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Filmul Juste moi et toi în
care joacă trei actori
canadieni de origine
română a câștigat Ursul
de Cristal pentru cel mai
bun scurtmetraj, catego-
ria Generation Kplus, la
Berlinale 2019.  
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De ce românii au înregistrat o
rămânere în urmă față de Europa?

De ce au pierdut românii
pasul cu Occidentul?
Motivele sunt externe,
dar mai ales interne și
au de-a face cu faptul
că România a fost mult
timp o societate agricolă
și că a avut elite ires-
ponsabile.
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EXPOZI	IE

O NOUĂ EDI�IE A TÂRGULUI ARTIZANA
Artizanii care doresc să participe la un nou Târg Artizana,
programat pentru data de 19 aprilie 2019 la Centrul co-
munitar 6767 Côte-des-Neiges, se pot înscrie trimițând un
email la adresa lsurugiu9@gmail.com până pe data de 1
aprilie, cu următoarele informații: nume și coordonate
(email, telefon); numele companiei, site web/pagină Face-
book; categoria de produse oferite: ceramică, lemn, pro-
duse pentru copii, cosmetice și îngrijire a pielii, textile,
bijuterii etc.; o fotografie ilustrativă cu respectivele pro-
duse, însoțită de o scurtă descriere. Taxa de participare
este de 20$ (masă și scaune incluse). Numărul de locuri
este limitat.
Asociația Artizana a fost înființată în 2016 de Marina
Stavilă Josu. Acesta este al cincilea târg prezentat de
această asociație, după cele din mai 2016, mai și decem-
brie 2017 și decembrie 2018. Edițiile precedente s-au bu-
curat de o largă participare, atât din partea expozanților
cât și a publicului, care a putut admira și cumpăra creați-
ile unor artizani locali originari din România, Republica
Moldova, Rusia, Ucraina dar și din Quebec.
Info suplimentare: 514-342-2982 - Liliana Surugiu,
președinta asociației Artizana, sau pagina Facebook
@Association Artizana.

VECERNIE PAN ORTODOXĂ LA MONTREAL
De mai multe decenii la Montreal există tradiția ca
ortodocșii aflați aici - greci, ucraineni, ruşi, sârbi, români,
bulgari, libanezi etc. - să se întâlnească şi să roage împre-
ună cu ocazia zilei numită Duminica Ortodoxiei. Aceasta
are loc în fiecare an în prima zi de duminică din Postul
Mare al Paştelui. Anul acesta, pentru a doua oară conse-
cutiv, această întâlnire pan-ortodoxă va avea loc în cadrul
comunităţii noastre şi se va ţine, la fel ca şi anul trecut, la
Biserica Ortodoxă Română Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil (2430 Avenue Chartrand, Montreal, H1Z 1C1), în
seara de duminică, 17 martie, ora 19:00. Mai multe detalii
pe site-ul bisericii la: sfintii-arhangheli.ca.

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

DDiinn  ccoommuunniittaattee
PE SCURT

„Momente colorate”, 
expoziție solo Doina Falcon

Anul 2019 este unul bogat în ex-
poziții pentru artista montrealeză de
origine română Doina Falcon. După
participarea sa la expoziția colectivă
Entre Nous de la Maison Trestler
(Vaudreuil, 17 ianuarie-17 martie
2019) și cea alături de pictorița
Laura Holland de la L’ARTelier du
Village (Pointe-Claire, 15-21 februa-
rie 2019), de data aceasta Doina
Falcon prezintă o expoziție solo la
Biblioteca Kirkland. 

Intitulată Momente colorate,
aceasta reunește creațiile din ultimii
doi ani ale artistei și va dura din 18
martie până în 18 aprilie 2019.
Vernisajul va avea loc în data de 24

martie. El reprezintă o foarte bună
ocazie de a sprijini această artistă din
comunitatea noastră, iar pentru iu-
bitorii de artă, un prilej de a-și îm-
bogăți colecțiile cu lucrări originale,
la prețuri foarte abordabile.

Expoziția este centrată pe câteva
teme - apă, flori, portrete și păsări,
iar tablourile, vibrante de energie,
debordează de viață, lumină și cu-
loare. Stilul Doinei Falcon este reali-
tatea abstractă, ea folosind uleiuri,
acrilice și tehnici mixte, pe pânză,
lemn, carton și hârtie.  

Doina Falcon este membră a
Asociației Artiștilor din West Island,

a Asociației Artiștilor din Ville de
Mont-Royal (ARTTRAM) și a Aso-
ciației Artiștilor din Beaconsfield
(BAA). Tablourile sale sunt răspân-
dite în America de Nord, Europa,
Scandinavia, India și Israel. Mai
multe detalii despre arta sa la:
www.doina.ca.

Momente colorate
Expoziție de pictură Doina Falcon
18 martie - 18 aprilie 2019
Vernisaj: 24 martie, orele 13:00-
16:00.
Biblioteca Kirkland, 17100 boul.
Hymus, Kirkland, H9J 2W2  

ACCENT MONTREAL

Doina Falcon – „Hold me”, ulei pe pânză, 24"x24". www.doina.ca.
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Corul La Muse, creat în
2009 sub bagheta Ioanei
German, reunește coriști
de diferite origini și
culturi ce au în comun
pasiunea de a cânta îm-
preună. Numele acestui

cor este inspirat de titlul primei reviste mu-
zicale românești, Musa Română, publicată
de către compozitorul Iacob Mureșianu,
străbunic al Ioanei German (primul număr
al acestei reviste a văzut lumina tiparului la
1 ianuarie 1888).

Anul acesta este unul special pentru
corul La Muse, căci el marchează un dece-
niu de concerte, de turnee, de promovare a
muzicii culte românești în Canada. Un
spectacol extraordinar de Crăciun este deja

în pregătire pentru a marca această aniver-
sare, pe lângă o serie de alte concerte și un
turneu european - al șaselea organizat de
asociația La Muse Héritage Musical, cea
care produce spectacolele corului la Muse.

„Corul La Muse are mereu planuri de
lungă sau scurtă durată, cu repertorii pe cât
de diverse pe atât de interesante și fru-
moase. În primăvara acestui an avem pro-
gramate două spectacole, pe 11 mai și 8
iunie, la Montreal și respectiv la Saint-
Sauveur cu Requiem de G. Faure. Din 27
iunie pornim într-un nou turneu european.
Vom concerta în Graz, Viena, Budapesta și
Paris cu Gloria de Vivaldi și Requiem de
Faure, alături de soliști de la Opera de Stat
din Viena, Opera Națională din București și
Opera din Brașov. Vom fi acompaniați de o
mică orchestră și de pianistul nostru extra-
ordinar, Beguentch Gueldyev. În iarnă, vom
prezenta un concert special de Crăciun cu

cântece renumite din repertoriul inter-
național dar, mai ales, din repertoriul mi-
nunatelor noastre colinde românești”, a
precizat vice-președinta corului La Muse,
Elena Filip. Pasionată de muzică din tot-
deauna, activă în diverse coruri în România
pe perioada studiilor, Elena Filip s-a alătu-
rat corului La Muse în septembrie 2016, iar
din august 2018 ea este și vice-președinta
sa.

„Datorită dirijoarei noastre Ioana Ger-
man, formăm o familie omogenă. Corul
este alcătuit în majoritate de muzicieni
amatori, ca mine, oameni de toate vârstele
și profesiile, francofoni, anglofoni, latino-
americani sau asiatici și circa o treime
români. Toți avem un numitor comun: ne
place să cântăm, iar Ioana ne ajută să ne de-
pășim statutul de amatori”, a mărturisit
Elena.

Când am întrebat-o care a fost momen-

tul din spectacolele La Muse care a marcat-
o cel mai mult mi-a vorbit de mai multe, de
la bucuria de a cânta piese românești cu
colegi de cor de alte origini, la reacțiile
spectatorilor impresionați de muzica
românească: „La celebrarea a 20 de ani a
evenimentului Journées de la culture, care
a avut loc la Place des Arts în toamna lui
2016, corul La Muse a fost invitat să cânte
alături de alte nouă corale. Am participat cu
piesele românești Sara pe deal și Colindă
din Sălaj. O membră a corului polonez a
venit la mine și m-a rugat să-i spun ce am
cântat, fiind uimită de frumusețea celor
două piese românești. Astfel de momente
sau acelea în care îți vezi colegii de cor
încercând să-ți înțeleagă limba și admirând
piesele românești pe care le pregătim, sau
spectatorii care rămân impresionați la au-
diția unei piese românești și citesc avizi tra-
ducerea cuvintelor pe ecranul din sală
pentru a înțelege despre ce se cântă - astfel
de momente te fac să fii și mai mândru că
ești român.”

Închei cu o remarcă a Elenei Filip,
pornind de la un vers din Paul Verlaine: „De
la musique avant toute chose, așa ar trebui
să fie și lumea ar fi altfel …”, amintindu-
vă totodată mesajul său, lansat către toți iu-
bitorii de muzică din comunitate ce au
vocea și dorința de cânta, de a se alătura
corului La Muse. Repetițiile au loc du-
minica, o dată la două săptămâni, între orele
15:00-18:00, în sala Rivard a bisericii St-
Denis din Montreal (454 avenue Laurier
Est). Cei interesați să facă parte din acest
grup primitor și dinamic pot asista la o
repetiție, fără niciun angajament, pentru a
vedea cum se desfășoară. Pentru audiții și
informații suplimentare puteți telefona la
514-344-1572.

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

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

Divorț amiabil

Testamente și mandate
Contracte

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

Corul La Muse sărbătorește anul acesta zece
ani de existență

MUZICĂ

Corul La Muse, înființat și dirijat de Ioana German, va sărbători anul acesta 10 ani de exis-
tență. Pe parcursul anului corul va susține mai multe concerte, atât în Canada cât și în câteva
țări din Europa, ce vor sublinia această aniversare și care vor culmina cu un concert extra-
ordinar de Crăciun.

►

Elena Filip, vice-președinta corului.Ioana German (centru), alături de corul La Muse.
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Șase filme quebecheze
au făcut parte din pro-
gramul celei de-a 69-a
ediții a Festivalului In-
ternațional de Film de la
Berlin, care a avut loc
între 7 și 17 februarie

2019. Printre acestea, două au fost premi-
ate: Une colonie de Geneviève Dulude-
De Celles, care a câștigat Ursul de Cristal
pentru cel mai bun film la categoria Ge-
neration KPlus, o categorie unde intră în
competiție filme destinate unei audiențe
largi, dar cu accent pe tineret, și Juste moi
et toi de Sandrine Brodeur-Desrosiers, în
care joacă trei actori canadieni de origine
română, din Montreal și Toronto, și care a
câștigat Ursul de Cristal pentru cel mai
bun scurtmetraj la aceeași categorie, Ge-
neration Kplus.

Filmul o înfățișează pe Eva (Dalia
Binzari), o fetiță imigrantă de opt ani care,
împreună cu părinții săi (interpretați de
Luiza Cocora și Florin Peltea), trăiește la
Montreal de aproape patru ani. Fetița este
foarte fericită când pleacă pentru prima
oară în vacanță cu tatăl ei, Stephan, în
Mexic. La întoarcere Eva află însă un

secret pe care este obligată să îl păstreze.
Stephan este șofer de camion iar cei doi
călătoresc în Mexic cu camionul pe care
acesta îl conduce.

Iată ce ne-a declarat Florin Peltea
referitor la rolul său din acest film: „Rolul
Stephan este complex, în principal da-
torită contradicției dintre tatăl iubitor, con-
solator, responsabil, vrând să petreacă mai
mult timp cu fetița lui, și gangsterul pus
pe făcut bani din transportul ilegal de per-
soane. Alegerea de a călători cu camionul
și nu cu avionul, împreună cu Eva, în
Mexic, este pentru aceasta o adevărată
aventură plăcută, însă drumul lung devine
plictisitor, iar Stephan trebuie să facă un
continuu entertainment pentru ca Eva să
aibă fun. Filmul este scurt, concis, dar
foarte profund, transmițător de mesaje
subtile.”

Scurt-metrajul Juste moi et toi a fost
selecționat și la Festivalul Regard de la
Chicoutimi (13-17 martie), unde va avea
premiera sa quebecheză. La Montreal fil-
mul va putea fi vizionat în cadrul eveni-
mentului Soirée courts métrages, care va
avea loc la Ciné-Club la Caserne 45 (5100
rue Hochelaga, Montreal, H1V 1G3) în
data de 29 aprilie 2019 (luni), începând de
la orele 19:00.

DESPRE ACTORI
Florin Peltea s-a născut la Iași, într-o
familie ce i-a insuflat de mic dragostea
pentru actorie. Fiind încă elev de liceu, s-
a făcut remarcat pe scena Teatrul Național
Iași în piesa pentru tineret Vulpea și
strugurii în regia lui Vitalie Bichir (rolul
Etiopianul). A făcut parte din trupa Teatru-
lui Studențesc Ludic din Iași, înființat și
condus timp de aproape patru decenii de
regretatul Aurel Luca. A studiat actoria la
UNATC în București, iar în Canada (unde
s-a stabilit în 2003) a urmat Academia de
Producție de film de la Toronto. Septimiu
Sever, unul dintre cei mai apreciați și
cunoscuți actori români ce și-a desfășurat
o bună parte din carieră în Canada, i-a fost
mentor și părinte spiritual. Membru în
ACTRA (Alliance of Canadian Cinema,
Television and Radio Artists) și UDA
(Union des artistes), Florin Peltea a
obținut un rol în serialul Une histoire
vraie (Télé-Québec) în 2015. Pentru scurt-
metrajul Juste moi et toi Florin și-a luat
permisul de șofer de camion înaintea în-
ceperii filmărilor.

Dalia Binzari, în vârstă de nouă ani, face
parte dintr-o familie venită din Republica
Moldova, care s-a stabilit în Canada în
urmă cu șase ani. În acest interval, Dalia a
locuit în trei provincii, a schimbat mai

multe școli și a frecventat multe medii. A
reușit de fiecare dată să-și facă mulți pri-
eteni și să dezvolte abilități pe care mulți
copii de vârsta ei nu le au. În prezent
trăiește împreună cu familia la Montreal,
este elevă la școala Guy Drumond și
frecventează cursurile școlii românești Ju-
nimea Română. Aici i s-a propus anul trecut
să completeze un formular pentru a face
parte din castingul pentru Juste moi et toi.
Trecând cu bine probele, a fost aleasă să
joace rolul Evei. A fost prezentă la toate
filmările, o săptămână în Mexic și două
săptămâni la Montreal.

Luiza Cocora este absolventă a Univer-
sității Naționale de Teatru și Cinema
(UNATC) din București, secția de actorie,
la clasa profesorului Florin Zamfirescu. În
România a lucrat la Teatrul Bulandra,
Teatrul Odeon, Teatrul Național din
Craiova și Teatrul Național din Cluj, cu re-
gizori români foarte apreciați printre care
Vlad Mugur și Alexandru Tocilescu. În
Canada a studiat regie de film la Universi-
tatea Concordia din Montreal, unde a întâl-
nit-o pe Sandrine Brodeur-Desrosiers,
regizoarea filmului Juste moi et toi, care
urma aceleași cursuri. Luiza Cocora a sem-
nat regia scurt-metrajelor Les vies qui nous
restent / Remaining lives (2015) și If This
Isn't Love / Si ce n'est pas de l'amour
(2018), ambele selectate la Toronto Inter-
national Film Festival.

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

Trei actori români din Canada în scurtmetrajul
Juste moi et toi premiat la Berlinale 2019

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

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

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS?

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

514.240.4940

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate

Adulti si copii
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

FILM

JUSTE MOI ET TOI (2019)
Un film de Sandrine Brodeur-
Desrosiers cu Florin Peltea, Dalia
Binzari, Luiza Cocora
Producător: Les Films Camera
Oscura
Distribuitor: H264 Distribution
Scurtmetraj, 22 minute
V.O. franceză și română, cu subti-
trare în engleză

Florin Peltea în rolul lui Stephan. FOTO: IMDb. Dalia Binzari în rolul Evei. FOTO: Facebook@Juste toi et moi.le film
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Alegerile federale din
această toamnă se profilează
ca unul dintre cele mai im-
portante momente electorale
ale Canadei din ultimele
decenii. În articole prece-

dente am abordat două subiecte care apar
deja pe radarul dezbaterilor fierbinți ce vor
anima campania electorală: politica de imi-
grație și taxa pe carbon (Politica de imi-
grație a Canadei, între două tendințe
majore și Taxa pe carbon, un subiect asaltat
de mituri si fake news, disponibile la
www.accentmontreal.com). În acest articol
mă voi opri asupra unei schimbări majore
în peisajul politic canadian, survenită re-
cent, care își găsește corespondent și în po-
litica altor țări, dar care prezintă și unele
trăsături specific canadiene.

De mai mulți ani politologii vorbesc
despre desuetudinea în care noțiunile de
dreapta și stânga politică au căzut, în spe-
cial în ultimul deceniu în care curentul
populist a devenit una din cele mai impor-
tante forțe ce acționează asupra democrați-
ilor liberale. Nu în sensul că nu ar mai
exista două viziuni diferite care animă dez-
baterile, ci mai degrabă că acestea nu mai
corespund polilor clasici ai axei politice -
pe lângă faptul că diferențele dintre ele
s-au adâncit atât de mult încât de multe ori

ideea de compromis, de a naviga politic pe
centru, pare imposibilă.

Avem pe de-o parte o populație cos-
mopolită, favorabilă diversității, imigrației,
comerțului liber, o populație care consideră
adresarea schimbărilor climatice o priori-
tate stringentă și care preferă politici bazate
pe probe (științifice) și elemente concrete,
raționale. Pe de altă parte, avem o populație
care privește diversitatea cu neîncredere și
imigrația cu rezervă, o populație mai de-
grabă parohială, disprețuitoare la adresa
presei, sceptică privind știința, care consi-
deră fenomenul schimbărilor climatice se-
cundar economiei și situației lor personale.
The Economist a lansat o nouă terminolo-
gie, folosind imaginea podurilor mobile
care odinioară permiteau sau interziceau ac-
cesul într-o cetate, pentru a descrie prima
categorie de indivizi ca având o gândire
drawbridge-down iar cea de-a doua cate-
gorie una drawbridge-up.

Cele două viziuni corespund celor două
partide majore de pe scena federală canadi-
ană, Partidul liberal canadian (PLC) și res-
pectiv Partidul conservator canadian
(PCC), însă nu și categoriilor clasice de
stânga și dreapta politică, așa cum mulți
sunt tentați să creadă. PLC nu poate fi con-
siderat de stânga - de altfel, niciodată libe-
ralii nu au aparținut acestei sfere politice,
asocierea actuală este o manipulare care
speculează ignoranța electoratului. Similar,

PCC se îndepărtează din ce în ce mai mult
de ceea ce dreapta clasică reprezintă.

Când ne gândim la alegătorul de
dreapta, conservator, ne gândim la o per-
soană matură, mai în vârstă - o prezumție
valabilă nu doar în Canada, ci peste tot în
lume. Bătrânii votează diferit de tineri și
tind să prefere conservatorii.

O altă trăsătură asociată, în general,
acestei orientări politice este situația mate-
rială: ne gândim la conservatori ca la per-
soane nu doar mai în vârstă, ci și mai
așezate, mai confortabile financiar decât
media. Uitându-ne la portretele votanților
tipici de la alegerile federale din 2011
vedem că într-adevăr cei conservatori aveau
un venit median anual de 60,000$, superior
celor care au preferat liberalii sau noii
democrați, al căror venit median anual era
de 49,000$. Dacă luăm în considerare genul
și rasa, votantul conservator apare ca băr-
bat, alb, mai în vârstă și mai bogat decât
media.

Partidul conservator din ziua de azi
condus de Andrew Scheer nu este însă
același partid conservator de pe vremea
lui Harper. Schimbarea este majoră și s-a
operat în decurs de doar câțiva ani.

Cei care gravitează în jurul acestui par-
tid în ziua de azi nu mai sunt doar cei mai în
vârstă. Demolând opinia convențională că
tinerii îmbrățișează vederi și valori progre-
siste, milenialii, categoria demografică cea
mai însemnată numeric la nivel electoral în
Canada, au contribuit considerabil la victo-
ria lui Doug Ford și a conservatorilor on-
tarieni la alegerile provinciale de anul trecut
- în special bărbații din această generație.

Suporterii conservatori nu sunt nici mai
avuți. O anchetă socială efectuată de Ekos
Research în septembrie 2018 a revelat că
PCC are un net avantaj în categoria electo-
rilor fără studii superioare, care fac parte
din ceea ce numim clasa muncitoare.
Aceasta reprezintă probabil cea mai impor-
tantă transformare în peisajul politic cana-
dian, nu doar față de alegerile federale de la
începutul acestui deceniu ci față de cele
precedente, din 2015: PCC a devenit un
partid ce captează suportul celor vulne-
rabili în economia actuală, celor afectați

de comerțul liber, globalizare și avansul
tehnologic.

Cea mai paradoxală transformare este
însă cea care ține de rasă/origine etnică.
Tradițional, electoratul cel mai divers a
aparținut liberalilor, Partidul conservator
fiind în general portretizat ca o „citadelă
albă”, a celor stabiliți aici de generații. Nu
mai e cazul acum, căci o parte semnifica-
tivă dintre noii canadieni, mulți dintre ei
aparținând minorităților vizibile, se
aliniază cu PCC. Aceasta în ciuda opini-
ilor vizavi de diversitate și imigrație pe care
populația drawbridge-up le nutrește, con-
firmate de același sondaj Ekos din septem-
brie 2018, în care 65% dintre suporterii
conservatori au afirmat că se primesc prea
mulți imigranți care nu sunt albi în Canada!
Și deși o majoritate dintre canadieni este
încă foarte deschisă imigrației, opoziția
devine din ce în ce mai intensă.

O explicație posibilă constă în faptul că
mulți dintre noii canadieni provin din țări
dominate de conservatism social, unde reli-
gia are o puternică influență atât sfera pu-
blică cât și cea privată. Prin urmare, aceștia
sunt mult mai reticenți în a accepta căsă-
toriile între persoane de același sex sau fe-
minismul - ba mai mult, le privesc ca pe
ceva imoral, ca pe un asalt asupra valorilor
lor personale.

Tineri, în majoritate bărbați, vulnerabili
economic, nesiguri cultural și adesea furi-
oși pe realitățile cu care se confruntă - așa
s-ar putea caracteriza infuzia de suporteri
pe care Partidul conservator canadian a
primit-o de la precedentele alegeri și până
în prezent. Nutrind o viziune nostalgică
asupra unui trecut idealizat, când lucrurile
păreau mai simple, mai așezate, ei repre-
zintă totodată și segmentul de populație cel
mai receptiv la curentul populist.

Paralelele cu situația din SUA care a dus
la alegerea lui Donald Trump ca președinte
sunt inevitabile. Butoiul cu pulbere populist
există și în Canada, însă el este evitabil
atâta timp cât suntem dispuși să confruntăm
problemele care îi împing pe acești oameni
să îmbrățișeze populismul și mentalitatea
drawbridge-up: inegalitatea veniturilor,
stagnarea sau înrăutățirea nivelului de trai,
excluziunea socială.

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

O schimbare majoră în peisajul politic canadian
CANADA | POLITICĂ
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Rămânerea în urmă a României față de
Europa este un subiect larg dezbătut în
viața noastră culturală, având în prim
planul dezbaterilor istoricii, deși ar trebui
să fie filozofii istoriei (cu totul altceva).

S-au făcut multe afirmații, nu are rost
să le reiau. Nu mă interesează polemica.
Doar afirmarea unui punct de vedere per-
sonal. Ceilalți vor judeca și vor accepta
sau nu ideile mele. Nimeni nu deține pu-
terea absolută de a decela trecutul. Lăsăm
la o parte interesele materiale ale unora
din cei ce scriu. Sau ordinele. Nu putem
să ajungem la o cunoaștere acceptabilă a
trecutului decât prin încercări repetate și
schimb de idei. Prin urmare, consider că
românii au pierdut pasul cu Occidentul din
câteva motive foarte clare. Externe și in-
terne.

Să începem cu motivele externe, atât
de dragi dictaturilor noastre din toate tim-
purile. În secolele XIV-XV, românii își

făuresc state medievale puternice, care ar-
bitrează politica în zonă. În întreagă Eu-
ropă, statele feudale medii sunt în
ascensiune, ca o reacție la fărâmițarea feu-
dală excesivă, anterioară. Dar din sec.
XVI, statele feudale medii pălesc în fața
imperiilor în formare. Otomanii, po-
lonezii, spaniolii, francezii (chiar și un-
gurii) reușesc să facă state mari, foarte
mari. În mod firesc, statele medii cad într-
un con de umbră, sunt cucerite sau trec
sub suzeranitatea statelor mari.

Acesta este un prim lucru care ne
afectează. Și nu ține de noi. Este adevărat,
nu este un criteriu absolut.

Ungaria va dispare ca stat medieval în
secolul XVI, Polonia în secolul XVIII. În
același timp, italienii și germanii vor
rămâne organizați în mici stătulețe me-
dievale până în secolul XIX. Și nu sunt -
sau au fost - înapoiați cultural, tehnic.

În al doilea rând, trebuie să ținem cont
de schimbarea axului comercial al Eu-
ropei. De la Mediterană - și lumea sa - la

fațada atlantică. Acest lucru ne aruncă
într-o zonă economică secundară. Afaceri
mai puține și mai mici, cu consecințe ine-
vitabile pe termen lung. Dacă legătura
Constantinopol-Baltica sau Ungaria - era
importantă și ne menținea în fluxul co-
mercial european, noile rute importante ne
ocolesc.

Legăturile comerciale erau menținute
de negustorii din Levant și italieni. Și aici
se făcea contact cu polonezii, nemții, un-
gurii. Puțini știu că cetatea Chilia a fost
stăpânită și de munteni, și de ardeleni, și
de moldoveni. Pe rând, după ce a fost pre-
luată de la bizantini/italieni. Până la urmă
turcii au tranșat problema cucerind-o,
necazul schimbării rutei comerciale fiind
dublat de necazul expansiunii otomane în
bazinul Mării Negre.

Problema aceasta arată că adevăratele
drumuri comerciale strategice ale
României (au fost și) sunt două: Con-
stanța/ Dunărea maritimă/ Polonia și
Dunărea maritimă/ Buzău/ Nehoiu/ Întor-
sura Buzăului/ Brașov/ Arad/ Ungaria.

Dacă primul revine în atenția politicienilor
- vezi proiectele strategice dintre cele trei
mări (Marea Neagră, Adriatică, Baltică) -
al doilea este uitat. Și în loc să se lupte
pentru aprobarea lui, se luptă pentru Iași/
Târgu Mureș, un proiect de mică anver-
gură. Dacă Moldova trebuie legată de
Transilvania prin autostradă, trebuie fă-
cută prin sud și adusă în comunicație și
Muntenia și Dunărea Maritimă (Brăila,
Galați, Tulcea). Este de importanță vitală
pentru toată Europa, nu doar pentru noi.
De menționat că primul proiect revine în
atenția politicienilor europeni. Românii
sunt… Și este atât de simplu să se con-
struiască o cale ferată dublă, electrificată
între Buzău și Brașov (nemții începuseră
proiectul în cel de-al Doilea Război Mon-
dial) și o autostrada pe traseul amintit.

Fără îndoială, schimbarea axului co-
mercial european ne-a afectat puternic și
pentru o foarte lungă perioadă, dar ea nu a
fost singura lovitură primită. În secolul
XVII începe să se formeze sistemul eco-
nomic mondial modern. În acest context,
Europa Centrală și de Est devine grânarul
Occidentului. Apare refeudalizarea în est.
Românii devin parte secundară a sistemu-
lui, atât prin otomani, cât și prin Habs-
burgi, ajungând sub stăpânire (directă sau
sub suzeranitate) dublă.

De ce românii au înregistrat o rămânere
De ce au pierdut românii pasul cu Occidentul? Motivele sunt externe, dar mai ales interne

și au de-a face cu faptul că România a fost mult timp o societate agricolă, că a avut o struc-
tură socială ce a înfrânat progresul și elite iresponsabile.

►
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Loviturile economice, conjugate cu
limitările tehnice ale epocilor, au fost ex-
trem de puternice iar românii s-au re-
simțit. Domniile și-au pierdut veniturile
din comerțul de tranzit, oștile domnești au
regresat și în final austriecii au cucerit
Transilvania și Banatul iar otomanii au in-
stalat regimul fanariot în rest.

La acest tablou trebuie să ne referim și
la marile cantități de bani care au fost
luate de la români sub formă de biruri, im-
pozite, mită etc. În secolele XVI-XIX.
Suma este impresionantă. A fost calculată,
dar calculul e subiectiv. Nu este decisiv,
cred eu. Banii oricum se cheltuiau (în ad-
ministrație, armată. Dacă nu aveam ma-
nufacturile necesare pentru a da comenzi
în interior, nu am fi fost decât un alt
„acoperiș pe care se scurge o ploaie de
aur”.) Dar, trebuie să amintim decapi-
talizarea sistematică, timp de secole, a
economiei românești. Este o realitate is-
torică.

Astea sunt condițiile externe - im-
portante, dar nu singulare. Răul cel
mare a fost în interior.

Ca orice societate agricolă și încă izo-
lată (am precizat mai înainte), românii au
fost foarte tradiționaliști. Erau legați de
lumea satului și agricultură. Meșteșugurile
și comerțul erau practicate de alogeni -
obligați, din moment ce ei nu dețineau
pământ. Românii nu s-au implicat, nu au
părăsit lumea satului. De ce?

Românii erau organizați în obști
sătești, ceea ce le asigura un trai decent și
relativ egal (loc de casă, lot agricol, imaș
pentru animale, pădure). Dacă părăseau
obștea, nu mai aveau nimic și nicio pro-

tecție, nimeni nu-i ajuta. Plecarea din
obște nu era decât pentru cei alungați, ca
pedeapsă capitală, sau pentru cei cu bani,
care nu mai voiau să suporte jugul comu-
nității (cazuri izolate). Chiar și țăranii de
pe moșii ezitau înainte să fugă, pentru că
nu aveau unde. Fenomenul a existat, dar
numai în anumite momente, nu a fost o
permanență.

La orașe, sistemul breslelor era un sis-
tem închis. Dacă nu uceniceai la un
meșter, nu erai primit. Doar salahor
(necalificat, zilier) dacă erau lucrări mari.

Acumularea de capital cea mai sigură
și accesibilă era creșterea animalelor. Dar
era lentă și periculoasă (hoți, epizootii,
animale de pradă). Existând spații libere
mari, satele puteau „roi”. Noile generații
fără pământ plecau și întemeiau alte sate.
Uneori la îndemnul domniei, care asigura
scutiri de taxe pentru cei ce se așezau în
„slobozii”, alteori la îndemnul boierilor,
ce doreau să-și colonizeze moșiile. În
esență, țăranii nu aveau interesul să plece
din lumea rurală.

În același timp, la români nu a existat
și nu există fenomenul investiției în socie-
tăți pe acțiuni. Un fenomen economic
apărut în secolul XVI, inițial în Olanda,
dar care s-a extins în toată lumea capita-
listă și a cuprins și masele. Fenomenul e
legat de lumea bursieră, dar nu numai. În
felul acesta, micile economii familiale nu
au putut fi fructificate și economia a rămas
letargică. Acest fenomen există și acum.
Românii nu au încredere în societățile pe
acțiuni și nu există nici o legislație
grozavă în domeniu (deși, dacă analizăm
fenomenul, observăm că ciobanul care
aduna oile de la oamenii din sat în turme

mari când le ducea la munte, era tocmai o
societate pe acțiuni. Și românii știau să
calculeze cât lapte trebuia să ia fiecare
om, în funcție de numărul de oi și pro-
ducția lor, cum împărțeau pierderile etc.
Sistemul nu a fost aplicat și în comerț/
industrie.)

Nu cred că ortodoxia a jucat un rol de
frână în istorie - poate acum, când Kiril (Pa-
triarhul Moscovei - n.r.) vrea să transforme
ortodoxia în ax ideologic al luptei antiglo-
balizare, la ordinul noului țar. Totuși, e de
menționat că atunci când 30% din terenul
agricol al țării e donat mânăstirilor de la
Athos, sigur apar disfuncționalități eco-
nomice interne. În primul rând decapi-
talizarea sistemului economic.

Neavând dreptul să batem monedă, în
secolul XVIII pe teritoriul țării au circulat
foarte multe monede. Aur și argint. Practic,
mai toate monedele din împrejurimi, plus
talerul-leu (olandez). Până la urmă, toate
socotelile financiare (toate „catastifele”) se
țineau în „lei”, devenit etalon și monedă de
scont. A și devenit monedă națională după
independență (interesant, nu am adoptat o
monedă turcească, rusească sau austriacă;
din instinct, fără să ordone cineva).

Structura socială a fost, și ea, o frână în
calea progresului: câțiva mari boieri, ce
controlau toată țara, alături de moșiile
mănăstirești. În loc să avem o proprietate
directă, unică și eficientă, am avut, în mare
parte, o stăpânire mediată, pe părți de sat
(moșteniri, datorii, zestre, vânzări limitate
etc.) În acest fel, stăpânii satului erau înde-
părtați de proprietate. Nu erau interesați în
modernizarea exploatației. Adevăratul

stăpân al satului era primarul, el administra
moșia și împărțea recolta stăpânilor. El con-
trola țăranii.

La acest lucru se adaugă spiritul „cio-
coiesc” al stăpânilor. Mai general în Europa
medievală, mai ales în est. La noi s-a păstrat
mai mult timp. Boierii noștri au disprețuit
țăranii și masele, în general. Și-au tocat
banii pe lux și petreceri, neinteresându-i in-
vestițiile și economisirea. În opinia mea,
sunt principalii vinovați de rămânerea
României în urmă. În secolul XVIII s-a pe-
trecut nenorocirea (să ne amintim că se-
colul XVII are realizări importante pe toate
planurile).

Țăranii erau majoritari, cei mai mulți
dependenți. Chiar după desființarea obli-
gațiilor feudale, ei rămâneau legați de boier,
pentru că nu aveau niciun mijloc de subzis-
tență. Răzeșii și/sau moșnenii erau minori-
tari în masa țăranilor și plasați în general în
zone de deal și munte.

În România a existat și o masă de robi
(sclavi) romi, utilizați pe moșii ca munci-
tori la câmp și ca meseriași, fierari în spe-
cial.

Orașele erau slab dezvoltate - maxim
20% din populație în 1945; mult mai puțin
în secolele XVIII-XIX. Dezvoltarea lor
apare în a doua jumătate a secolului XIX,
când se dezvoltă infrastructura feroviară și
începe o industrializare susținută de poli-
tica protecționistă a vremii.

În același timp e de semnalat natalitatea
debordantă, care a dus la fărâmițarea con-
tinuă a proprietăților, sistemul nostru le-
gislativ împărțind moștenirile egal între toți
urmașii defunctului. De la Cuza tot dăm
pământ la țărani și gospodăria țărănească
tot fără pământ este datorită divizării sis-
tematice între mai mulți urmași, la fiecare
generație.

Deși consider că am pierdut pasul în
secolul XVIII, în secolul XIX avem o
revenire spectaculoasă, deși limitată, ajutați
și de ideile masonice, care luptau pentru
afirmarea statelor naționale, și de politicile
economice protecționiste, la modă în epocă.
Din păcate, al Doilea Război Mondial și ex-
pansiunea experimentului comunist ne-au
tras înapoi. Mai ales finalul acestuia, mate-
rializat într-o dictatură personală.

Acum, revenirea românilor a fost sis-
tematic gripată de „siloviki” autohtoni, pen-
tru a-și păstra privilegiile și puterea în
societate. Mai nou, „rondoul” politic făcut
de Rusia tinde să atragă în vârtejul creat
toate țările foste comuniste, controlate
(încă) la nivelul conducerii și al noilor îm-
bogățiți. Evident, România nu putea să
scape.

Deci, condiții externe și interne obiec-
tive și o elită iresponsabilă. În secolul
XVIII și acum.

Acest articol a apărut și în revista online
Acum.tv și a fost preluat cu permisiunea
redactorului-șef.

în urmă, semni�cativă, față de Europa?
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Ca orice societate agricolă și încă izolată, românii au fost foarte tradiționaliști, legați de lumea satului și agricultură.
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IMIGRA
IE |QUEBEC

Bătălia juridică împotriva hotărârii guvernului
de a anula 18.000 de dosare de imigrație

ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

În articolul din ediția
precedentă (Proiect de
lege ce afectează pro-
gramul de imigrare pen-
tru lucrătorii calificați),
menționam pe scurt fap-
tul că ministerul Imi-

grației din Quebec a depus, în data de 7
februarie 2019, un proiect de lege ce
urmează să fie dezbătut în Parlament, inti-
tulat Projet de loi 9, Loi visant à accroître
la prospérité socio-économique du Québec
et à répondre adéquatement aux besoins du
marché du travail par une intégration
réussie des personnes immigrantes. Odată
cu depunerea acestui proiect de lege menit
să reformeze sistemul de imigrație provin-
cial, guvernul a anunțat că până la ter-

minarea lucrărilor parlamentare (iunie
2019) studiul cererilor de imigrare în vir-
tutea programului destinat lucrătorilor ca-
lificați (Programme régulier travailleurs
qualifiés - PRTQ) va fi suspendat și că
dosarele depuse înainte de data de 2 august
2018 pentru care nu a fost luată o decizie
de selecție (refuz sau accept) vor fi închise.
Numărul dosarelor aflate în această situație
se ridică la 18,000 și, potrivit Radio-
Canada, unele dintre ele au fost depuse din
2005. Circa 6,000 de persoane vizate de
decizia guvernului Legault trăiesc deja în
Quebec cu un statut de rezident temporar.

Această hotărâre arbitrară de a închide
dosare depuse de mult timp a mobilizat
lumea juridică din Quebec, un grup de avo-
cați în imigrație deschizând o acțiune în
justiție, considerând măsura ca fiind „com-
plet ilegală”, cu efecte devastatoare pentru

cei care de ani de zile se află în așteptare
privind dosarul lor de imigrație. Astfel,
Association québécoise des avocats et avo-
cates en droit de l’immigration (AQAADI)
a cerut Curții Superioare a Quebecului să
oblige guvernul să continue procesarea
cererilor pentru un certificat de selecție
„într-un ritm normal”, până când proiectul
de lege va fi votat de către Parlamentul
provincial. În cerere s-a adus argumentul că
ministrul Imigrației este obligat prin lege să
ia decizii asupra cererilor deja depuse („în
inventar”), el neavând puterea discreționară
de a refuza să o facă.

Reamintim că obținerea unui Certificat
de selecție pentru Quebec (Certificat de
sélection du Québec - CSQ) este o primă
etapă în obținerea rezidentei permanente
canadiene pentru persoanele care vor să se
stabilească în această provincie.

Cererea de injoncțiune (fr. injonction,
ordin dat de un judecător) a fost făcută de
către AQAADI în numele lui Seeun Park, o
infirmieră de origine coreeană a cărei cerere
de certificat de selecție făcută în cadrul pro-
gramului Travailleurs qualifiés (PRTQ) se
află printre cele afectate de hotărârea gu-
vernamentală.

De menționat că mai multe organisme,
precum Asociația Baroului Canadian și
Consiliul patronatului din Quebec, și-au ex-
primat îngrijorările privind măsura de anu-
lare a cererilor de imigrație deja depuse,
mai cu seamă că printre acestea se află și
dosarele unor lucrători temporari aflați deja
aici. Dacă situația nu se clarifică, aceștia ar
putea fi obligați să părăsească Canada,
dezavantajând companiile din Quebec, care
deja se confruntă cu o penurie de mână de
lucru.

Ca urmare a acestei acțiuni în instanță,
un judecător de la Curtea Superioară a Que-
becului a ordonat guvernului provincial să
continue studiul celor 18.000 de cereri
primite și neevaluate. În decizia sa, judecă-
torul Frédéric Bachand a considerat că mi-
nistrul imigrației, Simon Jolin-Barette, a
greșit în suspendarea cererilor depuse sub
vechiul sistem de evaluarea a candidaților,
atâta timp cât proiectul de lege nu este încă
adoptat, emițând o injoncțiune temporară
de 10 zile. Judecătorul Bachand și-a moti-
vat decizia afirmând că ministerul Imi-
grației „trebuie să acționeze conform legilor
în vigoare și nu considerând o modificare
legislativă posibilă”. „Grija instituțiilor
publice de a fi eficace, oricât de importantă
este astăzi, nu primează asupra obligației ce
le revine de a acționa întotdeauna conform
legii”, a mai adăugat el.

Răspunsul ministrului Imigrației a fost
că provincia va respecta decizia Curți Su-
perioare și va continua să proceseze cererile
primite până ce proiectul de lege va fi adop-
tat de Parlament.

Proiectul de lege este propus de Coali-
tion Avenir Québec (CAQ), partidul de gu-
vernământ. El a fost criticat din multiple
direcții ca fiind injust datorită faptului că
mulți dintre solicitanți sunt în așteptare de
ani de zile, unii dintre ei trăind și muncind
deja în Quebec cu un statut de rezident tem-
porar. Guvernul menține însă o linie dură
căci, așa cum afirma primul ministru
Legault, „există o urgență în Quebec de a
considera noul sistem și de a alege imi-
granții în funcție de nevoile de pe piața
muncii și nu pe baza sistemului primul
venit, primul servit.”

Vom urmări acest dosar în săptămânile
ce vor veni și vă vom ține la curent.

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

88

Pe 25 februarie un judecător quebechez a ordonat continuarea procesării cererilor depuse
în cadrul programului Travailleurs qualifiés, acordând o injoncțiune de 10 zile în bătălia ju-
ridică împotriva hotărârii guvernului de la Quebec de a anula 18.000 de cereri pentru obținerea
unui certificat de selecție (CSQ) ce nu au fost studiate.

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

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
Estimare gratuita la comanda

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII
CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

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

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

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

CADOURI IDEALE
PENTRU:
*Dvs.

*Persoane dragi
*Clienti
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

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

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

LA NOI GASITI SAVORILE LA 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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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MON
TREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi

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

Fasole batuta

*SUNATI PENTRU COMENZI LA
514-733-8462

*Colaci
Cozonaci
Coliva

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

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

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052
Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ●Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00
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SSTT--HHUUBBEERRTT
5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

445500..667766..66665544
Orar prelungit! Deschis si
lunea, pana la ora 18.00.

BALKANI

B
R
O
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wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•CCeellee  mmaaii  bbuunnee  mmeezzeelluurrii  
ppeennttrruu  ssaannvviissuurrii  ssii  mmaannccaarree

ggaattiittaa  ppeennttrruu  pprraannzz

•Cea mai mare varietate de
mezeluri si preparate de casa:
peste 70 de produse artizanale

•Sarmale, Salata beuf, Ciorba de
burta, Salata de vinete, Icre,

Chiftele proaspete 

•Produse fara gluten

•Produse afumate 
natural cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

MMOONNTTRREEAALL
Piata Jean Talon

7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
Deschis in fiecare zi 

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
aaffuummaattaa

DDoommnneessttii

JJaammbboonn
ffeelliiaatt

Comenzi
CCoolliivvaa CCoollaaccii

MMaallaaii
BBoorroommiirr

R e s t a u r a n t

200 DE LOCURI
• Specialitati romanesti
• Parcare gratuita

MENIU VARIAT
10 feluri calde •  Fructe de mare

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

Info & rezervari: 514.277.4787 • 514.679.4583

Organizam nunti
botezuri • comuniuni

petreceri 

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

MMuucceenniiccii
mmuunntteenneessttii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

MMuucceenniiccii
mmoollddoovveenneessttii
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SERVICII FINANCIARE

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE

Granit ● Marmura ● Cuart

Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952
info@comptoirs-cuisine.ca

O asigurare imobiliară este esențială
pentru protejarea bunurilor dvs. (mobile și
obiecte de valoare) și pentru responsabili-
tatea civilă. Chiar dacă aveți impresia că
obiectele dvs. nu valorează prea mult, ar fi
probabil dificil să le înlocuiți dacă imobilul
în care locuiți ar lua foc sau dacă ați fi vic-
tima unui furt.

Mai mult, ce ați face dacă ați provoca
un incendiu în mod accidental în imobilul
în care locuiți și ați fi considerat respon-
sabil de pagubele rezultate? Ce s-ar întâm-
pla dacă o persoană s-ar răni alunecând la
dumneavoastră acasă sau dacă o inundație
cauzată de mașina dvs. de spălat ar produce

pagube la vecini? O asigurare imobiliară
poate să vă protejeze împotriva con-
secințelor financiare ale unor asemenea ac-
cidente.

Înainte de a semna pentru o asigurare,
verificați la Autorité des marchés finan-
ciers (AMF) dacă persoana sau compania
care vi-o oferă este autorizată să o facă.
AMF este organismul mandatat de către
guvernul Quebecului pentru a reglementa
sectorul financiar provincial și a oferi asis-
tență consumatorilor de produse și servicii
financiare. Pentru a face o astfel de verifi-
care contactați Centrul de informații

AMF, la 1-877-525-0337, sau consultați
Registre des entreprises et individus au-
torisés à exercer.

Pentru mai multe informații despre
asigurări consultați site-ul AMF, la
lautorite.qc.ca.

Acest articol informativ a fost publicat
grație colaborării cu organismul
ACCÉSSS - Alliance des communautés
culturelles pour l’égalité dans la santé et
les services sociaux. www.accesss.net |
514-287-1106.

Asigurarea imobiliară și riscurile de a nu
� asigurat

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

LLLLAAAA     PPPPAAAAVVVV EEEE LLLL

TTooaattee  pprroodduusseellee  nnooaassttrree  ssuunntt  pprreeppaarraatteessii  aaffuummaattee  iinn  mmaaggaazziinnuull  ddiinn  LLaavvaall  RReetteettee  aarrddeelleenneessttii

LAVALLAVAL
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Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● Bilete direct 
de la companiile aeriene  
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

GABRIELAGABRIELA
1118 Ste-Catherine O, suite 504, Montreal, H3B 1H5, tel: 514-345-1121

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

SPECIALSPECIAL

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În natură există mai
bine de 100 de ele-
mente chimice, precum
oxigenul, fierul sau
uraniul. Un element
chimic se caracte-
rizează prin numărul de
protoni din interiorul

nucleului - egal cu numărul de electroni
care orbitează în jurul acestuia. Astfel, dacă
hidrogenul are un singur proton în nucleu,
plumbul are 82, iar uraniul 92. Protonii și
neutronii sunt legați în nuclee de interacți-
unea nucleară puternică (numită și forța nu-
cleară tare), care este mult mai intensă decât
interacțiunea (forța) electromagnetică. Ul-
timele elemente chimice, cele cu 113, 115,
117 și 118 protoni în nuclee au fost des-
coperite recent, la diverse acceleratoare din
lume. 

La ora actuală nu se știe cât de departe
se poate ajunge, dacă există elemente chi-
mice care au un numar de protoni și mai
mare. Cât de mare poate fi un nucleu? Forța

nucleară tare este rezultatul interacțiunilor
între cuarcii care alcătuiesc protonii și neu-
tronii și deocamdată nu este cunoscută cu
mare precizie. Din acest motiv, studiul în
laborator a diverselor nuclee poate oferi in-
dicații extrem de utile pentru noii „alchi-
miști” - cercetătorii care descoperă și
studiază în laborator noi elemente chimice,
pornind de la cele cunoscute.

În acest context, studiul unui nucleu
exotic, magneziu-40, care a fost efectuat în
Japonia, la RIKEN (Tokyo), la accelera-
torul Radioactive Isotope Beam Factory,
este extrem de interesant. Acest nucleu
conține 12 protoni și 28 de neutroni.
Numărul de neutroni dintr-un nucleu poate
varia, dând naștere așa-numiților izotopi. În
natură, magneziul are în nucleu 12 protoni
și 12 neutroni. Cu cei 28 de neutroni ai săi,
magneziul-40 este un nucleu exotic, foarte
bogat în neutroni. 

Pentru a-l genera, grupul internațional
de cercetători care a efectuat experimentul
de la RIKEN a folosit o serie de trei acce-
leratoare (ciclotroane) ce au produs fasci-
cule de nuclee accelerate la 60% din viteza
luminii. Inițial, un fascicol de calciu-48, un

izotop stabil care are în nucleu 20 de pro-
toni și 28 de neutroni, numere „magice”, a
fost accelerat și a interacționat cu o țintă de
carbon. În urma interacțiunilor s-au produs
nuclee de aluminiu-41, care au fost foca-
lizate asupra unei ținte de plastic (CH2).
Impactul cu această țintă secundară a pro-
dus, prin înlăturarea unui proton al alu-
miniului-41, nuclee de magneziu-40. Ținta
de plastic era înconjurată de detectoare de
raze gamma, care măsurau radiația emisă
din dezexcitarea nucleelor de magneziu-
40 produse. Prin studiul acestei radiații
cercetătorii au ajuns la concluzia că nucleul
de magneziu-40 este foarte deformat față de
o formă clasică, rotundă - ca și cum doi
neutroni ar forma un fel de aură (halo) în
jurul unui nucleu mai compact cu 38 de
protoni și neutroni. Rezultatele acestui
studiu au fost publicate în revista Physical
Review Letters.

Studiul nucleului „gras” de magneziu-
40 îi va ajuta pe teoreticienii care lucrează
în domeniul fizicii nucleare să optimizeze
modelele care descriu interacțiunea nu-
cleară și să stabilească cât de „obez” poate
deveni un nucleu înainte de a „i se tăia pofta

de mâncare”. Adică unde anume este situată
așa-numita „drip line”, linia dincolo de care
de un nucleu nu se mai pot lipi neutroni sau
protoni - o saturație a interacțiunii nucleare.

Acest studiu este relevant și în astrofizi-
că, pentru studiul procesului de formare al
elementelor chimice în interiorul stelelor și
în supernove în urma proceselor de fuziune
nucleară și a altor reacții nucleare. Multe
dintre aceste elemente chimice sunt la baza
vieții și le regăsim în organismul nostru și
în obiectele pe care le utilizăm zilnic.

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

FIZICĂ | ELEMENTE CHIMICE

Magneziul „gras” are o formă ciudată 

10 - 18 10 - 19 10 - 15 10 - 13

În Japonia a fost studiată forma izotopului magneziu-40, care are în nucleu un număr de
neutroni mult mai mare decat cel al protonilor. Forma acestui nucleu, ce se situează aproape
de așa-numita „drip-line”, este ciudată, iar cercetătorii încearcă să descopere cum
funcționează interacțiunea nucleară prin studiul acestor tipuri de nuclee exotice.

►

Câteva definiții
Un element chimic este o substanţă care
nu poate fi descompusă mai departe în
două sau mai multe substanţe.
Un compus chimic este format din două
sau mai multe elemente chimice.
Atomul este cea mai mică particulă,
neutră din punct de vedere electric, care
compune un element chimic şi păstrează
proprietăţile chimice ale elementului res-
pectiv.
Atomii sunt compuşi din protoni, neu-
troni şi electroni. Protonii sunt situaţi în
nucleul atomului şi au sarcină electrică
pozitivă. Şi neutronii sunt situaţi tot în
nucleu, dar aceştia nu au sarcină elec-
trică. Protonii şi neutronii mai sunt
cunoscuţi şi sub denumirea de nucleoni
și sunt, la rândul lor, formaţi din parti-
cule subatomice mai mici. Electronii
formează un larg nor electronic ce în-
conjoară nucleul. Aceştia sunt de aproxi-
mativ 1800 de ori mai puţin masivi decât
protonii şi neutronii. Electronii au
sarcină electrică negativă.
Izotopul este specia de atom cu același
număr de protoni în nucleu (număr
atomic Z), dar cu suma dintre numărul
de protoni și numărul de neutroni din
nucleul atomic (număr de masă A) dife-
rită. Altfel spus, izotopii se diferenţiază
între ei prin numărul de neutroni. Toți
izotopii unui element chimic au în în-
velișul electronic același număr de elec-
troni; nucleele lor au același număr de
protoni; diferit este numărul de neutroni.
Sursa: Scientia.ro

Instrumentul folosit la acceleratorul Radioactive Isotope Beam Factory din Japonia într-un experiment ce a creat un izotop exotic de
magneziu. FOTO: RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science.
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Rezonanța Schumann se referă la
frecvenţa de rezonanţă a atmosferei Pămân-
tului, între suprafaţa acestuia şi cea mai
densă parte a ionosferei. Denumirea
provine de la numele fizicianului german
Winfried Otto Schumann (1888-1974) care
a lucrat pentru scurt timp în Statele Unite
după al Doilea Război Mondial şi a prezis
că atmosfera Pământului rezonează anumite
frecvenţe electromagnetice.

Spaţiul închis aflat într-o sticlă are o
frecvenţă de rezonanţă care devine audibilă
atunci când suflăm în ea. Să zicem că
această sticlă are frecvența de rezonanță de
aproximativ 196 Hz. Aceasta este frecvenţa
undelor sonore care ricoşează mai eficient,
înainte şi înapoi, între pereţii sticlei, cu
viteza sunetului, propagându-se prin inter-
mediul moleculelor de aer. Radiaţia elec-
tromagnetică este similară, cu excepţia
faptului că deplasarea acestor unde are loc
la viteza luminii şi că nu au nevoie de un

mediu de propagare ca moleculele de aer.
Viteza luminii este mult mai mare decât
viteza sunetului, însă undele electromag-
netice au de parcurs o distanță mai mare
între sol şi ionosferă, în comparaţie cu un-
dele sonore care se deplasează între pereţii
unei sticle. Această frecvenţă electromag-
netică de rezonanţă a atmosferei are va-
loarea de 7,83 Hz, aproape de marginea
inferioară a gamei de frecvenţe ELF (Ex-
tremely Low Frequency), adică domeniul
frecvenţelor extrem de joase.

Atmosfera are propriul său un echiva-
lent radio al situaţiei în care cineva ar sufla
pe la partea de sus a unei sticle: fulgerul.
Fulgerul este o descărcare electrică lumi-
noasă ce se produce, în mod constant, în
întreaga lume, de mai multe ori pe secundă;
fiecare asemenea descărcare reprezintă o
sursă radio. Acest lucru înseamnă că at-
mosfera Pământului rezonează în mod con-
tinuu la o frecvenţă radio de 7,83 Hz, dar şi

la frecvenţe armonice mai slabe cu valori
de 14,3; 20,8; 27,3 şi 33,8 Hz. Acestea sunt
frecvenţele Schumann. Ele nu au nicio
legătură cu Pământul în sine, cu viaţa sau
cu vreun fenomen spiritual, ci sunt o con-
secinţă a dimensiunilor fizice ale spaţiului
cuprins între suprafaţa Pământului şi ionos-
feră. Fiecare planetă şi fiecare satelit natu-
ral care are o ionosferă are propriul său set
de rezonanţe Schumann, definite de
mărimea planetei.

Frecvenţa de rezonanţă variază pe mă-
sură ce ionosfera devine mai mult sau mai
puţin densă şi aceasta depinde, la rândul ei,
de intensitatea radiaţiilor solare care se
ciocnesc de ea. Pe timp de noapte, o parte a
ionosferei, care se află în umbra Pământu-
lui, se subţiază. Un alt factor ce influenţează
rezonanţa Schumann este faptul că cele trei
zone geografice în care se produc cele mai
multe fulgere - Asia, Africa și America de

Sud - se supun ciclului zi/ noapte dar şi
anotimpurilor. Astfel, intensitatea semnalu-
lui radio corespunzător rezonanţei Schu-
mann se află într-o continuă variaţie, dar ea
prezintă, totodată, o evoluţie previzibilă ce
are loc după niște parametri cunoscuți.

Un alt aspect, foarte important, de care
trebuie să fim conştienţi este acela că emisia
radio provocată de fulgere reprezintă doar o
mică și efemeră componentă a spectrului
electromagnetic la care suntem expuşi în
mod natural. Cea mai importantă sursă o
reprezintă Soarele, care bombardează
Pământul cu radiaţii infraroşii, lumină vi-
zibilă şi radiații ultraviolete. Toate sursele
naturale din spaţiul cosmic şi chiar dezinte-
grarea radioactivă a elementelor naturale
care se găsesc pe Pământ, generează zgo-
mote radio având un domeniu larg al
frecvenţelor. Cele care rezonează în cavi-
tatea Schumann sunt doar o mică parte a
spectrului electromagnetic.

Cu toate acestea, deoarece frecvenţa de
rezonanţă Schumann este definită de di-
mensiunile Pământului, mulţi susţinători ai
curentului New Age şi al medicinei alter-
native au ajuns să considere frecvenţa de
7,83 Hz ca fiind un fel de frecvenţă a
Pământului, afirmând că ea este strâns
legată de viaţa de pe planeta noastră, în
ciuda faptului că aceasta este atât de mică şi
poate trece neobservată printre celelalte
componente, mai puternice, ale spectrului
electromagnetic. Adesea însă credinţele
New Age se bazează mai mult pe ceea ce
produce o satisfacţie emoţională decât pe
argumente științifice.

Cel mai răspândit mit emis în legătură
cu rezonanţa Schumann este că aceasta ar
fi corelată cu starea de sănătate a organis-
mului uman. Există un număr foarte mare
de produse şi servicii comercializate pentru
a îmbunătăţi sănătatea şi starea de spirit a
oamenilor care citează rezonanţa Schumann
ca bază ştiinţifică. Înainte de a privi la unele
dintre aceste afirmaţii în detaliu, amintim
faptul că frecvenţele Schumann, radiaţiile
electromagnetice sau ionosfera Pământului
nu sunt menţionate nicăieri în manualele
medicale sau anatomice. Nu există nicio
legătură detectabilă sau teoretică între

Rezonanţa Schumann.
SCEPTICUS

E din ce în ce mai greu să găsești o pagină web dedicată comercializării produselor de medicină alter-
nativă sau spiritualitate New Age în care să nu se menţioneze rezonanţa Schumann ca dovadă a faptului că
produsele sau serviciile oferite se bazează pe cercetări ştiinţifice. Misteriosul număr 7,83 revine des în
prezentările promoționale, ca o frecvenţă miraculoasă ce poate aduce sănătate şi o stare de bine. Vom vedea
în acest articol ce reprezintă de fapt rezonanța Schumann, cum s-a format şi ce face ea, pentru a determina
dacă are vreo influenţă asupra sănătăţii umane.

►

Cel mai răspândit mit emis în legătură cu rezonanţa Schumann este că aceasta ar fi corelată cu starea de sănătate a organismului uman.
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Adevăr şi �cţiune

undele radio ELF sau numărul 7,83 şi starea
de sănătate a organismului uman. Dar să
analizăm unele dintre aceste afirmaţii.

Mulţi comercianţi de bijuterii care
pretind că oferă sănătate sau creşterea per-
formanţelor sportive, citează rezonanţa
Schumann ca fiind ştiinţa din spatele ofer-
tei lor. Un exemplu notabil este reprezentat
de braţările Power Balance. Tom O'Dowd,
fostul distribuitor australian al acestora, a
declarat că holograma brățărilor rezonează
la frecvenţa de 7,83 Hz. Atunci când brăţara
este introdusă în câmpul de energie naturală
al organismului uman, rezonanţa „re-
ajustează” câmpul la acea frecvenţă. Ei
bine, există o mulţime de probleme în legă-
tură cu această afirmaţie.

Mai întâi de toate, frecvenţa de 7,83 Hz
corespunde unei lungimi de undă de circa
38.000 de kilometri. Adică aproximativ cir-
cumferinţa Pământului, fapt ce explică de
ce cavitatea atmosferică rezonează la acea
frecvenţă. 38.000 de kilometri reprezintă
ceva cu mult mai mare decât o hologramă
de 1 sau 2 centimetri. Nu există niciun fel
de posibilitate ca ceva atât de mic să poată
rezona pe o lungime de undă atât de mare.
Pentru oricine care înţelege fenomenul de
rezonanţă este evident că afirmaţiile lui
Tom O'Dowd sunt nesusţinute de argu-
mente ştiinţifice.

Aceeaşi constatare se poate aplica și or-
ganismului uman. Fiinţele umane sunt atât
de mici, comparativ cu lungimea de undă
radio de 38.000 de kilometri, încât nu
există nicio posibilitate ca anatomia noas-
tră să poată detecta sau să poată interac-
ţiona, în vreun fel, cu un astfel de semnal
radio.

Susţinătorii frecvențelor binaurale (bi-
naural beats) citează frecvenţa Schumann

în acelaşi mod. Binaural beats sunt înre-
gistrări audio care combină două frecvenţe,
puţin decalate, pentru a produce o frecvenţă
„fantomă”, percepută din interferenţa celor
două.

Explicaţiile privind modul prin care or-
ganismul uman reacţionează la aceste
sunete sunt diverse, dar majoritatea susţin
fie o opinie similară cu cea a lui O'Dowd,
fie că acestea modifică encefalograma
creierului (n.t. - imagine radiografică a
encefalului), lucru benefic pentru organism
în cadrul acestor teorii Undele cerebrale,
adică fluctuaţiile de curent din creier mă-
surate la nivelul scalpului de un elec-
troencefalogram, pot varia de la aproape de
zero până la aproximativ 100 Hz în timpul
activităţii normale, având o valoare obişnu-
ită ce corespunde capătului inferior al
scalei. Undele cerebrale se suprapun deci
valorii de 7,83 - dând naștere conecțiilor
pseudoștiințifice dintre oameni și rezonanța
Schumann - dar cu o diferenţă importantă.
O înregistrare audio este audio, nu radio. Ea
reprezintă o oscilaţie fizică a moleculelor
de aer şi nu propagarea undelor electro-
magnetice. Cele două, practic, nu au nimic
de a face una cu alta. Undele audio nu in-
fluenţează undele radio şi vice-versa. Nu ne
putem aştepta deci ca un ton audio să facă
creierul să-şi schimbe frecvenţa pentru ca
cele două să se potrivească una cu alta.

Există un episod Skeptoid având ca
temă frecvențele binaurale (intitulat „Bi-
naural Beats: Not Digital Drugs”) care
abordează, mai detaliat, afirmaţiile în legă-
tură cu acest subiect și cercetările efectuate.

Pe site-ul EarthCalm.ca (doar un exem-
plu printre multe altele) se afirmă urmă-
toarele: „O cercetare ştiinţifică recentă a

determinat modul prin care organismul
uman primeşte şi utilizează informaţiile im-
portante din câmpul Pământului: 7 miliarde
de magnetite cristaline din creierul uman,
pe lângă ADN şi glanda pineală, sunt
menite pentru a primi informaţii de ghidare
din banda de frecvenţe electromagnetice
care se întinde de la suprafaţa terestră către
ionosferă (rezonanţa Schumann). Astăzi,
câmpul Pământului este poluat cu frecvenţe
artificiale generate de civilizaţia umană,
astfel încât organismul uman primeşte sem-
nale nedorite produse de dispozitivele elec-
trice şi tehnologia wireless.”

Variațiile pe această temă - câmpurile de
energie ale corpurile noastre au nevoie să
interacţioneze cu rezonanţa Schumann, dar
nu o pot face din cauza tuturor interfe-
renţelor produse de societatea modernă -
sunt omniprezente. Ele nu sunt altceva
decât niște afirmaţii fără sens. Corpurile
umane nu au un câmp energetic, de fapt nici
nu există un astfel de lucru numit câmp
energetic. Câmpurile sunt construcții în
care direcţia sau intensitatea unor mărimi se
măsoară în fiecare punct: gravitaţia, vântul,
magnetismul, unele forme de energie.
Energia este doar o măsură, ea nu există de
sine stătătoare ca un nor, ca un câmp sau ca
o altă entitate. Noţiunea că frecvenţele pot
interacţiona cu câmpul energetic al orga-
nismului este complet greșită!

O altă afirmaţie eronată din cadrul
curentului New Age este că rezonanţa
Schumann reprezintă frecvenţa de rezo-
nanţă a Pământului. Sunetul produs atunci
când suflăm într-o sticlă nu este același cu
cel produs atunci când batem în ea. Sunt
două note complet diferite. Aceasta
deoarece sticla şi spaţiul din interiorul ei

reprezintă două lucruri diferite, care nu au
neapărat vreo relaţie între ele. În mod
similar, nu există niciun motiv să ne aştep-
tăm ca frecvenţa de rezonanţă electromag-
netică a Pământului să aibă vreo asemănare
cu rezonanţa Schumann. Mai mult, Pămân-
tul probabil că nici nu are vreo frecvenţă de
rezonanţă electromagnetică. Fiecare din
mulțimea straturilor sale reprezintă un
mediu puțin propice transmiterii undelor
radio. Dacă considerăm acţiunea lor com-
binată, Pământul absoarbe cu uşurinţă
fiecare frecvenţă la care este expus. Dacă
aţi observat vreodată că radioul din maşină
se întrerupe atunci când vă deplasaţi printr-
un tunel, aţi constatat un exemplu concret
al acestui fenomen.

Pământul conduce însă unde de joasă
frecvenţă de un alt tip. Cutremurele sunt un
prim exemplu în acest sens. Straturile
Pământului transmit undele seismice în
mod diferit, dar foarte bine. Undele seis-
mice sunt unde de şoc, adică oscilaţii ale
mediului prin care se propagă. Ca şi undele
audio, acestea nu au vreo legătură cu undele
radio electromagnetice. Fiecare structură
importantă din interiorul Pământului, cum
ar fi masa plăcilor de rocă din cadrul unui
continent, un strat special de magmă etc.,
are propria sa frecvenţă de rezonanţă pentru
undele de şoc seismice, dar în mod cert nu
există nicio frecvenţă de rezonanţă electro-
magnetică pentru Pământ, considerat ca un
întreg.

În concluzie, trebuie să fim foarte scep-
tici faţă de orice produs, serviciu, articol,
site sau comerciant care se folosește de re-
zonanţa Schumann spre vânzare. Pământul
nu are nicio frecvenţă specială. Viaţa pe
Pământ nu este dependentă și nu poate fi
îmbunătățită de vreo frecvenţă anume.
Acest gen de afirmaţii folosite în scopuri
comerciale sunt cunoscute sub termenul de
„salată de cuvinte”, adică un limbaj care
sună ştiinţific și deci impresionant pentru o
persoană necunoscătoare. Există o mulţime
de beneficii în a înțelege, la modul științific,
ceea ce rezonanțele Schumann reprezintă,
fără a le asocia în promovarea nonsen-
surilor.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în
engleză, intitulată „Facts and Fiction of the
Schumann Resonance” de Brian Dunning,
a apărut pe site-ul skeptoid.com. Scien-
tia.ro este un site de popularizare a științei
și de demontare a miturilor pseudoștiinți-
fice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri, are o secțiune de bloguri și una desti-
nată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de
transmitere a informației științifice pe înțe-
lesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS

O altă afirmaţie eronată din cadrul curentului New Age este că rezonanţa Schumann reprezintă frecvenţa de rezonanţă a Pământului.
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Somnul joacă un rol vital pentru
sănătatea noastră. El este la fel de
important ca alimentația echilibrată
și activitatea fizică. Un somn bun și
suficient ne protejează sănătatea
mentală, cea fizică, precum și cali-
tatea vieții. Lipsa acestuia afectează
felul în care gândim, lucrăm, în-
vățăm și interacționăm cu cei din jur,
și ne predispune la tot felul de pro-
bleme de sănătate, de la obezitate, la
boli cardiace (hipertensiune, infarct,
accident vascular cerebral etc), dia-
bet, cancer, probleme de memorie și
multe altele. A fi bine informat
asupra somnului este deci esențial.

Sforăitul e ceva comun, în special
în cazul bărbaților, și inofensiv.

Deși supărător pentru partener/
parteneră, sforăitul este de multe ori
inofensiv pentru cel care sforăie. În
unele cazuri însă el poate fi un simp-
tom al unei tulburări de somn ce
poate pune viața în pericol, numită
apnee de somn. Ea este caracteri-
zată de pauze în respirație - persoana
nu inspiră, nu expiră, aceasta
trezindu-se adesea cu sete de aer,
simțindu-se sufocată. Întreruperile
fluxului respirator reduc nivelul de
oxigen din sânge și pun presiune pe
inimă și sistemul cardiovascular. De
aceea apneea de somn poate spori
riscul de a suferi de boli cardiovas-
culare, inclusiv un accident vascular
cerebral. Există o legătură directă
între sforăitul frecvent și hipertensi-
unea arterială, iar obezitatea este în
mod cert un factor ce contribuie la
apneea de somn. Bărbații, în special
cei peste 40 de ani, sunt, în general,

cei mai afectați, însă și femeile pot
suferi de această afecțiune. Sforăitul
frecvent, zgomotos, mai ales cu
pauze de respirație, este un motiv se-
rios de a consulta un medic, indife-
rent dacă sunteți bărbat sau femeie.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă
dormim mai puţin.

Specialiştii recomandă adulților
între 7 și 9 ore de somn în fiecare
noapte. Cu vârsta, ritmul de somn se
schimbă, însă nu și numărul orelor
de somn de care avem nevoie pentru
a funcționa cum trebuie. În general,
persoanele în vârstă se trezesc de
mai multe ori în timpul nopţii şi ast-
fel cantitatea lor de somn poate fi
mai scăzută, însă nevoia de somn
este identică cu cea a adulţilor mai
tineri. De aceea vârstnicii au tendința
să doarmă mai mult în timpul zilei,
aceste reprize de somn fiind foarte
utile în a-i ține alerți atunci când se
trezesc.

Insomnia se caracterizează exclu-
siv prin dificultăţi în a adormi.

Dificultatea de a adormi este
doar unul din simptomele asociate
insomniei, celelalte fiind trezirea
foarte matinală cu imposibilitatea de
a adormi la loc, trezirea frecventă în
timpul nopţii și absenţa senzaţiei de
odihnă după somnul de noapte. In-
somnia poate fi cauzată de un somn
neadecvat atât calitativ, cât şi canti-
tativ şi este urmată de incapacitatea
de a sta treaz şi de un randament
scăzut în timpul zilei.

La rândul ei, insomnia poate fi
un simptom al unei tulburări de

somn sau a unei probleme psiholo-
gice/ psihiatrice. Partea bună este că
în vasta majoritate a cazurilor ea
poate fi tratată. Atunci când insom-
nia survine repetat, afectând rutina
zilnică a unei persoane, vizita la
medic se impune.

În timpul somnului, creierul se
odihneşte.

În timpul somnului corpul nostru
se odihnește. Funcţiile somatice îşi
reduc intensitatea, musculatura se re-
laxează, procesele fiziologice sunt şi
ele mult mai diminuate. În ciuda
acestui fapt, activitatea cerebrală nu
se modifică semnificativ faţă de
starea de veghe. Creierul rămâne
alert şi controlează, reglează şi ţine
sub control funcţiile organismului,
inclusiv respirația.

De-a lungul nopții trecem de obi-
cei prin mai multe faze de somn:
faza REM (rapid eye movement),
caracterizată prin relaxare musculară
aproape completă şi uneori vis, și
faza non REM, care este divizată la
rândul său în patru etape, primele
două numite somn superficial, ul-
timele două somn profund. Un ciclu
complet de somn la adulți durează
între 90 și 110 minute, însă chiar și
în fazele de somn profund creierul
nostru este capabil să proceseze in-
formație.

La vârstnici, durata somnului
REM este mai redusă, faza 1 de
somn superficial creşte, iar ultimele
etape ale somnului profund se reduc.

Adolescenţii somnoroși la școală
au obiceiuri proaste sau sunt
leneși.

Specialiştii apreciază că în medie
copiii între 5 și 12 ani au nevoie de
9-11 ore de somn, iar adolescenţii
între 8 și 10 de ore de somn în
fiecare noapte, comparativ cu nece-
sarul de 7-9 ore pentru adulți. Cea-
sul intern funcționează un pic diferit
la adolescenți: îi ține treji mai mult
timp seara și îi face să doarmă mai
mult dimineața. Or, școlile, în marea
lor majoritate, încep cursurile di-
mineața devreme, atunci când or-
ganismul adolescenților nu vrea
altceva decât să doarmă. De aceea
mulți elevi sunt somnoroși și chiar
adorm la ore.

ACCENT MONTREAL

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

Câteva mituri despre somn
SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE
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Vine un timp când este bine să ne amintim că
uneori lucrurile simple sunt cele mai benefice.
Frigul, zilele gri și lipsa luminii, stresul coti-
dian, răcelile și alte inconveniente pot aduce
un dezechilibru important corpului nostru. 

Ca întotdeauna, plantele medicinale ne oferă
nenumărate posibilități pentru prevenirea sau întreținerea
sănătății. Plantele medicinale, indiferent de partea pe care o
utilizăm, au un conținut ridicat de molecule fitochimice, vi-
tamine, minerale, polifenoli, carotenoide, clorofilă etc. și pot
fi comparate foarte ușor cu elementele nutritive din fructe
și legume. Alături de acestea, plantele medicinale ne vor op-
timiza nutriția și ne vor oferi o sănătate optimă. 

INFUZIILE NUTRITIVE
Apa este unul dintre cei mai interesanți solvenți pe care

putem să-i folosim pentru a extrage mineralele și vitaminele
hidrosolubile din plantele medicinale. Pentru aceasta,
plantele trebuie lăsate la infuzat 10 minute. În general,
folosim 5 g de plante mărunțite la 250 ml apă. În cazul
plantelor nutritive putem folosi mai mult. Ceea ce rezultă
este o infuzie profund nutritivă, care  devine astfel un veri-
tabil tratament terapeutic. Ceea ce contează cel mai mult este
să ne descoperim organismul și să observăm cum lucrează
plantele pentru corpul nostru.

Sunt situații când nu căutăm neapărat un efect terapeu-
tic, când important este să ne hrănim corpul, să includem cât
de mult posibil plantele medicinale în rutina noastră zilnică
și să  diversificăm alimentele pe care le consumăm. 

CE PLANTE FOLOSIM?
În lumea plantelor medicinale găsim foarte multe plante

nutritive. Obiectivul principal este de a furniza corpului nu-
trienții necesari și de a diversifica gama lor. Iată o selecție de
câteva plante care pot fi utilizate frecvent.
■ Algele sunt alcalinizante, foarte bogate în oligoelemente,
revigorează metabolismul, sunt puternic antioxidante, con-
tribuie la regenerarea celulară, măresc vitalitatea organelor
și contribuie la susținerea sănătății organismului. 
■  Urzica (Urtica dioica) este un tonic general, o plantă al-
calină excelentă pentru recuperarea energiei și pentru a mări
rezistența la stres.
■ Ovăzul (Avena sativa) - profund nutritiv, tonic de sistem
nervos, regenerează și liniștește.
■ Zmeurul (Rubus idaeus) - plantă foarte nutritivă care
ameliorează calitatea sângelui, prietenă a intestinului.
■ Trifoiul roșu (Trifolium pretense) - întărește imunitatea
și ajută în bolile de piele și poate reduce riscurile pentru anu-
mite tipuri de cancer. 

Atenție însă, deoarece plantele medicinale pot interac-
ționa cu diverse medicamente, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau terapeutului înainte
de a începe orice cură naturistă, pentru a evita potențiale
efecte adverse.

Pasionată de natură și plante medicinale, Elena Nigai este
naturopat și fitoterapeut fabricant de produse terapeutice
naturale, membră a Asociației Terapeuților Naturopați
din Quebec. Informații suplimentare: 514-240-4940 |
naturalremedies@naturazone.me.

Somnul, acest element vital pentru minte și corp, este adesea înconjurat de
o serie de mituri ce ne pot pune sănătatea în pericol. Mai jos, câteva din cele mai
populare astfel de mituri.

►

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

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

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

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de ori-
gine română cu rezidență canadiană, se-
rioasă, nefumătoare, îndemânatică și
iubitoare de copii pentru îngrijirea unei
fetițe de 3 ani, 4 zile pe săptămână (3 zile
merge la grădiniță) și ajutor la treburile
casnice (curățenie, spălat, gătit etc). Pe-
rioada este de aproximativ 6 luni, cu posi-
bilitate de prelungire. Oferim un salariu de
1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare și
transport dus-întors Montreal-New York.
Ne puteți contacta la: 514-605-9420.
Rugăm seriozitate.

Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și re-
novărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726 sau
la cdb@live.ca.

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

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

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la 20$/oră
până la 30$/oră. Garaj în Mirabel, Laval și
Montreal; Șofer local clasa 1 și 3, în trans-
port vrac, camioane recente cu transmisie
automată și manuală, salariu de 22$/oră
angajat și 24$/oră incorporat. Contact:
Liviu | liviu@klmainville.com | 514-816-
1576.

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

Companie situată în Saint-Laurent, spe-
cializată în cablaj electronic, caută munci-
tori (asamblori) în electronică. Exigențe:
franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii
în electronică, capacitate de a citi și
înțelege planuri technice, minuțiozitate,
experiență minimă de 1-2 ani. Program la
timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de
discutat. CV-ul poate fi trimis la:
tania@rfmtl.com (resurse umane).

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

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

Superb apartament 5 ½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Lau-

rentides/St. Martin. Aproape de școală, au-
tobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/lună. Sunați
la 514-465-4877.

Superb 2½ de închiriat, la demisol într-un
duplex în Laval, zona Des Laurentides/ St-
Martin, atmosferă calmă, familială, ideal
pentru o persoană singură, liniștită și ne-
fumătoare. 495$/lună. Mobilă, electrici-
tate, căldură, apă caldă incluse. Sunați la
514-663-3179.

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

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

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MICA PUBLICITATE în este GRATUITĂ. Profitaţi!

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

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

50.00

SERVICII

ÎNCHIRIERI

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

IImmppaacctt  ddee  
MMoonnttrreeaall,,  ddeebbuutt
ccuu  ddrreeppttuull

Impact de Montreal a debutat cu dreptul în sezonul
regulat din MLS și a învins cu scorul de 2 la 1 echipa
din San Jose, în prima deplasare din cele șase pe care le
are de efectuat în acest debut de sezon. Iată programul
următoarelor cinci meciuri:
1. Sâmbătă, 9 martie - Houston Dynamo
2. Sâmbătă, 16 martie - Orlando City SC
3. Sâmbătă, 30 martie - Sporting Kansas City
4. Sâmbătă, 6 aprilie - New York City FC
5. Marți, 9 aprilie - DC United 

În al șaselea meci de pe 13 aprilie, Impact de Mon-
treal va primi vizita echipei Columbus Crew SC. Pentru
împătimiți, la echipa din Ohio joacă și argentinianul
Federico Fernando Higuaín care este fratele celebrului
atacant argentinian Gonzalo Gerardo Higuaín, jucătorul
lui Juventus împrumutat la Chelsea.

Reamintim că în 2018 campioana Cupei MLS a fost
Atlanta United, al cărei antrenor este bine cunoscutul
fost jucător la Ajax, Frank de Boer.

La sfârşitul lunii februarie, la
Berthierville, Quebec, a avut loc
prima ediție WKU (World Kickbox-
ing and Karate Union) Panam Friend-
ship Games din Canada, după ce anul
trecut competiţia a fost găzduită de
Mexic. Au participat arbitrii și echipe
de club din Canada, Statele Unite și
Mexic.   

Echipa Jotaikido, condusă și antre-
nată de Ioan Opruț (7 dan WKU) și

Liliana Opruț (5 dan WKU), compusă
din șase membri, a cucerit nu mai
puţin de 17 trofee, unul dintre acestea
fiind cel de Grand Champion Kata
2019 la categoria peste 35 de ani pen-
tru Ioan Opruț. Iată rezultatele
obținute de echipa Jotaikido la acest
campionat: 
OANA M. K. OPRU�: Locul I Kata
Open, categoria Copii - Fete 10-11 ani
- Centuri colorate nivel avansați;

Locul I Kata Open Arme; Locul II
Kata Tradițional; Locul III Kata
Tradițional Arme
FATIMA CHIKHI: Locul I Kata Open,
categoria Copii - Fete 8-9 ani - Cen-
turi colorate nivel începători; Locul I
Point Fighting
MICHAEL LUPU: Locul I Kate Open,
categoria Copii - Băieți 9-10 ani -
Centuri colorate nivel începători
ADNANE LAMRHARI: Locul III Point
Fighting, categoria Băieți 9-10 ani -
Centuri colorate nivel intermediar
BENOIT RODIER: Locul I Kata
Tradițional Arme, categoria Adulți
35+ ani - Centuri colorate nivel
avansați; Locul II Kata Tradițional
IOAN OPRU�: Locul I Kata Open, cat-
egoria Adulți 35+ ani - Centuri negre;
Locul I Kata Open Arme, categoria
Adulți 35+ ani - Centuri negre; Locul
I Kata Arme Tradiționale, categoria
Adulți 35+ ani - Centuri negre; Locul
I Kata Open Arme, categoria Adulți
45+ ani - Centuri negre; Locul I Kata
Open, categoria Adulți 45+ ani - Cen-
turi negre; Locul II Kata Tradițional
Arme, categoria Adulți 45+ ani - Cen-
turi negre.              

FOTBAL ARTE MAR�IALE

17 trofee pentru Ioan Opruț 
și echipa sa la WKU Panam
Friendship Games

LLiiggaa  II,,  bbăăttăălliiaa
ppeennttrruu  ttiittlluu  

S-a încheiat sezonul regulat în Liga 1 ediția 2018-
2019, iar primele șase echipe se vor bate pentru titlu în
următoarele 10 etape:
1. CFR Cluj 
2. FCSB 
3. Universitatea Craiova 
4. Astra Giurgiu
5. Viitorul Constanta
6. Sepsi Sfântul Gheorghe

De remarcat faptul că primele cinci echipe au jucat
play-offul și în sezonul trecut (2017-2018). Din păcate,
Politehnica Iași, clasată pe locul 6 anul trecut, nu a reușit
să se califice și anul acesta. Locul ei a fost ocupat de
Sepsi Sfântul Gheorghe, care beneficiază de o susținere
de 3.2 milioane de euro de la guvernul maghiar prin in-
termediul Federației de Fotbal din Ungaria. Guvernul
Ungariei mai susține financiar și pe Csikszereda Mier-
curea Ciuc, echipă ce activează în liga a treia și care a
eliminat pe Dinamo București din Cupa României în
acest sezon.

RUGBY

TTuurrnneeuull  cceelloorr  șșaassee  nnaațțiiuunnii,,  eeddiițțiiaa  22001199
Turneul celor Șase Națiuni, ce se

desfășoară anul acesta între 1 febru-
arie și 16 martie, este considerat unul
dintre cele mai dificile turnee de
rugby din lume. Cele mai bune nați-
uni europene la rugby- Anglia, Franța,
Irlanda, Italia, Scoția și Țara Galilor -
se înfruntă pentru unul dintre cele mai
râvnite trofee al lumii. Frumusețea
acestei competiții mai poate fi egalată
doar de turneul de la antipozi al celor
Patru Națiuni (fost Trei Națiuni), for-
mat din Africa de Sud, Australia,
Noua-Zeelandă și mai nou Argentina.

După o pauză de două săptămâni,
ultimele două runde se vor disputa pe
9 și 16 martie, iar clasamentul după
runda a treia o scoate în evidență pe
Țara Galilor. 

Iată cum se face atribuirea de
puncte pentru acest turneu:
■ Victorie (V): 4 puncte
■ Meci nul (N): 2 puncte
■ Meci pierdut (P): 0 puncte
■ Bonus ofensiv: 1 punct dacă o
echipă înscrie minimum patru eseuri 

■ Bonus defensiv: 1 punct dacă o
echipă pierde la o diferență mai mică
de 8 puncte

Grație jocului practicat și sistemu-
lui de punctaj utilizat în această com-
petiție, Țara Galilor, Anglia și Irlanda
(câștigătoarea turneului din 2018) au
șanse importante să-și adjudece tro-
feul.

Împătimiților sportului și nu
numai, le recomand să urmărească în
a patra rundă partidele Scoția - Țara
Galilor și Irlanda - Franța, iar în ul-
tima rundă de pe 16 martie, Țara
Galilor - Irlanda și Anglia - Scoția.

Aceste meciuri vor fi, în opinia
mea, meciuri de încleștare și luptă
între echipe cu viteză de reacție și in-
teligență, ce pot face pe oricare iubitor
de sport sătul să discute doar despre
Messi, FCSB, Simona, Juventus sau
Liga Campionilor, să aprecieze acest
joc dur dar frumos, odată ce este înțe-
les. 

Rubrică realizată de
Matei Maxim, un pa-
sionat al sportului, în
special fotbal, tenis,
handbal, rugby și șah.

Ioan Opruț și echipa Jotaikido care a participat la WKU Panam Friendship
Games 2019.
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COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Magazine: Bourret, Frui-
terie Anka, Pharmaprix (Complex
Wilderton), Marché Épicure - 5252 Paré,
Marché Epicure - 5555 Westminister N;
Cabinete: Dr. Buracu, Dr. Cristache, Dr.
Zinca; Contabilitate: Arcade Accounting
(3333 Cavendish), DFD Comptables
Généraux Accredités; Biserici: Înălţarea
Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD
Consulat; Magazine: Charcuterie Fair-
mount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
Fârșirotu; Biserici: Sf. Nicolae.
MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

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

PUNCTE DE DISTRIBUŢIEPUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges

C.P. 45680
Montréal, QC H3T 2A5

www.accentmontreal.com

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

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

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

Comunitate: Eva HALUS, Corina LUCA; Reflecții
canadeze: Raul DUDNIC; Știință: Cătălina
CURCEANU, Adrian BUZATU; Specialiști: Anca
TISMĂNARIU (imigrație), Șerban TISMĂNARIU
(juridic), Alexandru NICOLESCU-ZINCA (sfatul
medicului); Sport: Matei MAXIM; Redactor şef:
Dan GEORGESCU; Editor: Simona POGONAT

BBAANNCCUURRIIHHOORROOSSCCOOPP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune,
dar nu trebuie să te joci cu ea.

Dragoste: Este perioada ta norocoasă în amor,
pentru că șansele de a te îndrăgosti nu lipsesc.
Dacă ești în cuplu, relația merge de minune. Fi-
nanciar: Nu vin bani mai mulți, dar cei de care
dispui sunt suficienți.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Pentru că se apropie
primăvara, e nevoie să-ţi pui

puţină ordine în orarul de odihnă şi mai ales în
obiceiurile alimentare. Dragoste:  Întâmpini unele
greutăţi în relația cu partenerul, în special la nivel
de comunicare. Financiar: Așteaptă-te la o re-
dresare mult dorită.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei
decizii importante, care va avea
efecte bune asupra stării tale de

sănătate. Dragoste: În cuplu, te mulţumeşti cu o
viaţă decentă în doi. Dacă eşti singur, apreciezi
foarte mult liniştea. Financiar: Îţi achiţi nişte
datorii mai vechi care te sâcâiau sau să intri în po-
sesia unor bani pe care alţii ţi i-au promis cu ceva
vreme în urmă. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul
sănătate, însă stresul profesional

pe care îl resimți de ceva vreme va avea urmări.
Dragoste: Joci pe două fronturi, iar dualitatea
aceasta este trădată de dezinteresul cu care privești
gesturile partenerului. Financiar: Un ban deo-
parte nu strică, deci nu aluneca spre lux!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine,
sănătatea ţi se citește pe chip.

Dragoste: Traversezi o perioadă pasională, caldă,
cu o mare disponibilitate pentru relația cu celălalt
și pentru a împărtăși cu acesta sentimente și
proiecte. Financiar: Banii sunt pe un teren bun,
primești banii care ţi se cuvin iar ceea ce ai deja în
cont îți inspiră un sentiment de siguranță. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine,
totul va reveni la normal, dar nu
trebuie să te izolezi sub un clopot

de sticlă. Dragoste: Numai evenimente fericite în
casa ta. Te bucuri de toate alături de cel drag. Fi-
nanciar: Ar fi bine să fii prudent cu banii şi să-i
cheltui cu mare grijă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat,
atât fizic, cât şi psihic. Dragoste:
Dacă e să cunoască cineva fericirea

deplină în plan sentimental, se pare că tu ești ale-
sul. Financiar: Merg toate atât de bine, încât şi
planul financiar intră pe același trend ascendent ca
şi celelalte domenii ale vieții tale.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că ești vizat de
riscuri în perioada aceasta, inclusiv
în privința sănătații. Evită deci

orice exces, orice activitate riscantă. Dragoste:
Pasiunea s-a mai stins, atracţia s-a mai destrămat,
dar asta nu înseamnă că nu mai formaţi un cuplu
stabil şi de invidiat.Financiar: Banii sunt acum
motivul celor mai mari dispute cu familia. 

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă excelentă,
ţi se citeşte sănătatea pe chip ca o
aură luminoasă! Dragoste: Relaţia

cu partenerul de viaţă nu traversează cea mai fa-
vorabilă perioadă. Veți avea de înfruntat câteva
momente critice. Decisive. Financiar: Cumpără
doar ce ai nevoie şi nu investi în nimic major.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate
din trecut revine în actualitate,
atrăgând atenţia că nu te-ai ocupat

de ea aşa cum trebuia la vremea respectivă.
Dragoste: Un moment de vârf vă apropie şi mai
mult și vă sporește fericirea în cuplu. Financiar:
Banii nu sunt punctul forte acum, parcă ai merge
pe gheaţă subțire.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngri-
jorare în privința sănătății, dim-

potrivă, eventualele probleme mai vechi revin la
normal. Dragoste: Te bucuri de mai multă afec-
tiune și înțelegere în cuplu, iar dacă esti singur, se
ivesc noi oferte. Financiar: Iei decizii curajoase
cu privire la banii tăi.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini
stresul mâncând mai mult decât
trebuie şi evită alimentele prea

grase ori prea dulci. Dragoste: Pasivitatea,
aşteptarea unui miracol, răbdarea nu sunt sufi-
ciente pentru a aduce noul în viaţa ta sentimentală.
Nu cumva te-ai resemnat? Financiar: Nesigu-
ranța îţi caracterizează veniturile şi cheltuielile.

☺La Radio Erevan o ascultătoare
întreabă: 
- Ce capitală este mai mare, Lon-
dra sau Anglia? 
Radio Erevan raspunde: 
- Viorica, tu ești?

☺Soțul se întoarce noaptea pe la
ora două. Îmbufnată soția îi arată
ceasul.
- Ei și? Dacă aș fi stat acasă, nu tot
două era?

☺- Da iubito, ajung acum acasă,
sunt pe Doamna Ghica!
- Pe ce doamnă ești mă?

☺Două blonde se urcă într-un
tramvai. Una dintre ele întreabă un
calător: 
- Cu acest tramvai pot ajunge la
gară?
- Nu, răspunde călătorul.
Cea de-a doua blondă continuă: 
- Dar eu?

☺Băiatul îngrijorat întreabă: 
- Ce s-a întâmplat, de ce plângi?
Fata, fără a se opri din plâns:
- Părinţii nu-mi permit să mă căsă-

toresc cu tine. 
Băiatul, pe un ton liniştitor:
- Nu mai plânge, lasă că îmi gă-
sesc eu o altă soţie.

☺În sala de operaţie, chirurgul
către asistent:
- Anestezie.
- De-a noastră sau de import?
- De import.
- De import s-a terminat.
- Atunci de-a noastră.
- Nani, nani, dooormi uşooor...

☺ - Doctore, de la o vreme am în-
ceput să visez cai verzi pe pereţi.
- Şi ce culoare au pereţii?
-Nu ştiu, că nu mă interesează
pereţii. Mie îmi plac caii!

☺- Ai condus atât de repede încât
a trebuit să închid ochii la fiecare
curbă!
- A, da? Păi şi eu am facut la fel!

☺În mulţime, la intrarea într-o
mânăstire, se aude un strigăt: 
- Fraţilor, merg! Pot să merg din
nou! 
- Spune, cum s-a produs minunea? 
- Mi-au furat maşina!

8 4 7
7 6

2 1 9
5 3 8 1 4

4 6 2
2 9 4 3 6

5 6 9
1 8

2 1 7
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