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Sub bagheta Ioanei
German, opereta Crai
Nou de Ciprian Po-
rumbescu va fi prezen-
tată la Montreal în
această primăvară de
către asociația La Muse
Héritage Musical.
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O sursă bizară din univers emite
unde radio intense în mod ciclic

Astronomii canadieni au
descoperit o sursă de
Fast Radio Burst care
emite în mod ciclic. Nu
se știe însă care este
originea acestui fe-
nomen: stele de neu-
troni, magnetar sau
extratereștri?
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tismanariu@sympatico.ca
500 Place d’Armes, Suite 1800, Montréal, H2Y 2W2 

555511114444----222288885555----0000000055552222

Servicii în drept matrimonial (divorț),
comercial, civil, al imigrației sau al

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

DETALII ÎN INTERIOR

Muzică de calitate
și animație cu DJ Petro 

la evenimentele dvs.
NUNȚI ● BOTEZURI ● ANIVERSĂRI 

● PETRECERI CORPORATIVE
Pentru un eveniment  de marcă,

alege DJ-ul care se demarcă:
DJ   Petro!

551144--775544--00887788
ddjjppeettrroo__mmuussiicc@@yyaahhoooo..ccoomm
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ADRIAN ȘEICAADRIAN 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

M-am stabilit in Canada acum cativa ani, cu dorinta de a
construi un viitor frumos pentru sotia si copiii mei. Mi-am
cautat de lucru imediat si, din fericire, m-am angajat ca
muncitor in constructii la Systèmes Sous-sol Québec.

Fara niciun pic de experienta in domeniu, dar prin munca 
depusa, am reusit sa promovez in cadrul companiei.

Ce m-a ajutat sa progresez rapid au fost programele de  
pregatire oferite in Laval si la sediul acestei companii 
bazate in SUA, ce reprezinta o vasta retea de 400 de 
contractori.

Systèmes Sous-sol Québec efectueaza si lucrari in 
interior, astfel ca avem de lucru pe tot parcursul 
anului. Compania noastra se bucura de o crestere 
continua, lucru ce m-a ajutat si pe mine in cariera.

Astazi conduc Departamentul de Productie și 
caut oameni motivati, care doresc, ca si mine, 
sa-si cladeasca o cariera in constructii!

Director de productie

Atelier: Colaje din hârtie
japoneză cu pictorița 
Eva Halus la Au Papier
Japonais 

Un atelier de creație de colaje cu hâr-
tie japoneză (chiyogami) cu pictorița și
ilustratoarea Eva Halus va avea loc sâm-
bătă, 28 martie, între orele 10:00 și 16:00
la atelierul buticului Au Papier Japonais,
situat la 6322 boul. St-Laurent (buticul
propriu-zis se află la 24 rue Fermount
Ouest, Montreal, H2T 2M1). 

În cadrul atelierului, participanții vor
realiza cinci compoziții: o mandala, o

compoziție în principiul Yin și Yang cu un
element tridimensional (o floare de lotus),
un Buddha în meditație și o Gheișă uti-
lizând metoda plierii fundei chimonoului
pentru a da un efect tridimensional, și o
compoziție liberă folosind decupaje din
celebrul val al lui Hokusai. Exemple și is-
toria hârtiei chiyogami, precum și o com-
parație între principiul Yin și Yang,
oriental și principiul Proporției de aur și
idealul de frumusețe al culturii vestice,
cu origini în Grecia Antică, vor încheia
cursul. 

Cost, înscrieri și informații supli-
mentare: www.aupapierjaponais.com |
514-276-6863.

COMUNITATE

PE SCURT | DIN COMUNITATE
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Simona Pogonat: Ioana German, pe 4
aprilie, La Muse Héritage Musical, asoci-
ația culturală pe care ai fondat-o acum
mai bine de zece ani, va prezenta din nou
opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu.
Premiera montrealeză - și nord-americană
- a acestei operete a avut loc în octombrie
2016. Ce te-a determinat să reiei acum
spectacolul?
Ioana German: Acest spectacol a reprezen-
tat o mare împlinire pentru toți cei care am
contribuit la realizarea sa. Imensa bucurie
pe care am simţit-o noi, ca artiști, în a crea

acest spectacol, s-a revărsat asupra pu-
blicului iar ecourile au fost extrem de fa-
vorabile. De la spectacolul din 2016 am fost
întrebați de nenumărate ori dacă îl vom
relua. Așadar, la cererea publicului și cu cea
mai mare plăcere din partea noastră, a ar-
tiștilor, revenim cu o nouă invitație la Crai
Nou, această delicioasă comedie muzicală
românească.

SP: Punerea în scenă a acestei operete de
către asociația La Muse Héritage Musical
se înscrie în tradiția culturală a familiei

Mureșenilor din care faci parte. Ce repre-
zintă Crai Nou pentru tine?
IG: Această creație are mai multe conotaţii
pentru mine, legate direct de istoria mea și
a familiei mele. Încep prin a menționa
orașul premierei operetei: Brașov, orașul
meu natal. Compozitorul Ciprian Po-
rumbescu s-a stabilit la Brașov în 1881 ca
profesor de muzică și dirijor al corului bi-
sericii Sf. Nicolae din Schei, însă o moarte
fulgurantă îl răpune în data de 6 iunie 1883.
Funcţiile ramase vacante se cereau în-
cadrate, astfel că în toamna anului 1883,
străbunul meu, compozitorul Iacob
Mureșianu, revine de la studiile sale de la
Leipzig și ocupă postul de profesor de mu-
zică la Gimnaziul Român din Brașov (astăzi
Colegiul Național „Andrei Șaguna”), pos-
tul de dirijor al Reuniunii române de gim-
nastică și cântări din Brașov și, de
asemenea, preia și funcția de dirijor al coru-
lui Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” din
Scheii Brașovului. Așadar, un alt element
de legătură cu o conotație familială.

Brașovul este indisolubil legat de pre-
miera absolută a operetei Crai Nou, com-
pusă de Porumbescu pe textul piesei
poetului Vasile Alecsandri. Evenimentul a
avut loc pe 27 și 28 februarie 1882, în Sala
Festivă a Gimnaziului Român, iar ziarul
Gazeta Transilvaniei, singurul ziar româ-
nesc din Ardeal, care avea la cârma sa pe
Aurel Mureșianu, fratele mai mare al com-
pozitorului Iacob Mureșianu, a avut
onoarea de a prezenta acest eveniment.
Spectacolul a inclus peste șaizeci de artiști
amatori și a beneficiat de concursul or-
chestrei Societăţii Filarmonice din Brașov.
Premiera s-a bucurat de un succes extraor-
dinar. Iată ce scria, la acea vreme, Gazeta
Transilvaniei despre aceste spectacole:
„Cele două representațiuni ale operetei
« Crai Nou », de V. Alecsandri, musica de
C. Porumbescu, ce s’au dat’a Sâmbătă și
Duminecă sera de cătră o societate de dile-
tanți din Brașiovu în sal’a cea mare a Gim-
nasiului românu, au avutu unu succesu
peste așteptare de bunu”.

SP: Ce e deosebit acum față de reprezen-

tațiile din 2016?
IG: Singurele schimbări din acest an sunt
la nivel de distribuție. Avem câțiva artiști
diferiți în anumite roluri. Anica va fi inter-
pretată de soprana Corina Maria Zosim, în
rolul lui Leonaș va evolua tenorul Jaime
Sandoval iar în cel al lui Bujor, baritonul
Xavier Labonté. Vom avea, de asemenea, o
nouă prezență în rolul Jandarmului: Viorel
Stoian, un bun prieten și susținător al
evenimentelor La Muse.

SP: Care au fost sursele de inspirație
pentru punerea în scenă a acestui specta-
col?
IG: Piesa de teatru Crai Nou, prin ea în-
săși, exprimă o atmosferă poetică
românească ce nu poate decât să ofere o
viziune clară asupra modului de a o
prezenta. Colaborarea cu Eugenia
Mărgineanu, regizoarea noastră, și cu
Ansamblul Hora din Montreal, condus de
Florin Sălăjan, au creat combinația per-
fectă.

Crai Nou îmbină veselia cu poezia într-
o atmosferă românească extrem de tonică
și dezvoltă un mit popular care spune că
luna nouă poate aduce fericire celor îndră-
gostiți. Opereta este de fapt o glumă, în
care un ispravnic este păcălit de doi tineri,
ajutați de țăranii de la munte. Anica, chiar
nepoata acestui dregător, și Leonaș fug de
acasă pentru a se căsători, dar sunt căutați
de către ispravnic și jandarmi. Apărați de
Dochița și de Moș Corbu, ei reușesc să se
ascundă pentru ca, în final, ispravnicul să
îi și logodească, toți fiind bucuroși că do-
rințele le-au fost împlinite de Crai nou.

Dorința noastră pe care o sperăm în-
deplinită de Crai Nou este ca spectacolul
din 4 aprilie să se bucure cel puțin de suc-
cesul pe care l-am avut în 2016!

Crai Nou de Ciprian Porumbescu
Sâmbătă, 4 aprilie 2020, ora 19.30
Église St-Denis, 454 avenue Laurier Est,
Montreal (metrou Laurier)
Bilete: 25$ în prevânzare, 35$ la ușă.
Info și rezervări: 450-541-1959

Opereta Crai Nou, o nouă reprezentație la
Montreal sub bagheta Ioanei German

Administrator agreat, Consultant certificat in Management

Opereta Crai Nou de Ciprian Porumbescu va fi prezentată în
această primăvară la Montreal de către asociația La Muse Héritage
Musical. Corul La Muse, acompaniat de pianistul Beguentch
Gueldyev, va evolua alături de soliștii Marina Negruță - soprană,
Corina Maria Zosim - soprană, Jaime Sandoval - tenor, Xavier
Labonté - bariton, Serghei Vîrticuș - bariton și Jordan Delage - bas. Va
urca pe scenă și grupul de dans folcloric Hora din Montreal, condus de
Florin Sălăjan, iar în prima parte a spectacolului publicul va putea
audia celebra Baladă a lui Ciprian Porumbescu în interpretarea vio-
lonistei Anastasia Vîrlan. Ioana German, fondatoarea asociației La
Muse și dirijoarea corului și orchestrei La Muse, a avut amabilitatea
să răspundă la câteva întrebări legate de această reprezentație.

►

Dirijoarea Ioana German. FOTO: La Muse Héritage Musical.
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DANIEL FLORIN PREDOIU
info@accentmontreal.com

L-am cunoscut pe dom-
nul Paskievici acum mai
bine de un deceniu, la
Montreal, în condiții ce țin
aparent de hazard. Dar
doar aparent, căci întâl-
nirea noastră, în concursul

de împrejurări de atunci, era menită să se
producă. Dânsul, ieșit de ceva vreme la
pensie, tocmai își definitiva Memoriile, un
proiect de anvergură, acoperind o viață de
exilat trăită pe trei continente, o bună parte
din evenimentele descrise acolo derulându-
se în metropola canadiană aflată pe malurile
Sfântului Laurențiu, în epoca de după cel
de-al doilea război mondial. Un text de-
osebit de interesant, din care fuseseră pu-
blicate câteva fragmente și care atingea -
direct sau indirect - și raporturile avute de-
a lungul timpului de autor cu cei din comu-
nitatea română montrealeză, căreia îi
aparținea de circa jumătate de secol. La
rându-mi, proaspăt înscris la un doctorat în

istorie, la Universitatea Laval din orașul
Quebec, cu o teză ce privea tocmai istoria
comunității române montrealeze de-a lun-
gul secolului XX, nu puteam rămâne insen-
sibil, date fiind preocupările mele
intelectuale, la „oferta” inedită făcută de
memorialist prin intermediul presei de
limbă română din Montreal, aceea de a
trimite benevol tuturor celor interesați - prin
e-mail - fragmente ample din respectivele
Memorii, poate și din dorința de a „verifica”
interesul publicului pentru lucrarea încă
nepublicată.

Cum numele de Vladimir Paskievici
nu-mi era deloc necunoscut - îl întâlnisem,
înainte de toate, în celebra Enciclopedie
„Români în știința și cultura occidentală”,
apărută în Statele Unite, în două ediții
(1992 și 1996), unde figura alături de toate
numele „grele” ale exilului românesc ca
unul care contribuise decisiv la progresele
înregistrate în ultimele decenii pe plan
mondial în domeniul fizicii nucleare - i-am
scris imediat de la Quebec, unde locu-
iam, autorului-memorialist, manifestându-

i interesul meu pentru textul său autobi-
ografic în curs de definitivare. Adăugam, cu
același prilej: „Întrucât sunteți o persona-
litate marcantă a comunității române
montrealeze, m-ar interesa punctul dum-
neavoastră de vedere asupra evoluției aces-
tei comunități în ultimii 50 de ani. […]
Dacă lucrul acesta este posibil, v-aș fi pro-
fund recunoscător. Duc mare lipsă de
surse/puncte de vedere legate de subiectul
meu iar un punct de vedere obiectiv, cum
este cel al dumneavoastră, n-ar face decât
să dea o greutate mai mare lucrării mele”.

Răspunsul interlocutorului meu n-a în-
târziat să apară, în cursul aceleiași zile de
final de ianuarie 2009 primind un amplu
mesaj, redactat pe un ton cordial, cu care
aveam să mă obișnuiesc în timp, din care
rețin: „Vreau întâi să-ți spun că sunt absolut
încântat că cineva - un român - face o teză
de doctorat asupra istoriei comunității
românești din Montreal. Unul din proiectele
mele scumpe - dar care nu a reușit - a fost să
lansez o subscripție în comunitate pentru a
încuraja financiar un student în realizarea
unei teze de doctorat asupra acestui subiect.
Pentru mine, este o datorie față de istorie (și
față de oameni). Așa încât, fii convins, te
voi ajuta la maximum, după posibilitățile
mele. […] Cu același mare regret trebuie
să-ți spun că din primii români veniți la
Montreal din prima generație de după
război, cei mai mulți au murit, sunt foarte
bătrâni (și retrași sau cu mari lacune de
memorie) sau în vârstă. Nu mai sunt mulți,
așa că grăbește-te! […] În ceea ce mă
privește, în Memoriile mele n-am vorbit
decât de românii cu care am avut de-a face
sau care m-au interesat. Tabloul pe care îl
fac despre ei n-are pretenția de a fi realitatea
istorică, ci o reconstituire a memoriei mele,
prin prisma valorilor mele […]. Poate vii
într-o zi la Montreal și atunci ai putea în-
tâlni câteva persoane serioase care
păstrează încă memoria celor întâmplate în
vechea perioadă și care pot interpreta așa
cum se cuvine cele ce s-au petrecut în co-
munitate… ”.

Cu aceste rânduri, de o parte și de
cealaltă, avea să debuteze lunga corespon-
dență dintre mine și domnul Paskievici,
corespondență care se întinde astăzi pe mai
bine de un deceniu și numără sute de e-
mailuri trimise de ambele părți. Două luni
mai târziu după primele mesaje plecam
acasă, la părinți, la Montreal, ocazie cu care
aveam să-l întâlnesc personal pentru prima
oară pe interlocutorul meu. Locul întâlnirii,
restaurantul-cafenea Rockhill, din Côte-

des-Neiges, a devenit ulterior locul unde
vom purta - în doi sau în prezența altor
nume importante ale emigrației românești
de la Montreal - nenumărate discuții asupra
temelor comune care ne preocupau.

Tot acest context mi-a oferit șansa să-l
cunosc pe Omul Vladimir Paskievici și să
mă inițiez - datorită dânsului și contactelor
deosebite prilejuite de dânsul printre
românii ajunși la Montreal între 1945-1989
- în multe din tainele comunității românești
de la Montreal din perioada „războiului
rece”. Din acest punct de vedere pot afirma
fără teama că mă înșel că Vladimir
Paskievici mi-a oferit pentru perioada
1945-1989 din istoria comunității, dincolo
de detalii, ceea ce mi-a oferit un alt nume
din comunitate - mă refer aici la Constantin
Lazurek - pentru perioada 1900-1945 și
anume „cheia” profundă a înțelegerii
respectivelor perioade.

În plus, în Vladimir Paskievici am în-
tâlnit concomitent două calități definitorii
care mi l-au făcut drag și anume aceea de
descendent al burgheziei românești interbe-
lice cu tot ce aceasta a dat mai bun societății
și culturii românești de dinainte de instau-
rarea comunismului, dar și figura-tip, prin
definiție, a exilatului român de orientare de-
mocratică, care odată ajuns în Lumea
Liberă, a căutat să-și depășească cu demni-
tate condiția și să se formeze /afirme la cele
mai înalte niveluri în domeniul său de ex-
pertiză, făcând cinste - voit sau indirect - și
națiunii căreia îi aparținea prin naștere.

Sunt toate acestea destule motive, cred,
pentru care acum, la ceas aniversar, să mă
gândesc cu recunoștință la cel căruia i-am
dedicat aceste rânduri, dorind să-i mul-
țumesc public pentru a-mi fi fost un adevă-
rat mentor printre mandrele trecutului
comunității românești montrealeze și să-i
urez din toata inima un călduros La mulți
ani cu ocazia aniversării care se apropie!

Daniel Florin Predoiu este licențiat în istorie
la Université de Montréal (2004). Și-a con-
tinut studiile la Universitatea Laval, obținând
un masterat în 2007 cu un memoriu privind
viața exilaților români după 1945. A publicat
volumul „S`initier à l`errance en la racon-
tant: l`exil, l`identité et la mémoire dans les
journaux intimes de trois intellectuels
roumains” (2011), precum și o serie de studii
privind istoria comunității românești din
Montreal. În prezent este doctorand al Uni-
versității Laval, având ca subiect al tezei is-
toria comunității românești din Montreal.

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

Lilian Savin
fotograf

FOTOGRAFIE DE EVENIMENT

514.942.0877

NUNTI | BOTEZURI | PETRECERI

photographe.lilian@gmail.com

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?

PERSONALITĂ�I ROMÂNEȘTI MONTREALEZE

O evocare la ceas aniversar – Vladimir Paskievici
Pentru că, în curând, unul din numele mari ale comunității

românești de la Montreal, Vladimir Paskievici, va împlini venerabila
vârstă de 90 de ani și pentru că mă număr printre cei care au avut pri-
vilegiul de a-l cunoaște mai îndeaproape și a beneficia, pe plan inte-
lectual, de sfaturile și ajutorul său neprecupețit, îmi permit această
scurtă evocare a momentului când l-am cunoscut. Evocare, înainte de
toate, a omului Vladimir Paskievici și nu a profesorului emerit de la
École Polytechnique sau a specialistului de talie mondială în fizica nu-
cleară despre care au scris (și cu siguranță vor mai scrie) mulți alții.

►

Dl. Vladimir Paskievici, la începutul anilor 2000, pe treptele Primăriei Montrealului, ieșind
de la o întâlnire privind constituirea Pieței României la Montreal.
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Ediția din acest an a fes-
tivalului Art Souterrain
propune amatorilor de
aventură și senzații tari
două extraordinare jocuri
de evadare. Printre ac-
torii profesioniști care
participă alături de pu-
blic se numără și Alexan-
dra Băndean.

Festivalul Art Souterrain (29 fe-
bruarie - 22 martie), care pune în
valoare arta contemporană și patri-
moniul arhitectural subteran al Mon-

trealului, include anul acesta cel mai
mare joc de evadare din lume, reali-
zat de compania Échappe-toi. Două
scenarii sunt propuse publicului:
Voyage au Centre de la Terre: la
Cité oubliée și Chaos: Sauvez l’Art!
Sauvez l’Humanité!. Un traseu de 4
km și participarea a 80 de actori și
ambasadori fac din aceste jocuri o
extraordinară aventură captivantă,
unică în lume.

În primul scenariu, participanții
trebuie să găsească Orașul pierdut,
creat de o civilizație avansată din
trecut, ale cărei vestigii au fost des-
coperite recent. Parcursul este
presărat de indicii pe care diverse
personaje, interpretate de actori, le
oferă participanților.

În al doilea scenariu, partici-

panții trebuie să împiedice o crea-
tură din viitor complet dezumanizată
(Dr. Habitus) de a distruge operele
de artă din cadrul festivalului Art
Souterrain expuse la Palais des Con-
grès și de a plonja omenirea în haos.

Printre actorii care fac parte din
acest joc se numără și Alexandra
Băndean, membră a trupei de teatru
Uptown Crew cu care a prezentat în
vara lui 2019 piesa Le Venin de Jo-
caste, și a trupei de dans Tribu
Kumbé cu care s-a aflat recent la
Complexe Desjardins într-un spec-
tacol dedicat Anului Nou Chinezesc.
În Chaos: Sauvez l’Art! Sauvez
l’Humanité!, Alexandra intră în
pielea celebrei Lara Croft din Tomb
Raider, reprezentând, alături de alți
șapte actori, o emoție, un indiciu
pentru a împiedica transformarea
omenirii într-o lume împietrită. Ea
deține ultima „cheie” de pe traseu,
înainte ca jucătorii să aibă toate in-
diciile pentru a reuși să umanizeze
personajul principal al jocului, Dr.
Habitus, redându-i sensibilitatea și
emoțiile.

Aceste două jocuri gigant
reprezintă o ocazie unică de a
(re)descoperi istoria Montrealului.
Cu o durată de 60 de minute fiecare,
ele se adresează unui public larg,
copii (mai mari de 8 ani) și adulți
deopotrivă, și presupune echipe de
două până la șase persoane. Punctul
de pornire este Palais des Congrès
de Montréal (stația de metrou Place-
d'Armes). Biletele costă 25$ + taxe
de persoană. Mai multe detalii:
echappetoi.com.

ACCENT MONTREAL

Alexandra Băndean, actriță
montrealeză de origine română,
în cel mai mare Escape Game din
lume

ACTIVITĂ�I PENTRU COPII ȘI ADUL�I

SPECTACOL CATALINA MIRICA: LES GRANDS NOMS DE
LA MUSIQUE FRANÇAISE
După succesul înregistrat anul trecut la Montreal (Place
des Arts) și în diverse orașe quebecheze, cântăreața de
origine română Catalina Mirica reia spectacolul Les
grands noms de la musique française în data de 14 martie,
ora 20:00, la Centrul Leonardo Da Vinci, sala Piccolo
Teatro. Spectacolul este un omagiu adus muzicii
franțuzești și unor mari interpreți ca Édith Piaf, Charles
Aznavour, Jacques Brel, Dalida sau Serge Reggiani, in-
cluzând totodată și câteva melodii din repertoriul româ-
nesc. Catalina Mirica va fi acompaniată de Marc-André
Cuierrier - pianist și regizor muzical (fondatorul grupului
Tocadeo), Mario Hebert - chitară, Julie Lapierre - vioară și
Ion Nichita - acordeon. Biletele costă 28$ (taxe
incluse)/persoană și pot fi achiziționate la www.cldv.ca
sau 514-955-8370. Centrul Leonardo Da Vinci se află la
8370 Lacordaire, St-Léonard, H1R 3Y6. Parcare gratuită.

CONFERIN�Ă: COMMENT ÊTRE UNE FEMME HEUREUSE
AU 21e SIÈCLE
Marți, 10 martie, între orele 18:00-21:00, la Centrul comu-
nitar 6767 Côte-des-Neiges, sala 697 va avea loc o confe-
rință cu titlul „Comment être une femme heureuse au 21e
siècle”. Conferința va fi dată de scriitoarea Danièle
Starenkyj, cunoscută nu doar aici în Quebec ci și la nivel
internațional, grație celor 20 de cărți publicate, dintre care
amintim „Réflexions pour une vie meilleure” sau „Ce que
coeur de femme veut: Le dévoilement du trait inaltérable
de l'âme féminine”. Mai multe despre Danièle Starenkyj
puteți afla pe site-ul său, la www.publicationsorion.com.
Evenimentul include muzică, o gustare și o perioadă de în-
trebări din partea publicului la sfârșitul conferinței. Per-
soanele care doresc să achiziționeze cartea „Ce que coeur
de femme veut” o vor putea face, cu autograf din partea
autoarei.
Întâlnirea cu scriitoarea Danièle Starenkyj este organizată
de nou înființatul Club Femina, din inițiativa Gabrielei Tă-
nase, membră a ansamblului vocal Gloria și colaboratoare
a revistei Candela de Montreal.

ÎNTÂLNIRE LA CENACLUL EMINESCU
Cenaclul Eminescu vă invită să fiţi participaţi activi la în-
tâlnirea programată joi, 19 martie 2020, ora 18:00, la Cen-
trul comunitar 6767 Côte-des-Neiges din Montreal, sala
697. Pictoriţa Rodica Vinca va face o expunere legată de
prezenţa sa la diferite expoziţii de artă şi de premiile ce i-
au fost acordate. Vor prezentare materiale literare Violeta
Necula, Anca Negrescu, Diana Corina Haiduc şi Leonard
I. Voicu. Pentru mai multe informaţii îl puteţi contacta pe
domnul Leonard I. Voicu, preşedintele cenaclului: 514-
910-6738 | leonardvoicu@gmail.com.

PE SCURT

DDiinn  ccoommuunniittaattee

Alexandra Băndean în rolul Larei Croft în jocul Chaos: Sauvez l’Art! Sauvez
l’Humanité!
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O scurtă explicație privind
complicatul proces electoral
american, pe fondul rezul-
tatelor unui recent sondaj de
opinie conform căruia canadi-
enii îl consideră pe Bernie
Sanders ca fiind cel mai
potrivit oponent pentru
Trump și cea mai bună opți-
une pentru a îmbunătăți re-
lațiile bilaterale Canada-SUA.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Un recent sondaj de opinie
Angus Reid arată că prefe-
rințele canadienilor în ceea
ce privește candidatul demo-
crat pentru Casa Albă la
alegerile prezidențiale ame-

ricane din acest an este senatorul de Ver-
mont Bernie Sanders. Rata sa de favorabi-
litate în rândul canadienilor este foarte
aproape de majoritate, 48%, în vreme ce
doar un pic mai mult de un canadian din trei
(35%) are o opinie favorabilă vizavi de
Elizabeth Warren și Pete Buttigieg - sonda-
jul a fost realizat între 10 și 12 februarie
2020, atunci când Pete Buttigieg, Amy
Klobuchar, precum și Michael Bloomberg
se aflau încă în cursă; între timp, cei trei
s-au retras, sprijinindu-l pe Joe Biden.

Senatorul de Vermont este foarte
popular în rândul bărbaților canadieni
sub 55 de ani și al femeilor sub 35 de ani.
Un fapt demn de semnalat este că niciun alt
candidat nu a reușit să se situeze majoritar
în preferințele vreunei categorii de vârstă,
indiferent că e vorba de femei sau bărbați.

Joe Biden, favorit în rândul ameri-
canilor în momentul când a intrat în cursa
pentru nominalizare, s-a aflat apoi într-un
con de umbră datorită creșterii de popula-
ritate înregistrată de campania lui Bernie
Sanders, dar a revenit în top după Super
Tueday - 3 martie 2020, ziua în care în 14

state americane au avut loc alegeri primare
ale Partidului Democrat.

În Canada, trei locuitori din zece au o
viziune pozitivă asupra lui Biden, mai puțin
ca în cazul lui Sanders, dar cu mult peste
Bloomberg, care a generat puțin entuziasm
din partea canadienilor. În același timp, fos-
tul vicepreședinte este și cel care
stârnește cele mai multe opinii nefavora-
bile, 41% dintre canadieni având o impresie
proastă despre el, cu cinci puncte mai mult
decât Bloomberg. Ambii însă sunt în mod
special nepopulari în rândul bărbaților.

Pentru Sanders, rata de nefavorabilitate
se situează la 30%, procentajul crescând
odată cu vârsta respondenților.

Care candidat ar fi cel mai
bun președinte american din
punct de vedere al relației cu
Canada?

Interesul canadienilor pentru alegerile
prezidențiale americane este în mare parte
motivat de faptul că decizia vecinilor de la

sud va avea un impact asupra vieții politice
și economice din Canada. Cele două țări
partajează cea mai lungă și neapărată
graniță din lume iar schimburile comerciale
dintre ele se ridică la sute de miliarde de
dolari anual.

Întrebați cine ar fi cel mai potrivit pen-
tru relațiile bilaterale dintre Canada și SUA,
cei mai mulți dintre respondenți (28%) au
înclinat spre Bernie Sanders. Același număr
însă (28%) afirmă că nu sunt siguri cine ar
putea fi persoana potrivită în această pri-
vință.

Economia provinciilor canadiene se
bazează foarte mult pe cea americană, iar
opinia vizavi de cine ar fi cea mai nimerită
persoană la cârma Statelor Unite variază în
funcție de regiune. Astfel, locuitorii din
Quebec, Ontario și British Columbia
sunt cei mai optimiști în privința lui
Sanders pentru ca relațiile dintre SUA și
Canada să rămână armonioase și pros-
pere, în vreme ce în toate provinciile Joe
Biden se află pe locul al doilea în topul
preferințelor. Albertanii sunt cei mai încli-
nați să spună că nu se pot pronunța, lucru
explicabil prin faptul că locuitorii acestei
provincii sunt cei mai favorabili actualei
administrații americane.

Cine îl poate învinge pe
Trump?

Canadienii sunt foarte împărțiți în
această privință. Bernie Sanders obține cele
mai multe procente (24%), dar distanța față
de Joe Biden este foarte mică: 19% dintre
canadieni sunt de părere că fostul vi-
cepreședinte este omul potrivit pentru a-l
învinge pe Trump. 12% dintre canadieni
sunt de aceeaşi părere în ceea ce-l privește
pe miliardarul Bloomberg, la fel de mulți ca
cei care consideră că niciunul dintre candi-
dații aflați în cursa pentru nominalizare din
partea Partidului Democrat nu va putea
câștiga în noiembrie în fața lui Trump. Alți
14% nu sunt siguri sau nu știu.

De menționat faptul că americanii sunt
în asentimentul canadienilor privind
șansele lui Sanders de a-l învinge pe
Trump. Potrivit unui sondaj IPSOS US

Senatorul de Vermont Bernie Sanders și fostul vicepreședinte american Joe Biden.

Ce cred canadienii despre alegerile
CANADA | STATELE UNITE | POLITICĂ | SONDAJ

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

Suntem aici să vă ajutăm!
Print și online

Vreți mai mulți clienți?
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Charcuterie Bourret
Comandati la 514.733.8462
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Voyages Tam 
DANIEL DANIEL 
● Bilete direct 
de la companiile aeriene  
● Asigurări de voiaj pentru
canadieni
și vizitatori

1134 Ste-Catherine O, suite 900, Montreal, H3B 1H4

514-824-0908514-824-0908

Permis de Quebec 

Peste 20 de ani de experiență
cu clientela română

cel:

GABRIELAGABRIELA
PRETURI SPECIALE! 
●Zboruri, Croaziere 

●Circuite organizate 
●Vacante Sud

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

efectuat în perioada 14-17 februarie 2020,
la întrebarea „Cine credeți că e cel mai
bun candidat - cel care are cele mai mari
șanse să-l învingă pe Donald Trump la
alegerile generale?”, 24% dintre ameri-
cani au răspuns că Bernie Sanders. 16%
s-au pronunțat pentru Biden și 20% pentru
fostul primar newyorkez. Explicația pro-
centajului obținut de Bloomberg rezidă în
faptul că înainte de a se retrage, acesta a
cheltuit sute de milioane de dolari în pu-
blicități electorale. 

Câștigă totuși Trump un al
doilea mandat?

Majoritatea canadienilor sunt de părere
că actualul președinte are un avantaj politic
pentru alegerile din noiembrie. Întrebați
dacă cred că Trump va câștiga alegerile din
acest an, 20% dintre respondenți au
răspuns că da și că sunt siguri de asta, iar
alți 40% au declarat că probabil va câștiga.
Per total, 60% dintre canadieni prevăd
un al doilea mandat pentru Trump,
dublu față de cei care spun că cel mai pro-
babil va pierde (30%).

Dacă într-adevăr Trump va fi reales,
victoria sa va fi întâmpinată cu aceeași
dezamăgire și descurajare în rândul
canadienilor. Aceștia nu par să-și fi
schimbat părerea în ultimii trei ani vizavi
de actuala administrație, 70% dintre ei
având o opinie negativă asupra președin-
telui și echipei sale; doar 17% consideră că
Trump face o treabă bună la Casa Albă.

În general, cei cu vederi conserva-
toare sunt și cei care apreciază perfor-
manța lui Trump (44% vs. 34%). Doar
2% dintre votanții Partidului liberal cana-
dian și doar 1% dintre votanții NPD îm-
părtășesc această opinie favorabilă, în
vreme ce printre votanții conservatori pro-
centul urcă la 44%. 

Reamintesc că aegerile prezidențiale au
loc în SUA o dată la patru ani, la dată fixă,
așa cum a stabilit Congresul încă din 1845:
în luna noiembrie, în prima zi de marți după
prima zi de luni. Următoarele alegeri vor
avea loc pe 3 noiembrie a.c. Mandatul
prezidențial începe în anul următor, în 20
ianuarie, atunci când președintele ales
depune jurământul.

Drumul unui candidat către Casa Albă

este însă foarte lung și costisitor, căci sis-
temul electoral american este unul dintre
cele mai complexe din lume.

Alegeri primare, conferințe
locale și convenții politice 

Procesul electoral american începe cu
alegeri primare (primaries) și conferințe lo-
cale sau caucus-uri (caucuses). Deși
alegerile primare și conferințele locale
funcționează diferit - primele sunt organi-
zate de state și guverne locale, în vreme ce
caucus-urile sunt adunări private organizate
de către partidele politice - ambele servesc
același scop, anume selectarea potențialilor
candidați ai partidelor politice pentru
alegerile generale, via desemnarea unor de-
legați ce vor participa mai târziu la con-
venția națională a fiecărui partid. În joc la
acest nivel al procesului electoral sunt
acești delegați - persoane ce își reprezintă
statul la convențiile naționale de partid. 

Alegerile primare se aseamănă cu
scrutinul clasic, desfășurându-se în general
cu vot secret. Caucus-urile reprezintă
adunări locale ale alegătorilor care se re-
unesc şi votează la nivelul circumscripţiei,
apoi al județului (county) şi al statului pen-
tru un anumit candidat. 

Când alegerile primare și caucus-urile

se încheie, urmează convențiile politice
naționale ale partidelor. În această etapă se
finalizează desemnarea candidaților care
vor reprezenta partidele politice la alegerile
generale. Pentru a fi nominalizat la prezi-
dențiale, un candidat trebuie să câștige o
majoritate a delegaților în cadrul alegerilor
primare și conferințelor locale, pentru ca
apoi, în cadrul convențiilor, să fie confirmat
prin votul delegaților. Tot în cadrul con-
vențiilor naționale, candidații desemnați își
oficializează și alegerea pentru funcția
de vicepreședinte, formând așa-numitul
„tichet” prezidențial. 

Convențiile naționale care vor con-
sfinți finaliștii în cursa pentru Casa Albă
de anul acesta se vor desfășura între 13-
16 iulie 2020 pentru democrați și între
24-27 august 2020 pentru republicani.
Odată hotărâţi cei doi candidaţi, ei îşi vor
face campanie până la alegerile din 3
noiembrie 2020. 

De menționat că mai multe state au
anulat încă de anul trecut alegerile pri-
mare/caucus-urile republicane, sprijinindu-
l direct pe Donald Trump, în detrimentul
potențialilor săi contracandidați din cadrul
partidului. Nominalizarea lui Trump la
Convenţia naţională a Partidului Republi-
can din august nu va constitui deci nicio
surpriză.

Rolul Colegiului Electoral
În Statele Unite, votul popular nu de-

termină câștigătorul cursei prezidențiale.
În istoria acestei țări s-a întâmplat de
cinci ori ca opțiunea majorității să nu
fie reflectată de ocupantul Casei Albe.
Cele mai recente exemple sunt alegerile
din 2000, când Al Gore a câștigat aproape
544 de mii de voturi în plus față de George
W. Bush pierzând totuși președinția, și în
2016, când Hillary Clinton a câștigat de-
tașat votul popular în fața lui Donald
Trump, cu peste două milioane opt sute de
mii de voturi în plus.

Aceasta deoarece președintele ameri-
can este ales printr-o metodă indirectă,
bazată pe ceea ce se cheamă Colegiu Elec-
toral. Această instituție este formată din
persoane - electori - nominalizate de ac-
tiviști politici şi membri de partid. Fiecare
stat american are un număr specific de
electori, egal cu cel al reprezentanților
aleși în Congres, senatori și membri în
Camera Reprezentanţilor. În total,
numărul lor atinge 538 (incluzându-i pe
cei trei ai Districtului Columbia). Pentru
a câștiga, un candidat trebuie să obțină cel
puţin 270 dintre voturile electorilor. 

Colegiul Electoral este o instituție ce
datează din secolul al XVIII-lea și a fost
introdusă în Constituția SUA ca un com-
promis între votul cetățenilor și cel în
Congres - o formulă anacronică ce poate
oculta voința populară susțin unii, o forță
stabilizatoare și un filtru democratic în
plus, argumentează ceilalți.

Costuri ridicate
Una din consecințele majore ale aces-

tui maraton electoral este costul financiar
ridicat al unei candidaturi politice. La
aceasta se adaugă faptul că spre deosebire
de alte țări, în SUA nu există o limită de
timp privind campaniile electorale și
nici o limită a cheltuielilor. Un candidat
își poate începe campania electorală cu un
an sau chiar doi înaintea alegerilor și poate
cheltui și un miliard de dolari, dacă are de
unde. Banii pot fi astfel un factor deter-
minant în victoria sau înfrângerea unui
candidat, lucru pentru care sistemul elec-
toral american este adesea criticat.

CANADA | STATELE UNITE | POLITICĂ | SONDAJ

prezidențiale din Statele Unite?

Mai multe state americane au anulat încă de anul trecut alegerile primare/caucus-urile re-
publicane, sprijinindu-l direct pe Donald Trump, în detrimentul potențialilor săi contra-
candidați din cadrul partidului. 
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Eva Halus: Cristina Monțescu, vă
cunoaștem și apreciem mai ales ca poetă,
însă noua dvs. carte este un roman,
disponibil de la începutul lui martie în li-
brării: „La ballade des matrices soli-
taires”. Apărut la Editura Hashtag, acesta
este primul roman pe care îl publicați,
după debutul în proză în 2011, cu volumul
de nuvele „Ma maman était usagée” (Edi-
tura Interligne, Ottawa). Având ca pretext
o întâlnire între patru femei într-un ma-
gazin alimentar românesc din Montreal,
„La ballade des matrices solitaires” des-
crie condiția feminină la mai multe nivele
și din perspective multiple.
Cristina Monțescu: Un om, fie el bărbat
sau femeie, asemănându-se unui șir de
mărgele ținute împreună de un fir, se trans-
formă trecând prin viață. În funcție de mo-
mentele trăite și de exigențele atât interioare
cât și exterioare, fiecare dintre noi este o
sumă de euri asemănătoare sau contradic-
torii. Plecând de la această constatare, mi-
am propus să-mi construiesc din alt
material decât o singură ființă firul care
leagă mărgelele între ele. De ce m-aș opri
la o singură femeie, la un singur bărbat, la
un singur personaj de ficțiune, când mi se
pare mult mai interesant să aleg feminitatea
și să urmăresc sistemul ei solar?

EH: Aceste personaje fictive și-au însușit
ele o serie de aspecte, frământări, dorințe,
revelații din psihologia feminină din
lumea reală, provin dintr-un mediu
apropiat dvs.?
CM: În viața de zi cu zi, m-aș descrie ca o
persoană timidă, altfel zis un observator de
la mai mică sau de la mai mare distanță.

Când scriu nu am însă în minte o persoană
reală ci o sinteză a mai multor persoane și
situații întâlnite, un fel de schelet căruia îi
adaug multă substanță imaginară. Mi-ar fi
deci dificil să stabilesc un semn de egalitate
între o persoană în carne și-n oase și unul
dintre personajele mele.

EH: Ați atins și problematica adaptării fe-
meilor imigrante la un nou mediu? Există
oare un arhetip al femeii imigrante?
CM: În general, o femeie imigrantă este o
supraviețuitoare, un fel de plantă care a fost
nevoită să își întindă rădăcinile într-un
pământ străin. Dacă la început această
plantă părea plăpândă, ea a știut să se
adapteze noii situații, găsindu-și forțe și ali-
ați nebănuiți. Persistă însă la femeia imi-
grantă un gust amar al diferenței care nu
este întotdeauna percepută ca o bogăție
culturală ci ca o dovadă de inferioritate so-
cială. Precizez că în romanul meu nu toate
personajele feminine venite din exteriorul
Canadei sunt de origine română (un per-
sonaj secundar, madame Nkurunziza, a imi-
grat din Rwanda), dar toate au în comun
drumul dificil către libertatea personală și
financiară. Româncele pe care le cunosc, în
marea lor majoritate, au reușit să se inte-
greze mai repede și mai temeinic decât soții
sau prietenii lor.

EH: În creația literară anterioară ați ex-
primat foarte frumos întâlnirile dvs. cu
viața și bineînțeles, personajele care v-au
ieșit în cale sau de care ați fost și sunteți
dependentă intrinsec. Aș adăuga că astfel
v-ați creat propria dvs. identitate literară,
îmbrăcând în „catifeaua cernelii” reali-

tatea transpusă în cărți. Să începem cu de-
butul dvs. în proză, „Ma maman était
usagée”.
CM: Nuvelele făcând parte din volumul
„Ma maman était usagée” au apărut din
dorința de a explora reacția mai multor per-
sonaje aflate în fața unei prăpăstii în care nu
își doresc să cadă. Mi se părea că lupta co-
tidiană contra alunecării în vid merita
menționată.

EH: La câțiva ani după, a urmat o carte
majoră prin intensitatea subiectului și
mesajului ei: volumul de versuri „Lettres
à l’assassin”. Apărută la Editura Écrits
des Forges, cartea pornește de la un eveni-
ment tragic: un accident de mașină căruia
i-ați fost victimă la 18 ani.
CM: Da, accidentul de mașină de care
amintiți mi-a schimbat existența lăsându-
mă câteva zile între viață și moarte și im-
punându-mi apoi luni întregi de recuperare.
Mulți ani am văzut acest eveniment ca pe o
catastrofă absolută. Era foarte ușor de făcut
lista a tot ceea ce am pierdut, dar înșiruirea
consecințelor nefaste nu mă ajuta decât să
rămân blocată în acel moment al existenței
mele. Așa că încet, încet și-a făcut loc
convingerea că accidentul cu pricina nu a
fost numai o catastrofă pentru mine și în-
treaga mea familie ci mai ales o posibilitate
de a-mi schimba în bine existența.
Supraviețuind, am avut șansa de a da frâu
liber pasiunilor mele, scrisul fiind cea mai
importantă dintre ele, și de a căuta partea
frumoasă a lumii. Am decis deci că o viață
nouă este o circumstanță potrivită pentru a
adresa o scrisoare în versuri asasinului și fe-
meii care eram înainte de a renaște.

EH: Ați renăscut, după cum afirmați, sub
semnul literelor. Pe lângă faptul că sun-
teți poetă și romancieră, sunteți și profe-
soară de franceză la Școala secundară La
Voie. Ce v-a determinat să urmați facul-
tatea de litere și apoi un master în creație
literară?
CM: Îmi place mult să citesc așa că Facul-
tatea de Litere mi s-a părut ideală pentru
mine. Deși am început să scriu chiar din
școala secundară, nu mi-am imaginat nicio-
dată că aș putea trăi din scris. De aici nevoia
de a avea o meserie legată de citit, de scris,
de cărți fără a renunța la încercările de a
scoate tot ce este mai bun din mine.

EH: Unde se pot găsi cărțile dvs.?
CM: Le puteți comanda în orice librărie din
Quebec și din Canada. De asemenea, cărțile
mele sunt distribuite și în Franța.

EH: Aveți și alte cărți pe masa de lucru?
Sau alte proiecte legate de sfera literaro-
culturală?
CM: Am terminat recent un volum de
poezie în versiune bilingvă, franceză-
română iar acum toate eforturile mele se în-

dreaptă către scrierea unui al doilea roman.
De regulă, cele mai bune subiecte sunt cele
care te deranjează și despre care nu ai nici
cel mai mic chef să scrii. În prezent, îmi îm-
blânzesc noul subiect. Știu că va fi din nou
vorba de feminitate privită dintr-un alt
unghi. Mă atrage și mă respinge în același
timp instinctul dominator al unora dintre
femei. Mă întreb care ar fi principalele
diferențe între o societate patriarhală și o
societate matriarhală.

Pictoriță și poetă, Eva
Halus se definește ca o
artistă Zen, întotdeauna în
ritm cu natura. În paralel cu
o bogată activitate expo-
zițională, ea a publicat
patru volume de poezii și

trei de interviuri cu personalități românești
din Montreal.

Cristina Monțescu despre primul său roman,
„La ballade des matrices solitaires”

Cristina Monțescu,
repere biografice
Născută la Craiova, Cristina Monțescu
este absolventă a Facultății de Litere -
Limba și literatura franceză din Craiova,
cu un master în Artă, specializarea Pro-
duse culturale și societate, obținut în
Maroc. Din 2004 s-a stabilit în Quebec,
unde a obținut un master în Studii
franceze - Creație, la Université de
Montréal, și a profesat mai mulți ani ca
profesoară de franceză.
Creație literară
La ballade des matrices solitaires,
roman, Editura Hashtag, Montreal, 2020
Concerto pour gouttes à venir, poezii,
Editura Écrits des Forges, Montreal,
2018
Lettres à l’assassin, poezii, Editura
Écrits des Forges, Montreal, 2014, cu
sprijinul Canada Council of Arts
Tristesse à chien mauve, La Margelle du
soleil și Qui ne naîtra pas, poezii, Écrits
des Forges, Montreal, 2009, 2010 și res-
pectiv 2012
Ma maman était usagée, nuvele, Editura
Interligne, Ottawa, 2011
Larmes cadenassées, poezii, Editura
L’Harmattan, Franța, 2003

FOTO: Cristina Monțescu la lansarea
volumului Concerto pour gouttes à venir
la Librăria Le Port de tête, Montreal,
ianuarie 2019.

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

„...și dacă feminitatea ar putea constitui un personaj aparte și
complet de sine stătător? Cristina Monțescu exploatează această idee
cu strălucire și sensibilitate în opera fictivă « La ballade des matrices
solitaires ».” - Felicia Mihali, președinta Editurii Hashtag.

►
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ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ 

DREPT CIVIL,
COMERCIAL 
ȘI AL MUNCII

DREPT 
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 25 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

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

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

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

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

Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate

Birourile noastre sunt situate la
500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2 

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 

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

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

Mititei  proaspeti
Carnati proaspeti
Carne marinata

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt

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

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

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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Arta discriminării
ȘTEFAN MAIER
info@accentmontreal.com

S-a încetăţenit
oarecum greşit în
limbajul curent,
doar o conotaţie
negativă a verbu-
lui a discrimina.

În accepţiunea sa originală însă, ver-
bul înseamnă a distinge, a face de-
osebire. Din acest motiv, cu adevărat
negativ ar trebui să fie doar contextul
în care sunt utilizate verbul (sau ad-
verbul asociat), deoarece doar în con-
text putem exprima faptul că o
persoană sau alta se comportă dis-
criminatoriu în raport cu entităţi care
ar trebui să fie considerate egale - de
exemplu în raport cu persoane care au
origini etnice diferite sau alte carac-
teristici pe care nu şi le pot alege.

Fac sublinierea de mai sus pentru
că aş vrea să vă propun ca temă de re-
flecţie locul central pe care îl ocupă
discriminarea în cotidian. Ne folosim
de capacitatea de a discrimina atât la
nivel senzorial, perceptiv, şi nu tre-
buie nimic adăugat despre acest lucru
despre care s-au scris tomuri întregi,
cât şi la nivelul cunoaşterii abstracte,
pentru a distinge adevărul de minciu-
nă, gradul de risc al unei acţiuni,
binele de rău (desigur, subiectiv) şi
multe altele.

De ce am intitulat această temă de
reflecţie „Arta discriminării”? Pentru
omul de ştiinţă, discriminarea este
profesiunea. Ea se exprimă cel mai
adesea în termeni probabilistici şi
vizează cunoaşterea fenomenelor, a
cauzelor şi de multe ori chiar posibi-
litatea de a influenţa respectivele
fenomene. Un exemplu care îmi vine
instantaneu în minte sunt cercetările
pentru realizarea unui vaccin îm-
potriva Gripei Porcine, fundamental
bazate pe tehnici discriminatorii şi
calcule probabilistice. Dar pentru noi
ceilalţi (şi chiar şi pentru oamenii de
ştiinţă în afara programului de lucru),

capacitatea de a discrimina rămâne o
artă: Cum să ne recunoaştem posibilii
prieteni între atâtea persoane cu care
venim în contact? Cum să alegem un
partener de viaţă? Dintre toate câte
trebuie să facem, cum să ne ordonăm
priorităţile? Cum să distingem ade-
vărul de minciună ori înţelepciunea
de prostie sau răutate atunci când
cineva ne vorbeşte sau când citim o
carte, incluzând aici şi cărţile consi-
derate sfinte de către diferite religii?

Trăind mereu sub imperiul ur-
genţei (dacă aveţi timp să citiţi acest
articol nu faceţi parte din această ca-
tegorie) nu ai prea mult timp de dis-
criminare. Viaţa alege pentru tine,
supravieţuirea îţi dictează priorităţile.
Având un pic de timp din când în
când însă, lucrurile devin mai com-
plicate, mai ales dacă avem pretenţia
să alegem şi noi pentru viaţă. Şi nu
există duşman mai mare al acestui
efort decât clivajul generat de ego, în
încercarea de a simplifica şi de a re-
duce universul. Acest marasm se
naşte din amestecul (involuntar sau
intenţionat) al adevărului cu minciu-
na, din asocierea unei religii sau
alteia cu etnia, din generalizarea unor
trăsături pe care le-am cunoscut di-
rect, venind în contact cu câteva per-
soane, la nivelul unor întregi
populaţii cărora ar putea să le aparţină
persoanele respective. Un exemplu
tipic sunt femeile care declară cu se-
riozitate că „toţi bărbaţii sunt nişte
porci” - fără să-şi pună vreo clipă
problema că în acest mod se auto-
caracterizează de fapt, relevând ca
bărbaţi de bună calitate nu se simt
atraşi de ele. Echivalentă pentru băr-
baţi ar fi, desigur, „toate femeile sunt
nişte stricate”.

Exacerbarea ego-ului vine au-
tomat cu multe alte fenomene, dintre
care cateva ar fi neacceptarea diver-
sităţii, discriminarea negativă sau
chiar discriminarea discriminării. Vă
invit să adăugaţi la acestă listă. Ne-
acceptarea diversităţii la nivel de po-

pulaţii poate duce la conflicte majore,
inclusiv genocid. Discriminarea ne-
gativă favorizează, în interiorul unei
populaţii, pe cei uzual discriminaţi,
introducând în mod artificial un nou
lanţ de nedreptăţi. În fine, în lipsa
unei denumiri mai bune am numit
„discriminarea discriminării” reacţia
celor care sunt criticaţi ori acuzaţi cu
privire la o situaţie reală, autentică, de
încălcare a unor norme de comporta-
ment civilizat sau chiar a unor legi, de
a pune acuzaţia respectivă nu pe
seama faptei reprobabile ci pe seama
unei caracteristici personale fără legă-
tură cu fapta.

Am întâlnit persoane care sunt
împotriva iudaismului, fără să fie
antisemite. Persoane care pot discuta
în termeni statistici, bine informaţi,
despre rămâneri în urmă culturale şi
civice ale majorităţii românilor, fără
să aibă nici cea mai mică tendinţă
antiromânească - ba chiar îndrăgind
România şi românii. Am întâlnit reli-
gioşi habotnici care sunt în stare să
jignească, să lovească sau chiar să
omoare pentru cărţile pe care le con-
sideră sfinte fără să le fi citit vreodată
dar şi atei care au citit aceleaşi cărţi
sfinte de la un capăt la altul, reuşind
cu succes să discrimineze între
înţelepciune umană etern valabilă şi
nepreţuite sfaturi practice transmise
prin intermediul acelor cărţi din ge-
neraţie în generaţie şi respectiv
prostii, răutăţi şi uluitoare inepţii îm-
potriva oricărei norme contemporane
de bun simţ.

În dialogul pe care încercăm să-l
menţinem viu în aceste pagini nu
facem decât un efort constant de a în-
curaja spiritul critic şi capacitatea de
a deosebi, de a înţelege. Genera-
lizările sunt bine venite numai atunci
când sunt solid documentate.

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.
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* 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 
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*Persoane dragi
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RAUL DUDNIC
Noi Românii TV

Unul dintre cele mai bune mo-
mente pentru copt idei în cup-
torul reflecțiilor canadeze se
întâmplă în timpul plimbărilor
de seară cu mini schanutzerul și
maxi simpaticul Udo, patrupedul

personal. O idee care tot revine și despre care nu am
prea vorbit este cea referitoare la spiritul civic, la
spiritul comunitar. Și nu mă refer la comunitatea
românilor de data aceasta. 
Mă gândesc mai degrabă la cât de mult sau cât de
puțin simțim că aparținem comunității în care trăim:
strada, cartierul, zona, orașul și așa mai depate. Mă
gîndesc la o situație concretă: sunteți în parcarea
mall-ului din zona dumneavoastră; o mașină
parchează pe singurul loc destinat handicapaților,
fără să aibă permisul de rigoare; din mașină coboară
un tânăr sprinten. Să spunem că locuri de parcare
libere există, însă mai departe de intrarea în mall. Ce
veți face? 
a. Sesizați situația, dați din cap și vă continuați dru-
mul; 
b. Mergeți la personalul de pază, la security, și îl
pârâți pe nesimțitul șofer; 
c. Îl interpelați pe acesta, cu riscul unei altercații
verbale sau chiar fizice. 
Este una din multele situații în care nu mă pot de-
cide, atunci, pe moment cum să reacționez. O hârtie
aruncată pe trotuar, un părinte care își pălmuiește
copilul, un gălăgios la cinematograf, un șofer agre-
siv... toate situații care perturbă liniștea și atmosfera
comunității și care reclamă o decizie pe moment sau
o... indecizie. Totul depinde de cât de mult simțim că
suntem parte din comunitatea în care trăim și cât de
mult merită, sau nu, să facem ceva pentru aceasta.
Cei care am trăit o bună parte a vieții noastre în
regimul comunist a trebuit să învățăm de la canadi-
eni ce înseamnă spiritul comunitar. 

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

CCaannaaddiieenniizzaattuu--
nnee--aamm  ddeessttuull
ssaauu  mmaaii  ee  lloocc??

REFLEC
II CANADEZE
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•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 
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Deschis in fiecare zi 
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Ce se întâmplă atunci când
cumpărați un bilet de avion
cu escală la Londra pentru
părinții, bunicii sau orice altă
rudă și prieteni din România?
Au acum aceștia nevoie de
viză pentru Marea Britanie?

Așa cum probabil știți, începând cu data
de 1 februarie 2020, Regatul Unit al Marii
Britanii și Irlandei de Nord s-a retras ofi-
cial din Uniunea Europeană. Potrivit mi-
nisterului român al Afacerilor Externe,
până la data de 31 decembrie 2020 va fi o
perioadă de tranziție în care Marea Bri-
tanie va continua să aplice reglementările
europene.

Acest lucru înseamnă că regulile și
condițiile de călătorie de dinainte de
Brexit sunt valabile și în perioada de
tranziție. Astfel, cetățenii români pot

călători în Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei de Nord fără viză, în baza pașa-

portului sau a cărții de identitate aflate în
curs de valabilitate.

Guvernul britanic a precizat deja că la
expirarea perioadei de tranziție nu are
în vedere introducerea vizelor în ceea ce
privește turismul sau călătoriile de
afaceri. Cel mai probabil însă, după 2021,
intrarea în Marea Britanie pentru cetățenii
români se va face doar cu pașaportul, nu și
cu buletinul ca în prezent.

Cum una dintre principalele teme ale
campaniei pentru referendumul din 2016 a
fost migrația, regulile care se vor
schimba de la 1 ianuarie 2021 vor fi cele
ce se vor aplica persoanelor care doresc
să muncească sau să studieze în insule.
Aceste condiții se vor modifica în funcție
de viitorul acord de cooperare între Lon-
dra și Bruxelles, negociat pe perioada de
tranziție. Cel mai probabil, românii care
vor dori să studieze sau să muncească în
Regatul Unit vor avea nevoie de un per-
mis special - o situație similară celei de di-
naintea aderării României la Uniunea
Europeană.

ACCENT MONTREAL

Condiţii de intrare în Marea Britanie după
Brexit: Au nevoie de viză rudele care vin în
Canada via UK?

CONDI�II DE CĂLĂTORIE | BREXIT
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Recent, astronomii canadi-
eni au descoperit o sursă de
unde radio foarte intense și
rapide care emite în mod ci-
clic. Nu se știe care este
originea acestui fenomen:
stele de neutroni, magnetar
sau extratereștri?

CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

În 2007, astronomii
au descoperit prima
emisie de unde radio
rapide în Univers, de-
numite Fast Radio
Burst (FRB). Este
vorba de unde radio
extrem de intense și

de scurtă durată, produse în fenomene
cosmice în care se emite o cantitate
enormă de energie. FRB sunt imprevizi-
bile și se pot manifesta ca un unic semnal
extrem de intens sau ca o succesiune de
semnale ce provin dintr-o anumită regiune
a spațiului cosmic.

Recent, astronomii canadieni care lu-
crează în cadrul proiectului CHIME/FRB
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping
Experiment Fast Ray Burst Project) au
descoperit primul FRB care emite unde
radio în mod repetat, cu o cadență regu-
lată. Este vorba despre o sursă situată în

galaxia SDSS J015800.28+654253.0,
aflată la 500 de milioane ani lumină față
de noi. Rezultatele studiului întreprins de
cercetătorii de la CHIME/FRB au fost
publicate recent în arXiv. FRB-ul cu pri-
cina a fost denumit 180916.J0158+65.
500 de milioane de ani lumină este o dis-
tanță enormă, însă când vine vorba despre
fenomene care emit misterioasele FRB,
această sursă este cea mai apropiată mă-
surată vreodată.

Spre marea surprindere a cercetăto-
rilor, care au studiat sursa respectivă în pe-
rioada cuprinsă între septembrie 2018 și
octombrie 2019, impulsurile radio erau
grupate pe o durată de 4 zile, după care în
următoarele 12 zile nu se măsura nimic.
Acest ciclu cu durata de 16.35 de zile s-a
repetat în mod constant. Este pentru
prima dată când cercetătorii observă
un astfel de fenomen extrem de intere-
sant.

La ora actuală, nimeni nu ştie care ar
putea fi originea FRB-ului și din ce cauză
emisia este ciclică. Au fost formulate mai
multe ipoteze. Printre acestea și cea care
vede la originea fenomenului un sistem
binar format dintr-o stea de neutroni și o
stea masivă normală. Steaua de neutroni
ar putea emite unde radio ce ar fi eclipsate
de steaua masivă în mod periodic.

O altă ipoteză sugerează că sursa ar fi
un obiect unic, nu un sistem binar: o stea
de neutroni cu un câmp magnetic deosebit
de intens, o așa-numită magnetar. Magne-
tarii sunt printre sursele de FRB cele mai
probabile. Câmpul magnetic deosebit de

intens ar fi la originea emisiei de radiaţie
electromagnetică, deci și a undelor radio,
scurte și intense. Această ipoteză nu este
însă foarte convingătoare în cazul FRB-
ului ciclic descoperit, întrucât magnetarii
au o perioadă de rotaţie de cateva secunde
(din câte se știe în prezent), ceea ce nu ex-
plică perioada de circa 16 zile a emisiei
undelor radio.

Există desigur și ipoteza unor extra-
tereștri care ar emite aceste unde radio în
încercarea de a comunica cu alte civiliza-
ții în Univers. Oamenii de ştiinţă nu prea
cred în această ipoteză, ei căutând mai de-
grabă un fenomen fizic natural care
generează semnalele măsurate - un
fenomen ce ar putea depinde de stele de
neutroni sau chiar de misterioase găuri
negre, ori de obiecte și fenomene care
așteaptă încă să fie descoperite.

Grupul de cercetători de la CHIME/
FRB speră să reușească să observe și alte
surse de unde radio rapide ciclice, astfel
încât să poată studia mai bine fenomenul
și să compare perioada acestora cu cea re-
cent măsurată. Între timp, ei continuă să
analizeze bizarul fenomen FRB
180916.J0158+65, încercând să descopere
noi detalii care să îi ajute să descifreze
misterul originii acestuia.

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 por-
talului Scientia.ro.

ASTROFIZICĂ | DIN MISTERELE UNIVERSULUI

O sursă bizară din univers
emite unde radio intense în
mod ciclic

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

Semnalul „WOW!”
A durat 37 de secunde şi a venit din
spaţiul îndepărtat. Pe 15 august 1977, l-a
determinat pe astronomul Jerry Ehman,
atunci la Universitatea Statului Ohio din
Columbus, să scrie „Wow!” pe listingul
provenind de la Big Ear, radiotelescopul
din Delaware, Ohio.
Decenii mai târziu nimeni nu ştie încă ce
a produs acel semnal. „Încă sunt în
aşteptarea unei explicaţii definitive care
să aibă logică,” susţine Ehman.
Venind din direcţia constelaţiei Săgetă-
torului, impulsul de radiaţie electromag-
netică a aparţinut unui interval îngust de
frecvenţe radio din jurul a 1420 mega-
hertzi. Această frecvenţă este parte a
spectrului radio în care toate transmisiu-
nile sunt interzise printr-un acord inter-
naţional. Sursele naturale de radiaţii,
precum emisiile termice provenite de la
planete, acoperă de regulă o paletă mult
mai largă de frecvenţe. Deci, ce a cauzat
semnalul?
Cea mai apropiată stea aflată în acea di-
recţie se află la 220 de ani-lumină dis-
tanţă. Dacă de acolo a venit, ar trebui să
fi fost un eveniment astronomic conside-
rabil sau o civilizaţie extraterestră
avansată, folosind un transmiţător incre-
dibil de mare şi puternic.
Faptul că sute de scanări ale aceleiaşi
zone a cerului nu au descoperit nimic
similar nu înseamnă că nu au fost ex-
tratereştrii. Dacă ne gândim că radioteles-
copul Big Ear acoperă doar o milionime
din cer la un moment dat şi că, de aseme-
nea, un transmiţător extraterestru ar
emite, probabil, tot pe o porţiune la fel de
mică de cer, şansele de a depista un astfel
de semnal sunt cel puţin reduse.
Alţi cercetători sunt însă de părere că ex-
plicaţia ţine mai degrabă de domeniul ba-
nalului. Dan Wethheimer, cercetător şef
în cadrul proiectului SETI@home,
susţine că semnalul Wow a fost aproape
sigur poluare: o interferenţă petrecută în
cadrul unor transmisiuni radio de pe
Terra. „Am identificat multe astfel de
semnale şi s-a dovedit de fiecare dată că
au fost interferenţe,” spune acesta. Dez-
baterea continuă.

Sursă: „Nu are sens! Semnalul Wow!” de
Michael Brooks, tradus și publicat de
www.scientia.ro.

FOTO: Însemnarea originală „Wow!" a
lui Jerry Ehman. Sursa: The Ohio State
University Radio Observatory şi The
North American AstroPhysical Observa-
tory.

CHIME, un radiotelescop revoluționar inaugurat la sfârșitul lui 2017 în British Columbia, grație unei colaborări între cercetătorii de
la University of British Columbia, McGill University, University of Toronto, Perimeter Institute for Theoretical Physics și National Re-
search Council of Canada.
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O scurtă analiză a
celor doi viruși la nivel
de rată a mortalității,
contagiune, simpto-
me, profilul bolnavilor
și tratament medica-
mentos.

Potrivit Organizației Mondi-
ale a Sănătății (OMS), rata mor-
talității la nivel global cauzată de
COVID-19 este de 3,4%. Es-
timările anterioare se situau la
circa 2%. În comparație, gripa
sezonieră provoacă decesul în
mai puțin de 1% din îmbolnăviri.
OMS a precizat că rata morta-
lității în cazul noului coronavirus
poate să difere, situându-se între
0,7% și 4%, în funcție de cali-
tatea sistemului medical.

Zeci de mii de cazuri de
coronavirus s-au înregistrat până
acum la nivel mondial (peste
90,000), dintre care mai mult de
3,200 s-au soldat cu decesul per-
soanei infectate, și în vreme ce
rata îmbolnăvirii în China pare să
încetinească, cea în afara ei pare

să se accelereze. În plus,
COVID-19 pare să fie mai con-
tagios decât majoritatea
tulpinilor de gripă și la fel de
contagios ca cele care apar în se-
zoanele gripale cu potențial pan-
demic. Cercetătorii măsoară
contagiozitatea unei boli deter-
minând numărul său de repro-
ducere de bază sau R0. Acest
număr arată câte persoane sunt
infectate de o persoană bolnavă,
în condițiile în care nu sunt în-
treprinse acțiuni pentru a stopa
împrăștierea virusului. Pentru
COVID-19, R0 se situează între
2 și 2,5, un număr considerat re-
lativ ridicat. Luând în calcul
nivelul maxim de 2,5 estimat de
OMS, noul coronavirus ar avea o
rată de infectare comparabilă cu
cea a pandemiei de influenza din
1918 (între 2 și 3), dar s-ar situa
la nivelul inferior al estimărilor
pentru SARS (între 2 și 5). R0
pentru gripa sezonieră este de
1,3.

Primele simptome cauzate de
COVID-19 sunt febră și tuse,
similar gripei. În absența unui
test pentru a identifica virusul
cauzator, este dificil de făcut
diferența între cele două boli. În

ambele cazuri, o persoană poate
fi contagioasă înainte ca simp-
tomele să apară, îngreunând
eforturile de control ale transmi-
terii.

Atât coronavirus cât și in-
fluenza sunt mai periculoase la
persoanele peste 65 de ani, la
cele care suferă de boli cronice
sau au un sistem imunitar slăbit.
O diferență notabilă este că gripa
sezonieră este mult mai pericu-
loasă la copii, în special la cei
mai mici, care pot dezvolta
forme severe ale acesteia. Copiii
infectați cu COVID-19 tind să
aibă simptome ușoare sau chiar
deloc. 

În prezent nu există niciun
medicament antiviral pentru
tratamentul noului coronavirus.
Pentru gripă, dar doar pentru in-
luenza de tip A, există un
medicament (pe rețetă), care
funcționează cel mai bine dacă e
luat în decurs de o zi sau două de
la declanșarea simptomelor. 

ACCENT MONTREAL

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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

ELENA NIGAI
Naturazone.me

Marele filozof
Socrate repeta ade-
seori această frază:
„există o singură
binefacere, cunoaș-
terea, și un singur

rău, ignoranța”. Această afirmație
ne poate conduce în aproape toate
acțiunile noastre, dar mai ales
când vorbim de sănătate. Natura
ne pune la dispoziție o multitudine
de resurse naturale: alimente, vi-
tamine, minerale, enzime, amino-
acizi, substanțe fitochimice din
plante, care acționează atât în pre-
venție cât și spre vindecare. De
aceea legumele, fructele și condi-
mentele pot fi folosite pentru a ne
consolida și a hrăni organismul.
Le putem integra în dieta zilnică
sau le putem utiliza mai intens la
nivel curativ. 

Atunci când există un discon-
fort sau ne îmbolnăvim, pe lângă
utilizarea lor în alimentație,
ceaiuri sau băi din plante, putem
folosi concentrate lichide, siropuri
etc. Acestea vor aduce organismu-
lui o concentrație mai mare de in-
grediente active, oferindu-i
ajutorul necesar pentru recă-
pătarea echilibrului.
● Pătrunjelul (Petroselium
crispum). Frunzele de pătrunjel
reprezintă o sursă excelentă de vi-
tamina A, B (chiar B12 în cantități
foarte mici) C și K și este clasat în
fitoterapie în categoria plantelor
cu acțiune diuretică. Atât frunzele
cât și rădăcina oferă echilibru sis-
temului urinar, iar rădăcina poate
fi utilizată și atunci când avem
pietre la rinichi. Pătrunjelul este
interesant și în procesele menstru-
ale, putând chiar declanșa men-
struațiile (în doze terapeutice și
numai sub urmărire profesională). 
● Hreanul (Armoracia rusti-
cana). De la hrean folosim
rădăcina, care este un foarte bun
decongestionant. Are proprietatea
de a lichefia mucusul, este un ex-
celent expectorant și se  folosește

în congestiile respiratorie,
atenuând afecțiunile căilor respi-
ratorii. De asemenea, hreanul
stimulează și procesele digestive,
contracarând insuficiențele hepa-
tice și ale pancreasului. Tonifiant
al sistemului imunitar și având un
conținut ridicat de vitamina C,
hreanul este și antibacterian, anti-
septic și diuretic.

● Dafinul (Laurus nobilis).
Foarte folositor pentru problemele
comune de digestie (gaze,
balonări etc.), dafinul are și o acți-
une antiseptică, chiar și antibacte-
riană și antivirală, ce pot fi
interesante în caz de gripă, afecți-
uni ORL sau afecțiuni care au
origine fungică. În extern, uleiul
esențial are acțiune analgezică, cu
efecte pozitive în cazul durerilor
articulare sau reumatism.

● Oregano (Origanum vulgare).
Mai puțin cunoscut, frunzele și in-
florescențele sale au proprietăți
calmante și relaxante asupra mus-
culaturii, aducând o căldură plă-
cută care favorizează reducerea
durerii. Oregano este recunoscut
pentru proprietăţile expectorante
și efectul său antispasmodic. In-
fuzia de oregano este foarte utilă
în caz de bronșite, tuse, gripe sau
răceli. Este de asemenea un foarte
bun antibacterian digestiv, ame-
liorând digestia și reducând gazul
intestinal. 

Ca de obicei, vă sfătuim să
cereți avizul medicului de familie,
farmacistului sau terapeutului
înainte de a începe orice cură na-
turistă, pentru a beneficia din plin
de efectele extraordinare ale in-
gredientelor pe care le folosiți și a
le evita pe cele potențial 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 la: 514-240-4940 |
herboristelaval@gmail.com    
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Fabricant de produse naturale
Tincturi * Unguente * Siropuri * Capsule

Nutritie terapeutica
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Infecția cu COVID-19 vs.
gripa sezonieră: care sunt
diferențele?
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Top 10 cei mai mortali viruși de pe Pământ
Numărul virușilor existenți pe
planeta noastră este enorm.
Doar la mamifere numărul
acestora se ridică la 320,000,
însă nu există vreo formă de
viață pe care virușii să nu o
poată infecta! Cei mai letali
dintre ei cauzează moartea a
15 milioane de persoane
anual. Mai jos, o trecere în re-
vistă a acestora.
●Rotavirusul. Cunoscut și ca „ucigașul de
copii”, acest virus cauzează moartea a
peste jumătate de milion de copii anual.
Rotavirusul este cea mai frecventă cauză
de diaree severă la sugar și copilul cu
vârsta până la doi ani. Există mai multe
tipuri de rotavirus, motiv pentru care copiii
pot face boala de mai multe ori. Dacă nu
sunt vaccinați, aproape toți copiii vor face
cel puțin un episod de infecție cu rotavirus
până la vârsta de 5 ani.

●Virusul variolei. Niciun alt virus nu a
făcut atâtea victime omenești de-a lungul
istoriei ca acesta. Cu o rată a mortalității de
până la 90%, se estimează că virul variolei

a ucis între 300 și 500 de milioane de per-
soane doar în secolul XX. Grație medicinii
moderne care a produs un vaccin, variola a
fost eradicată în lume.
● Rujeola. De-a lungul istoriei, virusul ru-
jeolei a cauzat enorm de multe pierderi de
vieți omenești. Doar în ultimii 150 de ani el
a omorât circa 200 de milioane de persoane,
iar la ora actuală rata mortalității se situează
la 197,000 de decese anual. Rujeola poate fi
însă foarte bine prevenită prin vaccin.
● Virusul denga. Acesta este un alt virus
mortal cu care omenirea s-a confruntat de-
a lungul timpului. El provoacă febra denga
și se transmite la om prin mușcătura unui
țânțar infectat din specia Aedes, o specie
tropicală. Endemic în 110 țări, acest virus
infectează peste 100 milioane de oameni în
fiecare an, provocând 20,000 de decese.
● Febra galbenă. Unul din cei mai mari
ucigași din istorie este și virusul care
cauzează febra galbenă, o boală răspândită
tot de ţânţari, frecventă în Africa de Sud şi
în regiunile din sudul deşertului Sahara. La
ora actuală, acest virus îmbolnăvește
200,000 de persoane anual la nivel mondial
dintre care 30,000 mor. Este așadar o boală
cu risc crescut de moarte: circa 15% din cei
infectați. Nu există cură, dar poate fi pre-
venită prin vaccin.
● Influenza. Toată lumea face la un mo-
ment dat o gripă și pentru majoritatea, deși

nu e o plăcere, această îmbolnăvire nu
înseamnă ceva grav. Totuși, influenza
provoacă încă până la 500,000 de decese
anual în lume. Cea mai mortală pandemie
din istorie a fost cea de Gripă Spaniolă, care
la sfârșitul Primului Război Mondial a ucis
între 50 și 100 de milioane de persoane.
● Virusul turbării. Această boală este
temută încă din antichitate. Până în 1885,
când Louis Pasteur a descoperit vaccinul
împotriva turbării, aproape toate persoanele
infectate mureau în chinuri groaznice. In-
fecția se declanșează atunci când o per-
soană este mușcată sau zgâriată de un
animal care poartă virusul - în general câini
sau lilieci. În ziua de azi, aproape 60,000 de
persoane mor anual de turbare, majoritatea
în Africa și Asia de Sud, unde vaccinul e
mai puțin disponibil.

● Hepatita B. Virusul hepatitei B (VHB)
atacă ficatul, îmbolnăvind fie de cancer, fie
de ciroză. În fiecare an se înregistrează 30
de milioane de cazuri noi de infectare cu
acest virus. La ora actuală, VHB deține
recordul la numărul de decese cauzate anual
în lume de către un virus: 700,000. El este
până la 100 de ori mai infecțios decât
virusul HIV/AIDS, însă și îmbolnăvirea cu
hepatita B poate fi prevenită prin vaccin.
● Hepatita C. Deși rata mortalității da-
torată acestui tip de hepatită este mai mică
decât în cazul precedentei, această boală

face la rândul ei numeroase victime: circa
350,000 în fiecare an. Deși cele două afecți-
uni sunt cauzate de viruși hepatitici complet
diferiți, căile de transmitere pentru he-
patitele B și C sunt, în principiu, aceleași:
prin sânge și produse de sânge, prin inter-
mediul drogurilor injectabile, pe cale sexu-
ală și de la mamă la făt.
● Ebola și virusul Marburg. În secolul
XXI, virușii care înspăimântă cel mai mult
sunt Ebola și Marburg - potențial, aceștia
sunt cei mai mortali de pe Pământ. Simp-
tomele pe care le provoacă sunt înfioră-
toare, ambele fiind febre hemoragice. Nu
avem încă un tratament eficace împotriva
lor, nu există vaccin, iar rata de mortalitate
poate urca până la 90%.
● HIV/AIDS. În prezent, circa 40 de mi-
lioane de oameni sunt infectați cu HIV. Din
păcate, doar aproximativ jumătate din aceș-
tia au acces la medicamentele necesare
tratamentului, ceea ce face ca numărul de-
ceselor provocate de acest virus să fie încă
șocant de mare. Potrivit estimărilor, la nivel
mondial se înregistrează aproape două mi-
lioane de decese anual din cauza
HIV/AIDS, iar în ultimii 30 de ani virusul a
răpus 25 de milioane de vieți.

ACCENT MONTREAL

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexan-
dru Nicolescu-Zinca, director la Super-
cliniques GMF-Réseau.
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Cum funcţionează mesajele subliminale?

Sunt posibile două abordări
ale problemei: vă pot cere să
citiţi acest articol pur şi sim-
plu ori, dacă nu vreţi, vă pot
cere acest lucru în alt mod.
Cum? Prin intermediul me-
sajelor subliminale! Nu cre-
deţi că funcţionează? Citiţi
acest articol şi vă veţi
convinge! Îl veţi citi? Oare
cum v-am convins să-l citiţi?

Ce sunt mesajele subliminale?
Mesajele subliminale reprezintă stimuli

de diverse forme (vizuali ori auditivi) care
nu sunt percepuţi în mod conştient de către
un individ. Aceste mesaje, pentru a-şi
merita numele, trebuie să dureze o perioadă
scurtă ori să fie astfel transmise încât
creierul să nu le poată înregistra conştient.
Altfel spus, este vorba de informaţie care
ajunge la creier, dar individul nu devine
conştient de ea.

Suntem bombardaţi cu astfel de infor-
maţii în mod curent. Problema care ne in-
teresează este dacă în situaţia în care cineva
decide să ne transmită astfel de informaţii
urmărind anumite scopuri, aceste mesaje ne
influenţează în vreun fel deciziile.

Mesajele text: James Vicary și
vânzările de popcorn

Probabil că cel mai faimos episod al
controversatei istorii a mesajelor sublimi-
nale este cel întâmplat în 1957 în Statele
Unite, când patronul unei firme din New
Jersey, James Vicary, l-a convins pe pro-
prietarul unui cinematograf să fie de acord

cu promovarea unor produse (floricele şi
Coca-Cola) prin intermediul unor cadre de
foarte scurtă durată (0,03 secunde) în
proiecţie, repetate pe tot timpul filmului.
„Studiul” s-a desfăşurat pe perioada a 6
luni, mii de americani fiind astfel atraşi într-
un „joc” de care nu aveau habar. Cele două
mesaje erau: „Beţi Coca-Cola” şi „Mâncaţi
floricele de porumb”. Vicary a susţinut că
vânzările la Coca-Cola au crescut cu 18%,
iar cele la floricele cu 58%.

Presa a preluat şi umflat ştirea, prezen-
tând-o ca pe descoperirea secolului în psi-
hologie. Vicary a devenit vedetă.

Dezbateri furibunde au avut loc pentru a
lămuri cât de periculoasă este noua tehnică
de propagandă şi care-i sunt limitele. CIA a
realizat un raport care a arătat că influenţa
mesajelor subliminale, dacă există, este
limitată şi din punct de vedere operativ lip-
sită de interes. De asemenea, experimente
ulterioare nu au reuşit să confirme eficienţa
acestui tip de manipulare. Cu toate acestea,
Comisia Federală a Comunicaţiilor din
SUA a interzis difuzarea mesajelor subli-
minale în mass-media americană. Și în
România legea privind publicitatea sta-
bileşte că „se interzice publicitatea care este
subliminală”.

În anul 1962, în cadrul unui show de
televiziune, James Vicary a recunoscut că a
falsificat rezultatele experimentului său, în
fapt acestea fiind nesemnificative sub as-
pectul influenţei exercitate asupra voinţei
de a cumpăra sau nu a clienţilor cine-
matografului respectiv. Dar cutia Pandorei
fusese deschisă. În anii următori cercetările
au continuat.

Mesajele audio: Experimentul lui
Anthony Greenwald, 1991

Trebuie spus că în decursul anilor aşa-

zisa capacitate de influenţă a mesajelor sub-
liminale a fost folosită cu destul succes de
către comercianţi. Astfel, s-au vândut şi se
vând produse audio care vă fac să aveţi o
mai mare încredere în dumneavoastră, care
să vă îmbunătăţească memoria etc. Piaţa
americană a produselor subliminale este de
zeci de milioane de dolari anual. În această
idee, de a observa dacă există vreun fel de
influenţă a mesajelor audio asupra încre-
derii în sine şi a a respectului de sine, psi-
hologul Anthony Greenwald a organizat
experiment un experiment în 1991.

Subiecţii experimentului au fost îm-
părţiţi în două grupe. Cei din primul grup
voiau să-şi îmbunătăţească memoria, pe
când cei din grupul al doilea urmăreau să-şi
ridice nivelul de respect de sine. La ter-
minarea experimentului, care a durat o lună,
timp în care subiecţii şi-au ascultat casetele
cu mesaje subliminale, membrii celor două
grupuri, fără excepţie, au afirmat că pro-
gresele resimţite în urma „terapiei” cu
tehnica subliminală sunt semnificative.

Anthony Greenwald a fost însă de altă
opinie atunci când şi-a scris raportul în
urma experimentului. Motivul? Fără ştirea
subiecţilor, distribuise casetele cu mesaje
subliminale pentru îmbunătăţirea memoriei
celor care doreau să-şi crească respectul de
sine, iar pe cele privind respectul de sine
subiecţilor interesaţi de memorie...

Procesul Judas Priest
În anul 1985 doi tineri, James Vance şi

Raymond Belknap, au încercat să se sinu-
cidă. Primul a reuşit să supravieţuiască, al
doilea a murit din cauza rănilor provocate
prin împuşcare. Familiile acestora au fost
convinse că cei doi au fost împinşi spre si-
nucidere de nimic altceva decât de melodia
„Better By You, Better Than Me” a for-
maţiei Judas Priest, care conţine mesajul

subliminal „Do it!”. În consecinţă, cele
două familii au cerut drept despăgubiri mai
mult de 6 milioane de dolari. Surprinzător
ori nu, judecătorii au respins cererea şi au
declarat formaţia de rock nevinovată, pe
motiv că nu sunt dovezi suficiente pentru a
se considera că un mesaj subliminal poate
convinge o persoană să se sinucidă.

Și totuși funcționează!
Experimentul lui Steven Neuberg

În anul 1988 a fost efectuat un experi-
ment condus de psihologul Steven Neuberg
(Carnegie Mellon University), care a ur-
mărit să constate dacă mesajele subliminale
au vreun efect în potenţarea unor tendinţe
deja existente la indivizi.

Astfel, două grupuri, unul format din
persoane cu înclinaţie către cooperare, iar
celălalt din persoane obişnuite cu spiritul de
competiţie, au fost supuse unui „bombar-
dament” cu mesaje subliminale ce accen-
tuau spiritul de cooperare ori cel de
competiţie, după caz. Apoi subiecţii au fost
implicaţi în jocuri în care cele două trăsă-
turi erau importante în punctele câştigate.
Rezultatele au arătat că atât într-un caz (al
celor înclinaţi spre cooperare), cât şi în
celălalt (cei cu spirit de competitori) încli-
naţiile naturale au fost accentuate în urma
aplicării mesajelor subliminale.

Avantajul Internetului este că oferă
aproape orice informaţie într-o fracţiune de
secundă. Dezavantajul este că le oferă fără
discernământ. Discernământul asupra va-
lorii informaţiilor ţine de cititor. Informaţii
despre mesajele subliminale sunt din abun-
denţă pe Internet, atât în limba română, cât
mai ales în limba engleză. Din păcate,
foarte multe dintre aceste informaţii sunt
false. De pildă, de multe ori experimentul
cu floricelele şi Coca-Cola este prezentat
fără a se menţiona că autorul a recunoscut
că a minţit atunci când a făcut publice rezul-
tatele.

Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de
faptul că acestea au o oarecare influenţă în
conjuncturi anume, de favorizare a unor
tendinţe deja existente, aşa cum a fost ară-
tat în experimentul din 1988. Probabil că
mult mai periculoase sunt însă mesajele
supraliminale, reclamele mincinoase care
spun o poveste nereală despre un produs,
propaganda politică fără scrupule etc.

www.scientia.ro

Scientia.ro este un site de popularizare a
științei și de demontare a miturilor
pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zil-
nic articole și știri, are o secțiune de
bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să spri-
jine acest demers de transmitere a infor-
mației științifice pe înțelesul tuturor pot
dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS
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Căutăm o persoană onestă și cu experiență
pentru a face ordine și curățenie într-un
apartament, de două, trei ori pe săp-
tămână. Sunați/lăsați un mesaj pentru Bev
la 514-731-2176 sau textați la 718- 871-
7126.

Regency Nannies, o agenție de recrutare
specializată în plasarea de bone, menajere
și îngrijitoare, caută candidați/candidate
pentru familii în regiunea Montreal și
Laval. Candidatul ideal are cel puțin 6 luni
de experiență, este responsabil și posedă
referințe verificabile. Familiile cu care lu-
crăm au nevoi diferite, astfel că Regency
Nannies poate oferi frecvent posturi la
timp parțial și plin. Persoanele care doresc
să lucreze în acest domeniu într-un mediu
plăcut și stimulant sunt rugate să sune la
514-344-0099, Elsa.

Compania Systèmes Sous-sol Québec an-
gajează lucrători în construcții. Nou-
veniții sunt bineveniți. Experiența în
domeniul construcțiilor nu este necesară,
compania oferă programe de pregătire in-
tensivă. Posibilitate de avansare, muncă pe
tot parcursul anului, salariu competitiv,
asigurare după trei luni. Postulați la
rh@soussol.ca. Info: 514-334-7824, ext.
232 | www.soussol.ca.

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.

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.

Apartament 3½ situat pe boul. Newman,
în Lasalle. Aproape de școală și grădinițe,
la 5-7 minute de stația de metrou An-
grignon. Frigider, aragaz, încălzire și apă
incluse. Curte interioară cu piscină și par-
care exterioară 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,
autobuz, metrou. Căutăm persoane li-
niștite, ideal cuplu, nefumători. 890$/
lună. Sunați la 514-465-4877.

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

Cu nespusă durere, soția Carmen și fiul
Matei Dan cu familia sa, anunță decesul
celui ce a fost soț și tată, Cătălin Dan
(1949-2020). Un om bun, un intelectual
adevărat, rafinat și glumeț, plecat subit și
prea devreme dintre noi, el lasă în doliu și
pe sora sa Alina și familia ei. Înmor-
mântarea va avea loc vineri, 6 martie, ora
11:00, la Cimitirul Côte-des-Neiges din
Montreal.

Cetățean canadian, 170/78, educație mi-
litară și studii juridice canadiene, NE-
FUMĂTOR caut relație serioasă cu o
doamnă cu condiții și valori morale
asemănătoare, între 40 și 50 ani. Răspund
cu plăcere la mesaj text sau cel: 438-876-
0543.

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

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 du-
minică şi de sărbători mari la orele
10:30 a.m. Adresa: 1690 Avenue De l'Église,
Montreal, H4E 1G5. www.sfnicolaemtl.com.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: du-
minica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântu-
lui 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-Eustache, 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 cu hramurile
Acoperământul Maicii Domnului și Sfinţii
Mari Împăraţi şi Întocmai cu Apostolii, Con-
stantin şi Mama Sa, Elena, din Pierrefonds
& West Island vă invită să participaţi la
Sfânta Liturghie şi Universul Catehetic al
Copiilor, duminica începând cu ora 11:45.
Preot paroh: Ioan Felicean Zinca. Tel. 514-
714-2762. Adresă: Paroisse Saint-Raphaël-
Archange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. 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

VACANȚĂ LA
MYRTLE BEACH

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

www.myrtlebeachvacations.ca
514.993.6508 | 514.354.9943

IMOBILIARE

MATRIMONIALE

DECESE
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Simona Halep (28 de ani, 2
WTA) a început cu succes
acest an: ea a atins semifinalele
la Australian Open și s-a impus
la Dubai. Pentru prima dată, în

presezon, Simona s-a antrenat
în afara României, la Dubai.

„Pentru prima dată în viața
mea am reușit să fac pasul de a
mă antrena în afara României.

A fost așa, un val de încredere,
un val de putere ca să pot
munci la nivel maxim pentru
începutul de sezon. Așa cum s-
a văzut, a meritat”, a declarat
Halep conform TV Digi Sport,
citat de Gsp.ro.

Simona Halep are și un nou
om de încredere, Artemon
Apostu-Efremov.

„Arti a venit în echipa
noastră, ne înțelegem foarte
bine. Consider că un aer proas-
pat, din când în când, ajută
foarte mult orice sportiv, nu
doar pe mine. A fost multă
energie pozitivă în echipă, mai
ales că s-a întors și Darren”, a
mărturisit Halep potrivit
aceleiași surse citate.

Simona Halep, despre
antrenamentele sale în
afara României

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

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

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

TENIS

SSiimmoonnaa  HHaalleepp,,  nnoommiinnaalliizzaattăă
llaa  ttiittlluurriillee  ddee  cceeaa  mmaaii  
ffrruummooaassăă  lloovviittuurrăă  șșii  
jjuuccăăttooaarreeaa  lluunniiii  ffeebbrruuaarriiee

Simona Halep a fost nomina-
lizată la două categorii în anchetele
WTA pentru luna februarie: cea
mai frumoasă lovitură și jucătoarea
lunii, scrie Hotnews.ro.

Pe 22 februarie ea a câștigat al
20-lea titlu în circuitul WTA, im-
punându-se în finală în fața Elenei
Rybakina (Kazakhstan), scor 3-6,
6-3, 7-6(5). Halep candidează pen-
tru cea mai frumoasă lovitură a
lunii cu un passing reușit în setul
decisiv al acestei finale, la scorul
de 5-5, 15-30. 

Pe lista jucătoarelor nomina-
lizate pentru cea mai frumoasă
lovitură se mai găsesc elvețianca
Belinda Bencic (în partida cu Sve-
tlana Kuznetsova, Sankt Peters-

burg, optimi), poloneza Magda
Linette (în partida cu Shuai Peng,
Hua Hin, optimi), iberica Garbine
Muguruza (în partida cu Kim Clij-
sters, Dubai, turul I), tunisianca
Ons Jabeur (în partida cu Simona
Halep, Dubai, optimi) și cehoaica
Barbora Strycova (în partida cu
Petra Martic, Doha, turul I).

Pentru titlul de jucătoarea lunii
februarie au mai fost nominalizate
Kiki Bertens (și-a apărat trofeul
câștigat anul trecut la Sankt Peters-
burg) și Aryna Sabalenka (a cucerit
titlul de la Doha).

Votul se desfășoară pe site-ul
www.wtatennis.com și se înche-
ie sâmbătă, 7 martie, la miezul
nopții.

TENIS

LLaauurraa  CCoommaann,,  ddiinn  nnoouu  
ccaammppiiooaannăă  eeuurrooppeeaannăă  llaa
ppuuşşccăă  aaeerr  ccoommpprriimmaatt  1100
mmeettrrii

Sportiva Laura Georgeta Coman
a cucerit a doua sa medalie de aur
consecutivă în proba puşcă aer
comprimat 10 metri la Campi-
onatele Europene de tir sportiv,
desfășurate la Wroclaw, în Polonia,
informează Agerpres.

Coman s-a impus în finală cu
251,2 puncte, fiind urmată de ru-
soaica Anastasia Galaşina, 251,1
puncte, şi de sârboaica Andrea

Arsovic, 228,9 puncte.
Laura Coman, calificată la JO

2020, obţinuse biletul pentru finală
cu al treilea punctaj din calificări,
629,6 puncte, devansată de Jenny
Stene (Norvegia), 632,3, şi de
Galaşina, 630,9 puncte.

O altă româncă, Roxana Sidi, s-
a clasat pe locul 14, cu 627,1
puncte, iar Eliza Alexandra Molnar
a încheiat pe 71, cu 619,2 puncte.

TIR SPORTIV

BBiiaannccaa  AAnnddrreeeessccuu,,  aapprrooaappee  ddee
rreevveenniirreeaa  îînn  cciirrccuuiittuull  WWTTAA

Bianca Andreescu nu a mai
jucat din octombrie 2019, de la
Turneul Campioanelor, însă
antrenorul său, Sylvain Bru-
neau, spune că recuperarea sa
pentru accidentarea de la ge-
nunchi decurge bine. Potrivit
acestuia, Bianca Andreescu ar
mai avea nevoie doar de câteva
zile pentru a fi aptă de joc.

Astfel, ocupanta locului 4
WTA ar putea reveni pe teren la
Indian Wells, turneu pe care l-a
cucerit anul trecut. Indian Wells
se va disputa în intervalul 11-22
martie iar Simona Halep este și
ea așteptată să participe.

Bianca Andreescu

Simona Halep
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie). 
Sănătate: Este o perioadă bună pen-
tru reconectare și relaxare, pentru a

te îngriji de propriul corp și psihic. Dragoste: Ești
la o răscruce de drumuri și ești foarte tentat să o iei
spre ceva nou, pentru că nu vrei să mai privești
înapoi. Financiar: Banii vin şi pleacă, e o ade-
vărată vânzoleală prin bugetul tău.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Așa cum îți așterni, așa
vei dormi, iar zicala se potrivește

perfect stării tale de sănătate. Dragoste: Viitorul se
trasează acum în linii mult mai clare în cuplu şi îți
asumi responsabilități serioase alături de jumătatea
ta. Financiar: Ești un pic cam agitat şi te-ai putea
arunca în cheltuieli nu tocmai necesare, atras de
obiecte care îți fac cu ochiul.  

GEMENI (21 mai - 21 iunie). 
Sănătate: Îngrijește-te mai mult
de felul cum îți alimentezi corpul
și spiritul. Dragoste: Privește atent

la toate avertismentele pe care le primești pe di-
verse căi, pentru că sunt semnale subtile că ceva
urmează să se întâmple în viața sentimentală. Fi-
nanciar: Nu te aventura spre prima ofertă. In-
formează-te atent cu privire la condiții şi clauze.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul
aşa că ar fi de dorit să faci ceva

pentru a-ţi întări sistemul imunitar. Dragoste:
Viața ta amoroasă e intensă acum, apar şanse cu
totul speciale de iubire în calea ta. Financiar: Este
foarte posibil să-ți crească veniturile, să ți se ofere
o promovare. E momentul să îți reevaluezi posibili-
tățile financiare și să te ocupi serios de datorii. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi nu
ezita să-ți schimbi stilul de viață și

regimul alimentar. Dragoste: Iubirea îți poate ieși
în cale în cele mai neașteptate și mai puțin roman-
tice locuri. Financiar: Nu e momentul marilor de-
cizii financiare. Evită împrumuturi suplimentare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.) 
Sănătate: O suferință mai veche
poate reveni din nou în prim-plan.
Dragoste: Ești mai îndrăzneț în a-ți

exprima sentimentele și mai interesat de stabilitatea
unei relații.  Financiar: Este posibil să-ți parvină o
sumă de bani la care nu te aștepți, lucru ce te în-
deamnă la o schimbare de perspectivă privind
sursele tale de venit.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună
formă, riscul să te molipseşti de vreo
boală e cam mare, ai grijă pe unde

mergi şi cu cine intri în contact. Dragoste: Nimic
nu pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu. Fi-
nanciar: Dacă cineva îţi este dator, este vremea să-
l mai tragi de mânecă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu ai de ce să te plângi,
dar ar fi bine să te documentezi mai
mult pe tema unui stil de viață sănă-

tos. Dragoste: Ești foarte atrăgător în ochii
partenerului (existent sau potențial) prin sensibili-
tatea și profunzimea de care dai dovadă. Finan-
ciar: Banii sunt în trend ascendent, însă trebuie să-i
gestionezi cu înțelepciune.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Totul e OK,  ba chiar are
loc un eveniment care declanșează
o nouă direcție în stilul tău de viață.

Dragoste: Ia-o mai ușor şi parcurge etapele oblig-
atorii ale construcției unei relații solide. Financiar:
Lucrurile îți sunt favorabile, cu condiția să nu te
angajezi în cheltuieli nesăbuite.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Problemele sunt de ordin
emoțional, dar dacă psihicul nu e la
cote maxime, sănătatea în ansamblu

are de suferit. Dragoste: Ești greu de citit de către
partener, îți maschezi emoțiile și refuzi să vorbești.
Fără comunicare lucrurile riscă însă să se deteri-
oreze. Financiar: Ai grijă să nu-ți pierzi simțul mă-
surii la speculații financiare și cheltuieli. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.) 
Sănătate: Ești într-o formă de zile
mari, iar vitalitatea merită investită

în activităţi cu un mare consum de energie.
Dragoste: Viața sentimentală este foarte agitată,
dar e o tensiune cu două direcții de interpretare: ori
totul explodează şi tinde spre conflict, ori explozia
este una pozitivă. Financiar: O altă sursă de venit
se poate ivi de unde nici nu te aștepți. 

PEŞTI (19 februarie - 20  martie)
Sănătate: Nu te preocupă prea mult
starea de sănătate, dar nici să ignori
micile semnale de alarmă nu e bine.

Dragoste: E o perioadă de vârf pentru tine, se pare
că primăvara te va invada pe plan sentimental. Fi-
nanciar: Este un moment prielnic pentru schimbări
de anvergură, pentru proiecte pe termen lung. 

BBAANNCCUURRII
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SSUUDDOOKKUU

☺Doctorul: Mi-aţi ascultat sfatul
şi aţi dormit cu fereastră des-
chisă?
Pacientul: Da domnule doctor, așa
am făcut.  
Doctorul: Și v-a dispărut complet
astmul de care sufereaţi? 
Pacientul: Nu, dar mi-au dispărut
ceasul, televizorul şi laptopul.

☺Soţia: Iubitule, ai observat? Am
cumpărat o perie nouă pentru
toaletă. 
Soțul: Am văzut, dar prefer totuşi
hârtia igienică.

☺- Dragă, frigiderul e cam gol,
faci și tu ceva de mâncare?
- Auzi, mie să nu-mi vorbești cu
fă, ai înțeles?

☺Bulă la ora de anatomie:
- Cum se numesc ultimii dinți
care ne apar?
- Proteză, domnule profesor...

☺Dacă mergeți la spital cu febră
și vă țin cu orele în sala de
așteptare fără să vă bage în seamă
cineva, strigați tare: „Mai bine nu
mai veneam din China!”

☺Tati, ce e aia un idiot?
- În general, un idiot este o
persoană care dă o explicație
ambiguă şi lungă, din care
persoana cu care discută nu
înțelege mare lucru, înțelegi?
- Nu...

☺- Iubitule, am găsit niște
pantofi superbi!
- Bine că i-ai găsit, că de
cumpărat  nici nu se punea pro-
blema!

☺- Căsătorit?
- Da, de 25 de ani!
- Copii aveți?
- Da, doi.
- Animale?
- Nu, sunt educați, se poartă fru-
mos!

☺- Câte kile ai?
- Dacă îmi trag burta, 110.
- Și dacă n-o tragi?
- Nu știu, că nu văd cântarul.

☺- Bulă, taică-tu nu te mai ajută
să-ți faci temele?
- Nu doamna profesoară, ultimul
3 l-a jignit profund.

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