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O nouă statuie a poetului Mihai
Eminescu la Montreal
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Un moment important în
istoria comunității noas-
tre, încărcat de emoție,
a avut loc în ziua de 22
septembrie, atunci când
o nouă statuie a poetu-
lui Mihai Eminescu a
fost dezvelită la Mon-
treal.  

detalii în
pagina 4
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Relația dintre stres, accidente 
vasculare și infarct

Stresul este foarte sus-
ceptibil să cauzeze
ruperea plăcilor atero-
matoase moi printr-o
constricție bruscă a
vaselor sanguine, gene-
rată de sistemul nostru
nervos autonom. 

cell:    514.823.8772
birou: 514.683.3003
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1841, Montréal, H2Y 2W2 
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Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

muncii, precum și reprezentare la litigii
în România și la CEDO. 
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Stilul Monei Ciciovan, în care
se împletesc abstractul și fi-
gurativul, realismul și imagi-
nația într-o viziune proprie,
reconfigurează noțiunea artei
peisagistice tradiționale.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

O expoziție retrospectivă, care acoperă 20
de ani de activitate a pictoriței Mona Cicio-
van este în curs de desfășurare la Galeria
Pop-Up din Montreal (4152 Saint-Denis).
Pe simeze din luna mai, expoziția va mai
dura pentru câteva săptămâni în octombrie. 

Amplă, cu lucrări dispuse pe două etaje,
această retrospectivă reunește tablouri din
diferite perioade de creației ale artistei, cum
ar fi „perioada aurie” - în care Mona Cicio-
van s-a concentrat pe redarea luminii de
toamnă ce învăluie, de cele mai multe ori,
peisaje citadine - sau perioada „variațiilor
în albastru”, din care au fost incluse lu-
crările Oasis și Niagara. 

O altă serie reunește tablouri cu tema
Retour à la terre, în care artista explorează
culorile primare și textura. Păsările Para-
disului, un triptic imens în sala de la parter,
explorează ideea de ascensiune și privitorul
poate întrevedea prin mai multe straturi de
culoare și planuri, făpturi alungite, uneori
înaripate, și păsări. Respectând ordinea
cronologică, ultimele lucrări arată o pre-

ocupare spre întoarcerea la esență, la spiri-
tual, și pentru explorarea diferitelor supor-
turi, cum ar fi plexiglas, aluminiu, lemn etc. 

Expoziția retrospectivă a Monei Cicio-
van ar trebui să se afle pe lista oricărui iu-
bitor de artă, căci văzând-o simți că ai făcut
o descoperire importantă în lumea artei.
Expozitia poate fi vizitată cu programare la:
mm.ciciovan@hotmail.com | 514-737-1650

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen. În paralel cu o
bogată activitate expozi-
țională, ea a publicat patru
volume de poezii și trei de
interviuri cu personalități
românești din Montreal. 

Mona Ciciovan: Retrospectivă

ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Expoziție T.K. Thomas, cu ocazia centenarului
nașterii sale
O expoziție cu lucrările artis-
tului de origine română T. K.
Thomas (Tiberiu Krausz,
1919-2010) va fi prezentată în
această lună la Galeria Erga. 

Fondation de l’art pour la guérison, îm-
preună cu Peter și Annika Krausz, prezintă
o expoziție a artistului Tiberiu Krausz
(1919-2010), cu ocazia centenarului nașterii
sale. Expoziția va avea loc între 8 și 13 oc-
tombrie, la Galeria Erga din Montreal (6394
Boul. St. Laurent). Vernisajul este progra-
mat pentru data de 8 octombrie, între orele
17:00-19:00. O parte din fondurile strânse
din vânzarea operelor de artă expuse vor fi
donate la Fondation de l’art pour la guéri-
son, un organism fără scop lucrativ care își
propune să aducă puterea vindecătoare a
artei în diverse spitale și instituții de sănă-
tate canadiene. 

Tiberiu Krausz, cunoscut ca artist sub

pseudonimul T. K. Thomas, s-a născut la
Făgăraș pe 19 aprilie 1919. La numai 11 ani
își pierde tatăl și este nevoit să-și câștige
existența încercând mai multe meserii, ur-
mând în paralel cursurile Școlii de Arte și
Meserii din Brașov. În 1940, în timpul
războiului, a fost deportat într-un lagăr de
muncă unde a devenit un membru activ al
rezistenței antinaziste. Întotdeauna însă, in-
diferent de greutăți și condiții, a continuat
să deseneze. După război se înscrie la In-
stitutul de Arte Plastice din București, unde,
după terminarea studiilor, a rămas ca pro-
fesor între anii 1950-1969. În această pe-
rioadă participă la numeroase expoziții în
România, în țările din Estul Europei, URSS
și China.

În 1969, alături de soția sa Judith - critic
de artă - și fiul său Peter - la rândul său un
pictor renumit în Canada - fuge din Româ-
nia totalitară și, după câteva luni petrecute
la Roma, se stabilește la Montreal în 1970.
Abia aici Tiberiu Krausz începe să se
exprime artistic în totală libertate. Paleta sa

devine mai luminoasă, culorile mai bogate
iar subiectele picturilor sale mai personale. 

Artistul a continuat să picteze, să voia-
jeze și să expună până la decesul său, sur-

venit în 2010. A participat la numeroase ex-
poziții solo și de grup, iar lucrările sale fac
parte din numeroase colecții, publice și pri-
vate, în toate colțurile lumii.                 AM

Mona Ciciovan alături de lucrarea sa
„Păsările Paradisului” (fragment). FOTO:
Facebook/M.M.Ciciovan.

T. K. Thomas - Spring (Nun’s Island), 1985, ulei pe pânză, 20”x24”.
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Un moment important în is-
toria comunității noastre,
încărcat de emoție, a avut
loc în ziua de 22 septembrie,
atunci când o nouă statuie a
poetului Mihai Eminescu a
fost dezvelită la Montreal.
CORINA DIANA HAIDUC
corina.haiduc@accentmontreal.com

Pe 22 septembrie 2019,
comunitatea română
din Montreal a avut
parte de un eveniment
istoric. În dimineața
acelei zile de duminică,
în fața Casei Române

de lângă Catedrala Buna Vestire trona
bustul în bronz al lui Mihai Eminescu,
pus pe un soclu înalt și înconjurat cu flori.
Era încă acoperit și panglica tricoloră
aștepta să fie desfăcută. Leonard I. Voicu
și preotul paroh Liviu Alexandrescu au
desfăcut panglica, pânza a căzut și Emi-
nescu a apărut în toată splendoarea lui -
minunată creație a sculptorului Petru I.
Birău.

„Ziua eminesciană din istoria Cate-
dralei Buna Vestire și a întregii comu-
nități românești din Montreal”, avea să
declare preotul Liviu Alexandrescu
vorbind despre ziua de 22 septembrie, cea
în care simbolul culturii românești a de-
venit din nou parte din peisajul mon-
trealez.

Bustul de bronz al poetului este o
donație din partea familiei Leonard I.
Voicu. Dl. Voicu este președintele Cena-
clului Eminescu din Montreal și al Aso-
ciației Canadiene a Scriitorilor Români
(ACSR), iar gestul său a fost menit să
sublinieze și aniversarea a 18 ani de la în-
ființarea acestei asociații.

De ce încă o statuie a lui Eminescu la
Montreal și de ce la o biserică? „Locul
amplasării nu a fost stabilit aleatoriu”, ne
spune Petru Birău, autorul statuii. „Dl.
Leonard I. Voicu a căutat diferite am-
plasamente, până când, în cele din urmă,
s-a hotărât pentru așezarea bustului pe
bulevardul Christophe-Colomb, în spațiul
din fața Casei Române, lângă Catedrala
Ortodoxă Buna Vestire. Am fost de acord
și mai târziu am realizat că, împreună cu
cele două edificii, statuia formează o
trinitate, reprezentând Divinitatea (Bi-
serica), comunitatea românească (re-
prezentată prin Casa Română) și cultura

românească (simbolizată prin exponentul
său cel mai reprezentativ, Mihai Emi-
nescu)”, a încheiat artistul.

Aflat pentru a doua oară la Montreal
pentru ceremonia din 22 septembrie,
după ce în octombrie anul trecut Casa
Română i-a găzduit expoziția intitulată
„Oameni și locuri din România”, Petru
Birău este mai întâi de toate pictor, așa
cum el însuși mărturisește. Pe lângă bus-
tul turnat în bronz al lui Eminescu el a
mai realizat și un portret în lemn al scri-
itorului și filozofului Ion D. Sîrbu și un
bust în ghips al lui Brâncuși.

„Cred că este cea mai complexă și
bună lucrare a mea de până acum”, spune
artistul, impresionat de emoțiile transmise
de cei aproape 200 de români prezenți la
dezvelirea statuii lui Eminescu. „Am
simțit comunitatea românească vibrând la
tot ce înseamnă cultură, limbă și suflet
românesc. Plec cu bucuria că, grație ge-
nerozității domnului Leonard I. Voicu,
prin acest bust, am putut să las aici o păr-
ticică din sufletul meu.”

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

Eminescu printre noi
EVENIMENT

După aproape 20 de ani de la ultima sa
apariție editorială („Persistența memoriei”,
Editura Sfinx, 2000), Virginia Mateiaș a
publicat un nou volum de poezii intitulat
„În umbra îngerului/ In the shadow of the
Angel” (Editura ASLRQ, Montreal, 2019).
Volumul este bilingv, română și engleză,
traducerea în engleză fiind semnată de
Andrada Ganea-Visarion.
Autoarea atinge și modelează în versuri
materia existenței sale, sintetizând-o în
mod filozofic în trei capitole: Des-
prinderea, Cântecul Evei și În umbra
îngerului. Efervescența poetică a cărții este
întregită de ilustrațiile după picturile uneia
din cele mai importante și recunoscute
artiste contemporane de origine română de
la Montreal, Mona Ciciovan. De altfel,
lansarea volumului Virginiei Mateiaș (25
septembrie 2019) a avut loc în cadrul ex-
poziției retrospective a Monei Ciciovan,
găzduită de de Galeria Pop-Up din Mon-
treal (4152 Saint-Denis). Evenimentul a
fost astfel un regal audio-vizual, o îmbinare
reușită a artei poetice și celei plastice. Ade-
vărată bijuterie artistică, volumul În umbra
îngerului este disponibil pe Amazon.com.

VViirrggiinniiaa
MMaatteeiiaașș::  
„„ÎÎnn  UUmmbbrraa  
ÎÎnnggeerruulluuii””  

LANSARE DE CARTE

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?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

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

Artistul Petru Ilie Birău în atelierul său, alături de bustul de bronz al lui Eminescu.
Statuia instalată la Montreal. FOTO: Li-
lian Savin.

Virginia Mateiaș la lansarea cărții sale „În
umbra îngerului”, 25 septembrie 2019.
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Între 3 și 19 octombrie, la
Place des Arts, Les Grands
Ballets Canadiens prezintă
într-un dublu spectacol
Carmina Burana și Stabat
MATER, ambele în coregrafia
renumitului Edward Clug.

Edward Clug, balerin și coregraf de ori-
gine română (născut în Beiuș în 1973), di-
rectorul artistic al Teatrului de Operă și Balet
din Maribor (Slovenia) din 2003, este unul
dintre cei mai renumiți coregrafi ai lumii la
ora actuală. El a montat spectacole în cele
mai importante companii de balet ale lumii,
cum ar fi Nederlands Dans Theater, Stuttgart
Ballet, Zurich Ballet sau Baletul regal din
Flandra, a creat partituri coregrafice pentru
starurile internaționale ale dansului, a par-

ticipat la cele mai prestigioase festivaluri
internaționale de gen, cum ar fi Jacob’s Pil-
low Dance Festival (SUA), Stars of the
White Nights Festival de la Sankt Petersburg
(Rusia), Singapore International Festival of
Arts sau International Dance Festival din
Coreea, iar munca sa a fost recompensată
de-a lungul anilor prin numeroase premii și
distincții. Amintim că în 2010 a fost nomi-
nalizat pentru un premiu Golden Mask pen-
tru spectacolul Quattro și că a obținut cele
mai importante distincții acordate de statul
sloven în domeniul artei și culturii - Premiul
Fundației Prešern în 2005 și Glazer Charter
în 2008. În 2017, Edward Clug a fost nomi-
nalizat la prestigiosul Benois de la Danse
pentru spectacolul său Handman, creat pen-
tru trupa Nederlands Dans Theater.

Tot în 2017 a semnat și prima sa colabo-
rare cu Les Grands Ballets, realizând core-
grafia la Stabat MATER pe muzica lui
Pergolesi. Spectacolul va fi reluat acum la
Place des Arts, sala Wilfrid-Pelletier, alături

de Carmina Burana, compoziţia lui Carl
Orff inspirată de niște poeme vechi,
medievale, care revine pe scena montrealeză
într-o producție a Grands Ballets Canadiens
după 21 de ani de absență.

După succesul lui Stabat MATER, direc-
torul companiei de balet a făcut din nou apel
la Edward Clug, ferm ancorat în moderni-
tate, pentru a reflecta temele centrale din
Carmina Burana: soarta cea crudă, mereu
schimbătoare şi necruțătoare, dar și speranța,
primăvara care revine mereu şi dragostea
care se naște continuu.

Ceea ce a rezultat este un spectacol
grandios, prezentat în premieră mondială
aici la Montreal. Peste 150 de artiști par-
ticipă, dintre care 40 de dansatori, 70 de
muzicieni ai Orchestrei Grands Ballets, 40
de coriști și 5 soliști renumiți, ca soprana
Aline Kutan, tenorul Spencer Britten și bari-
tonul-bas Alexandre Sylvestre. Biletele sunt
disponibile la www.placedesarts.com.

ACCENT MONTREAL

Edward Clug, coregraf de origine
română, la Grands Ballets Canadiens

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

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

Oriunde în Montreal, Laval și Rive Sud
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514-683-3003
Premiat?
CLUB

100% OR

Les Immeubles Charisma
AGEN�IE IMOBILIARĂ

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

ARTĂ & CULTURĂ

TATIANA ȘRAGĂR, TREI EXPOZI�II
ÎN ACEASTĂ TOAMNĂ
Între 7 octombrie și 4 noiembrie
2019, la restaurantul Dupont &
Dupont din Mont-Royal (1297
Chemin Canora, H3P 2J4) pictorița
Tatiana Șragăr va expune o serie de
opt tablouri, toate cu temă florală.
Expoziția este organizată de asoci-
ația ArtTRAM (Table Ronde sur
l'art de Mont-Royal) și este una din
cele trei la care artista participă în
această toamnă. Astfel, ca membră a
Asociației artiștilor din Saint-
Laurent, Tatiana Șragăr participă la
o expoziție colectivă dedicată toam-
nei, care va avea loc între 12 și 27
octombrie la Centre des loisirs de
Saint-Laurent (1375 rue Grenet).
Vernisajul este programat pentru 17
octombrie, la orele 18:00. Tot o ex-
poziție colectivă este și cea care va
fi găzduită de Primăria Mont-Royal
(90 Roosevelt). Este vorba de Sa-
lonul de artă 2019 al ArtTRAM,
care se va desfășura între 17 și 20
octombrie. Vernisajul va avea loc pe
17 octombrie, ora 18:00.

ÎNSCRIERI PENTRU CORUL LA
MUSE 
Corul La Muse vă invită să cântați
în cadrul evenimentelor sale. Ama-
tori sau profesioniști, sunteți aștep-
tați în acest grup primitor și
dinamic. Cerințe: ureche muzicală
bună, o voce justă și o mare dorință
de a cânta. Repetițiile au loc du-
minica, o dată la două săptămâni,
între orele 15:00-18:00, în sala Ri-
vard a bisericii St-Denis din Mon-
treal (454 avenue Laurier Est).
Coriștilor li se oferă fișiere de
studiu. Cei interesați să facă parte
din acest cor pot asista la o repetiție,
fără niciun angajament, pentru a
vedea cum se desfășoară. Pentru au-
diții: 514-746-3960.  

DDiinn  
ccoommuunniittaattee

PE SCURT

Balerini: Jean-Sébastien Couture și Chisato Ide. FOTO (curtoazie): Sasha Onyshchenko.
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Doar 30% dintre cetăţenii Re-
publicii Moldova ar fi dispuşi să
voteze unirea cu România, con-
form unui sondaj IMAS, citat de
Agerpres.

Astfel, 30% ar vota pentru unirea Repu-
blicii Moldova cu România, iar 60% ar vota
împotrivă. Aproximativ 3% nu ar participa la
un eventual referendum, iar 6% s-au declarat
indecişi.

Totodată, 58% dintre cei chestionaţi ar
vota pentru aderarea Republicii Moldova la
UE, în timp ce 51% s-au pronunţat pentru
aderarea la Uniunea Eurasiatică. Doar 22%
dintre persoanele intervievate s-au exprimat
pentru aderarea Republicii Moldova la NATO.

Conform aceluiaşi sondaj, majoritatea
moldovenilor consideră că actuala coaliţie
formată din socialiştii proruşi şi Blocul
ACUM (declarat proeuropean) îndreaptă
Republica Moldova spre o „relaţie mai strânsă
cu Rusia”: 39% dintre cei intervievaţi cred că
alianţa de guvernare îndreaptă Republica
Moldova spre Rusia, în timp ce doar 30%
consideră că ţara se îndreaptă pe calea inte-
grării europene. 31% au refuzat să răspundă.

În cazul în care acum ar avea loc alegeri
parlamentare anticipate în Republica
Moldova, doar trei partide ar accede în parla-
mentul de la Chişinău: Partidul Socialist ar
obţine 36,1% de voturi, PAS - 20,7%, iar Par-
tidul Democrat- 9,4%. PPDA, condusă de An-
drei Năstase, ar obţine doar 3,5%, situându-se
sub pragul de intrare în forul legislativ.

REPUBLICA MOLDOVA | SONDAJ

CCiirrccaa  oo
ttrreeiimmee  ddiinnttrree
mmoollddoovveennii,,  
îînn  ffaavvooaarreeaa
UUnniirriiii  

Promovarea României la
statutul de piaţă emergentă
poate fi considerată, din
punct de vedere economic
pentru piaţa de capital,
echivalentul momentului
aderării României la Uni-
unea Europeană.

Potrivit unui comunicat publicat pe
site-ul Bursei de Valori București (BVB)
și citat de EurActiv.ro, furnizorul global
de indici FTSE Russell a promovat
România la statutul de piaţă emergentă
de la cel de piaţă de frontieră, decizia
fiind luată după ce România s-a aflat

timp de trei ani pe lista de monitorizare.
Reclasificarea statutului va intra în
vigoare în septembrie anul viitor.

Este pentru prima dată când un furni-
zor global de indici upgradează piaţa de
capital românească la piaţă emergentă.
Această promovare va permite pieţei de
capital şi economiei româneşti să ab-
soarbă noi fonduri şi transmite un sem-
nal puternic către companiile private şi
de stat că pot creşte semnificativ prin in-
termediul bursei.

Bursa de Valori Bucureşti admi-
nistrează pieţe de acţiuni, obligaţiuni şi
alte instrumente financiare, prin plat-
forme reglementate sau sisteme alterna-
tive de tranzacţionare şi furnizează o
gamă variată de servicii participanţilor
la pieţele financiare.

Bursa din București, promovată la
statutul de piață emergentă

ROMÂNIA | ECONOMIE

Preşedintele Klaus Iohannis
rămâne principalul favorit
pentru a câştiga alegerile
prezidenţiale. Mircea Dia-
conu pe locul doi. 

Preşedintele în exerciţiu ar obţine
45% din sufragii, urmat la mare distanţă
de candidatul ALDE şi Pro România,
Mircea Diaconu cu 16,6%, potrivit unui
sondaj IMAS, realizat la comanda Eu-
ropa FM și citat de Cursdeguvernare.ro.

Pe locul trei se află Dan Barna, can-
didatul Alianţei USR-PLUS, care ar
obţine 14,2%. Viorica Dăncilă, candi-
datul PSD ar ajunge abia pe locul patru

şi ar reuşi să obţină 12,4 procente.
Theodor Paleologu, candidatul PMP ar
obţine locul cinci cu 7,7%.

În cazul alegerilor parlamentare,
PNL ar câştiga din nou detaşat scruti-
nul, cu 27,7%. PSD se menţine pe locul
doi cu 19,5. USR ar ocupa locul trei,
obţinând 17,9% din voturi, însă împre-
ună cu PLUS, Alianţa ar obţine 23,6%
şi ar devansa confortabil PSD pentru
locul doi. Ultimele locuri sunt ocupate
de Pro România, ALDE, UDMR şi
PMP, cotat cu 9,1%, 6,2%, 5,7%, res-
pectiv 3,3%.

Sondajul a fost realizat în perioada
9-28 august pe un eșantion de 1010 per-
soane cu vârste de peste 18 ani. Marja
de eroare este de +/- 3%.

Preşedintele Iohannis, principalul
favorit la alegerile din noiembrie

ROMÂNIA | SONDAJ
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Vreți mai mulți clienți?

Pentru prima dată,
expații canadieni au
drept de vot garantat la
alegerile federale; pen-
tru prima dată, românii
din diaspora pot vota
prin corespondență la
prezidențiale.

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Poate că pentru
mulți dintre dum-
neavoastră consti-
tuie o surpriză faptul
că, pentru prima
dată, la alegerile de

luna viitoare, expații canadieni
vor avea dreptul de a vota, garan-
tat prin lege și printr-o decizie a
Curții Supreme. Probabil că vă

închipuiați că orice cetățean cana-
dian, indiferent de locul unde se
află, își poate exercita dreptul fun-
damental de a vota la alegerile fe-
derale - așa cum și noi, cetățeni
români din afara României putem
vota la alegerile prezidențiale sau
parlamentare din țara noastră de
origine. Ei bine, până nu de mult,
lucrurile nu au stat așa.

În 1993, a fost adoptată o lege
care a interzis dreptul de vot
cetățenilor canadieni non-rezi-
denți, dacă aceștia se aflau în
străinătate de mai mult de cinci
ani. Legea a fost aplicată în mod
lax până când conservatorii lui
Stephen Harper au preluat puterea
și au decis să o respecte întocmai.
Neputând vota la alegerile ge-
nerale din 2011, doi canadieni
rezidenți în Statele Unite au decis
să atace această lege în justiție. În
ianuarie 2019, Curtea Supremă a
Canadei le-a dat dreptate.

Cu o lună înainte însă, în de-

cembrie 2018, guvernul liberal
Trudeau a adoptat o nouă lege
(Bill C-76) care garantează drep-
tul de vot tuturor canadienilor ce
rezidă în afara țării, indiferent de
numărul de ani petrecuți pe alte
meleaguri. Pentru a putea vota, pe
lângă un act de identitate valid,
aceștia trebuie să facă și dovada
fostei lor adrese din Canada, pen-
tru a determina circumscripția în
care va fi contabilizat votul lor.
Decizia Curții întărește noua lege,
având ca potențial efect împiedi-
carea guvernelor viitoare de a
adopta o legislație ce ar limita din
nou drepturile de vot ale cetățe-
nilor care locuiesc în străinătate.

Care a fost logica care a stat
la baza acestei restrângeri a unui
drept fundamental? Menținerea
justeței, a corectitudinii sistemului
electoral pentru canadienii rezi-
denți, căci legiuitorul a considerat
că responsabilitățile legale ale

DIASPORA | ALEGERI

Trei sferturi din declinul populaţiei
României, de la 22,4 milioane (2000) la 19,5
milioane de locuitori (2018), se datorează
emigrației. În același timp, românii din
diaspora au născut cel puțin 630.000 de
copii.

Diaspora românească a ajuns a cincea cea mai mare din
lume și a șasea din țările OECD, arată un raport al Organi-
zaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE),
citat de Digi24.ro.

Documentul, intitulat „Talent Abroad: A Review of Ro-
manian Emigrants” (Talent în străinătate: o recenzare a em-
igranţilor români), arată că în 2015-2016, 3,6 milioane de
persoane născute în România (17%) trăiau în ţările OCDE,
dintre care 54% erau femei. Între 2000-2001 şi 2015-2016,
numărul emigranţilor români a crescut cu 2,3 milioane. Italia,
cu aproape o treime din populaţia emigranţilor români (peste
1 milion), a fost ţara gazdă lider, urmată de Germania (680
000) şi Spania (573 000).

În ultimii ani, aproximativ 25% dintre românii care tră-
iesc în România şi-au exprimat dorinţa de a se stabili defi-
nitiv în străinătate dacă ar avea posibilitatea, unul dintre cele
mai mari procente înregistrate în regiune. Aproape jumătate
dintre persoanele în vârstă de 15-24 de ani din România au
declarat că intenționează să emigreze.

Numărul celei de-a doua generaţii de emigranţi români
în principalele ţări de emigrație din UE plus Statele Unite se
apropie probabil de 630.000, cu o cotă considerabilă sub 15
ani. Au fost luați în calcul doar copiii născuți în străinătate
care au cel puțin un părinte român. Autorii raportului nu au
avut însă o sursă de date comparabilă la nivel internațional,
ceea ce face imposibilă o estimare clară a numărului de
descendenți. Există însă date pentru țări ca Italia, Spania,
Marea Britanie și Statele Unite, pe baza cărora s-a ajuns la
estimarea conservatoare de cel puțin 630.000 de copii.

ROMÂNIA | SOCIAL
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Despre votul celor din afara 

Curtea Supremă a Canadei a dat câștig de cauză expaților canadieni care și-au pierdut dreptul de vot la alegerile
federale datorită faptului că au petrecut mai mult de cinci ani în afara țării.
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REFLEC�II CANADEZE

RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Cred că voi candida în
următoarele alegeri la
un post de parlamentar.
Ca independent. Nu
cred că vreun partid va
accepta platforma mea

simplă: mia și votul. Mai simplă de atât
nu se poate: promit că de voi fi ales, voi
iniția un proiect de lege prin care fiecare
cetățean canadian major va primi una
mie dolari pe lună. De unde banii ăștia?
Om trăi și om vedea.

Râdeți domniile voastre, dar ce se în-
tâmplă acum în campania pentru
alegerile federale nu e departe de om trăi
și om vedea. Toate părțile promit promi-
siuni peste promisiuni, se întrec în promi-
siuni, dar nimeni nu explică de unde bani
pentru reducerile de impozite, pentru tot
felul de beneficii pentru mămici și tătici,
pentru locuințe noi și pentru alte bine-
faceri.

Dacă nu ați realizat încă, tactica e
simplă: promitem marea cu sarea, plus
una bucată lună de pe cer ca și bonus.
Dacă vom pierde alegerile, nu pierdem
nimic; promisiunile se dizolvă în negura
timpului. Dacă suntem ghinioniști și
câștigăm, atunci în prima săptămână de
guvernare dăm ochii peste cap și vina pe
guvernul anterior cum că ce haos și găuri
a lăsat în finanțele publice. Promisiunile,
să mai aștepte pînă la campania viitoare.

Să nu credeți că vorbesc de un partid
anume: toate cele cinci partide și parti-
dulețe trag cu promisiuni în noi de nu
știm ce și de unde ne-a lovit. Liberalii, de
pildă, au promis în campania trecută că
vor balansa bugetul în anul 2019. Mai au
trei luni pînă la sfârșitul anului să
găsească 14 miliarde. Asta dacă mai
prind sfârșitul anului. Conservatorii
promit să reducă impozitele pentru cei cu
venituri anuale sub 47.000$. Costul?
Șase miliarde - miliarde tot din punga
publică. Și atunci dacă eu vă promit
1.000 de dolari pe lună (sau în lună și în
stele), nu tot acolo ajungem? Dar, zic eu,
dă mai bine „mia și votul”!

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

MMiiaa  șșii  vvoottuull

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

VVaa  aasstteeaappttaa  ccuu  pprroodduussee  ddee  cceeaa  mmaaii  
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Pastrama, Mici si Mezeluri fara nitrati
Colive, Sarmale, Cozonaci - cu comanda

PP
UU
BB
LL
II
CC
II
TT
AA
TT
EE

55
11
44
66
99
00
88
88
33
11  

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

cetățenilor care nu rezidă în Canada pe
termen lung sunt mult mai mici, în con-
formitate cu legislația internă canadiană,
decât responsabilitățile canadienilor rezi-
denți.

În motivația sa, Curtea a amintit însă
natura globală a societății moderne și a
considerat că restrângerea dreptului de
vot al cetățenilor aflați în străinătate da-
torită faptului că aceștia au depășit un
prag arbitrar de cinci ani, nu stă în pi-
cioare. Practic, decizia Curții a consolidat
dreptul de vot ca drept fundamental și ca
piatra de temelie a democrației - nu ceva
pe care canadienii trebuie să-l câștige de
la guvernele care se succed la putere. 

Cu toate acestea, ca și în cazul dias-
porei românești, numărul expaților cana-
dieni care s-au înregistrat să voteze la
apropiatele alegeri federale este foarte
mic: potrivit Elections Canada, în data de
22 septembrie, doar 31.756 de cetățeni
canadieni se înscriseseră în International
Register of Electors. Puțin peste 42% din-
tre aceștia trăiesc în SUA, 12% în Regatul
Unit și 5% în Hong Kong. Numărul cana-
dienilor care trăiesc și muncesc în străină-
tate este estimat de Canadian Expat
Association la aproximativ 2,8 milioane. 

În cazul României, pentru prima dată

cei din diaspora au posibilitatea să voteze
prin corespondență la prezidențiale (până
acum, cetățenii români cu domiciliul sau
reședința în străinătate au mai avut posi-
bilitatea votului prin corespondență la
alegerile parlamentare din 2016). Site-ul
Autorității Electorale Permanente afi-
șează un număr de 41.003 români care
s-au înscris pentru votul prin corespon-
dență şi alți 38.944 care s-au înscris pen-
tru a vota la o secție din străinătate. Cele
mai recente statistici ale ministerului
Românilor de Pretutindeni arată că
aproximativ 5,6 milioane de români se
află în diaspora.

Este evident că pentru expați sau cei
din diaspora factorul „detașării” de reali-
tatea cotidiană a țării de origine se reflectă
în prezența la urne. La români, acest fac-
tor inerent emigrării se adaugă neîncre-
derii cronice pe care aceștia o au față de
autoritățile statului român. Astfel, foarte
mulți s-au ferit să se înregistreze ca alegă-
tori în străinătate de teamă că datele lor
personale vor fi transmise unor terțe părți
(diverse autorități din România sau
străinătate). 

Tradițional, mobilizarea la vot la
alegeri prezidențiale a fost mult mai mare
din partea românilor din diaspora. Con-
siderând cele câteva zeci de mii înscriși

pentru votul prin corespondență și
numărul celor care s-au prezentat la urne
la alegerile europarlamentare din această
primăvară - 375.219 de alegători - este
posibil ca în noiembrie, în special în turul
II, numărul votanților din diasporă să
treacă de 400.000. 

Pot aceștia influența rezultatul
alegerilor? Puțin probabil, la fel ca și în
cazul alegerilor canadiene. Votul celor din
afara granițelor are însă o valoare sim-
bolică - cei care votează o fac cu entuzi-
asm iar acest lucru poate constitui un
factor mobilizator pentru cei din țară.
Gândiți-vă, în cazul României, la uriașele
cozi de la secțiile de votare din străină-
tate, la imaginea celor care sunt dispuși să
aștepte ore-n șir, indiferent de condițiile
meteo, pentru a-și exercita dreptul de vot,
sau la dezamăgirea celor care în ciuda de-
terminării lor, n-au mai apucat să voteze. 

Dreptul de vot nu poate fi îngrădit pe
motive de geografie sau număr de ani pe-
trecuți în exteriorul țării, așa cum Curtea
Supremă a Canadei a arătat-o în decizia
sa de la începutul acestui an. Mesajul că
„fiecare cetățean contează” este unul
foarte important în aceste vremuri în care,
la nivel global, drepturile și libertățile
fundamentale se erodează iar democrația
însăși este în recul.

granițelor țării 
DIASPORA | ALEGERI 

Dreptul de vot este un drept fundamental și piatra de temelie a democrației.
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Schimbări climatice: Să ne întoarcem la știință

88

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

CLIMATUL ȘI ACTIVITĂ�ILE UMANE

Climatul a cunoscut multiple schimbări
în lunga existență a planetei noastre. Doar
în ultimii 650.000 de ani au existat șapte ci-
cluri de extindere și retragere glaciară,
sfârșitul brusc al ultimei glaciațiuni, în
urmă cu aproximativ 7.000 de ani, marcând
începutul erei climatice moderne - și a ci-
vilizației umane. Majoritatea acestor schim-
bări climatice sunt atribuite unor variații
foarte mici ale orbitei Pământului, care
modifică cantitatea de energie solară pe
care planeta noastră o primește.

Tendința actuală de încălzire are însă o
caracteristică deosebită, deoarece în cea
mai mare parte, începând de la jumătatea
secolului trecut, ea este rezultatul acti-
vităților umane. Mai mult, ea desfășoară
într-un ritm fără precedent.

În Al cincilea său raport de evaluare,
Grupul interguvernamental privind schim-
bările climatice (Intergovernmental Panel
on Climate Change, IPCC) a concluzionat
că există o probabilitate de peste 95% că ac-
tivitățile umane din ultimii 50 de ani au
încălzit planeta. IPCC este un grup format
din 1.300 de experți științifici independenți,
din țări din întreaga lume, care funcționează
sub auspiciile Națiunilor Unite.

Această concluzie este partajată nu doar
de IPCC. În fapt, există un consens în
cadrul comunității științifice privind faptul
că fenomenul încălzirii globale din ultima
sută de ani este datorat, într-o proporție co-
vârșitoare, activităților umane. Cele mai
prestigioase instituții și organizații științi-
fice ale lumii susțin această poziție, afir-
mând-o prin declarații publice. Menționăm
câteva dintre ele, cu precizarea că o listă
mai bogată poate fi consultată pe site-ul

NASA, la climate.nasa.gov/scientific-
consensus: U.S. National Academy of Sci-
ences, Australian Academy of Science,
British Antarctic Survey, Canadian Foun-
dation for Climate and Atmospheric Sci-
ences, Canadian Meteorological and
Oceanographic Society, European Aca-
demy of Sciences and Arts, Académie des
sciences de France, International Arctic Sci-
ence Committee, International Council for
Science, Natural Environment Research
Council, UK etc. Menționăm, de asemenea,
că pe această listă se află și Academia
Română.

Dovezile că schimbările climatice se
produc acum într-un ritm rapid sunt multi-
ple și convingătoare. Prezentăm mai jos
câteva dintre ele.

CREȘTEREA GLOBALĂ A TEMPERATURII
Activitățile industriale pe care civiliza-

ția noastră modernă s-a clădit și de care de-
pinde încă în ziua de azi au sporit nivelurile
atmosferice de dioxid de carbon de la 280
părți la un milion (ppm) la 400 părți la un
milion, în ultimii 150 de ani. IPCC a con-
cluzionat că există o probabilitate mai
mare de 95% ca gazele cu efect de seră
produse de om, cum ar fi dioxidul de car-
bon, metanul și protoxidul de azot, să fi
provocat o mare parte din creșterea ob-
servată a temperaturilor Pământului din
ultimele decenii.

Concret, temperatura medie a suprafeței
planetei a urcat cu circa 0,9 grade Celsius
de la sfârșitul secolului al XIX-lea, schim-
bare determinată în mare parte de creșterea
acestor emisii produse de om. Cea mai
mare parte a încălzirii globale s-a produs în

ultimii 35 de ani, cei mai calzi ani de când
se fac măsurători înregistrându-se începând
cu 2010. 2016 deține în acest moment
recordul pentru cel mai cald an, cu opt luni
- din ianuarie până în septembrie, cu ex-
cepția lui iunie - consemnate ca având tem-
peraturile cele mai ridicate pentru acele
luni.

0,9 grade Celsius poate părea o nimica
toată, însă această creștere reprezintă un
fenomen neobișnuit în istoria recentă a pla-
netei noastre. Istoricul climatic al Pământu-
lui, păstrat în inele copacilor, calotele
glaciare și recifurile de corali, arată că tem-
peratura medie globală este stabilă pe pe-
rioade foarte îndelungate de timp. Mai mult,
micile schimbări de temperatură corespund
unor enorme schimbări ale mediului.

REDUCEREA STRATULUI DE GHEA�Ă, A
GHE�II MARINE ȘI A GHE�ARILOR

Datele furnizate de experimentul Gra-
vity Recovery and Climate condus de
NASA arată că Groenlanda a pierdut în
medie 286 miliarde de tone de gheață pe an
între 1993 și 2016, în timp ce Antarctica a
pierdut aproximativ 127 de miliarde de tone
de gheață pe an în aceeași perioadă de timp.
Rata de diminuare a masei stratului de
gheață din Antarctica s-a triplat în ultimul
deceniu.

În același timp, atât întinderea, cât și
grosimea gheții marine arctice a scăzut
rapid în ultimele decenii. Gheața marină
arctică atinge nivelul său minim în luna
septembrie. Potrivit observațiilor științifice,
nivelul acesteia în luna septembrie se
diminuează cu o rată de 12,8% pe deceniu
față de media perioadei 1981-2010.

În plus, ghețarii se topesc peste tot în
lume, inclusiv în Alpi, Himalaya, Anzi,
Rockies, Alaska și Africa.

CREȘTEREA NIVELULUI MĂRILOR
Nivelul global al mării a crescut cu

aproximativ 20 de centimetri în secolul tre-
cut. Cel mai îngrijorător este faptul că rata
creșterii din ultimele două decenii este
aproape dublă față de cea de până atunci și
că aceasta se accelerează puțin câte puțin în
fiecare an.

ACIDIFICAREA OCEANELOR
De la începutul Revoluției industriale,

aciditatea apelor de suprafață ale oceanelor
a crescut cu aproximativ 30%. Această
creștere este rezultatul amplificării emisi-
ilor de dioxid de carbon din atmosferă ge-
nerate de activitățile umane, emisii care
sunt absorbite de către oceane. Atunci când
CO2 ajunge în apa oceanului, au loc reacții
chimice ce reduc pH-ul apei. Această
schimbare în compoziția chimică a mediu-
lui oceanic afectează în special organismele
cu schelete sau cochilii din carbonat de cal-
ciu, cum ar fi coralii, stridiile, midiile și
creaturile mici aflate la baza lanțului trofic,
precum pteropozii, amenințând astfel totali-
tatea formelor de viață din apele planetei.

Cantitatea de dioxid de carbon absorbită
de stratul superior al apelor oceanelor crește
cu aproximativ două miliarde de tone pe an.

Vedem deci că oamenii au provocat deja
schimbări climatice majore. Chiar dacă am
opri total emisiile de gaze cu efect de seră,
fenomenul încălzirii globale va continua
decenii bune de acum încolo, dacă nu chiar
secole. Aceasta deoarece dioxidul de car-
bon, principalul gaz care captează căldura,
rămâne în atmosferă timp de sute de ani.
Există deci un decalaj între acțiunile noas-
tre și momentul în care simțim efectele lor.

Dacă nu se vor lua măsuri majore de re-
ducere a emisiilor, temperatura globală va
crește cu 6 grade Celsius, potrivit ultimelor
estimări. Mai mulți cercetători sunt de
părere că „un dezastru global” este pe cale
să se producă la poli. Regiunea arctică, de
exemplu, ar putea rămâne fără gheață la
sfârșitul verii în doar câțiva ani.

Este prea târziu pentru a evita sau limita
cele mai grave efecte ale schimbărilor cli-
matice? Nu, dacă vom reuși să reducem
substanțial emisiile de gaze cu efect de seră
în atmosferă. Schimbările climatice sunt o
problemă globală și foarte complexă, cu
ramificații economice, sociale, politice și
morale. Răspunsul trebuie să fie atât local și
regional, prin măsuri care să vizeze moder-
nizarea transportului public, o mai mare efi-
ciență energetică, o planificare urbană
durabilă, cât și internațional, prin acorduri
între state și un efort coordonat spre
adoptarea formelor de energie curată. Ce se
va întâmpla în continuare depinde de noi,
fiecare în parte și umanitatea în ansamblu.

ACCENT MONTREAL

Între 20 și 27 septembrie 2019, milioane de tineri din întreaga lume, de la New York la Sydney, de la Lon-
dra la Montreal și de la Dhaka la Rio de Janeiro, au ieșit în stradă într-o grevă mondială pentru mediu, pen-
tru viitor, pentru a solicita acțiuni urgente privind schimbările climatice. Principalul lor mesaj către liderii
lumii: Ascultați ce spune știința! Să lăsăm așadar opiniile, ideologiile, antipatia sau simpatia față de Greta
Thunberg sau alte figuri politice ale momentului și să ne întoarcem la știință. La studii, date, fapte dovedite.

►
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IPOTECA PERFECTA ESTE

LA INDEMANA DVS.

CRISTINA MANDEA
CCuurrttiieerr  iippootteeccaarr

514.251.2253
ccmmaannddeeaa@@mmuullttii--pprreettss..ccaa

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 dvs. 

Contactați-ne la: 
info@accentmontreal.com

AȚI DESCHIS UN NOU
BUSINESS? Lilian Savin

fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

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

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 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

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente
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Charcuterie Bourret
PRODUSE DE CEA MAI BUNA CALITATE LA

MAGAZIN ROMANESC

5771 AVENUE VICTORIA, MONTREAL, H3W 2R3

Pastrama ● Mici ● Carnati ● Mezeluri fara nitrati ● Branzeturi
Coliva

Produse de patiserie

SUNATI PENTRU COMENZI LA 514-733-8462

Luni: 9.30-18.30 | Sambata: 9.00-18.00
Marti ●Vineri: 9.00-19.00 | Duminica: 9.00-16.00

Colaci
Cozonaci
Sarmale

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

Laura Bretan, tânăra cu voce de aur care a
cucerit România și America

Tiberiu Dianu: Laura, aveţi un nume
greu pentru lumea muzicală din Româ-
nia. Nicolae Bretan a fost un compozitor
român celebru. Sunteţi cumva înrudită cu
el?
Laura Bretan: (Surprinsă) Ah, nu, chiar nu
ştiu.

TD: Este un compozitor (şi bariton) cele-
bru, care s-a născut în Transilvania.
LB: Da, da, am auzit de el, dar nu ştiu
dacă…

TD: Oricum, continuaţi numele cu strălu-
cire.
LB: (Râde) Eh…

TD: Să trecem la următoarea întrebare.
În anul 2016, la numai 14 ani, aţi fost
câştigătoarea celei de a șasea ediții a

show-ului Românii au talent şi semifina-
listă la America’s Got Talent, sezonul un-
sprezece.
LB: Da.

TD: De la cine aţi moştenit acest extraor-
dinar talent muzical pe care îl aveţi?
LB: Eu cred că este un dar de la Dum-
nezeu. Eu cred că asta (vocea - nota au-
torului) nu se poate da (aşa a zis mama) şi
mă bucur foarte mult de ea şi sper să fac pe
cei din jurul meu să fie bucuroşi prin mu-
zica mea.

TD: Aţi fost criticată pentru îndemnul
adresat românilor de a participa şi a
răspunde cu „DA” la Referendumul din
octombrie 2018 din România privind
căsătoria şi familia tradiţională. Cum le
răspundeţi criticilor dumneavoastră?

LB: (Puţin surprinsă) Fie de bine, fie de
rău, criticii o să fie oricum.

TD: Pentru admiratorii dumneavoastră,
care sunt următoarele dumneavoastră
proiecte? Aveţi în lucru noi albume sau
concerte?
LB: Da, pregătim acum un album şi aş vrea
să am un turneu.

TD: Un turneu în Statele Unite, în alte
ţări?
LB: Eu aş vrea şi în România, şi în State.

TD: În final, care este mesajul dumnea-

voastră pentru comunitatea română?
LB: Vă mulţumesc mult, din tot sufletul
meu, pentru susţinerea dumneavoastră. Şi
pentru că m-aţi primit cu aşa căldură şi fru-
museţe. Şi chiar mă simt foarte iubită şi vă
mulţumesc!

Tiberiu Dianu, autor de
cărţi şi multiple articole
de drept, politică şi soci-
etăţi postcomuniste,
locuieşte şi îşi des-
făşoară activitatea în

Washington, DC şi poate fi urmărit pe
Medium: medium.com/@tdianu.

Laura Bretan s-a născut în 2002 la Chicago, Illinois. Părinţii ei
sunt români originari din Transilvania (mama din Hunedoara, tatăl
din Maramureş). Soprana cu voce de excepţie are participări multi-
ple la emisiuni de televiziune şi festivaluri internaţionale de prestigiu,
precum America’s Got Talent 2016. Mai recent, ea a fost finalistă la
selecţia naţională din România pentru Eurovision 2019. Mai jos un
scurt interviu, realizat la un eveniment organizat de Ambasada
României în Statele Unite ale Americii de la Washington, DC.

►

Laura Breta. FOTO: conceptartists.com.

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

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

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

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

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

BALKANI

B
R
O
SSA

R
D

wwwwww..bbaallkkaanniibbrroossssaarrdd..ccoomm

BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti 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 

CCaarrnnaattii

TTrraaddiittiioonnaallii
MMiiccii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

DDoommnneessttii

Comenzi
CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

pprrooaassppeettii

KKuurrttooss  
KKaallaaccss

CCoollaaccii

PPuullppee  
ddee  ppuuii

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii

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

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

Mititei proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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La ora actuală nimeni nu știe
ce se găsește în interiorul unei
găuri negre. O nouă teorie
avansează ideea că s-ar putea
găsi energie întunecată - care
contribuie la expansiunea ac-
celerată a Universului.

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Găurile negre iau
naștere atunci când o stea
cu masa mai mare decât
cea a Soarelui moare,
adică își epuizează com-
bustibilul care, prin
reacții de fuziune nu-
cleară, se opune atracției

gravitaționale, menținând steaua în viață.
Conform teoriei relativității generale a lui
Einstein, în interiorul unei găuri negre atracția
gravitațională devine… infinită, dând naștere
unei singularități. Cercetătorii sunt convinși
că acest fapt demonstrează limita teoriei lui
Einstein - care ar trebui înlocuită cu o nouă
teorie (se crede că aceasta ar putea fi gravi-
tația cuantică), valabilă în condițiile extreme
dintr-o gaură neagră.

Din ce este compusă o gaură neagră, ce
formă de materie sau energie se găsește în in-
teriorul ei? La această întrebare nu avem încă
un răspuns convingător. În acest context, o
propunere îndrăzneață a fost făcută de doi

cercetători, Kevin Croker și Joel Weiner, de la
Universitatea din Hawaii. Aceștia susțin că,
cel puțin în anumite găuri negre, e inutil să
căutăm forme de materie bizare, întrucât
acestea sunt compuse din… energie în-
tunecată. Energia întunecată ar fi acea formă
de energie care împinge Universul spre o ex-
pansiune accelerată. Dovezi experimentale
ale acestei expansiuni accelerate au fost
găsite prin măsurători ale vitezei de înde-
părtare față de noi a unor supernovae aflate
la distanțe uriașe, la sfârșitul secolului trecut.

Cei doi cercetători din Hawaii au publicat
rezultatul studiului lor în revista The Astro-
physical Journal. Ei au arătat că anumite con-
cluzii demonstrate în teoria relativității
generale nu sunt chiar așa de sigure cum se
credea. De exemplu, se credea că expansi-
unea Universului nu ar depinde de soarta unor
stele care mor și formează găuri negre, că
Universul nu depinde de asemenea detalii.

Cei doi cercetători au demonstrat că lu-
crurile nu stau chiar așa: soarta Universului
depinde de detalii extrem de mici față de di-
mensiunea enormă a acestuia. Rata sa de ex-
pansiune este sensibilă la densitatea
obiectelor extrem de compacte, precum
găurile negre. Aceastea la randul lor pot de-
pinde de expansiunea Universului, crescând
sau micșorându-se pe măsură ce trece timpul.
Încă din 1966 fizicianul ucrainean (URSS pe
atunci) Erast Gliner a lansat ipoteza conform
căreia stelele foarte mari când mor colapsează
în așa-numitele GEODEs (Generic Objects of
Dark Energy). Văzute din exterior, aceste
obiecte se comportă precum găurile negre; în
interior însă, în locul unei singularități gravi-
taționale, ele conțin energie întunecată!

Ar putea exista deci două tipologii de
obiecte misterioase în Univers, pe care noi le
vedem și numim găuri negre: unele ar putea
fi compuse din materie sub o formă pe care
încă nu o cunoaștem, celelalte din misterioasa
energie întunecată.

Găurile negre alcătuite din energie în-
tunecată ar avea un comportament foarte
diferit față de găurile negre compuse din ma-
terie, întrucât ar evolua pe măsură ce Univer-
sul „crește” (expansiunea Universlui). Astfel,
găuri negre compuse din energie întunecată
cu masa inițială de circa opt ori cea a Soare-
lui și formate acum miliarde de ani, ar putea
avea astăzi o masă echivalentă de zeci de ori
cea a Soarelui. Acest fapt, susțin cei doi
cercetători din Hawaii, ar explica de ce toate
undele gravitaționale descoperite de LIGO-
Virgo au fost generate de găuri negre cu masa
de zeci de ori cea a Soarelui, ținând cont că
aceste găuri negre se află la o distanță de circa
un miliard de ani lumină față de noi, și că deci
s-au format acum un miliard de ani și au avut
timp să crească pe măsură ce Universul, la
rândul lui, a crescut.

La ora actuală Croker și Weiner lucrează
la perfecționarea teoriei lor, cu scopul de a
propune măsurători astronomice care să con-
firme sau nu existența acestor bizare obiecte
în Univers: găuri negre compuse din energie
întunecată.

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.

ASTROFIZICĂ

Găuri negre compuse din energie
întunecată?

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

Materia
întunecată şi
energia
întunecată
O combinaţie de materie
nedescoperită şi energie cosmică,
denumite materie întunecată şi
energie întunecată, constituie una
dintre cele mai mari întrebări ale
ştiinţei moderne.
Oamenii de ştiinţă au găsit
primele dovezi ale existenţei ma-
teriei întunecate în 1935. Ei au
formulat ipoteza cum că în-
grămădiri de materie întunecată
au creat scenariul pentru galaxiile
individuale, menţinându-le îm-
preună, în timp ce planetele şi
stelele se formau.
La sfârșitul secolului trecut, oa-
menii de ştiinţă au descoperit că
o forţă de sens opus celei de mai
sus acţiona în Univers, ex-
tinzându-i marginile într-un ritm
din ce în ce mai alert (s-a des-
coperit că Universul este într-o
expansiune accelerată). Aceasta
putea fi cauzată de energia în-
tunecată.
În afară de faptul că ambele au
scăpat detectării directe până în
prezent, cele două par să nu aibă
multe în comun. Materia în-
tunecată este distribuită în mod
inegal în Univers, pe când ener-
gia întunecată, dacă într-adevăr
există, este distribuită în mod
egal prin tot Universul. Efectul
similar gravitației generat de
energia întunecată nu este o forţă
de atracţie. Vorbim în schimb de
o forţă de respingere, care
acţionează în mod contrar gravi-
taţiei, generând respingerea
obiectelor unele faţă de altele,
astfel că această entitate miste-
rioasă se împrăştie din ce în ce
mai departe în Univers. Asta nu
înseamnă că galaxia noastră se va
destrăma în viitorul apropiat. În
Calea Lactee, energia întunecată
este copleşită de materia în-
tunecată. Dar înţelegerea energiei
întunecate ar putea să ne dea o
nouă viziune asupra viitorului
Universului.
Sursa: Materia întunecată şi
energia întunecată, scientia.ro.

În 1966, fizicianul Erast Gliner a lansat ipoteza conform căreia stelele foarte mari când mor colapsează în GEODEs. Văzute din exterior, aceste
obiecte se comportă precum găurile negre; în interior însă, în locul unei singularități gravitaționale, ele conțin energie întunecată.
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Antonio Stradivari a fost un lutier -
făuritor de instrumente cu coarde - italian
care a trăit între 1644 şi 1737. El este con-
siderat cel mai mare creator de viori din-
tre toţi, instrumentele sale fiind catalogate
drept cele mai bune din lume. El a creat,
de asemenea, şi violoncele, câteva viole şi
foarte puţine chitare, harpe şi mandoline.
Instrumentele care au supravieţuit au
primit toate nume şi sunt în general mâ-
nuite de muzicieni proeminenţi, precum
violonistul Itzhak Perlman şi violoncelis-
tul Yo Yo Ma. Sunt norocoşi deoarece
posedă aceste instrumente. Strads, cum
sunt în mod obişnuit denumite, pot costa
milioane de dolari, iar cele mai multe sunt
deţinute de fundaţii sau patroni bogaţi.
Cea pe care am întinat-o cu atingerea era
folosită de o violonistă din Orchestra Sim-
fonică Pacific şi era închiriată de la un pa-
tron. Undeva puţin peste 1000 de Strads
au fost fabricate şi aproximativ 650 mai
supravieţuiesc, dintre care circa 500 sunt
viori. Aşa numită „Epocă de Aur” a lu-
tierului, când a construit cele mai bune in-
strumente ale sale, este considerată a fi
între anii 1700 şi 1720.

Stradivari (cel mai bine cunoscut după
versiunea latinizată a numelui său, Stradi-
varius) şi-a descoperit talentul ca ucenic
al lui Nicolaus Amati, unul dintr-o în-
treagă dinastie de lutieri ale căror instru-
mente sunt şi ele considerate printre cele

mai bune din lume. Dar niciuna dintre
viori, nici chiar ale lui Amatis, ale lui Da
Salo, Guaneri, Bergonzi sau ale altor mari
nume, nu au reputaţia celor Stradivarius.
Chiar şi astăzi, cercetătorii supun marile
instrumente scanărilor CT, analizelor
chimice sau simulărilor pe supercompu-
tere pentru a încerca să descopere vreun
secret bine ascuns. Ce face instrumentele
atât de grozave? Să fi fost lacul? Lipiciul?
Forma? Lemnul însuşi sau modul în care a
fost tăiat, uscat sau chiar tratat? Nimeni
dintre cei care s-au chinuit să facă o
replică Stradivarius folosind materiale au-
tentice şi îndemânare nu a reuşit să
recreeze calitatea tonală unică, acel sunet
perfect caracteristic doar instrumentelor
făcute de maestru însăşi. Sau, cel puţin,
asta ne spune cultura pop.

Este așadar sunetul unui Stradiva-
rius pe măsura reputaţiei sale?

O vioară care sună bine nu este un
lucru la fel de subiectiv precum, să
spunem, gustul bun al unui vin. Gustul
este în mare parte o problemă de prefe-
rinţă personală şi, în timp ce acelaşi lucru
este valabil şi pentru viori, acestea au
câteva aspecte cantitative care sunt mă-
surabile. Tot felul de calităţi tonale pe
spectrul de frecvenţe pot fi atribuite în
mod obiectiv. Şi nu este în întregime lip-
sită de plauzibilitate ideea conform căreia

ar fi existat o perioadă anume din istorie în
care vioarele au fost într-adevăr „mai
bune” decât cele ce pot fi produse în
prezent. Un motiv des invocat în favoarea
acestei idei are de-a face cu mediul cli-
matic.

Spre sfârşitul Micii Epoci de Gheaţă,
aproximativ între 1550-1850, a existat o
perioadă de activitate solară foarte redusă,
numită Minimul Maunder, între 1645 şi
1715. Iernile din Europa în această pe-
rioadă erau deja amarnic de reci, iar dacă
Minimul Maunder a contribuit sau nu la
acest lucru, aceasta este un subiect de dez-
batere. Totuşi, intervalul coincide perfect
cu perioada de creştere pentru lemnul pe
care Antonio Stradivari îl folosea pentru
instrumentele sale în era sa de aur; iar
Mica Epocă de Gheaţă extinsă acoperă
toată perioada marilor lutieri din Italia. Ar-
borii creşteau mai lent în frig, inelele erau
mai subţiri, iar lemnul era mai dens. Dacă
ai încerca să produci o nouă vioară în
prezent folosind acelaşi tip de lemn ca
Stradivarius, lemnul de azi ar fi mai puţin
dens şi ar trebui să ne aşteptăm la perfor-
manţe diferite. În lumina acestei teorii,
Francis Schwarze de la Swiss Federal
Laboratories for Materials Science and
Tehnology a anunţat în 2012 că a dez-
voltat un tratament cu fungi pentru lemn,
tratament care l-ar putea întări şi l-ar face
comparabil cu lemnul din Mica Epocă de
Gheaţă. În 2009 Schwarze a făcut o

demonstraţie în care un violonist a cântat
atât la o vioară Stradivarius din 1711, cât
şi la un instrument făcut din lemnul tratat
cu fungi şi a raportat că atât audienţa, cât
şi un grup de experţi au crezut că vioara
sa era Stradivarius.

Acesta este momentul perfect pentru a
face un pas înapoi şi a ne întreba nu ce
face un Stradivarius atât de special, ci, mai
degrabă, dacă chiar este special. Mult timp
şi energie s-au consumat în încercarea de
a afla secretele viorilor Stradivarius, însă
nu s-a investit, întâi de toate, destulă ener-
gie pentru a afla dacă diferenţa există în
realitate.

Când vorbim despre instrumente care
valorează milioane de dolari, nu avem
prea des ocazia de a testa mai multe deo-
dată. Însă acest lucru chiar a fost făcut de
o echipă de cercetători, în 2010, în cadrul
celei de-a opta Competiţii Internaţionale
de viori de la Indianapolis. Deţinătorii a
şase viori extraordinare au fost convinşi
să se despartă de acestea pentru cel mai
mare şi mai bine controlat experiment pe
care cercetătorii au reuşit să-l pună în
scenă. Cele şase viori erau trei clasice ita-
liene, o Guarneri din 1740 şi o pereche de
Strads din jurul anilor 1700, respectiv
1715 (datele exacte nu au fost date pu-
blicităţii pentru a păstra identitatea ano-
nimă a instrumentelor). Valoarea cumulată
a instrumentelor era de aproximativ
10.000.000 de dolari. Trei viori noi de cea
mai bună calitate au fost de asemenea in-
cluse, dintre care una a fost terminată cu
doar trei zile înainte de test, valoarea lor
totală fiind de 100.000 de dolari.

Douăzeci şi unu de violonişti au fost
adunaţi pentru a participa la studiu. Ei au
fost aleşi chiar din competiţie, din juriu şi
de la Orchestra Simfonică din Indianapo-
lis. Toţi violoniştii participanţi la studiu,
talentaţi şi experimentaţi, deţineau viori -
dintre care niciuna nu a fost inclusă în
studiu - care valorau între 1.800 şi
10.000.000 de dolari. Singurul lucru pe
care l-au ştiut participanţii era că vor cânta
„câteva viori de calitate, inclusiv cel puţin
una făcută de Stradivari.” Cea mai impor-
tantă caracteristică a acestui studiu a fost
că era într-adevăr dublu mascat; nici par-
ticipanţii, nici cercetătorii nu au ştiut ce
vioară cânta la un moment dat. Pentru a
face posibil acest lucru, întregul test a fost
condus într-un apartament de hotel slab
luminat, iar toată lumea a purtat ochelari
de sudură modificaţi, care au eliminat
posibilitatea de a vedea clar. Fiecare
vioară a fost impregnată pe suportul de
bărbie cu parfum pentru a-i masca aroma
unică. Violoniştii şi-au folosit propriile ar-
cuşuri.

Care este secretul
SCEPTICUS

Care este secretul pentru sunetul incomparabil al celui mai vestit instrument cu coarde din istorie, vioara
Stradivarius? Iată întrebarea cu care pleacă la drum articolul de faţă, pentru a analiza în final dacă sune-
tul unui Stradivarius chiar este pe măsura reputaţiei sale.

►
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viorii Stradivarius?

Totul a fost randomizat în mod adec-
vat, chiar şi cercetătorul care a înmânat
viorile fiecărui violonist neştiind ce instru-
ment manevra. Muzicienii, care au parti-
cipat la teste pe rând, au avut un număr de
sarcini. Fiecare a trebuit să încerce zece
perechi de instrumente, cântând la fiecare
timp de un minut; iar pentru fiecare
pereche, să evalueze pe care o preferau. În
al doilea test, le-a fost permis accesul în
mod egal la toate cele şase instrumente
timp de 20 de minute, apoi li s-a cerut să
evalueze care era cea mai bună şi cea mai
rea din cinci categorii: spectru tonal,
manevrabilitate, reacţie, proiecţie şi pe care

ar fi să o ia acasă şi să o păstreze.

Care au fost, deci, rezultatele? Acestea
au fost într-adevăr surprinzătoare. Com-
parându-le individual, cinci dintre viori au
fost preferate aproximativ la fel de des.
Însă a şasea vioară a fost singura cu rezul-
tate diferite; aproape nimeni nu a preferat-
o. A fost clar cea mai puţin favorită, iar
identitatea ei? Era vorba despre Stradiva-
rius din 1700 şi vioara cu cea mai bogată
istorie. Fiecare pereche de viori în care nu
a fost inclusă Stradivariusul din 1700 au
fost preferate 50/50; dar de fiecare dată
când Stradivariusul era împerecheată, era
respinsă în 80% din cazuri. Chiar dacă
niciunul dintre participanţi nu a ştiut asta,
fiecare pereche conţinea o vioară veche şi
una nouă. Toate cele trei viori noi au rezi-
stat în duelul cu clasicele italiene.

În al doilea test, în care participanţii şi-
au ales favorita şi cea mai puţin preferată
vioară din cele şase pe baza celor cinci cri-
terii, rezultatele au fost la fel de neaştep-
tate. Patru dintre viori au avut scoruri
aproximativ egale dar, din nou, Stradiva-
riusul din 1700 a fost pierzătorul detaşat.
A existat şi un câştigător clar, dar nu era o
vioară clasică italiană. Era una dintre vio-
rile noi, care a fost selectată drept favorită
pentru fiecare categorie mai des decât orice
alt instrument. Dintre cele trei viori vechi,

vioara Guarneri le-a surclasat pe ambele
Stradivarius. Nu a fost semnalat niciun fac-
tor care să influenţeze muzicienii să prefere
instrumentele care erau similare în ani sau
tip constructiv cu viorile personale.

Şaptesprezece din cei douăzeci şi unu
au încercat să ghicească ce instrument au
preferat: A fost vechi sau nou? Şapte dintre
ei au spus că nu îşi pot da seama, şapte au
ghicit greşit, iar doar trei au ghicit corect.
În cadrul acestui studiu, doar 14% dintre
experţii violonişti, care deţineau instru-
mente în valoare de până la 10.000.000 de
dolari, au reuşit să ghicească corect dacă
vioara preferată era una nou-nouţă sau
veche de 300 de ani.

Acesta a fost doar un studiu şi nu poate
fi considerat o concluzie finală. Însă rezul-
tatele au fost destul de clare, iar cele câteva
alte studii similare care au fost întreprinse
nu sunt de calitate comparabilă. Ceea ce a
arătat studiul este că indiferent de ce tip de
adeziv special, lac special sau lemn special
a folosit în atelierul său Antonio Stradivari,
acestea nu erau, probabil, mai bune decât
cele pe care oricare alt lutier de top le-a
folosit de-a lungul secolelor.

Care este, deci, secretul lui Stradiva-
rius? Secretul este că nu există niciun se-
cret. Viorile Stradivarius sunt instrumente

de cea mai înaltă calitate, comparabil cu
celelalte instrumente din gama lor. Pre-
supunerea că există un fel de superioritate
inexplicabilă nu este, pur şi simplu, susţi-
nută de date. Dacă există într-adevăr
această diferenţă, nu a fost descoperită încă
în numărul limitat de experimente de bună
calitate care s-au efectuat. Nu încape în-
doială că Stradivarius este cel mai mare
nume în istoria instrumentelor cu coarde şi
fără îndoială că instrumentele sale vor
rămâne în fruntea licitaţiilor pentru viitorul
previzibil. Doar o mică parte din preţul lor
reprezintă calitatea şi sunetul instrumentu-
lui; ceea ce sunt într-adevăr valoroase sunt
reputaţia, importanţa istorică şi prestigiul.
Acestea sunt lucruri pe care nici un număr
de scanări CT sau analize chimice nu le pot
recrea.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol, în en-
gleză, intitulată „Secrets of the Stradiva-
rius” de Brian Dunning a fost publicată de
skeptoid.co . Scientia.ro este un site de po-
pularizare a științei și de demontare a mi-
turilor 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.

SCEPTICUS



Vineri 4 octombrie 2019Vineri 4 octombrie 2019 ■ PAG. 16PAG. 161616 NUTRI�IE & SĂNĂTATE

O mai bună gestionare
a stresului emoțional
reduce riscul de in-
farct și de accidente
cerebrale vasculare

CE ÎNSEAMNĂ ARTERE
BLOCATE?

Răspunsul scurt și la obiect
este: un risc sporit de a face un
infarct sau un accident vascular
cerebral (AVC).

Boala se numește ateroscle-
roză, o maladie cardiovasculară
caracterizată de formarea în
arterele mijlocii și mari de de-
pozite numite plăci ateroma-
toase. Diagnosticarea cu artere
blocate duce adesea la pre-
scrierea unor medicamente îm-
potriva colesterolului sau chiar la
proceduri medicale invazive ca
angioplastia (lărgirea zonelor în-
gustate ale arterelor coronare, cel
mai adesea prin implantarea unui
stent coronarian) sau operația de
bypass (recoltarea unei vene sau
artere sănătoase din altă parte a
corpului și înlocuirea celei blo-
cate prin ocolirea ei).

CE SUNT PLĂCILE ATEROMA-
TOASE?

Plăcile ateromatoase sunt
depuneri de grăsime pe pereții
vaselor sangvine. Aceste
depuneri micșorează spațiul de
circulație a sângelui și duc la
rigidizarea vaselor. Atunci
când, pe fondul hipertensiunii
arteriale, un fragment din
această placă se desprinde și
blochează complet circulația,
rezultatul este necroza
(moartea) țesutului deservit.

Plăcile ateromatoase sunt o
consecință naturală a procesului
de îmbătrânire - evitarea com-
pletă a aterosclerozei pe măsură
ce înaintăm în vârstă este im-
posibilă. Aceasta nu înseamnă
că doar vârstnicii se confruntă
cu ateroscleroză; din contră, în
ultimii ani, tot mai mulți tineri
au fost diagnosticați cu această
boală. Obezitatea și diabetul,
două probleme majore de sănă-
tate care afectează foarte mult
generațiile tinere în ziua de azi,
accelerează progresia ateroscle-
rozei.

Formarea plăcilor ateroma-

toase începe cu acumularea de
globule albe specializate care
„înghit” lipoproteinele cu den-
sitate mică (colesterolul rău,
LDL). Organismul nostru lu-
crează intens pentru a elimina
aceste depuneri, însă dacă
printr-o alimentație nesănătoasă
îi sabotăm eforturile menținând
un nivel de colesterol LDL ridi-
cat, acumulările incipiente de
placă atrag și mai multe globule
albe. De-a lungul timpului, plă-
cile astfel formate tind să acu-
muleze depozite de calciu,
întărindu-se.

UN BLOCAJ MAI MARE NU
ÎNSEAMNĂ NEAPĂRAT UN
RISC MAI MARE

Pare surprinzător, dar o
arteră blocată în proporție de
90-95% este de multe ori mai
safe decât una blocată doar cu
30-40%. Doi factori intră aici în
joc:
● Depunerile de calciu de care
am amintit anterior, care stabi-
lizează plăcile ateromatoase;
● Capacitatea extraordinară a
organismului uman de a se
adapta pentru a ne ține în viață,
care face ca atunci când o arteră
e blocată să creeze „căi alterna-
tive” pentru ca sângele să poată
circula; acestea se numesc vase
colaterale.

Arterele care sunt însă blo-
cate într-o proporție de circa
30% au puține șanse să aibă
vase colaterale în jur. De
asemenea, ele sunt mai puțin
susceptibile de a fi stabilizate
de depunerile de calciu - cu cât
acumularea de placă este mai
mare, cu atât și șansele ca
aceasta să fie stabilizată de
depunerile de calciu sunt mai
mari.

CE ROL ARE STRESUL?
Înainte de a explica meca-

nismul prin care stresul poate
produce un AVC sau un infarct,
precizăm că fumatul este cel
mai important factor de risc
pentru bolile cardiovasculare,
deoarece nicotina este un puter-
nic vasoconstrictor. Stresul, la
rândul lui, nu ajută deloc.

Depunerile mai mici de
placă nu sunt stabilizate de cal-
ciu, ceea ce înseamnă că atunci
când ne aflăm într-o situație de
stres major și vasele de sânge se
contractă (datorită răspunsului
natural al organismului de
fugă/luptă), și plăcile ateroma-
toase se contractă, putându-se
rupe. Atunci când o placă se
rupe, este foarte posibil ca o
arteră blocată doar 30-40% să
se obtureze total în doar câteva
minute, uneori chiar secunde.
Procesul se numește progresie
catastrofală și este mecanismul
prin care multe infarcturi sau
AVC-uri se produc.

Așadar, pe lângă schimbări
de dietă (cât mai puține grăsimi
saturate, carbohidrați rafinați și
zahăr și cât mai multe alimente
integrale, neprocesate) și stil de
viață (mai multă mișcare, mai
puține sau deloc țigări și al-
cool), o mai bună gestionare a
stresului emoțional reduce
riscul de infarct și de acci-
dente cerebrale vasculare.
Aceasta deoarece stresul
emoțional este foarte suscepti-
bil să cauzeze ruperea plăcilor
ateromatoase moi printr-o con-
stricție bruscă a vaselor san-
guine, generată de sistemul
nostru nervos autonom (numit
și visceral sau vegetativ).

ACCENT MONTREAL

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

Relația dintre stres, AVC
și infarct

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

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

PPllaannttee  uuttiillee  ppeennttrruu
ssiisstteemmuull  rreessppiirraattoorr
ELENA NIGAI
Naturazone.me

V-ați întrebat oare
câți litri de aer
respirăm într-o zi?
În medie, 8.640 litri!
Putem să ne ima-
ginăm  8.640 sticle

de un litru. Este volumul de aer
care penetrează în fiecare zi inte-
riorul fiecăruia dintre noi. 

De obicei, aerul pe care îl
respirăm în orașe este contaminat
cu monoxid de carbon (toxic),
dioxid de azot (un iritant pul-
monar), sulfit de hidrogen (toxic),
diferite tipuri de hidrocarburi eli-
berate de țevile de eșapament ale
automobilelor, între care unele
sunt toxice, altele iritante, parti-
cule de carbon, derivați de cau-
ciuc etc. Acești poluanți ne pot
scurta speranța de viață și de
aceea este recomandat să facem
ieșiri regulate în afara orașului,
pentru a respira un aer mai curat.

Plantele medicinale specifice
sistemului respirator pot fi utile
sub diferite forme. Ele mențin
sănătatea membranelor și mu-
coaselor, măresc răspunsul neuro-
logic care reglează respirația și
tonifică toate celelalte sisteme
care sunt în legătură cu cel respi-
rator. 

Începând din acest articol vom
prezenta o serie de plante medici-
nale specifice sistemului respira-
tor. Ne vom opri acum asupra
plantelor tonice pulmonare, iar
edițiile următoare vom lua pe rând
plantele stimulante respiratoare,
relaxante respiratoare, plantele
pentru tuse, cele decongestionante
pulmonare, antispasmodice, anti-
microbiene, cele bronhodilata-
toare, emoliente, expectorante,
mucolitice și pectorale.

Plantele care aparțin cate-

goriei tonice hrănesc și oferă vi-
talitate plămânilor și  procesului
de respirație în sine.
● Iarba mare (Inula helenium).
Conține inulină, uleiuri esențiale,
hidrocarburi, saponine, albumine
(proteine), inositol, vitamina C,
săruri minerale, principii amare și
mucilagii. Datorită proprietăților
ei expectorante, iarba mare este
utilă atunci când avem nevoie să
debarasăm plămânii de flegmă
sau mucus în exces.
● Lumânărica (Verbascum thap-
sus). Conține mucilagii, fla-
vonoide, saponoide, uleiuri
esențiale și pigmenți. Este o
plantă foarte utilă pentru bronșite
deoarece reduce formarea muco-
zităților din bronhii și favorizează
evacuarea lor. Este calmantă,
emolientă, antihistaminică (îm-
potriva alergiilor), antiseptică, ex-
pectorantă, mucolitică.
● Plămânărica (Pulmonaria offi-
cinalis). Alantoina pe care o
conține catifelează și reîm-
prospătează țesuturile pulmonare
și calmează inflamația. 

Alte plante tonice sunt limba
mielului (Borago officinalis),
nalba (Althaea officinalis), pot-
bal (Tussilago farfara).

Atenție însă, deoarece plantele
medicinale pot interacționa cu di-
verse medicamente, vă sfătuim să
cereți avizul medicului de familie,
farmacistului sau terapeutului
înainte de a începe orice cură na-
turistă, pentru a evita potențiale
efecte adverse. 

Pasionată de natură și plante me-
dicinale, Elena Nigai este naturo-
pat și fitoterapeut fabricant de
produse terapeutice naturale,
membră a Asociației Terapeuților
Naturopați din Quebec. Info      su-
plimentare: 514-240-4940  |
naturalremedies@naturazone.me.
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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

Colesterolul rău LDL (lipoproteine cu densitate scăzută) participă la
formarea plăcii de aterom, cea care îngroaşă arterele, afectând sănă-
tatea inimii, a creierului, precum şi a întregului organism.
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Firmă cu 13 ani de experiență în con-
strucții și renovări caută muncitori. Plată
negociabilă, în funcție de experiență.
www.renoroca.ca. Contact: 514-575-2939
sau renoroca_inc@yahoo.com.

Companie situată în Lachine caută o per-
soană de origine română pentru asamblare
mobilier de birou și muncă într-un de-
pozit. Cerințe: bilingvism, permis de con-
ducere valid, capacitate de a conduce un
camion („Cub”) de 16 picioare, experiență
în mutări, asamblare și instalare de mo-
bilier de birou. De luni până vineri (8:00 -
16:45), între 24 și 40 de ore pe săptămână.
Salariu: între 16$ și 18$ pe oră. Trimiteți
CV-ul la rlegler@geomar.ca. Tel: 514-595-
1400, ext. 225 - cereți cu Roland.

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.

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.

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

Vând diverse scule electrice: marteau
piqueur (Bosh), rotopercutantă cu carota
4” (Bosh), burghie 1”, 3/4” și daltă de spart
beton; circular Devalt și Machita, fichoir
electric Vee 25', piese de schimb instalații
(plomberie), robineți, chei pentru țevi,
scări de diverse dimensiuni (escabeau), fit-
ting-uri instalații și foarte multe altele!
Cauza vânzării: pensionare. Contactați
Mario: 514-835-5798.

De vânzare casă în BRAȘOV, România,
situată în apropiere de Piața Unirii. Com-
pusă din subsol, parter, etaj și mansardă.
Casă solidă, cu arhitectură deosebită, cu
avantajul de a fi retrasă față de stradă și la
o distanță suficient de mare față de con-
strucțiile din fața ei. Curtea și casa sunt în-
sorite, beneficiind de o priveliște superbă

către Tâmpa și o bună parte din Șchei.
Poze la www.eurodom.ro și www.colo-
seum.ro. Tel. (Coloseum): dl. Guță -
0752280726 și dl. Nistor - 0722226807.

Casă de vânzare în Ștefești, Prahova, cu
teren 5000 mp, într-o zonă pitorească
(aproape de Slănic Prahova) și numai la 96
km de București. Casa este cu etaj, din
BCA, încălzire centrală pe lemne și elec-
trică (șemineu pe lemne în salon). La etaj:
3 dormitoare + baie; la parter: un dormitor
+ baie, salon, bucătarie și sufragerie.
Suprafață: 110mp pe etaj. Piscină, livadă
cu peste 150 pomi fructiferi pe rod (nuci,
pruni, meri), pădure accesibilă pentru
promenadă sau activități chiar în preluni-
girea terenului. Climă submontană. Loc
foarte liniștit, fără vecini în curțile alătu-
rate, potrivit pentru weekend-uri și vacanțe
ferite de zgomotul și agitația orașului.
Preț: 106.000 euro. Tel: 514-994-2194.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman, în
Lasalle. Aproape de școală și grădinițe, la
5-7 minute de stația de metrou Angrignon.
Frigider, aragaz, încălzire și apă incluse.
Curte interioară cu piscină și parcare exte-
rioară gratuită. Tel: 514-575-9377, Ina
(română, rusă, franceză).

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 Lau-

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

Româncă, cetățenie canadiană, blondă,
ochi albaștri, secretară, caut domn ne-
fumător, până în 48 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon: 514-329-5524, după
orele 20:00.

Ginger, motănel de aproximativ un an, își
caută un părinte adoptiv. A ieșit din pădure
la Wentworth-Nord, QC, pe 15 septembrie
2019, speriat, înfometat, dornic de afecți-
une. S-a împrietenit rapid cu pisoiul nos-
tru însă, din păcate, nu putem să-l păstrăm
și pe el. Probabil că nu este castrat, are
toate gheruțele, era deja obișnuit să
folosească litiera (sigur a trăit la interior)
și este foarte, foarte curat. Nu are probleme
cu alte pisici, dar are nevoie de o casă fără
copii și cu oameni liniștiți, pentru că se
sperie ușor și se ascunde. Odată ce prinde
încredere, devine foarte lipicios. Dacă știți
pe cineva care dorește să adopte un pisic,
ne-ar fi de mare ajutor! Tel: 514-686-5784,
Gabriela.

www.accentmontreal.com

OFERTE DE MUNCĂ
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ANUNȚURI BISERICI

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI

APEL URGENT

MATRIMONIALE
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MATEI MAXIM
matei.maxim@accentmontreal.com

Echipa România a câștigat
la categoria de vârstă 50+
campionatul sezonului re-
gulat al competiției organi-
zate indoor pe perioada de

vară, la Complexul sportiv Catalogna, de
Quebec Soccer League.

După ce și-au adjudecat atât Cupa cât
și Campionatul competiției organizate pe
perioada de iarnă de Quebec Super
League, „bătrânii” noștri au recidivat și
au câștigat și sezonul acesta la categoria
lor de vârstă, impunându-se prin știința
jocului și disciplina arătată atât în teren

cât și pe banca de rezerve.
În fotografia alăturată (de la stânga

la dreapta), Aurel Preda (Ciupi), Dragoș
Iliescu (Dragoș), George Guțescu (Geor-
gică) și Tudor Cantoneru (Nea Doru) ne
prezintă tricourile de campioni, precum
și trofeul competiției.

Promitem să vă ținem la curent cu
știrile din Play-off-ul acestei competiții,
mai ales că în sezonul actual cea de-a
doua echipa românească, Dacia 50+, ar
putea în sfârșit să pună probleme
granzilor competiției.

Matei Maxim este un pasionat al sportu-
lui, în special fotbal, tenis, handbal,
rugby și șah.

Echipa România a câștigat în
sezonul de vară Campionatul de
fotbal organizat de Quebec
Soccer League

Cătălina Ponor, triplă campioană olimpică,
multiplă medaliată mondială și europeană, este
prezentă la Campionatele Mondiale de la
Stuttgart, Germania, în calitate de reprezentant
al acestei competiții, informează Gazeta Spor-
turilor. În vârstă acum de 32 de ani, Cătălina
Ponor s-a retras din activitate în 2017.

În urmă cu 12 ani, tot la Stuttgart, Ponor a
făcut parte din echipa României, alături de
Steliana Nistor, Sandra Izbașa, Daniela
Druncea, Cerasela Pătrașcu și Andreea Gri-
gore, care a urcat pe a treia treaptă a podiumu-
lui. Aceasta a fost ultima distincție a României
la un Campionat Mondial în concursul pe
echipe. De-a lungul carierei sale, Cătălina
Ponor a cucerit cinci medalii mondiale la Cam-
pionatele Mondiale, dintre care trei de argint și
două de bronz.

Campionatele Mondiale de gimnastică
artistică se desfăşoară în perioada 4-13 oc-
tombrie şi reprezintă un criteriu de calificare la
Jocurile Olimpice de la Tokyo.

CCăăttăălliinnaa  PPoonnoorr,,
aammbbaassaaddooaarreeaa
CCaammppiioonnaattuulluuii
MMoonnddiiaall  ddee  llaa
SSttuuttttggaarrtt

GIMNASTICĂ

COTE-DES-NEIGES/NDG/CSL 
Plaza Côte-des-Neiges; Centrul comuni-
tar 6767 CDN; Centrul de Loisir CDN;
Magazine: Bourret, Fruiterie Anka,
Pharmaprix (Complex Wilderton),  Marché
Épicure - 5252 Paré, Marché Epicure - 5555
Westminister N; Cabinete: Dr. Buracu, Dr.
Cristache, Dr. Zinca; Contabilitate: Arcade
Accounting (3333 Cavendish), DFD
Comptables Généraux Accredités; Biserici:
Înălţarea Domnului.
MONTREAL CENTRU/SUD 
Consulat; Magazine: Charcuterie 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
opi niile re dac ţiei. Ele implică
direct răspun derea 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

FOTBAL | QUEBEC

Cătălina Ponor

Rândul de sus, de la stânga la dreapta: Ellie Khoury, Dragoș Iliescu, George Vasile, Tudor Cantoneru, Tim Ring, Eugen Lica. Rân-
dul de jos, de la stânga la dreapta: Aurel Preda, Daran McLaughlin, George Guțescu, Jozo Curkovic, Lajos Zold, Ozdemir Temur,
Alain Ross.
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie) Sănătate: Sănătatea
nu e tocmai perfectă, trebuie

să urmezi un regim și să îţi controlezi mai
bine stilul de viaţă. Dragoste: Dragostea
cere sacrificii, se ştie, dar tu nu prea eşti în
stare să tolerezi orice de dragul celuilalt.
Financiar: Ai cheltuieli mari mari.

TAUR (20 aprilie - 20
mai) Sănătate: Încearcă să
te relaxezi prin masaj,

reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate.
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar:
Material, şansa este de partea ta.

GEMENI (21 mai - 21
iunie) Sănătate: Dacă te
joci cu focul, te arzi.
Excesele făcute cu bună

ştiinţă lasă urme asupra sănătăţii tale.
Dragoste: Parcă ai juca pe două fronturi,
parcă ai iubi două persoane în acelaşi timp
sau simţi ceva secret pentru o cu totul altă
persoană decât partenerul oficial. Financiar:
Eşti nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la
serviciu lasă urme şi asupra

sănătăţii. Dragoste: Farmecul personal te
ajută în carieră şi în societate, dar nu şi în
relaţiile de suflet sau, cel puţin, nu cât ţi-ai
dori. Financiar: Dacă ai de gând să porneşti
o afacere la care visezi de mult, acum ar fi
momentul ideal.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic grav nu
se întrevede în privinţa

sănătăţii. Dragoste: Zona relaţională este
hiperactivă. Totul se petrece mai repede, mai
intens, mai energic. Financiar: Banii sunt în
strânsă legătură cu eforturile pe care le
depui. Atunci când munceşti cu atâta dăruire,
apar şi rezultatele materiale pe măsură.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.) Sănătate: Ai o viată
activă, iar sănătatea depinde
direct de energia pe care o

investeşti în ceea ce faci. Dragoste: Priveşti
mai mult în perspectivă decât la ceea ce se
petrece acum în viaţa ta sentimentală.
Financiar: Banii se acumulează mai greu,
trebuie un efort mai mare din partea ta.

BALANŢĂ (23 sept. - 22
oct.) Sănătate: Ai energie
din belşug. Asta nu înseamnă
că poţi face tot ce-ţi trece

prin cap şi că nu trebuie să mai dai pe la
doctori. Dragoste: Perioadă norocoasă în
iubire, primeşti din partea persoanei dragi
multe dovezi de afecţiune şi dăruire. Finan-
ciar: Perioadă favorabilă carierei.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.) Sănătate: Risc legat
de contactul cu locurile
aglomerate. Unde e înghe-

suiala şi lume pestriţă, sunt şi viruşi care se
pot muta de la unii la alţii. Dragoste:
Această perioadă este plăcută şi bogată în
oferte. Financiar: Veniturile sunt stabile sau
pot chiar crește.

SĂGETĂTOR (22 noi. -
21 dec.) Sănătate: Ai atâta
energie încât ai putea da şi la
alţii, fără să te resimţi.

Dragoste: Nu apare nimic care să dea peste
cap armonia dintre voi şi simţi că aveţi mai
mult timp să le faceţi pe toate pe îndelete.
Financiar: Te bucuri de o stabilizare a veni-
turilor și de sprijin din partea celorlalți.

CAPRICORN (22 dec. -
19 ian.) Sănătate: Ai o în-
clinație către excese, care ar
putea să nu-ţi pice bine.

Dragoste: Privește cu încredere spre viitor.
Gândește-te la gesturi romantice, calde care
să revigoreze relația. Financiar: Apar fluc-
tuații însemnate; evită speculațiile financiare
și cheltuielile excesive.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18
feb.) Sănătate: Fizic eşti în
formă bună, dar nu neglija

relaxarea minții. Dragoste: E cazul să re-
zolvi o situație sentimentală mai veche. Lu-
crurile pot lua o întorsătură pozitivă.
Financiar: Dacă ești chibzuit, poți să te de-
scurci cu brio și să rămâi și cu bani în buzu-
nar.

PEŞTI (19 feb. - 20 martie)
Sănătate: Elimină din viața
ta tot ce nu mai e de folos:
obiceiuri, relații, proiecte.

Dragoste: Iei dragostea în glumă, şi eşti
atras de jocuri sentimentale, de aventuri şi
flirturi. Financiar: Ai posibilitatea să achiți
o datorie mai veche. Este un bun moment de
a face o reorganizare financiară.

BBAANNCCUURRIIHHOORROOSSCCOOPP

☺La audieri, suspecta blondă:
- Ei bine, dacă totuși ai găsit acea verighetă,
de ce nu ați predat-o poliției?
- Pentru că avea gravat în interior „A ta,
pentru totdeauna!”

☺Polițisul: De ce nu aveți permisul de con-
ducere la dvs.?
Șoferul: Păi e la voi de luna trecută, să nu-
mi spuneți că l-ați pierdut!

☺Dacă v-ați pus diagnosticul pe Google,
nu veniți la medic pentru o a doua opinie,
întrebați și la Yahoo!

☺- O şaorma cu de toate, vă rog.
- Maioneză, muștar, ketchup să pun?
- Fără săpun, mulțumesc.

☺N-am nevoie să merg la sală... sunt
român, am destule greutăți.

☺Bulă intră în biroul șefei lui, o pleșnește
peste fund și îi zice:
- Ce faci, păpușă, mai merge una mică?
Șefa, indignată: Domnule Bulă, dar cum vă
permiteți?
- Uite așa vorbesc eu cu tipele cu care am
dormit împreună!
- Dar când am dormit noi doi împreună,
domnule Bulă? replică și mai indignată
șefa.
- Ieri, la ședința de analiză a rezultatelor
departamentului nostru.

☺Prim-ministrul îl cheamă urgent pe mi-
nistrul de Finanțe.
- Să-mi scoți de unde știi 2 miliarde de euro
pentru modernizarea penitenciarelor și asi-
gurarea celor mai bune condiții de trai
pușcăriașilor!
- De unde Șefu’? Dacă am avea banii aștia,
i-am da probabil celor din învățământ.
- Bă, tu ai impresia că după alegeri eu mă
duc la școală?

☺Doi ciobani ardeleni tăiau lemne iarna,
pe un frig năprasnic.
- D-apoi vere, cum de nu ai luat şapca aia cu
urechi?
- De când am avut accidentul, n-o mai port!
- Ce accident?
- Mi s-a oferit o palincă şi n-am auzit.

☺Soțul se întoarce negru de supărare de la
spitalul unde este internată soacra-sa. Soția
îl întâmpină în ușă:
- Cum se simte mama?
- Mama e sănătoasă ca un cal, în curând va
fi externată și va rămâne la noi!
- Nu înțeleg... Ieri medicul mi-a spus că este
pe moarte!
- Nu știu ce ai vorbit tu cu doctorul, dar mie
mi-a spus să mă pregatesc pentru ce e mai
rău!

☺În tren două blonde discută:
-Vai ce lung este tunelul ăsta!
-Asta pentru că suntem în ultimul vagon.

RAZVAN DAN VOINEA | 514.424.7424
CONTOARE DE BUCATARIE GRANIT SAU QUARTZ
Incepand de la

Materiale selectionate, instalare inclusa
(gaura de chiuveta polizata si finisare standard inclusa)
Cantitate minima de 25 pi2

GRANIT | MARMURA | QUARTZ | MOZAIC | PLACI DE CERAMICA | INSTALATII SANITARE
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