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Diabetul și demența - există o
conexiune?

Echipa România, câștigătoare în
Quebec Super League

Există multe asemănări
între creierul unei persoane care suferă de
diabet și cel al unei persoane atinse de boala
Alzheimer. Ar putea fi
aceasta un alt tip de diabet?

Fotbalul nu are vârstă,
iar dovada o reprezintă
echipa România, care la
categoria de vârstă 50+
a câștigat Cupa și Campionatul competiției organizate pe perioada de
iarnă de Quebec Super
League.
SPORT ► P ag . 1 8
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20 de ani de experien-ă în implanturi Coroan e î nt r-o or ă c u aju t orul CER EC,
t e hn o lo g i e d e v â r f î n 3D
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Doina Falcon expune cu
Cercle des Artistes de la
Banlieue Ouest

Până pe 25 mai, la restaurantul Aikawa (55
boul. Brunswick, Dollard-des-Ormeaux,
H9B 1P7), asociația Le Cercle des Artistes
de la Banlieue Ouest/Artists' Circle of the
West Island (artistscirclewestisland.ca)
prezintă expoziția sa anuală colectivă.
Printre artiștii expozanți se află și pictorița
de origine română Doina Falcon, care par-
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ticipă cu trei tablouri în stil abstract. Dintre
acestea menționăm lucrarea intitulată
„Pan”, tehnici mixte pe pânză, 24”x24”,
care poate fi văzută pe site-ul oficial al
artistei, la www.doina.ca. Din fondurile
obținute în urma vânzărilor de tablouri,
asociația va face o donație organismului
non-profit West Island Community Shares.

Julea din Republica Moldova va oferi un
spectacol în regiunea Montreal, în luna
iunie. Întâlnirea cu folclorul românesc autentic va avea loc în data de 2 iunie, ora
18:30, în La Prairie. Concertul este organizat de promotoarea Liuba Sârbu. Info
suplimentare și detalii despre bilete în
afișul din pagina 19.

Interpretă de muzică populară Zinaida

Asociația ARTA din Kitchner face un apel

Muzică populară: Zinaida Carte românească: Apel
de donații
Julea la Montreal

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 detalii supliementare scriind la:
franois.mallette@rogers.com.

PRODUSE ARTIZANALE PENTRU ÎNGRIJIREA PIELII

CARMEN CIMPIAN | GEO HARMONIE

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

ulei de masline si unturi vegetale
* Pasta de dinti
* Toate

produsele contin uleiuri
esentiale

CADOURI IDEALE
PENTRU:

*Dvs.
*Persoane dragi
*Clienti

COMENZI: carmen@geoharmonie.com | 514-245-7584 | mesageria FB
DETALII: www.geoharmonie.com/creations
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Va asteptam cu comenzi de Pasti!
COZONACI PROASPETI, facuti in laboratorul propriu
PASCA, DROB, OUA VOPSITE
PREPARATE TRADITIONALE ROMANESTI
Sarmale █ Salata boeuf █ Fasole batuta █ Vinete █ Icre

NOU! PRAJITURI SI PRODUSE DE PATISERIE
Savarine, Amandine, Dobos, Diplomat, Cornulete, Merdenele

Toate produsele noastre sunt preparate si afumate
in magazinul din Laval

Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti si afumati
Costita si ciolane afumate
Telemea de oaie

Po r t e & Fe n e t re I m p e r i a l I n c

LAVAL

Manufac tură de uși și ferestre din P VC și al umini u
MONTREAL

FERESTRE DE CEA MAI
BUNĂ CALITATE

NUMĂRUL 1 ÎN CANADA
(BOREAL PHTECH)

GARANȚIE 25 DE ANI

ESTIMARE GRATUITĂ

PREȚURI COMPETITIVE

&

TO R ON TO

ADRIAN ȘEICA
Tel: 514-807-5139
Fax: 514-807-9878

Cel: 514-993-6508

Toll free: 1-866-995-5139
R.B.Q. 8323-5051-33

8531 Delmeade, suite 101
Mont-Royal, H4T 1M1
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EVENIMENT | CONCERT

Harmonies Francophones: Lirism, romantism
și exuberanță într-un nou concert La Muse
Asociația La Muse Héritage Musical lansează o nouă invitație iubitorilor de muzică pentru sâmbătă, 11
mai, atunci când va avea loc concertul său intitulat Harmonies Francophones. Veți asculta lucrări celebre,
îndrăgite de public, veți recunoaște interpreți și acorduri ce fac să vibreze sufletul oricărui român. Veți
descoperi în același timp piese de o sensibilitate marcantă, voci noi și talente locale.
►

Corul și orchestra La Muse la concertul Manoliana, âmes de légende, 24 noiembrie 2018.
FOTO: Ioana Bezman.

Ioana German, dirijoare, fondatoarea asociației La Muse Héritage Musical.

Concertul Harmonies Francophones
propune publicului piese ale unor compozitori renumiți din trei spații francofone: Gabriel Fauré (Franța), Alain
Payette (Quebec) și George Enescu
(România). Evenimentul va avea loc sâmbătă, 11 mai, la Biserica St-Denis din
Montreal, cu începere de la ora 19:30.

fost influențată și de impresionism, mișcare intelectuală de la sfârșitul secolului
XIX. Requiemul, compus între 1887 și
1890, este una dintre cele mai cunoscute și
cântate lucrări din creaţia sa. Spre deosebire de mulţi alţi compozitori ce au valorizat acest gen, Fauré evocă mai degrabă
speranța decât moartea. „Nu compun acest
Requiem pentru cei morți ci îl compun
pentru cei care rămân şi care trebuie să
aibă o speranță”, spunea compozitorul.
Monumentalitatea spectaculoasă întâlnită
în Requiemul lui Berlioz de exemplu este
înlocuită de lirism la Fauré, melodia fiind
în prim plan în întregul opus. Piesa va fi

Alain Payette, compozitor canadian
contemporan, născut la Montreal (1953),
este recunoscut pentru lirismul profund al
lucrărilor sale. Estetica sa muzicală nu se
înscrie în tendințele actuale, Payette fiind
un compozitor ce aparține genului roman-

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

tic, cu influențe impresioniste și din jazz.
Melomanii ce au asistat la concertul La
Muse din noiembrie 2017, intitulat
Grande Messe, își amintesc probabil lucrarea Romance semnată de acest compozitor. Programul concertului de acum
incorporează din nou această splendidă
„poezie muzicală”, care va fi interpretată
de violonista Anastasia Vîrlan și pianistul
Beguentch Gueldyev, alături de Ave
Maria, unde soprana Marina Negruță va
fi acompaniată de orchestra La Muse.
Gabriel Fauré (1845-1924) își trage
rădăcinile din romantism, însă opera sa a

interpretată de corul și orchestra La Muse,
cărora li se vor alătura Corina-Maria
Zosim - soprană, Serghei Vîrticuș - bariton și Beguentch Gueldyev - pian/orgă.
Alte două piese ale lui Fauré vor putea
fi audiate în cadrul acestui concert, una
dintre ele, Claire de Lune (pe versurile lui
Paul Verlaine), având-o ca solistă pe soprana Felicitas Iștoc, despre care veți
putea citi mai multe în următoarea ediție
Accent Montreal.

Armoniile parfumate ale lui Fauré au
avut o mare influență asupra muzicii lui
Enescu (1881-1955), căci Fauré a fost
principalul său profesor de compoziție.
„Romantic şi clasic prin instinct, m-am
străduit să împreunez în toate lucrările
mele o formă de echilibru care îşi are linia
ei lăuntrică bine definită”, spunea Enescu
în 1936, în Ziarul Dimineața.
Cele mai cunoscute compoziții ale lui
George Enescu datează din primii ani ai
începutului de secol XX. Printre acestea
se numără Suita nr. 1 pentru orchestră în
Do major, op. 9 (compusă în 1903) și desigur cele două Rapsodii Române (19011902), al căror fond melodic este
constituit de o serie de cântece populare
muntenești și moldovenești. Concertul din
11 mai vă propune trei lucrări ale marelui
compozitor român, printre care și exuberanta Rapsodie Română nr. 1, în interpretarea orchestrei La Muse.
Biserica St-Denis este situată la 454
ave. Laurier Est, Montreal, H2J 1E7.
Biletele se pot achiziționa online prin
rețeaua www.eventbrite.ca - Harmonies
Francophones. Preț: 25$ în pre-vânzare,
35$ la ușă. Pentru rezervări și alte informații legate de concert: 450-448-0797.
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Daniel Ursache, un artist al desenelor mici,
Daniel Ursache, repere
biografice

Dacă în ultimele luni ați intrat într-o librărie din Montreal și împrejurimi, șansele să vedeți pe
rafturi cărți apărute la Editura Hashtag sunt foarte mari. Hashtag este o editură quebecheză care
reunește trei scriitoare de origine română și un artist plastic, Daniel Ursache. Contactul inițial cu
cartea este unul vizual iar Editura Hashtag excelează și la acest nivel grație coperților realizate de
Daniel Ursache. El desenează personaje, obiecte și spații, lucruri existente și non-existente, țesândule parcă istorii și vieți prezumtive întortocheate. Un interviu cu acest desenator, pictor și ilustrator
ieșit din comun, ale cărui lucrări uimesc și impresionează căci ele surprind acele lucruri nevăzute
sau greu de observat ce acompaniază omul în existența sa.
►

Daniel Ursache, absolvent al Facultății de Geologie a Universității A.I. Cuza din Iași (1988) și
al Facultății de Arte Plastice a Universității de
Vest din Timișoara (1996), a lucrat ca grafician,
ilustrator și pictor. Lucrările sale au fost expuse
în galerii din diverse orașe ale României, la Timișoara, București, Brașov, Arad, în Olanda
(Maastricht și Amsterdam), Germania
(Mannheim), Serbia (Belgrad), Italia (Veneția),
Marea Britanie (Cheltenham), Mexic (Ciudad de
México), Polonia (Lublin), SUA (Seattle) și
desigur în Canada, la Montreal.

la Otto Dix, de la Rembrandt la
Schiele... Și tot așa. Oricât m-aș strădui, mereu aș uita vreunul de care mi-e
tare drag. Și mi-ar fi rușine apoi. De influențat m-au influențat toți; într-un fel
sau altul. Chiar și ce-i care nu-mi plac
(ca de pildă Dali).

Artistul Daniel Ursache.

Eva Halus: Daniel Ursache, v-am
cunoscut cu ocazia unei expoziții personale, în 2016, La Maison de la
culture de Notre-Dame-de-Grâce. Expoziția dvs. cuprindea o serie de ilustrații (cele mai multe lucrări în peniță)
și afișe realizate Festivalul de Film
Românesc de la Seattle. Am fost fascinată de tușa foarte personală a stilului
dumneavoastră. M-a impresionat
tehnica excepțională, migăloasă și
sugestivă, asemănătoare cu munca
unui scrib egiptean care scrijelește
hieroglife pe tăblițe de lut. De unde

Les Immeubles Charisma
AGENIE IMOBILIARĂ

Premiat?
CLUB
100% OR

PROMOȚIE

vine această preferință, această identitate exclusivă a graficii dvs.? Ce pictori sau graficieni v-au influențat? Și
care sunt cei pe care îi admirați cel
mai mult?
Daniel Ursache: De unde-mi vine
preferința nu știu. Și, ca să fiu sincer,
nici nu mă preocupă să știu. Eu zic că,
mai degrabă, e vorba de o stare, nu de
vreo preferință. Cât despre artiștii pe
care-i admir, sunt mulți. Mult prea
mulți ca să-i înșir aici. De la Giotto la
Modigliani, de la Mantegna la Soutine,
de la Dürer la Morandi, de la Bruegel

EH: Stilul dumneavoastră propune
publicului un antrenament al imaginației. Faceți oamenii să descopere un
nou limbaj, dezvăluindu-ne o conecție
cu subconștientul, pe care uneori o
neglijăm. Aș putea spune că produceți
o senzație ca pe vremea când galeriile
pariziene expuneau pentru prima dată
un Paul Klee, un Miro sau Kandinsky,
cu diferența că arta în ziua de azi nu
produce aceeași efervescență ca în
secolul trecut, și nu la Montreal. La ce
vă gândiți când creați?
DU: De regulă, mă gândesc la ce desenez. Lucruri mărunte și simple. Dacă
linia asta e destul de lungă, ori destul
de scurtă. Ori potrivit de subțire. Sau
potrivit de groasă. Dacă punctul acela
e destul de mic, ori destul de mare. Ori,
dacă am așezat pata aia la locul potrivit.
Și dacă se potrivește cu ce-i în jur. Cam
așa ceva. Sau e posibil să mă gîndesc la
cu totul altceva (ascult teatru, de exemplu; ori radio). Important e să-mi placă
ce fac, ceea ce-mi iese. Interpretările,
mesajul, astea vin mai pe urmă. Nu mă
preocupă și nu-mi mai aparțin. Și chiar
nu am nevoie de ele. Desene mici, cuvinte scurte - așa sunt eu și așa vreau să
fiu.

514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

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

►La

accentmontreal.com

Stabilit la Montreal în 2004, a lucrat pe cont propriu ca grafic designer și ilustrator, având diverse contracte cu UQAM, Jeunesses Musicales
du Canada, Concours Musical International de
Montréal, Galeriile Monopoli și Cru, Fundația
Metro-polis Bleu, și a participat la o expoziție de
grup la Galeria Cru, În 2005 a terminat un certificat în design de eveniment la UQAM, iar în
2007 a acceptat un post de conceptor grafic în
Yukon, la Whitehorse, pentru doi ani.

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

În 2010 a revenit la Montreal, cariera sa de grafician, pictor și ilustrator prinzând noi rădăcini și
aripi în același timp. A expus solo în 2016-2017
la Maison de Culture Ahunstic și Maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce („Traces/Terrain
Vague”), a realizat afișul pentru Cheltenham Illustration Awards ediția 2016, iar din 2014 colaborea-ză cu Festivalul de Film Românesc de la
Seattle (Romanian Film Festival in Seattle,
RFFS), creând în fiecare an afișul festivalului.
Anul trecut, pentru a sublinia a cincea ediție a
RFFS, Daniel Ursache a fost invitat de American
Romanian Cultural Society să expună la Seattle.
Expoziția sa, intitulată „Uncanny Figments”, a
fost găzduită pe parcursul lunii noiembrie 2018
de Galeria A/NT.
Daniel Ursache face parte din echipa Editurii
Hashtag (www.editionshashtag.com), căreia i s-a
alăturat în calitate de grafician și ilustrator.

MAGA Z I N D E D E L I CAT E S E E S T- E URO P E NE , C U
P R O D U S E R O M Â N E Ș T I Ș I M O L D OV E N E Ș T I

\Äx wxá ZÉâÜÅtÇwá

Vă ajută să aveți un Paște frumos și fericit

VO P S E A D E O U Ă ș i A B Ț I B I L D U R I T E R M I C E
Produse româneşti proaspete în fiecare săptămână

M eze luri

B râ nz etu ri

Câ rna ţi

C arn e

C lăt ite

P ră jitur i
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mesajelor profunde și cuvintelor scurte
Despre Editura Hashtag

Matrioscele relaizate de Daniel Ursache, vignete pentru romanul fantastic „L’usine de porcelaine Grazyn” al
autorului de origine ucraineană David Demchuk, care va fi disponibil în librării în luna mai.

EH: Anul trecut, scriitoarele Felicia Mihali, Miruna Tarcău și
Mirella Țărmure Vădean au
lansat, la Montreal, Editura
Hashtag. Vi s-a propus să fiți
graficianul acestei edituri și ați
ilustrat deja câteva cărți. Ele pot
fi găsite în diverse librării din
Quebec și pe site-ul editurii.
DU: Nu am ilustrat încă nicio
carte pentru Hashtag. Munca mea
de până acum a fost să lucrez copertele și să mă ocup de aranjarea
în pagină a cărților. Cînd a fost
nevoie, am desenat viniete. Asta
sunt și matrioșcele (foto), niște
viniete, ar fi prea pretențios să le
zic ilustrații.
EH: Cum este colaborarea cu
autorii? Purtați un dialog înainte
cu ei sau este o muncă autonomă?
DU: Dialogul îl port cu Felicia
Mihali.
EH: Între anii 2000 și 2003 ați

fost nominalizat la premiul „Cea
mai interesantă colecție de
poezie”, la Bookfest București, și
ați câștigat de trei ori distincția.
Dvs. ați ilustrat aceste cărți sau
scrieți și poezie?
DU: De fapt, nu eu am fost nominalizat și nu eu am obținut premiul, ci editura Brumar (din
Timișoara), pentru „Seria de
poezie”, colecție pe care o îngrijeam la vremea aceea. Eu mă ocupam de cum trebuie să arate cartea
(și seria). Ca obiect: stil, format,
culori, copertă, punere în pagină,
tip de hîrtie, tip de carton ș.a.m.d.
Parte din volume le-am și ilustrat.
Unele au ieșit destul de bine.

EH: Aveți timp să lucrați și la
tematici personale pentru expoziții viitoare? Aveți o expoziție
personală prevăzută pentru acest
an, sau o participare la o expoziție colectivă?
DU: Lucrez și pentru mine,
bineînțeles. Pentru moment, nu

mă gîndesc la vreo expoziție. Să
am întîi ce arăta, apoi o să mai
văd.

EH: Alte proiecte de viitor?
DU: Să lucrez gravură. O și fac.
Timid.
Dacă doriți să explorați mai mult
universul artistic al lui Daniel
Ursache, puteți vizita site-ul său,
la daniel-ursache.com, precum și
Facebook@UrsacheArt sau Instagram@ursache_art.

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

La finele anului 2017, Felicia
Mihali, împreună de alte două
scriitoare de origine română Mirella Țărmure Vădean și
Miruna Tarcău - cărora li s-a alăturat și ilustratorul Daniel Ursache, au înființat la Montreal
Editura Hashtag Fondatorii au
imaginat-o ca o editură ce aduce
în librării opere literare care circulă dincolo de cultura și limba
lor de origine, lansând autori de
excepție, ce nu se regăsesc
neapărat sub lumina reflectoarelor. Romane, poezie, eseuri
- prin prisma cărților publicate,
Editura Hashtag se definește mai
degrabă ca „un mod de lectură”
decât ca „un ansamblu canonic
de texte”. Iată ce titluri au văzut
până acum lumina tiparului la
Hashtag: „Une deuxième chance
pour Adam” de Felicia Mihali,
„L’apprentissage du silence” de
Miruna Tarcău, „#monâme” de
Sébastien Émond, „Écrire. Se
convertir” de Sara Danièle
Michaud, „Les beaux jours du
rouleau compresseur” de Émelie
Provost, „Entre Athènes et
Jérusalem, Ulysse au XXe siècle” de Louis-Thomas Leguerrier și „Préparation au combat”
de Mattia Scrapulla.
În pregătire se află romanul fantastic „L'usine de procelaine
Grazyn” de David Demchuk, a
cărei acțiune se desfășoară undeva în apropierea graniței dintre
Ucraina și România, în preajma
celui de-al Doilea Război Mondial. Romanul este preconizat să
apară în luna mai 2019.
Felicia Mihali este un nume recunoscut în lumea literară din
Quebec și Canada. Succesul său

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

accentmontreal.com

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

se măsoară prin cele opt romane
în franceză - „La bien-aimée de
Kandahar” (2016), „L’enlèvement de Sabina” (2011), „Confession pour un ordinateur”
(2009), „Dina” (2008), „Sweet,
sweet China” (2007), „La reine
et le soldat” (2005), „Luc, le
Chinois et moi” (2004), „Le
pays du fromage” (2002) - și
două în engleză - „A Second
Chance” (2014) și „The Darling
of Kandahar” (2012) - publicate
la edituri prestigioase precum
XYZ și Linda Leith, și prin criticile pozitive apărute în Le Devoir, The Globe and Mail,
Maclean’s și multe altele.
Mirella Țărmure Vădean este
doctor în Științe umane și Artă cu
o carieră universitară de zece ani
ca profesor și cercetător interdisciplinar. Ea este autoarea a două
cărți: „Pourquoi inventer encore
des mythes? Le Seigneur des anneaux de J.R.R. Tolkien comme
mythe-en-invention” (Éditions
du Cygne, Paris, 2018) și „Le
Véritable don de soi. Pourquoi
donner?” (Éditions pour tous,
Brossard, 2017).
Miruna Tarcău, scriitoare, jurnalistă și critic literar, s-a bucurat
de un real succes încă de la debutul său, la doar 16 ani, cu romanul polițist „L’Île du Diable”
(2006). Au urmat apoi volumele
„Le choix de Selenae”, „La
naissance de l’élu” și trilogia
„The Rise to Power”, toate în
genul romanului de fantezie
eroică. În prezent ea face un doctorat la Universitatea McGill în
literatură franceză și publică
frecvent cronici literare în reviste
de specialitate.
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Canada și eforturile de salvare a ordinii
mondiale existente
Canada s-a alăturat în mod oficial Alianței pentru multilateralism,
inițiată de Franța și Germania, creată cu scopul de a salva ordinea
mondială bazată pe cooperare, instaurată după cel de-al Doilea Război
Mondial.
►

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Pentru cei cărora cuvântul „multilateralism” le invocă discursuri ceaușiste cu
„societatea socialistă multilateral dezvoltată” precizez
că multilateralismul este un
concept consacrat în relații internaționale,
care se referă la o alianță între mai multe
țări ce împărtășesc scopuri comune. Prin
definiție el se opune unilateralismului și
este în general promovat de puteri medii țări precum Canada, Australia, țările
nordice, Elveția etc. Istoria sa este îndelungată, însă în principal conceptul de
multilateralism este asociat perioadei de
după cel de-al Doilea Război Mondial. Organizații internaționale ca ONU, NATO
sau World Trade Organization sunt multi-

laterale prin însăși natura lor.
De asemenea, pentru cei cărora „ordine
mondială” le evocă teorii conspiraționiste
cu o elită ocultă care ar lupta să instaureze
un guvern mondial, precizez că acesta este
tot un concept în relații internaţionale, care
se referă la modelul de interacțiune dintre
diverse entităţi politice pe scena internațională.
Multilateralismul fiind baza ordinii
mondiale care a guvernat lumea de la
sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial
încoace, Franța și Germania au creat
această alianță pentru a prezerva cooperarea la nivel global, amenințată de
regimuri dictatoriale și autoritare și de recrudescența naționalismului în Europa,
SUA și multiple alte locuri. Ea va fi oficial
lansată în septembrie a.c., la deschiderea
celei de-a 74-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite. Alianța este un

grup neoficial de țări care doresc deci să
transmită un mesaj de susținere pentru
ONU şi acțiunea multilaterală, o rețea de
state ce își propun să coopereze pe multiple
probleme, de la adresarea consecințele
noilor tehnologii, la combaterea inegalităților din ce în ce mai pronunțate în lume
și a schimbărilor climatice.
Canada s-a alăturat în mod formal acestei coaliții la reuniunea miniștrilor de externe ai G-7 de la Dinard, Franța, care a
avut loc la începtul acestei luni. Potrivit
ministrului canadian de Externe, Chrystia
Freeland, comunitatea internațională se
confruntă acum cu „cel mai turbulent moment” în ceea ce privește ordinea mondială și edificiul multilateral creat după 1945.
Chrystia Freeland nu a menționat un
stat anume - la fel ca toți ceilalți oficiali
care au vorbit de această alianță - însă nu e
greu de ghicit că principalele țări vizate
sunt Statele Unite, Rusia şi China, trei puteri majore care pun sub semnul întrebării,
direct sau indirect, cauza multilateralismului. Asistăm acum la o creștere a impulsurilor unilaterale și izolaționiste din partea
acestor țări, care permit naționalismului și

discursurilor extremiste să înflorească, și
care riscă să distrugă ordinea mondială
postbelică. Să ne amintim discursul lui
Trump de la ONU din septembrie 2018, în
care președintele american a făcut apologia politicii sale de „America first”, manifestând dispreț pentru „ideologia
globalismului” și instituția de la pupitrul
căreia își ținea discursul. Să ne amintim și
decizia sa de a retrage SUA din Tratatul
privind Forțele Nucleare Intermediare
(INF), hotărâre care a provocat o reacție
similară din partea Rusiei. Asemenea gesturi nu redau Americii puterea sa de „odinioară”, ci erodează structurile de cooperare
existente, acel garant de securitate și prosperitate cu care omenirea s-a dotat după
traumele celor două războaie mondiale.
Canada are aliați multipli și un rol important de jucat prin intermediul acestei noi
coaliții. Este însă ironic și îngrijorător în
același timp faptul că aliatul său tradițional,
SUA, țara care la finele războiului a fost
liderul eforturilor de încheiere a acordurilor multilaterale ce au creat ordinea
mondială actuală, se află acum de partea
cealaltă a baricadei.
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Profesia: făcător de bine

ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

Făcătorul de bine este
o specie universală. Nu
se regăseşte doar în
România sau între
diasporenii României.
În civilizaţia anglosaxonă făcătorului de bine i se mai spune
şi „liberal do-gooder”, considerându-se că
în general acele persoane care predică
egalitatea şi bunătatea, gândesc sau ŞTIU
ceea ce este mai bine pentru oricine şi
insistă în această credinţă, sau solicită ca
acţiunile să le fie înţelese prin prisma intenţiilor pe care le declară, indiferent de
rezultatele acestor acţiuni, corespund profilului de „făcător de bine”.
Din 1990 încoace, limba română a
cunoscut un adevărat asediu al unei noţiuni oarecum asemănătoare, şi anume

aceea a „omului de bine”. Cu ce se ocupă
„omul de bine”? Păi simplu, omul de bine
se ocupă cu făcutul de bine iar cei mai de
bine dintre oamenii de bine îşi transformă
vocaţia în profesiune, devenind făcători de
bine profesionişti.
Ca să înţelegem totuşi mai bine diferenţa dintre un făcător de bine profesionist şi un om de bine, este suficient să
reamintim evenimentele din 13-15 iunie
1990 de la Bucureşti. În timp ce minerii
care au atacat capitala şi au reuşit în doar
două zile să frâneze progresul ţării cu cel
puţin 10 ani erau nişte simpli oameni de
bine, Ion Iliescu şi cei care au pus în faptă
aducerea minerilor la Bucureşti corespund
definiţiei de făcători de bine profesionişti.
Cum devenim făcător de bine profesionist? Simplu: ne începem cariera ca
simplu om de bine. Mai întâi, din
subiectele noastre predilecte de discuţie

trebuie să cam dispară toate temele care
au legătură cu chestiuni locale, verificabile sau care ar implica vreo doză de responsabilitate personală. Binele local are
dezavantajul că este cumva măsurabil, pe
când binele global, înţelege orice prost,
practic nu poate fi influenţat de noi. Dar
asta nu înseamnă că nu putem căştiga
puncte valoroase indignându-ne în legătură cu degradarea moralei sau scăderea
calităţii educaţiei. Planeta musteşte de
subiecte în raport cu care, plasându-ne
strategic, asimilându-le după ureche şi
dez-asimilându-le celor dispuşi să ne asculte într-un ghiveci de limbaj pompos, ne
putem întări poziţia de om de bine.
Omul de bine cu ceva cunoştinţe de
Internet a învăţat să deschidă liste de semnături. Prin acestea, energii nebănuite ale
altora, cu oarece potenţial de a deveni oameni de bine dar probabil insuficient timp
la dispoziţie, sunt canalizate direct în latrina digitală a istoriei, o groapă de tip nou
în care nimic nu miroase, nimic nu putrezeşte, totul dispare ecologic şi curat,
fără măcar sa facă un fâs.
Promit să devină oameni de bine chiar
şi cei care, mai modest decât generatorii
şi propagatorii de liste de semnături, se
mulţumesc să trimită la listele comune ale
prietenilor lor: felicitări generice cu ocazia
sărbătorilor religioase (în loc de 4-5 cuvinte care să aibă legătură cu destinatarul),
ultime maxime ale lui Dalai Lama sau alt
înţelept (încheiate invariabil cu un blestem
care se activează automat într-un număr
de ore dacă destinatarul nu redifuzează
perlele), reţete medicale naturiste care
promit vindecări miraculoase, rugăciuni,
reclame diverse care încep prin a avertiza
că nu sunt spam etc., etc.
Deşi s-ar putea crede că tot omul de
bine face binele în mod dezinteresat şi ca
urmare a unei chemări irezistibile cu care
dragostea de semeni urlă în el, omul de
bine care corespunde cu adevărat acestei
categorii speră totuşi în secret ca meritul
de a face bine să-i fie totuşi recunoscut,
răsplătit cumva, cândva. Din acest motiv

va căuta să facă parte şi el dintr-o piramidă (sau din mai multe, nu se ştie
niciodată) în vârful căreia se află nişte
făcători de bine profesionişti. În timp,
omul de bine poate deveni un pui ceva mai
solid de făcător de bine, având proprii
fani. În acest sens, printre cei mai sofisticaţi oameni de bine se numără cei care au
prins gustul rețelelor de socializare şi îşi
multiplică într-o veselie legăturile, recomandările reciproce, conexiunile şi relaţiile prin Linkedin, Facebook şi Twitter, ca
să numesc doar trei astfel de reţele.
Omul de bine de adevărată vocaţie recomandă cu uşurinţă 25 la fundul altuia.
Deplânge lipsa de egalitate a oamenilor
acestei planete în faţa provocărilor vieţii
dar, într-o dramatică întorsătură de roluri
şi concepte, e cam nedumerit în faţa unor
măsuri sociale de corectare a unor nedreptăţi istorice, neştiind ce este şi ce nu
este corectitudinea politică şi de care parte
a acestui concept să se situeze pentru a nu
fi considerat depăşit de epoca modernă.
Nu în ultimul rând, omul de bine e în cel
mai bun caz un mediocru în viaţa personală, dar vrea să-i călăuzească spre succes
pe alţii.
Uneori îi mai citesc cu voce tare soţiei
câte un articol pe care intenţionez să-l
public (recunosc, îmi place să mă aud
citindu-mi propriile articole, şi cu ocazia
asta mai găsesc şi destule erori). De data
asta, auzind titlul, m-a întrebat: „scrii şi
despre parabola Bunului Samaritean?”.
„Mulțumesc, tocmai mi-ai dat ideea
frazei cu care voi încheia” - i-am răspuns.
Într-adevăr, prin tot ce am descris mai
sus ca fiind oameni de bine şi făcători de
bine profesionişti cred că am reuşit să
descriu OPUSUL Bunului Samaritean.
Şi pentru a nu fi considerat la rândul
meu un „om de bine”, îl las pe cititor să
desprindă morala potrivită.

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

Vreți mai mulți clienți?
vă ajutăm!

Suntem aici să
Print și online

Publicitate care funcționează!
www.accentmontreal.com | info@accentmontreal.com | 514 690.8831
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Despre statutul de rezident permanent în
Canada și cartea de rezident permanent

În urma unei întrebări din
partea unui cititor, credem
că ar fi utilă o trecere în revistă a definiției statutului
de rezident permanent în
Canada.
ANCA TISMĂMARIU
Consultant în imigrație

Conform IRCC, un
rezident permanent în
Canada este un cetățean
al unei alte țări, care a
imigrat în Canada respectând criteriile unui
anumit program de imigrare, dar care nu este încă cetățean canadian.
Persoanele care au statutul de rezident
permanent pot beneficia de toate drepturile cetățenilor canadieni: asigurare
medicală, posibilitatea de a locui, lucra
sau studia în oricare dintre provinciile

canadiene, protecția legilor canadiene și a
Cartei canadiene a drepturilor și libertăților (Canadian Charter of Rights
and Freedoms), posibilitatea de a cere
cetățenia canadiană.
Rezidenții permanenți nu pot vota, nu
pot candida în alegeri și nu pot ocupa un
post care implică o verificare de securitate
de nivel înalt.
Condiția de păstrare a statutului de
rezident permanent este de a petrece cel
puțin 730 de zile în Canada în ultimii cinci
ani. Nu este nevoie ca cele 730 de zile să
fie consecutive, iar în anumite situații o
parte a timpului petrecut în afara Canadei
poate fi luat în calcul în cadrul celor 730
de zile - aveți însă grijă să căutați informații detaliate sau consultați un specialist
în imigrație.
Statutul de rezident permanent se
poate pierde în situația în care o persoană:
■ Hotărăște în mod voluntar să renunțe la
acest statut;
■ Face obiectul unei măsuri de expulzare
(removal order);
■ Devine cetățean canadian;
■ Un agent de imigrație decide că respec-

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

Tel: (514) 376 3371
accentmontreal.com

Fax: (514) 376 3377

tiva persoană nu a respectat condițiile de
rezidență.
Reamintim că vizitatorii, studenții
sau lucrătorii sosiți cu permise de studii
sau de lucru au statut de rezident temporar, nu de rezident permanent.
Cartea de rezident permanent este
dovada că deținătorul ei are statutul de
rezident permanent în Canada. Ea este
necesară pentru a reveni în Canada cu un
mijloc de transport comercial (avion,
vapor, tren, autocar). În mod normal,
cartea de rezident permanent est validă
timp de cinci ani, însă câteodată ea este
eliberată numai pentru un an. Trebuie deci
urmărită data sa de validitate și recomandăm ca cererea de reînnoire să fie făcută înainte de data de expirare.
Există și posibilitatea unei procesări de
urgență a unei cereri de carte de RP dacă
aplicantul va face o călătorie în următoarele trei luni pentru unul din aceste motive:
■ Posibilitatea de a fi angajat;
■ Dacă suferă de o boală gravă sau dacă
un membru al familiei este grav bolnav;
■ Decesul unui membru al familiei;

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

Într-un Quebec plin de accente

■ Dacă responsabilitățile serviciului îl
obligă să călătorească.
La cererea agentului care studiază cererea de reînnoire, ar putea fi necesar ca
rezidentul permanent să prezinte documente care să-i probeze declarația privind
timpul petrecut pe teritoriul canadian. Decizia alegerii documentelor relevante și
credibile, care îl vor convinge pe agent, îi
va reveni aplicantului, căci nu există un
document care să garanteze acceptarea categorică a afirmațiilor privind prezența
efectivă în Canada.
Cartea de rezident poate fi trimisă
numai la o adresă canadiană; uneori aplicantul poate primi invitația de a o ridica în
persoană la unul din birourile IRCC.
Deși cartea de rezident permanent poate
expira, acest lucru nu înseamnă pierderea
statutului de rezident permanent. Pierderea
acestui statut se hotărăște numai printro decizie a autorităților canadiene de imigrație.
Rezidentii permanenti care nu au cartea
de RP valida sau nu o au cu ei când călătoresc în afara Canadei, trebuie să obțină un
titlu de călătorie pentru rezidenți permanenți înainte de a reveni în țară.
Menționăm că Ministerul canadian al
Imigrației colaborează cu Agenția de Servicii Frontaliere (ASFC) pentru colectarea
informațiilor asupra intrărilor și ieșirilor
călătorilor în și respectiv din Canada. În
acest fel se centralizează informații exacte
și obiective privind intrările și ieșirile din
Canada, pentru a oferi sprijin în aplicarea
Legii imigrației și pentru protecția refugiaților, a Legii cetățeniei și Decretului
asupra pașapoartelor canadiene.
Cum perioada verii și a vacanțelor se
apropie, credem că este util să verificați
cărțile de rezidență, perioadele de ședere în
Canada și respectarea condițiilor de rezidență și, dacă este cazul, să luați măsurile
necesare pentru a evita eventualele problemele.
Anca Tismănariu este consultant în imigrație, membru ICCRC/CRCIC, OIQ r. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
Cur t i e r i p ot e ca r
514.251.2253
c m a nd e a@ m u l t i -p r e t s . ca

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

■

■

MOBILA FACUTA IN CANADA, LA COMANDA
■

Citiți ediția online Accent Montreal la:

««« www.accentmontreal.com »»»

Estimare gratuita la comanda
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Restaurant
Organizam nunti
botezuri • comuniuni
petreceri

200 DE LOCURI

MENIU VARIAT

• Specialitati romanesti 10 feluri calde • Fructe de mare

• Parcare gratuita

Info & rezervari:

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

514.277.4787 • 514.679.4583

Charcuterie

LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

Fairmount

VA ASTEPTAM CU
COMENZI DE PASTI

Drob de miel
► Pastrama de oaie
►

AVEM VOPSEA DE
OUA

Rezervari vineri & duminica
10% reducere
MUZICA LIVE

Charcuterie
Fairmount
LA NOI GASITI SAVORILE DE
ACASA!

Mici si carnati proaspeti
Mezeluri pregatite in propriul
laborator
Produse de cofetarie
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www.accentmontreal.com
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Ceai negru

$

4 9 +tx

$

10 gr

4

Caramele
glazurate

9

File de pastrav

99

$

6

8

18
lb

9 9 +tx

330 gr

6
2

de la

lb

6

Zacusca
Raureni

5314
9 ml

$

100 gr

Piept
de miel

82

lb

1

Jus
Oasis

lb

5

4 9 +t x
170 g

3

$

7

Ulei de floarea
soarelui ILIOS

49

$

2

$

Malai extra
Boromir

Vinete
coapte

7 650
9 gr

4 9 +t x
1L

$

Placinta cu
branza, cartofi
sau varza

$

99

48

2 9 +t x

$

$

Nescafe

12x330 ml

Icre de crap
Krinos

$

86

$

Bere Grolsch

$

7

3

Lindt
Excellence

Gat de
miel

$

lb

2

195 gr

Cotlete de porc

$

3

81

$

File de cod

14

$

Mici
proaspeti

lb

7 9 +tx

99

$

/8

2
/

Ciuperci
marinate

99
880 ml
499$

$ buc

1 kg

4

2/

Ciuperci
marinate

$

9580
9 ml
289$

buc

29

3L

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

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

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

ww w . ba l k an i b r o s s a rd . co m

Coliva
Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Comenzi

Malai
Boromir

S T- H U B E R T

4 5 0 . 67 6 . 6 6 5 4

INCHIS PE 21 SI 28
APRILIE

Vopsea si
decoratii
pentru oua

Colaci

Fasole
batuta
de casa

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

BROSSARD

BALKANI

Halva
in vrac

Ciorba
de miel
Snitele
si chiftele

Stufat
de miel

Gustul Traditiei

Zacusca
Raureni

COMENZI PENTRU PASTE
pana pe 20 APRILIE
•Drob de miel
•Miel intreg (din Quebec),
10-15 kg
•Pulpa de miel
•Maruntaie de miel si pui
Fasole batuta, de casa
•Cozonac si Pasca
•Oua colorate
M ON T RE AL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3

51 4 . 8 0 7 . 16 2 6

DESCHIS IN FIECARE ZI
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI
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PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

Charcuterie Bourret
MAGAZIN ROMANESC
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5771 AVEN

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi

MANCARE GATITA IN FIECARE ZI
Sarmale ● Ciorbe ● Musaca ● Fasole batuta
AVEM VOPSEA DE OUA

ENZI LA 514-733-8462

*SUNATI PENTRU COM

*Pasca

Cozonaci
Drob

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

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

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

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

Prima imagine a unei găuri negre: monstrul
din inima galaxiei M87 prins mâncând
Pentru prima dată în istoria astronomiei a fost reconstruită imaginea unei găuri negre monstruoase,
si-tuată la 55 de milioane de ani lumină față de noi, în inima galaxiei Messier 87. Acest rezultat de excepție
a fost obținut prin folosirea datelor culese de opt radio-telescoape din întreaga lume, cu un algoritm de
analiză de date extrem de sofisticat.
►

Imaginea a fost captată în 2017 de către colaborarea Event Horizon Telescope, o reţea globală de telescoape, și reprezintă, de fapt, imaginea directă a umbrei găurii negre.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Teoria relativității generale a lui Einstein,
cea care leagă spațiul
și timpul de materie
și energie, prevedea
existența unor obiecte
foarte ciudate: așa-numitele găuri negre, din
interiorul cărora nici materia și nici lumina nu pot ieși. Ba mai mult, teoria lui
Einstein prevede existența unei „singularități” în centrul găurii negre - unde forța
de atracție gravitațională ar fi infinită semnal clar că această teorie nu mai este
valabilă și că trebuie modificată pentru a
înțelege aceste bizare obiecte. Einstein însuși nu era convins că găurile negre chiar
există și că ar putea fi observate vreodată.
Multe dovezi ale existenței lor au fost
obținute până în prezent, inclusiv unde
gravitaționale, însă nu și o imagine. „Fotografia” unei găuri negre a fost așadar
visul multor oameni de știință. Evident, nu
este vorba despre imagini ale semnalelor
care provin din interiorul găurii negre,
deoarece, asa cum am spus, dintr-o gaură
neagră nu iese nimic. Ceea ce se putea
spera era măsurarea radiației provenite de
la gazul și praful capturate de gaura neagră, imediat înainte ca acestea să fie
înghițite, adică de îndată ce se apropie de
accentmontreal.com

așa-numitul orizont al evenimentelor pragul care odată depășit, nu mai există
drum de întoarcere. Pe măsură ce praful și
gazul interstelar se apropie de orizontul
evenimentelor, viteza lor este accelerată
aproape de cea a luminii, ajungând la temperaturi echivalente de miliarde de grade,
ceea ce duce la emiterea de radiație electromagnetică deosebit de intensă.
În 2017, pentru prima dată în istoria
științei, această radiație a fost măsurată de
o rețea de opt radio-telescoape, denumită
Event Horizon Telescope, EHT. Aceste
radio-telescoape sunt amplasate în diverse
regiuni ale lumii, din Antarctica până în
Spania și Chile, ceea ce înseamnă că întregul glob pământesc este de fapt un mare
și unic telescop ce scrutează Universul.
Pentru ca datele de la EHT să fie utilizate
cu succes este necesar ca observațiile astronomice să fie efectuate în zile senine în
toate cele opt locuri unde sunt amplasate
radio-telescoapele.
Cei 200 de membri ai colaborării EHT
au reușit să captureze semnale care provin
din galaxia Messier 87, situată la 55 milioane ani lumină față de noi. Ei au putut
astfel obține o imagine a găurii negre
enorme ce se află în centrul acestei galaxii
- un adevărat monstru cu masa de 6 miliarde de ori mai mare ca cea a Soarelui!
Astronomii au efectuat măsurători de
interferență a radiației electromagnetice
pentru a reconstitui imaginea găurii negre

-de fapt a inelului de lumină generat de
gazul și praful situate în afara găurii negre,
în apropierea orizontului evenimentelor,
înainte de a fi capturate de aceasta. Aceasta
deoarece în interior este... o gaură neagră.
Ca să înțelegem mai bine cât de incredibil din punct de vedere tehnologic este
acest rezultat, gândiți-vă că este ca și cum
am fi reușit să vedem de pe Pământ, cu un
telescop, o carte aflată pe Lună! Cele opt
radio-telescoape au fost sincronizate cu ajutorul unor ceasuri atomice, care sunt atat de
precise încât greșesc cel mult cu o secundă
la 100 de milioane de ani
EHT a observat și gaura neagră din centrul galaxiei noastre, mult mai mică decât
cea din galaxia M87. Sagittarius A*, gaura
neagră din Calea Lactee, are o masă de
„doar” patru milioane de ori cea a Soarelui
și este mai greu de observat din cauza radiației emise chiar de galaxia noastră. Totuși,
astronomii care lucrează în cadrul colaborării EHT speră ca în viitor să reușească
să obțină și imaginea acesteia.

Pentru prima oară în istoria științei a
fost deci obținută o imagine a unei găuri
negre. Aceasta a fost observată în timp ce
se „alimenta” cu gaz și praf interstelar, care
contribuie la creșterea masei sale. Ce se întâmplă în interiorul găurii negre încă nu
știm. Legile fizicii pe care le cunoaștem nu
mai sunt valabile. Este ca și cum am păși
într-un nou Univers, unde am putea descoperi o materie bizară sau fenomene exo-

Într-un Quebec plin de accente

Găurile negre și
gravitația

Cel mai important lucru pe care trebuie
să-l ştim atunci când vorbim despre
găuri negre este acela că acestea au de-a
face cu gravitaţia. Dar ce este gravitaţia?
Newton a fost fascinat de gravitaţie.
Acesta a inventat legile mişcării, pe care
le folosim şi astăzi, explicând cu un bun
grad de precizie mişcarea corpurilor
cereşti şi mişcarea planetelor din sistemul solar. Dar deşi legile lui Newton
descriu efectele forţei gravitaţionale,
ele nu explică ce este gravitaţia. Aici
intervine Einstein.
Einstein a fost și el fascinat de ideea
gravitaţiei. Imaginaţi-vă următorul scenariu. Luaţi un măr şi daţi-i drumul.
Niciun mister, dacă sunteţi pe Pământ
acesta va cădea pe sol. Dar dacă am
putea, în momentul în care dăm drumul
mărului, să deplasăm Pământul cu totul
în direcţia de cădere a mărului, în aşa fel
ca mărul să nu atingă solul? Einstein a
realizat că gravitaţia are de-a face cu
căderea. Dar dacă, în loc să dăm drumul
mărului să cadă, îl aruncăm către orizont, cu 27.358 km/h? Mărul se va deplasa în orbita Pământului, aşa cum face
Staţia Spaţială Internaţională, de pildă.
În acord cu teoria generală a relativităţii
a lui Einstein, mărul şi Staţia Spaţială
Internaţională sunt în cădere liberă
de-a lungul unei traiectorii curbe în
spaţiu. Ce creează această traiectorie
curbă? Masa Pământului.
Einstein, aşadar, a venit cu această idee
simplă: spaţiul şi timpul sunt curbate
de masele din Univers, de Pământ, de
Soare, de toate corpurile cosmice cu
masă. Gravitaţia nu mai este o forţă,
ca în concepţia lui Newton, ci este întruparea modului în care masele din
Univers curbează spaţiu-timpul.
Obiectele cosmice care se deplasează
prin Univers urmează cea mai scurtă
cale în acest spaţiu-timp distorsionat de
mase.
Sursa: Scientia.ro, „Istoria completă a
găurilor negre. De la calculele lui
Schwarzschild la descoperirea undelor
gravitaţionale”
tice precum călătorii spațio-temporale întrun loc îndepărtat din Univers sau chiar întrun alt... Univers.
Cătălina Curceanu este prim cercetător în
domeniul fizicii particulelor elementare şi
al fizicii nucleare la Laboratori Nazionali
di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Italia) şi colaborator al Scientia.ro.

face diferenţa
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Somnul și aliații săi
natur ali
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ELENA NIGAI
Naturazone.me

Somnul are o funcție
esențială pentru sănătatea
noastră, la fel ca și activitatea fizică sau dieta.
Nopțile nedormite sau tulburările de somn pot avea
un impact mare asupra zilelor următoare. Insomnia poate fi o modalitate a
corpului de a încerca să comunice în
mod direct, să ne spună că este sub stres,
că suntem stimulați prea mult și că nu
găsește suficient sprijin. Insomnia este
un semnal ce ar trebui să ne facă să ne
reevaluăm dieta, stilul de viață și modul
în care gestionăm stresul acut și cronic.
O alternativă naturală pentru
regăsirea echilibrului este folosirea
plantelor medicinale. Fără a produce dependență și efecte secundare, plantele
medicinale sunt eficiente datorită substanțelor active pe care le conțin și care
au acțiuni tonice și reconfortante pentru
sistemul nervos. Întrucât insomnia are
origini diverse, tratamentele cu o singură plantă nu se potrivesc tuturor persoanelor şi de aceea este necesară o
testare individuală.
Pe plan intern, se recomandă infuzii,
decocturi sau macerate cu specii separate sau în amestecuri, iar în extern se
recomandă băi generale şi locale, cu caracter sedativ şi relaxant. Pentru a da o
notă cât mai completă tratamentului, se
recomandă aplicarea de comprese pe
frunte cu infuzie de busuioc, ce are un
efect reconfortant, și masarea lejeră a
tâmplelor cu ulei esențial de lavandă
diluat în ulei neutru vegetal.
CONURILE DE HAMEI (Humulus lupulus). Energia conurilor de hamei permite
calmarea agitației mentale. Acțiunea sa
asupra sistemului nervos este indiscutabilă. În urmă cu câteva decenii, s-a
descoperit că hameiul conține un agent
chimic sedativ care favorizează relaxarea și somnul. El conține de asemenea între 11-24% proteine, iar printre

Diabetul și demența Există multe asemănări între creierul unei persoane care suferă de
diabet și cel al unei persoane atinse de boala Alzheimer. Ar putea fi
aceasta un alt tip de diabet, nu o afecțiune separată?
►

mineralele cele mai importante, întâlnim
potasiu, fosfor și magneziu.
FLOAREA PASIUNII (Pasiflora incarnata). Este recunoscută pentru virtuțile
sale tranchilizante, pentru calmarea
stărilor de anxietate, a tulburărilor de
somn, a agitației, a stresului. Este foarte
utilă și în caz de sevraj, în special a celui
provocat de tutun.
FLORILE DE TEI (Tilia americana, T. europoea). Principiile active din flori și
bractee acționează și calmează tensiunea psihică. În infuzie, florile de tei au
proprietăți relaxante, calmante și promovează somnul. Infuzia din flori de tei
este deosebit de eficientă și pentru
afecțiunile pulmonare sau gripale.
VALERIANA (Valeriana officinalis). În
ciuda mirosului puternic și neplăcut al
rădăcinii, valeriana a fost folosită încă
din Evul Mediu. Astăzi, rădăcina este
folosită în principal în lupta împotriva
nervozității, a stresului și pentru a relaxa
corpul și a îmbunătăți somnul. În principiile sale active, întâlnim și 13
aminoacizi printre care și GABA, un
neurotransmițător. Dintre acești aminoacizi, unii sunt precursori ai altor aminoacizi și alții sunt esențiali pentru
sănătatea nervilor sau a creierului.
GURA LUPULUI (Scutellaria lateriflora).
Este un excelent remediu pentru sistemul nervos central și mental. Este
folosită cu succes și pentru tensiunile
nervoase din umeri, gât și spate.
Atenție însă, deoarece plantele medicinale pot interacționa 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.

Diabetul apare atunci când organismul nu reușește să producă suficientă insulină sau să utilizeze insulina pe care o face în mod corespunzător

Persoanele care suferă de
diabet au un risc mai mare de
demență - acest lucru este un
fapt știut. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății,
aproximativ 50 de milioane
de oameni sunt afectați la ora
actuală în lume de Alzheimer
sau un tip asemănător de
demență; aproape 10 milioane de noi cazuri se adaugă
în fiecare an.
În Canada, peste 560,000
de persoane au primit un astfel de diagnostic. Se estimează că până în 2031
numărul celor care suferă
de demență va ajunge la
937,000 de persoane, potrivit Alzheimer Society of
Canada.

CE ÎNSEAMNĂ UN
DIAGNOSTIC DE DEMENĂ?
Demența este un termen
general care se referă la o varietate de tulburări cerebrale.
Ea este cauzată de schimbări

Voyages Tam
Permis de Quebec

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

DANIEL

● Bilete direct
de la companiile aeriene
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

Peste 20 de ani de experiență cel:
cu clientela română
accentmontreal.com

GABRIELA

PROMOTIE SPECIALA
Zbor DIRECT Mtl-Bucuresti
Incepand din iunie 2018

SPECIAL

514-824-0908
Într-un Quebec plin de accente

fizice ale creierului, așa cum
se arată pe site-ul Societății
de Alzheimer din Canada.
Simptomele pot include
pierderi de memorie și dificultăți de gândire, de rezolvare a problemelor și de
comunicare, suficient de
grave pentru a reduce capacitatea unei persoane de a-și
duce la bun sfârșit activitățile cotidiene. Cineva
care suferă de demență poate
avea, de asemenea, modificări ale stării de dispoziție
sau comportamentului.
Demența este progresivă,
ceea ce înseamnă că simptomele se vor înrăutăți treptat, pe măsură ce celulele
creierului se deteriorează și
mor.
Demența nu este o boală
specifică. Multe boli pot
provoca demență, inclusiv
boala Alzheimer, demența
vasculară (datorată accidentelor vasculare cerebrale),

boala Lewy Body, un traumatism cranian, demența
frontotemporală,
boala
Creutzfeldt-Jakob,
boala
Parkinson și boala Huntington. Aceste afecțiuni pot
avea simptome similare și
care se suprapun.
Alzheimerul reprezintă
cea mai frecventă cauză de
demență. Este o boală ireversibilă și fatală care distruge celulele creierului,
determinând o deteriorare a
memoriei și o scădere semnificativă a abilității de a
raționa. Boala Alzheimer nu
este o parte normală a îmbătrânirii.
TIPURI DE DIABET
Diabetul apare atunci
când organismul nu reușește
să producă suficientă insulină sau să utilizeze insulina pe care o face în mod
corespunzător. Există două
tipuri de diabet: cel de tip 1,

ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut

Membra a Asociatiei Terapeutilor Nauturopati din Quebec

Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

514.240.4940
www.naturazone.me

naturalremedies@naturazone.me

face diferenţa

Nutritie terapeutica
Bilant de sanatate
Adulti si copii
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există o conexiune?

Alzheimerul reprezintă cea mai frecventă cauză de demență. Este o boală ireversibilă și fatală care distruge celulele creierului, determinând
o deteriorare a memoriei și o scădere semnificativă a abilității de a raționa.

juvenil, care nu are o cauză cunoscută și
nici cură; cel de tip 2, zaharat, care este
supranumit și „diabetul stilului de viață”,
deși etnicitatea și genetica pot juca și ele
un rol în declanșarea sa. Există de asemenea și diabetul gestațional, care afectează
femeile însărcinate și care în majoritatea
covârșitoare a cazurilor este temporar, căci
el dispare după naștere.

CE ESTE INSULINA ȘI CUM
FUNCIONEAZĂ?
Insulina este un hormon utilizat de organism pentru a controla concentrațiile de
glucoză în sânge. Altfel spus, insulina este
instrumentul prin care organismul nostru
regularizează nivelul de zahăr din sânge,
determinând celulele să ia acest zahăr și
să-l folosească ca energie. Atunci când
mâncăm o dietă bogată în zahăr, alimente
procesate, îndulcitori artificiali, sirop de
porumb (high fructose corn syrup, ingredient găsit în enorm de multe alimente
procesate care conțin zahăr adăugat),
celulele noastre sunt pur și simplu

copleșite de cantitatea de zahăr cărora trebuie să le facă față și încep să nu mai
reacționeze cum trebui la insulină. Aceasta
este ceea ce medicii numesc rezistența la
insulină, o afecțiune care dacă nu este
tratată duce la diabet de tip 2.
Zahărul care rămâne în sânge datorită
rezistenței la insulină afectează grav organismul, cauzând boli de inimă, de ochii,
afectând terminațiile nervoase etc.
ESTE BOALA ALZHEIMER UN DIABET DE
TIP 3?
Diabetul de tip 2 poate fi un factor de
risc pentru Alzheimer, demență vasculară
și alte tipuri de demență, deoarece problemele cardiovasculare asociate diabetului sunt, de asemenea, asociate și cu
demența. Acestea includ: obezitatea, bolile
de inimă sau antecedente familiale ale bolilor de inimă, probleme de circulație, colesterol ridicat, tensiune arterială crescută.
Știința a demonstrat că, așa cum se întâmplă în cazul diabetului, glucoza nu este
utilizată în mod adecvat în creierul per-

service la domiciliul dvs. sau la atelier

soanelor cu Alzheimer. Acest lucru poate
fi cauzat de moartea celulelor nervoase,
care reduce capacitatea creierului de a interpreta mesajele. În cazul demenței vasculare, celulele creierului mor din cauza
lipsei de oxigen, împiedicând celulele
creierului să comunice între ele.
Plăcile de beta-amiloide (un tip de proteine), care se acumulează în creierul persoanelor ce suferă de Alzheimer, împiedică
la rândul lor receptorii de insulină din
creier să-și facă treaba. Acest lucru poate
afecta producția de insulină și poate determina celulele creierului să devină insensibile la insulină.
Potrivit unor studii recente, creierul
persoanelor cu boala Alzheimer se află
într-o stare diabetică, în parte datorită
scăderii sau insensibilității la insulină.
Există multe asemănări între creierul unei
persoane care suferă de diabet și cel al unei
persoane atinse de boala Alzheimer. Cu
toate acestea, diabetul rămâne doar un
factor de risc. Unele persoane cu diabet
pot dezvolta demență, dar multe nu.

OBICEIURI CARE POT REDUCE RISCUL DE
DIABET ȘI DEMENĂ
Și diabetul, și Alzheimerul fac din ce
în ce mai multe victime. Ambele boli se
datorează unei combinații de factori - genetici, de mediu și de stil de viață. Alimentația și activitatea fizică sunt foarte
importante în ambele cazuri și ceea ce trebuie să reținem este că ce e bun pentru
inimă este bun și pentru creier - un stil
de viață sănătos care promovează sănătatea cardiovasculară aduce beneficii și
creierului.
■ Mâncați o dietă sănătoasă bogată în vitamina D, folat și vitaminele B6 și B12.
Incorporați acizii grași din pește, nuci și
semințe de in, care au fost recunoscuți ca
eficienți în combaterea declinului cognitiv,
la fel ca și antioxidanții din legume și
fructe - alimente care de altfel combat și
diabetul de tip 2.
■ Exersați în mod regulat. Mergeți cu bicicleta sau deplasați-vă pe jos, atunci când
vremea o permite. Persoanele în vârstă
care parcurg 10-15 km pe jos pe săptămână au mai puține șanse de a suferi de
demență și probleme de funcționare a
creierului.
■ Protejați-vă capul atunci când jucați
sport.
■ Nu neglijați activitățile casnice. Activități simple precum gătitul, curățenia sau
spălatul vaselor sunt asociate cu un risc
mai mic de Alzheimer, chiar și în rândul
celor de peste 80 de ani.
■ Bilingvismul poate întării puterea
creierului, protejându-vă de dementă. Fiți
deci buni canadieni și quebechezi și practicați engleza și franceza cât de mult puteți.
■ Cuvintele încrucișate, jocurile, grădinăritul. Dacă vă îndeletniciți cu așa
ceva zilnic, șansele declinului cognitiv se
diminuează. La cei deja atinși, efectul
practicării acestora a fost similar celui conferit de medicația administrată împotriva
demenței.
ACCENT MONTREAL

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

Există şanse să nu trăim într-o simulare pe
computer
Faimosul „argument al simulării” propus de filozoful suedez Nick Bostrom sugerează că este foarte
probabil să trăim în interiorul unui supercomputer. Un alt filozof susţine însă că există alte scenarii postumane ce trebuie luate în considerare.
►

Înainte de toate, o precizare: acest articol se referă la argumentele filozofice care
sprijină ipoteza simulării. Însă ziua în care
fizicienii vor putea dovedi sau infirma cu
argumente ştiinţifice această ipoteză este
aproape.
Potrivit argumentului simulării propus
de Bostrom (Universitatea Oxford, Marea
Britanie) numai una dintre următoarele trei
afirmaţii poate fi adevărată, considerând
posibilitatea ca o civilizaţie post-umană
matură tehnologic să dispună de puterea de
calcul necesară realizării unei astfel de
simulări computerizate:
1. Specia umană este foarte probabil să
dispară înainte de a atinge un stadiu
post-uman de evoluţie.
2. Este extrem de puţin probabil ca o
civilizaţie post-umană să efectueze un
număr semnificativ de mare de simulări
ale istoriei sale evolutive.
3. Trăim aproape sigur într-o simulare
de calculator.

Dacă prima afirmaţie este adevărată,
atunci probabil că vom dispare înainte de a
atinge un stadiu de evoluţie post-uman
(caz în care nu vor exista nici aşa-numitele
„simulări ale strămoşilor”). În cazul în care
a doua afirmaţie este adevărată, atunci trebuie să existe o convergenţă puternică
printre... civilizaţiile avansate, astfel încât
în cadrul acestora să nu existe indivizi

bogați care să-şi dorească să efectueze
simulări computerizate ale strămoşilor.
Acest lucru pare puţin probabil.
Dacă a treia afirmaţie este adevărată,
atunci trăim aproape sigur într-o simulare
de calculator. O modalitate de a privi
această ipoteză este prin lentilele de probabilitate; dacă există o lume „reală” şi un
milion de lumi simulate, atunci este mult
mai probabil să trăim într-o simulare.
Însă, aşa cum însăși Bostrom remarca,
„în întunecata pădure a ignoranței noastre
actuale, pare logic să credem că răspunsul
se află undeva între aceste trei presupuneri”. În această privință filozoful
Paul Franceschi de la Universitatea CorsePascal-Paoli (Franţa) contestă argumentul
simulării.

Problema „clasei de referinţă”

Potrivit lui Franceschi, Bostrom nu stabilit clasa de referinţă în mod corect.
„Aceasta se bazează pe simulări umane”,
spune Franceschi. „Argumentul original se
referă la o clasă de referinţă ce presupune
simulări pe calculator ale ființelor umane,
de o calitate deosebită, ce nu pot fi diferențiate de ființele umane autentice”.
Numai că simularea presupune mai mult
decât atât, susține Franceschi, Bostrom
neținând cont de faptul că există o clasă
mult mai largă de simulări post-umane.
Există o anumită ambiguitate chiar în

însăși noțiunea de simulare, afirmă el, astfel încât se naște o întrebare referitoare la
aplicarea argumentului simulării pentru
alte tipuri posibile de simulări umane sau
experiențe imersive de realitate virtuală. În
acest sens, Franceschi descrie alte trei
tipuri de simulări:
1. Simulări conștiente: Un tip de simulare
identică cu cea descrisă în argumentul
original al lui Bostrom, i.e. simulări
aproape imposibil de diferențiat faţă de oameni reali, cu singura diferenţă că acestea
(simulările) sunt conștiente de natura lor în
cadrul simulării.
2. Simulările brute: Simulări virtuale de o
calitate mai slabă în comparaţie cu cele
perfecte indicate în argumentul original.
3. Simulările de tip cyborg: Simulări ce
nu pot fi diferenţiate faţă de cyborgii
umani, care au, să zicem, implanturi neurale (care ar putea fi totale sau parțiale).
Gândiţi-vă la filmul The Matrix.
Franceschi analizează ipoteza că trăim
într-o simulare pe calculator din trei puncte
de vedere: (1) noțiunea că simulările sunt
mult mai numeroase decât oamenii reali
(disproporția); (2) faptul că la rândul nostru suntem simulanți (autoaplicabilitate) şi
(3) faptul că nu ne dăm seama că suntem
simulaţi (non-conștientizare).
În virtutea noilor clase de referinţă
post-umane, Franceschi afirmă că pot fi

enunţate alte concluzii:
1. Argumentul original. Așa cum a fost
menționat anterior, argumentul original
presupune disproporție, autoaplicabilitate
și non-conștientizare. Această concluzie
este îngrijorătoare deoarece ea sugerează
că suntem simulanți, fără să ne dăm seama
de adevărata noastră natură.
2. Simulările conștiente. Implică doar
disproporția, nu și autoaplicabilitatea și
non-conștientizarea. Aceasta este o concluzie ceva mai liniştitoare pentru că ea
sugerează că simulanții sunt, în general,
conștienți de natura lor reală.
3. Simulările brute. Ca și cele conștiente,
ele presupun doar disproporţia. Această
concluzie este, de asemenea, încurajatoare.
4. Simulările de tip cyborg. Implică disproporţie și autoaplicabilitate, însă nu și
non-conștientizare. O concluzie la fel de
reconfortantă, sugerând că mulţi dintre cei
simulaţi prezintă un aspect caracteristic
„lumii reale”.
Având opţiuni alternative pentru
diferite clase de referinţă, care un grad mai
mare de aplicabilitate, putem trage concluzii diferite din premisele enunțate mai
sus, concluzii care pot fi încurajatoare.
Altfel spus, nu poate fi adevărat ca toți
simulanții post-umani să nu aibă conștiința
propriei sale și că nu există și alte tipuri de
simulări.

„Având în vedere că în argumentul
simulării nu există un criteriu obiectiv care
să permită alegerea în mod nearbitrar a
unei clase de referinţă, putem alege
această clasă de referință la diverse
niveluri de restricție sau extensie”. În acest
context, Franceschi este de părere că tulburătoarea concluzie cu care este asociat
argumentul original este una arbitrară. În
acelaşi timp, există mai multe clase de
referinţă care au acelaşi grad de relevanţă
pentru argumentul în sine, clase de referinţă ce sugerează concluzii mult mai
reconfortante.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, în engleză, intitulată „There Is Some Hope That
We Aren't Living Inside a Computer Simulation” de George Dvorsky a fost publicată de
io9. Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și
știri și are o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei
care doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Căutam șofer clasa 1 ( FM) incorporat
pentru curse locale pe cisternă (vrac,
solide), produse alimentare. Un an experiență, salariu negociabil. Tel: 514-2065982, 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: 514-6307341 sau 438-522-7341.

Familie care locuiește în New York
(Queens), SUA, caută doamnă de origine română cu rezidență canadiană,
serioasă, 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). Perioada este de aproximativ 6 luni, cu posibilitate de prelungire. Oferim un salariu
de 1,700$ CAD pe lună, mâncare, cazare
și transport dus-întors Montreal-New
York. Ne puteți contacta la: 514-6059420. Rugăm seriozitate.
Firmă cu experiența de peste 10 ani, caută
personal în domeniul contrucțiilor și renovărilor. Pentru mai multe detalii, nu
ezitați să ne contactați la 514-979-5726
sau la cdb@live.ca.

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

Companie de transport caută șofer incorporat clasa 1. Candidatul trebuie să
aibă permisul de conducere valabil, 3 ani
de experiență, pașaport valabil, cazier judiciar alb, minim 3 puncte de inaptitudine
pierdute, engleză nivel funcțional.
Oferim camion Volvo 2018 nou, cu transmisie automată, trailer nou 2019 dry box,
plata de 0,54$ milă pentru tot milajul,
plata săptămânală, pickup/delivery 30$
fiecare, timp de asteptare 20$/oră după 2
ore, layover 100$, bonus milaj 200$ după
10.000 mile. Contact: 438-491-9630.

Companie de TRANSPORT de VRAC
angajează la timp plin (zi/noapte, cu sau
fără experiență): Mecanic de camion,
plata în funcție de experiență, de la
20$/oră până la 30$/oră. Garaj în
Mirabel, Laval și Montreal; Șofer local
clasa 1 și 3, în transport vrac, camioane
recente cu transmisie automată și manuală, salariu de 22$/oră angajat și 24$/oră
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incorporat. Contact: Liviu | email:
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, specializată în cablaj electronic, caută
muncitori (asamblori) în electronică.
Exigențe: franceză sau engleză, cunoștinte obligatorii în electronică, capacitate
de a citi și înțelege planuri technice, minuțiozitate, experiență minimă de 1-2 ani.
Program la timp plin, 40 ore pe săptămână, salariu de discutat. CV-ul poate fi
trimis la: tania@rfmtl.com (resurse
umane).

ÎNCHIRIERI

Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,
2255 rue Vallières, H7M 3B7. Acces la
electromenajere (mașină de spălat/uscat,
microunde, frigider, aragaz), BBQ pentru
vară, internet, 10 minute de metrou
Cartier sau Montmorency. Stație de autobuz în față, autostrada 440 la 2 minute.
Tel: 514-550-2774.
Superb apartament 5½ de închiriat, etaj 2
într-un duplex din Laval, zona Des Laurentides/St. Martin. Aproape de școală,
autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite, ideal cuplu, nefumători.
890$/lună. Sunați la 514-465-4877.

Superb 2½ de închiriat, la demisol întrun duplex în Laval, zona Des Laurentides/ St-Martin, atmosferă calmă,
familială, ideal pentru o persoană sin-

50

.00

gură, liniștită și nefumătoare. 495$/lună.
Mobilă, electricitate, căldură, apă caldă
incluse. Sunați la 514-663-3179.

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

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

514.993.6508 | 514.354.9943

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

MATRIMONIALE

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

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe:
duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.
Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514475-1399 sau www.sfantulilie.org.
Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora
11:15. Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P 3V2. Preot Vasile Trif, 450435-1097. www.bisericamontreal.org
Biserica ortodoxă română Sfinții Martiri
Brâncoveanu vă invită la săvârșirea Sfintei
Liturghii în fiecare duminică începând cu
orele 10:30, în Lachine, 1400 boul. SaintJoseph, H8S 2M8. Preot Dumitru Proca.
Info: 514-586-6100 sau 514-743-2622.

Biserica Ortodoxă Română Acoperământul
Maicii Domnului Pierrefonds & West Island
vă invită să participaţi la Sfânta Liturghie şi
școala duminicală pentru copii, duminica,
începând cu ora 11:15. Preot paroh: Ioan
Felicean Zinca. Tel. 514-714-2762; Adresă:
Chapel of Archangel Michael, 17132 rue
Parker, etajul III, Pierrefonds, H9J 1C7.
www.ortodoxwestisland.ca.
Biserica Greco-Catolică Parohia Naşterea
Maicii Domnului celebrează Sfânta Liturghie în fiecare duminică la ora 10:30.
2310 Denonville, Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram, tel:
514-745-7565, www.sfantamariamica.org.

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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Go ld Cu p 2 01 9:
Can ad a, înt r-o
g r up ă ac ce sibil ă

FOTBAL | CONCACAF

Pe 10 aprilie 2019, s-au tras la sorti grupele
și calendarul competiției Gold Cup (similară
cu Euro 2020), ce se va desfășura între 15 iunie
și 7 iulie 2019, în SUA, Costa Rica și Jamaica,
sub egida Asociației de fotbal CONCACAF.
Echipa Canadei, care va da startul competiției pe 15 iunie împotriva Martinicăi pe stadionul Rose Bowl din Pasadena, Los Angeles,
beneficiază de o grupa accesibilă și are șanse
mari să acceadă în sferturile de finală împotriva câștigătoarei grupei B.
Pentru pasionații de fotbal, Canada întâlnește Mexicul pe 19 iunie în Denver, iar pe 23
iunie Cuba în Charlotte.
Ultima câștigătoare a Gold Cup a fost SUA
în 2017. Mexicul deține cele mai multe cupe,
șapte la număr.
Biletele sunt în vânzare pe site-ul competiției: thisisours.goldcup.org.

Scanați acest cod cu smart-phone-ul dvs.!
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FOTBAL | QUEBEC

Echipa România a câștigat în
sezonul de iarnă Campionatul și
Cupa competiției organizate de
Quebec Super League

Fotbalul nu are vârstă, iar dovada
vie o reprezintă echipa România, care
la categoria de vârstă 50+ a câștigat atât
Cupa cât și Campionatul competiției
organizate pe perioada de iarnă de Quebec Super League, la complexul sportiv
Catalogna.
Cine nu are bătrâni să-și cumpere,
spune o veche vorbă românească. iar
„bătrânii” noștri o dovedesc din plin,
câștigând an de an competiția de la categoria lor de vârstă.
Dacă acum 10-15 ani nici nu se
punea problema ca echipa să nu fie
100% românească, totuși în ultimii ani
au mai primit „pașaport românesc” (pe
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valoare bineînțeles) și jucători de alte
naționalități.
Merită menționat faptul că echipa
România a fost prima echipă de români
care s-a înscris la Catalogna și care an
de an s-a impus în fața irlandezilor,
polonezilor, grecilor, italienilor, magrebienilor, latino etc. Fie c-a fost vorba de
categoriile 35+, 40+ sau 50+, echipa
s-a reinventat la fiecare sezon și a practicat un fotbal frumos, cursiv și câteodată chiar enervant de exact.
Din vechiul lot nu au mai rămas
mulți jucători, însă numele echipei, la
fel ca și tricourile naționalei, impun
respect din punct de vedere fotbalistic

la categoria 50+.
Iată componența echipei, de la
stânga la dreapta: rândul de sus: Daran
McLaughlin, Tudor Cantoneru (nea
Doru), George Vasile (Gelu), George
Guțescu (Georgică), Dragoș Iliescu,
Ellie Khoury; rândul de jos: Eugen
Lică, Aurel Preda (Ciupi), Alain Ross,
Ozdemir Temur, Walter Lefort, Jozo
Curkovic, Tim Ring (portar).
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Consulat; Magazine: Charcuterie Fairmount (3833 St-Laurent); Cabinete: Dr.
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MONTREAL EST/NORD
Magazine: Adonis (Sauvé), Balkani

Rubrică realizată de Matei
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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
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19 DIVERTISMENT
HO RO SCO P

BERBEC (21 martie - 19
Sănătate:
Te
aprilie)
eliberezi de unele obsesii şi,
dacă nu te gândeşti la boală, ea nu mai
apare. Dragoste: Fii curajos, îndrăzneţ
tupeist, dacă e nevoie, numai așa poți
obține ce vrei. Financiar: Vei fi mândru de
investiția făcută.
TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: A sosit
momentul unui tratament
mai costisitor ce are rolul de a-ţi restabili
sănătatea. Dragoste: Nu se mai poate aşa,
te gândeşti foarte serios la o schimbare de
atitudine în cuplu. Financiar: Vei reuşi să
faci faţă cu succes cheltuielilor, chiar dacă
acestea sunt în creştere.
GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Ca să
scapi de boală, în primul
rând trebuie să lupți psihic
cu ea, pentru că de acolo pornesc o sumedenie de piedici. Dragoste: Recunoaște că
ai greșit, cereţi iertare și fii dispus şi tu să
ierți, dacă e nevoie. Financiar: Vei avea de
făcut faţă multor cheltuieli şi te vei descurca cu o oarecare dificultate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic grav la
orizont, eşti în formă, te
simţi excelent şi o viaţă mereu activă te ţine
în priză. Dragoste: Pot apărea momente
dinamice, originale, spectaculoase care îţi
vor oferi multe satisfacţii sentimentale.
Financiar: Te descurci bine cu banii.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la
fracturi şi ar fi bine să fii
prudent. Dragoste: Dacă ţi-au căzut ochii
pe cineva anume, ajunge doar să străluceşti
în stilul tău caracteristic şi „victima” este
doborâtă la picioarele tale. Financiar:
Banii vin, dar cheltuiești cam mult.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: O călătorie îți poate crea unele
probleme de ordin fizic.
Dragoste: Te refugiezi adeseori în amintiri, așteptând poate un semn de la o fostă
iubire sau sperând că relația ta de acum să
fie din nou ca altădată. Financiar:
Chibzuiește şi fă-ţi calculele de rigoare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Dacă psihic
sau mental nu ești în cea mai
bună formă, nici latura fizică
nu stă mai bine. Dragoste: Poți primi oferte
generoase, te poți îndrăgosti, poți fi cerut în
căsătorie - este o vreme a gesturilor spontane și grandioase. Financiar: Dacă dai
iama prin bani, greu îi vei pune la loc.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Starea de
sănătate depinde mult de
energia pe care o consumi în
beneficiul tău. Dragoste: Ţii mult la
libertatea ta, ca atare vei aprecia o relație
independentă, în care niciunul dintre
parteneri nu-l sufocă pe celalalt. Financiar: Se întrevede o oarecare relaxare.

SĂGETĂTOR (22 noi. 21 dec.) Sănătate: Fereștete de accidente şi infecții și
ia suplimente cu magneziu
şi alte minerale. Dragoste: Acordă-i
partenerului o șansă în plus. Sentimentele
sale sunt sincere. Financiar: Dacă te angajezi în investiții riscante, te vei trezi în faţa
unei situații penibile.

CAPRICORN (22 dec. 19 ian.) Sănătate: Dacă ai
palpitaţii ciudate sau o
oboseală cronică ar fi indicat să consulți cât de repede un medic.
Dragoste: Nu ești foarte sigur de cât eşti tu
de îndrăgostit, însă jumătatea ta e sigur topită. Financiar: Stai relativ bine şi nu vei
întâmpina dificultăţi financiare.
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☺- Alo, Ioane, hai la o bere la barul din
colţ!
- Păi când te-am sunat eu acum o juma’ de
oră ai zis că ai o durere îngrozitoare de cap!
- Aveam, dar a plecat la cumpărături.

☺La o bere toţi se veselesc, numai unul e
trist.
- Ioane, de ce eşti trist?
- Am aflat că nevastă-mea are SIDA...
Urmează o pauză lungă.
- Am glumit, băieţi! Ce v-aţi îngălbenit aşa?
☺Proteste în Ardeal:
- Merem, mă, la miting să-l dăm jos pe
Dragnea?
- Merem. Da' câte grade îs afară?
- Minus paisprezece.
- No, lasă, că nu-i om rău...
☺- Bărbate, s-au dat prime de Paști la tine?
- Da.
- Și cât a luat directorul?
- În jur de 5.000$.
- Și adjunctul?
- În jur de 2.000$
- Și tu?
- Înjur de azi dimineață!

☺Vecinul mi-a bătut la uşă disperat:
- Vecine, pot să folosesc telefonul tău? Un
deputat a fost călcat de o maşină pe trecerea
de pietoni şi sângerează abundent!

- Păi de ce nu foloseşti, mă, telefonul tău?
l-am întrebat.
- Al meu n-are cameră foto!

☺ Elevii care nu iau bacul până la 30 de ani
vor fi înscriși automat în PSD.

☺E foarte important să faci femeile să
râdă. Totuși, dacă îți reușește faza asta când
te dezbraci, nu e un semn prea bun.
☺Dacă ți se pare că patria ta ignoră,
încearcă măcar o dată să nu-ți plătești
taxele!

☺După 45 de ani e indicat să lași în pace
tipele de 20 de ani și să te orientezi către
cele care sunt în stare să recunoască primele
semne de infarct.
☺La o nuntă toți bărbații căsătoriți au fost
rugați de organizator să stea lângă persoana
care le face viața frumoasă. Barmanul
aproape c-a murit sufocat.
☺Ministrul Finanţelor şi cel al Economiei
servesc un aperitiv la bufet. După un timp
primul zice:
- Mai luăm ceva?
- De la cine?
☺- De ce nu au elveţienii manele?
- Pentru că nu au duşmani.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Poţi avea
unele necazuri digestive, dar
nu va fi nimic grav. Dragoste: Viaţa ta de
cuplu este marcată de drumuri şi comunicare. Financiar: Te gândești că banii sunt
făcuți pentru plăcerile vieții, așa că nu te
uiți pe ce se duc.

PEŞTI (19 februarie - 20
martie) Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă dependenţă de sănătatea
persoanelor alături de care trăieşti.
Dragoste: E nevoie de mai multă răbdare și
înțelepciune. O relaţie solidă nu se clădeşte
uşor. Financiar: Faci cheltuieli inutile.

Granit ● Marmura ● Cuart

CONTOARE DE BAIE
SI BUCATARIE
Estimare GRATUITA
cu rendez-vous

514.996.3952

info@comptoirs-cuisine.ca

