesului de îmbătrânire.
Uleiul de cocos - conține acizi grași
cu lanț mediu și scurt care ajung mult
mai repede în ficat pentru a produce
energie, fiind ușor de digerat - nu sunt
necesare enzime biliare sau pancreati-
ce pentru digestie, așa că uleiul de
cocos e bun pentru diabetici și pentru
cei care au probleme cu vezica biliară.

INGREDIENTE 
2 banane, foarte bine coapte

4 ouă
Fructe de pădure, în funcție de prefe-
rințe (afie, zmeură, mure, cocăze).
Ulei de cocos sau unt pentru uns tava

MOD DE PREPARARE
1. Încălziți cuptorul la 75°F /190°C
2. Terciuți bananele, bateți oăle și
amestecați-le.
3. Ungeți bine tava de muffins cu ulei
de cocos (sau unt) și puneți câteva
fructe de pădure în fiecare spațiu.
4. Turnați amestecul de banane și ouă
în fiecare compartiment, peste fructe.
5. Coaceți-le la cuptor cca 12 minute.
Lăsați-le să se răcească înainte de a le
scoate din formă.

HHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19
aprilie). Sănătate: Te pân-
dește o boală neașteptată, un

incident care îți cauzează o stare negativă
la nivel fizic sau psihic. Dragoste: Ești ca
un fluturaș care zboară din floare în floare,
pentru a se bucura de parfumul iubirii. Fi-
nanciar: Cu banii stai bine.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai grijă ce
mănânci, cum te miști,

cum manevrezi obiectele contondente.
Dragoste: Cu cât te complaci mai mult în
banal, cu atât relația voastră tinde să se
banalizeze. Financiar: Posibil să primești
un onorariu pentru o activitate la care ţi-ai
adus şi tu contribuția.

GEMENI (21 mai - 21
iunie). Sănătate: Parcă
n-ai avea nicio problemă,
ești în formă bună şi ţi se

citește sănătatea pe chip. Dragoste: Este
luna marilor evenimente de ordin senti-
mental, cum ar fi o căsătorie, începerea
unei relații de viitor, o declarație de amor
unică. Financiar: Ești norocosul astrelor
când vine vorba de bani.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Schimbi ceva în
stilul tău de viață ce va

avea urmări şi asupra stării tale de
sănătate. Dragoste: Scapi de o povară care
te apasă pe inimă şi nu te lasă să te
manifești în voie în compania celor de sex
opus. Financiar: Îți achiţi nişte datorii
mai vechi sau intri în posesia unor bani pe
care alţii ţi i-au promis cu ceva vreme în
urmă. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu se vor
produce tranzite semnifica-

tive care să îți afecteze sănătatea.
Dragoste: Ai un sex-appeal năucitor şi
sentimente intense, violente, greu de con-
trolat. Financiar: Climat avantajos
privind investiţiile imobiliare sau achiziţia
obiectelor de folosinţă îndelungată.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ești prote-
jat de boli şi te simți bine

în pielea ta. Dragoste: Dragostea are
nevoie şi de un dram de rațiune, dar când
aceasta devine predominantă, nu prea se
mai poate vorbi de iubire. Financiar:
Dacă nu ţi-ai fixat încă un obiectiv impor-
tant, ai putea să o faci acum.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: De evitat orice
excese gastrice, sistemul tău
digestiv fiind destul de fragil

în această perioadă. Dragoste: Iubirea pare
să fie planul cel mai avantajat acum, simți
norocul cum planează peste iubirea ta. Fi-
nanciar: Faci mari eforturi ca să-ți ges-
tionezi resursele financiare așa cum
trebuie. Ești pe calea bună.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simți bine în
corpul tău, toate eforturile
tale anterioare au dat roade.

Dragoste: Îți place jocul seducției, pentru
că îți pune în valoare frumusețea, șarmul,
senzualitatea cu care ești înzestrat.
Financiar: Banii trebuie calculați cu
multă atenție.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.). Sănătate: Nimic nu-
ţi strică starea de confort
fizic, te bucuri de o

sănătate bună. Dragoste: Ești fericit şi
răsfățat în gesturile de afecțiune ale
partenerului. Financiar: Este un moment
decisiv pentru veniturile tale, de parcă
trebuie să alegi ce e de făcut cu banii pe
care i-ai acumulat.

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.) Sănătate: Dacă nu iei
o pauză pentru a-ţi
reîncărca bateriile, vei duce

după tine şi în lunile următoare starea de
oboseală cronică. Dragoste: Nu te aștepta
la minuni sentimentale, treci printr-o pe-
rioadă cât se poate de fadă. Financiar:
Poate fi momentul unei investiții majore.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Oboseala are
consecințe asupra organis-

mului iar excesul de zel îţi afectează starea
de sănătate. Dragoste: Sufletul tău e
apăsat de griji pe care nu ai curaj să le
destăinui nimănui. Financiar: Situația ta
financiară nu se anunţă prea bună în pe-
rioada următoare, deci fă nisște economii. 

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Cu pru-
denţă şi un control atent
asupra tuturor factorilor de

risc, nicio problemă de sănătate nu te poate
atinge. Dragoste: Chiar dacă ai greşit, re-
cunoaşte, chiar dacă celălalt a trădat, iartă,
pentru că este vremea judecăţii şi a justiţiei.
Financiar: Ai cheltuieli mari. 

☺Soţul, rezolvând integrame, o întreabă pe
soţie:
- Primul bărbat, 4 litere?
- NICU?

☺- Nu credeți că 300 de lei e cam prea
mare amenda?
- Unde lucrați? întrebă polițistul.
- La supermarket.
- Bine, atunci vă dau numai 299,99!

☺- Nevastă, iar îmi ceri bani să îți cumperi
chiloți noi? Ăia vechi ce au?
- Au ieșit din modă, dragă… și toți prietenii
tăi râd de mine.

☺- Dragule, dacă hoții m-ar răpi pe mine și
pe mama, de cine ți-ar fi mai mult milă?
- De hoți…

☺Soţia cântă la vioară. 
Soţul: Termină, dragă! OK, o să-ţi cumpăr
rochia aia!

☺- Care este diferenţa dintre bărbatul ideal
şi amantul ideal?
- Bărbatul ideal este cel care, atunci când
îşi găseşte soţia în pat cu amantul, spune:
„Nu e nicio problemă, continuaţi vă rog!”
Amantul ideal este acel amant care poate
continua.

☺- Bună ziua, aș dori să cumpăr un tele-
fon.
- Model?

- Aaa, nu, zugrav! Merci, să știți că și dum-
neavoastră sunteți drăguță!

☺Ai observat că toţi cei care conduc mai
încet decât tine sunt nişte idioţi iremedia-
bili şi toţi cei care conduc mai repede sunt
complet nebuni?

☺- Ești fata visurilor mele! Frumoasă, spi-
rituală, amuzantă, ohhh, ce tipă!
- Spui toate astea doar ca să mi-o tragi!
- Și incredibil de inteligentă!

☺Ion se mută împreună cu soția lui, Maria,
la oraș. La două săptămâni după ce se mută,
Ion merge la un bar unde se întâlnește cu
Vasile. După câteva beri Ion se confesează:
- Mă Vasile, eu am o mare problemă…
- Ce-ai pățit, e ceva grav? întreabă Vasile
curios.
- Ști, eu m-am mutat de la Cluj la Bu-
curești…
- Așa, și unde este problema?
- Problema e că vine în continuare același
poștaș!

☺Două soţii de poliţişti stau de vorbă.   
- Dragă, soţul meu are post lângă o florărie.
Niciodată nu mi-a adus vreo floare.
- Şi ce? Al meu are post lângă conservator.
O conservă n-am văzut până acum!

☺Chelnerul: Îmi pare rău, dar nu am să vă
dau restul.
Clientul: Nu-i nimic! Plătesc altădată!
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