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Revenim asupra unor
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a călători, studia sau
lucra în Canada. Vize,
AVE, reguli dictate de
pandemie, permise de
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Semnalăm apariția unei noi
publicații la Montreal: revista
de literatură și cultură Repere
literare, care se tipărește de
trei ori pe an. Primele două
numere au văzut deja lumina
tiparului, impresionând prin
conținut și calitate grafică. Al
treilea număr din 2021 este în
pregătire pentru luna decem-
brie.
CORINA DIANA HAIDUC
corina.haiduc@accentmontreal.com

„O valoare autentică
este un reper. Rolul revis-
tei noastre este de a pro-
mova literatura și arta
prin publicarea celor mai
talentați creatori și a de-
veni prin această misiune

un « reper literar ». Punem accent cu
precădere pe evidențierea creativității, ar-
moniei și a mesajelor pozitive cu efect
benefic asupra cititorilor,” scrie Leonard I.
Voicu, președintele Asociației Canadiene a
Scriitorilor Români (ACSR), în cuvântul de
început al primului număr al revistei Repere
literare.

Mihai Eminescu este reperul absolut al
culturii și spiritualității românești, la care se
raportează omul-creator în arta sa. Ca sim-
bol, bustul lui Mihai Eminescu se găsește
pe coperta revistei. Este imaginea bustului
sculptat de Petru Ilie Birău și adus la Mon-
treal de către dl Leonard I. Voicu în 2019.

Revista este realizată în colaborare cu
ACSR și Cenaclul Mihai Eminescu și a

ajuns deja la al doilea număr. Ea răspunde
nevoii de cultură a românilor din Canada şi
de pretutindeni. 

Prin intermediul videoconferințelor
putem fi în contact direct indiferent de
meridianul pe care ne aflăm, dar scrierea,
de orice natură ar fi ea, este calea deja con-
firmată care unește inima și sufletul celui
care scrie cu cel care citește. Emoțiile așter-
nute pe hârtie se oglindesc, se răsfrâng în
propriile trăiri și experiențe și stabilesc un
contact nevăzut, dar atât de plăcut. În re-
vista Repere Literare venim în contact cu
oameni de valoare și operele lor, fie scri-
itori, fie muzicieni, fie artiști plastici. Proză,
poezie, interviuri, reportaje documentare,
articole inedite de istorie, muzică, pictură,

enigme și actualități - iată câte puțin din
cuprinsul bogat care-l conține. 

Din colectivul de redacție amintim pe:
Leonard I. Voicu (redactor șef), Corina
Diana Haiduc, Viorica Petruț Băetu, Ro-
dica Vinca, Carmen Ileana Ionescu și
Daniela Cupșe Apostoaie. D.H.Silvian a
avut un rol important în concepția grafică a
revistei.

Efervescența culturală a românilor din
Canada este exprimată cu succes în paginile
acestei noi reviste. Prezentarea grafică de
excepție, redactarea, calitatea articolelor și
a fotografiilor, totul denotă profesionalism,
iar nume ca Doina Hanganu Bumbăcescu,
Mircea Gheorghe, Jacques Bouchard,
Veronica Pavel Lerner, Elena Buică,

Cătălina Stroe, David Kimel, Milena
Munteanu, Rodica Vinca, Marc Marinescu
Constantin, Leonard I. Voicu și mulți alții
îmbogățesc nivelul cultural și artistic al re-
vistei.

Cititorii nostalgici și pasionați cărora le
place mirosul de hârtie tipărită și să
mângâie foaia lucioasă și fină, se pot adresa
dlui Leonard I. Voicu la 514-910-6738 sau
leonardvoicu@gmail.com.

Lectură plăcută!

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

„Repere literare”, o nouă revistă de literatură
și cultură la Montreal

accentmontreal.com face diferenţaÎntr-un Quebec plin de accente

COMUNITATE
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Palierul guvernamental mu-
nicipal este cel care din foarte
multe puncte de vedere ne
afectează cel mai mult viața
de zi cu zi. În teorie, acesta
este nivelul la care distanța
dintre guvernanți și cetățeni
este cea mai redusă. Cum
este el organizat?

SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Încadrate de Loi sur les
élections et les référendums
dans les municipalités,
alegerile municipale din
Quebec au loc la dată fixă: în
prima duminică a lunii

noiembrie, la fiecare patru ani. Anul acesta
ele se vor desfășura pe 7 noiembrie.

La Montreal, pentru a facilita aplicarea
măsurilor sanitare în vigoare, scrutinul se
va ține pe durata a două zile, 6 și 7 noiem-
brie. Votul anticipat va avea loc pe 31 oc-
tombrie, montrealezii având și de data
aceasta o zi în plus - 30 octombrie - la dis-
poziție.

Ce votăm la aceste alegeri?

Primari, consilii, paliere
locale și supralocale

Municipalitățile, structuri de bază ale
palierului local, au puteri de intervenție în

multiple domenii, inclusiv amenajarea te-
ritoriului și planificarea urbană, axele ru-
tiere municipale, alimentarea cu apă
potabilă, dezvoltarea comunitară și cultu-
rală etc. De asemenea, municipalitățile au
putere de taxare și evaluare funciară.

Scrutinele municipale permit alegerea
membrilor consiliului unei municipalități
locale. Reprezentanții aleși, întruniți în
consiliu, reprezintă populația. Rolul lor
este de a lua decizii cu privire la orien-
tările și prioritățile municipalității pe care
o reprezintă. În Quebec există peste 1,100
de consilii municipale.

Consiliul unei localități cu mai puțin
de 20,000 de locuitori este compus dintr-
un primar și șase consilieri municipali,
dacă respectiva municipalitate nu a decis
divizarea teritoriului său în districte elec-
torale. Atunci când nu există o astfel de
regulă, cetățenii votează pentru toate pos-
turile de consilieri, precum și pentru cel
de primar.

Localitățile de peste 20,000 de
locuitori sunt împărțite în cel puțin opt
districte electorale, fiecare dintre acestea
fiind reprezentat de un consilier. Prin ur-
mare, consiliul este format din cel puțin
opt consilieri plus primarul. La alegeri
cetățenii votează pentru postul de consilier
în. districtul lor și pentru cel de primar,
după cum se arată pe site-ul ministerului
Afacerilor municipale.

La Montreal, consiliul municipal este
format din 65 de aleși: primarul general,
18 primari de arondisment și 46 consilieri
municipali. Consiliul municipal astfel for-
mat reprezintă principala instanță de-

cizională a orașului Montreal. Acest for
adoptă bugetul, regulamentele municipale,
programele de subvenții și acordurile gu-
vernamentale.

Arondismentul este o diviziune ad-
ministrativă a orașului. La acest nivel se
iau decizii și se adoptă regulamente în ma-
terie de urbanism, circulație și parcări,
permise, cultură și recreere. Consiliul de
arondisment este compus din primarul de
arondisment, consilieri municipali și con-
silieri de arondisment.

La alegerile din noiembrie a.c., pe
lângă cei 65 de aleși care vor face parte
din consiliul municipal, montrealezii vor
vota și 38 de consilieri de arondisment. În
total, la Montreal, vor fi aleși 103
reprezentanți municipali, iar cetățenii, în
funcție de arondismentul unde locuiesc,
vor vota între două și cinci persoane pen-
tru aceste funcții.

În afară de Montreal, alte șapte mu-
nicipalități din Quebec sunt împărțite
în arondismente.

În unele municipalități, palierul local
al organizării municipale include și
aglomerarea, i.e. o grupare formată din
mai multe municipalități, care are compe-
tențe la nivel de interese colective cum ar
fi: transportul în comun, serviciile de
poliție și pompieri, eliminarea și recupe-
rarea materialelor reziduale, locuințele so-
ciale etc. Este vorba deci de o instanță
responsabilă de gestionarea în comun a
mai multor servicii municipale.

Pe teritoriul Quebecului există 11
aglomerări. Ele sunt alcătuite dintr-o mu-

nicipalitate centrală și municipalități re-
constituite în urma reorganizării munici-
pale din anii 2000-2006. Un consiliu de
aglomerare este format din reprezentanți
aleși ai tuturor municipalităților membre.

Aglomerarea Montreal este formată
din municipalitățile Baie-D'Urfé, Bea-
consfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-
Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland,
L'Île-Dorval, Montréal-Est, Montréal-
Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-
Anne-de-Bellevue, Senneville și
Westmount, Montreal fiind municipali-
tatea centrală.

Există, de asemenea, și municipalități
regionale de județ - municipalités ré-
gionales de comté (MRC). În cadrul unei
MRC sunt regrupate toate localitățile, ru-
rale sau urbane, aflate pe teritoriul său, in-
diferent de talia lor. Vorbim deci de un
palier supralocal ale cărui competențe se
exercită la nivel de planificare regională,
gestiune a materialelor reziduale, servicii
de protecție împotriva incendiilor, dez-
voltare locală și regională etc.

O municipalitate regională de județ
este condusă de un consiliu format din pri-
marii fiecărei localități componente plus
orice alt reprezentant pe care actul de con-
stituire al MRC îl stipulează. Consiliul
este condus de un prefect care fie este ales
de consiliu, fie de către cetățenii care
locuiesc pe teritoriul MRC. În cadrul
alegerilor municipale generale din 7
noiembrie, 18 MRC își vor alege pre-
fectul prin vot universal.

Tot la un nivel supralocal avem și co-
munitățile metropolitane. Există două
astfel de structuri în Quebec, la Montreal
și Quebec. Rolul lor este de a asigura o
mai mare coerență în planificarea și dez-
voltarea teritoriului pe care îl acoperă.
Competențele lor se întind în domenii pre-
cum locuințele sociale, transportul public
și rețeaua rutieră metropolitană, manage-
mentul materiilor reziduale, purificarea
apelor, asigurarea unei bune calități a
aerului, infrastructurile, serviciile și acti-
vitățile cu caracter metropolitan, dez-
voltarea economică și culturală etc.

Comunitățile metropolitane sunt con-
duse de consilii formate din oficiali aleși
în municipalitățile care fac parte din teri-
toriul comunității.

Comunitatea metropolitană Montreal
grupează 82 de municipalități, numărând
circa patru milioane de locuitori. Consiliul
său este format din 28 de membri. Comu-
nitatea metropolitană Quebec este alcătu-
ită din 28 de municipalități, cu o populație
de 800,000 de locuitori. Consiliul său
numără 17 membri.

Care este structura puterii la nivel
municipal?

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Flavia Alexandra Novac, candidată la
alegerile municipale din Laval în districtul
Sainte-Rose

„În patru ani văd Lavalul ca
pe un oraș curat, modern,
avansat sub aspect ecologic,
social și economic, în care
toți locuitorii se simt bine și
sunt mândri că locuiesc aici.”
- Flavia Alexandra Novac

Pe 7 noiembrie, în Quebec, vor avea loc
alegeri municipale. La Laval, pe listele par-
tidului Mouvement lavallois, se află și o
româncă, Flavia Alexandra Novac, care se
prezintă în districtul Sainte-Rose. Născută
în România la Târgu Jiu, Flavia a ajuns în
Canada în 2001, la o vârstă fragedă, cu
părinții și fratele său Cătălin. În rândurile
ce urmează ea își prezintă parcursul per-
sonal și profesional, motivația de a candida
la aceste alegeri, felul în care vede Lavalul
în următorii ani și importanța comunității
pentru un consilier local.

Parcursul personal
Nu am avut ocazia să merg la școală în

România, dar familia mea a considerat în-
totdeauna important să vorbim românește
acasă și să păstrăm tradițiile. Am învățat să
scriu și să citesc în limba română singură.

Aici, în Canada, am făcut un bacalau-
reat în comunicații și marketing și recent
am terminat și un master în resurse umane,
mai precis în dezvoltare organizațională. Pe
parcursul studiilor am fost implicată în di-

verse proiecte și asociații studențești. De
asemenea, alături de profesorii mei, am în-
treprins mai multe cercetări despre leader-
shipul feminin și locul femeilor în mediul
profesional. Este un subiect care mă pa-
sionează.

Cercetarea mea pentru masterat s-a axat
pe problemele profesionale pe care le în-
tâmpină femeile aparținând minorităților
vizibile - deci și o parte din femeile imi-
grante - în comparație cu cele care nu fac
parte din aceste minorități. A fost foarte in-
teresant de analizat diferențele care există
între bărbați și femei la acest nivel și mai
ales între grupuri diferite de femei.

Hobbyuri
Sunt pasionată de pictură. Îmi place să

pictez peisaje și tablouri mai abstracte.
Stilul abstract îmi place foarte mult.

De asemenea, îmi place foarte mult
sportul. Sunt o persoană foarte activă. Merg
cu bicicleta, fac plimbări în natură, joc
volei, fotbal, fac paddleboarding sau kaiac-
canoe. Dacă este frumos afară îmi place să
ies și să fac sport.

Familia
Sunt aici cu părinții, Maria și Florin, și

am un frate mai mare pe care îl cheamă
Cătălin. Am și o nepoțică foarte dulce de
cinci ani, Sofia. Mama a fost ingineră în
România iar aici a făcut un bacalaureat în
Soins infirmiers, profesând apoi ca infir-
mieră cliniciană. Tata, pompier în România,
s-a reprofilat ca șofer de camion.

Interesul vizavi de politica
municipală

În familia mea, politica a fost întot-
deauna un subiect important. La masă vor-
bim foarte des despre politică, ne
interesăm de politică pentru a ști ce se în-
tâmplă în lume.

În urmă cu câțiva ani am avut ocazia
să mă implic într-un partid provincial. Din
acel moment mi-am dat seama cât de im-
portantă este politica și cum ne afectează
pe toți în multe aspecte ale vieții noastre
de zi cu zi.

Am ales să mă implic la nivel munici-
pal pentru a fi mai aproape de cetățeni și
de problemele lor concrete. Îmi doresc să
contribui la ameliorarea calității vieții
locuitorilor din Laval, pentru ca împreună
să facem cartierele acestui oraș mai fru-
moase și mai agreabile pentru orice
cetățean. Împreună să găsim soluții la
problemele reale cu care ne confruntăm în
viața de zi cu zi. Deci, când s-a ivit ocazia,
am ales să mă implic în politica munici-
pală, fără ezitare.

Cum vede Lavalul peste
patru ani

Am crescut în Laval și am foarte mari
ambiții pentru acest oraș. Am văzut evoluția
cartierului în care locuiesc, cunosc pro-
blemele cele mai stringente și știu ce poate
fi schimbat ca să fie mai bine. În patru ani
văd Lavalul ca pe un oraș curat, modern,
avansat sub aspect ecologic, social și eco-

nomic, în care toți locuitorii se simt bine și
sunt mândri că locuiesc aici.

Mi-ar plăcea să lucrez pentru a con-
tribui real la protecția mediului natural din
Laval, foarte prețios și important pentru
locuitorii săi. Suntem foarte mândri că
avem parcuri mari și păduri în cartierele
noastre. Chiar și acum, fiind în plină cam-
panie electorală, făcând porte-a-porte în
districtul meu din Sainte-Rose, nu încetez
să mă minunez de frumusețea pădurii Bois
de l’Équerre care este magnifică, și despre
care cei cu care comunic menționează ce
valoare inestimabilă are pentru iei.

Bineînțeles, aș dori să continuăm să ne
dezvoltăm orașul, dar într-un mod mai in-
teligent, concentrându-ne mai mult pe
modernizarea infrastructurii, pe dez-
voltarea durabilă, cu un cod de urbanism
mai complet.

În general, mi-ar plăcea ca în tot
Lavalul să avem străzi care să fie bine în-
treținute, pentru că inclusiv în Sainte-Rose
există străzi ce au nevoie de lucrări consi-
derabile de îmbunătățire.

Visul meu e să ne păstrăm mediul na-
tural nealterat, să continuam să avem
evenimente culturale și activități pentru
copii, adulți și seniori într-un cadru de ar-
monie între om și natură. În Sainte-Rose
avem o viață de cartier bogată care sperăm
să continue și să se dezvolte.

Nu în ultimul rând, aș dori să contribui
la îmbunătățirea mai multor servicii mu-
nicipale, ca de exemplu deszăpezirea și
gestionarea deșeurilor.

De ce comunitatea română
este importantă pentru un
consilier local

Orice comunitate culturală este impor-
tantă pentru că anume cultura reprezintă
rădăcinile istorice ale unei părți impor-
tante a societății. Eu sunt mândră că sunt
româncă și promovez cu multă plăcere
tradițiile, mâncarea și obiceiurile noastre.
În Quebec, oamenii sunt foarte deschiși la
diferențe și sunt sincer interesați să facă
schimb de informații privind istoria,
cultura, tradițiile conaționalilor de diferite
origini.

Pentru mine este foarte important să
simt sprijinul dumneavoastră, pentru că
împreună putem pune umărul la dez-
voltarea localității noastre și, implicit, a
comunității noastre.

Sunt gata să comunic, să vă ascult
opiniile, să înțeleg mai bine, prin inter-
mediul limbii române, nevoile, bucuriile
și așteptările dumneavoastră. Mă puteți
contacta oricând pe pagina mea Face-
book@FlaviaAlexandraNovacML.

Flavia Alexandra Novac, candidată din partea Mouvement lavallois în districtul Ste-Rose din Laval, alături de Stéphane Boyer, candidat
la Primăria Lavalului din partea aceluiași partid.
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România se situează pe ul-
timul loc în UE la venitul me-
dian al cetățenilor săi
exprimat în euro, potrivit
datelor publicate de Eurostat
și analizate de Curs de gu-
vernare.

Venitul median semnifică faptul că
jumătate dintre cetățeni se situează dea-
supra acestui indicator de referință iar
jumătate sub el, ceea ce înseamnă că
diferența, în România, între mediu și me-
dian este substanțială.

Astfel, percepția publică a nivelului de
trai este net diferită de datele statistice ple-
cate de la nivelul MEDIU al PIB/locuitor,
nivelul MEDIU al salariilor sau nivelul
MEDIU al pensiilor. Pentru edificare, în
tabelul de mai sus, Cursdeguvernare.ro a
prezentat situația calculată și publicată ofi-
cial de Eurostat direct în moneda unică în
statele membre din fostul bloc estic, fără

ajustare cu prețurile din fiecare țară.
Raportarea la PIB/locuitor la paritatea

puterilor de cumpărare standard, care arată
nivelul de trai ajustat după nivelul
prețurilor locale, prezintă România la 72%
din media UE, mult peste Bulgaria (55%)
și foarte aproape de Ungaria (74%) sau
Polonia (76%). Dar aceea este o MEDIE
care nu ține cont de distribuția veniturilor
între cei mai bogați și cei mai săraci, iar
prețurile apar reduse, pentru că așa rezultă
din cursul de schimb al leului în raport cu
euro.

Dacă distribuția ar fi mai uniformă,
fără persoane exagerat de avute dar și fără
foarte multe intrate sub pragul de sărăcie
relativă, unde ajung aproape 40% dintre
români, inclusiv dintre cei care lucrează
dar au familii numeroase, iar cursul leului
ar fi mai puternic (chiar dacă prețurile re-
lative ar fi mai mari), atunci venitul ME-
DIAN ar fi mai mare, nu sub cel din
Bulgaria, la două treimi față de Ungaria
sau la trei cincimi față de Polonia.

Relevant pentru primul aspect este ra-
portul de PIB/locuitor exprimat în euro
față de media UE de 1 la 3 (8.780 euro față

de 26.370 euro), în timp ce raportul de
venit median este de 1 la 4.

Ceea ce arată că, din perspectiva unui
român mediu, datele statistice privind
evoluția economiei pot fi ajustate cu 75%.
Altfel spus, din perspectivă personală,
media de 72% față de UE ca nivel de
trai s-ar traduce cel mai probabil în
doar 54%, deși avem destule persoane
care se poziționează cu mult peste media
europeană.

Așadar, dincolo de creșterea PIB și de
avansul mediei salariale și de pensii, ar tre-
bui avută în vedere păstrarea coeziunii so-
ciale și apropierea nivelului de trai. Nu
prin majorări discutabile și fără sursă de
finanțare sustenabilă în timp ci printr-o
politică de deduceri mult mai pronunțată
în funcție de situația familială a fiecăruia.
Altfel spus, statul în loc să dea tot mai
mult, ar putea să nu mai ia uniform. Nu
neapărat prin cota unică, ce poate fi păs-
trată (chiar și la un nivel mai ridicat) ci
prin neimpozitarea în limitele unor
plafoane rezonabile, după cum notează
aceeași sursă citată.

ACCENT MONTREAL

România, pe ultimul loc în UE la
venitul median al cetățenilor săi

„Tânăr NEET” (Not in Employment,
Education or Trening) este acea persoană
tânără care nu are un loc de muncă, nu
urmează o formă de învățământ și nu par-
ticipă la activități de formare profesio-
nală.
În rândul tinerilor români cu vârsta între
15 și 29 de ani, ponderea celor care nu au
nici loc de muncă și nu sunt nici elevi sau
studenți este de 16,6% (în 2020), după
cum arată Monitorul Social, proiect al
Friedrich-Ebert-Stiftung România. În doar
patru țări din Uniunea Europeană (Italia,
Grecia, Bulgaria și Spania) se înregis-
trează ponderi mai mari. Olanda stă cel
mai bine la acest capitol, având doar 5,7%
dintre tineri în categoria NEET.
Lipsa unei ocupații (educaționale sau pro-
fesionale) este un fenomen semnificativ
mai des întâlnit în rândul femeilor
tinere din România decât în rândul
bărbaților tineri. Față de 2019, situația
femeilor tinere în 2020 a rămas stabilă, la
22,1%, în timp ce situația bărbaților tineri
a înregistrat o îmbunătățire, de la 11,8% la
11,4%.

ACCENT MONTREAL

TTiinneerriiii  NNEEEETTss
îînn  RRoommâânniiaa  ––  
oo  pprroobblleemmăă
ssoocciiaallăă  
iimmppoorrttaannttăă
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„Medicină de dezastru” în spitalele din
România
„În fața taboului pandemic,
fiecare își poate clădi expli-
cații și teorii care să justifice
sau să incrimineze. Însă reali-
tatea obiectivă este cât se
poate de limpede: în spitalele
din România se face acum
medicină de dezastru", afirmă
medicul Adrian Wiener.

„Negaționismul și anivaccinismul mili-
tant sunt din ce în ce mai puțin opinii per-
sonale legitime și din ce în ce mai mult
insulte directe pentru cei din tranșee - fie ei
pacienți sau cadre medicale”, este de părere
Adrian Wiener, medic coordonator al spi-
talului COVID din Arad în prima parte a
pandemiei și vicepreședintele Comisiei de

Sănătate din Camera Deputaților, citat de
HotNews.ro.

El subliniază că „la asemenea proporții
pandemice, purtarea măștii, igiena de con-
tact, respectarea mijloacelor de prevenție și
vaccinarea sunt responsabilități individuale

cu impact colectiv”.
La începutul lunii octombrie, Adrian

Wiener afirma că România trece printr-o
„catastrofă umanitară” și atrăgea atenția că
ea înregistra, la acel moment, o mortalitate
cauzată de COVID peste dublul Europei și

de șase ori mai mare decât media lumii.
„Scăderea încrederii în autorități, în de-

cidenți, în clasa politică, de înțeles după 30
de ani de viermuială, impostură, jaf și ex-
hibiționism politic înfiorător; automatizarea
societății în care trăim; lipsa acuității pentru
binele comun; zidurile pe care le-am ridicat
în jurul nostru; lipsa coeziunii fac aproape
imposibil efortul colectiv necesar în cazul
unei catastrofe”, sunt câteva dintre cauzele
văzute de Adrian Wiener pentru situația în
care se află România.

De asemenea, vicepreședintele Co-
misiei de Sănătate din Camera Deputaților
a indicat și „gradul redus de alfabetizare ști-
ințifică; lipsa gândirii critice; vocea crimi-
nală a antivacciniștilor militanți care a
răzbătut și are ecouri în mult prea mulți din-
tre compatrioții noștri: «vaccinul îți modi-
fică ADN-ul, devii infertil, e un experiment,
e doar o gripă, asasinii, botnițele» - expre-
sii care au ucis și vor continua să ucidă oa-
meni”. ACCENT MONTREAL

OO  mmâânnccaarree  rroommâânneeaassccăă  aa  ffoosstt  îînnrreeggiissttrraattăă  îînn  RReeggiissttrruull  
eeuurrooppeeaann  aall  SSppeecciiaalliittăățțiilloorr  TTrraaddiițțiioonnaallee  ggaarraannttaattee
Comisia Europeană a aprobat
cererea de înregistrare în
Registrul specialităților tra-
diționale garantate (STG) a
denumirii „Salată tradițională
cu icre de crap” din România.

Acest registru este format din denumiri
de produse înregistrate care sunt protejate
juridic în întregul bloc comunitar. Specia-
litatea tradițională garantată (STG) evi-
dențiază aspectele tradiționale, cum ar fi
modul în care produsul este fabricat sau
compoziția sa, fără a-l lega de o anumită
zonă geografică. În acest fel, este asigurată
respectare rețetelor și a metodelor tra-

diționale de fabricație, iar produsul este
protejat împotriva falsificării și utilizării
abuzive.

„Salata tradițională cu icre de crap” este
un produs obținut din: icre de crap sărate,
icre sărate de pește de apă dulce, ulei de
floarea soarelui, apă carbogazificată și
zeamă de lămâie. Există în două variante,
cu sau fără ceapă fiartă. Este produsă din
materii prime sau ingrediente care sunt cele
utilizate în mod tradițional, așa cum se
menționează pe pagina Comisiei Europene
în România. 

Această denumire nouă se va alătura
celor 65 de specialități tradiționale garan-
tate deja protejate în UE. Lista acestora este
disponibilă în baza de date eAmbrosia.

Alte șapte produse alimentare

românești sunt înscrise în Registrul euro-
pean al produselor alimentare cu indi-
cație geografică protejată (IGP):
Magiunul de prune de Topoloveni (primul
produs românesc care a obținut re-
cunoaşterea în UE, în aprilie 2011), Sala-
mul de Sibiu, Scrumbia de Dunăre
afumată, Novacul afumat din Țara Bârsei,
Cârnații de Pleșcoi, Cașcavalul de Săveni
și Telemeaua de Sibiu.

Indicația geografică protejată arată
legătura dintre regiunea geografică speci-
fică și denumirea produsului, în cazul în
care o anumită calitate, reputație sau altă
caracteristică poate fi atribuită în mod
esențial originii sale geografice. Produsele
cu IGP pot fi alimente, produse agricole
sau vinuri. Pentru a beneficia de această
etichetă de calitate, cel puțin una dintre

etapele de producție, prelucrare sau
preparare trebuie să aibă loc în regiune.

În același timp, România are un produs
și în Registrul european al produselor cu
denumire de origine protejată (DOP):
Telemeaua de Ibănești, care a fost inclusă
în acest registru în 2016.

Denumirea de origine protejată (DOP)
poate fi numele unei regiuni, al unui loc
specific sau al unei țări, utilizat pentru des-
crierea unui produs agricol sau alimentar.
Calitatea sau caracteristicile produsului tre-
buie să fie datorate mediului geografic cu
factorii săi naturali și umani, iar materiile
prime folosite, precum și producerea,
procesarea și prepararea sa trebuie să aibă
loc numai în aria geografică definită.

ACCENT MONTREAL
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Revenim asupra unor infor-
mații de interes general în
ceea ce privește posibilitatea
de a călători, studia sau lucra
în Canada.
ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

Cetățenii români
nu au nevoie de
vize

Persoanele care dețin
un pașaport românesc nu
au nevoie de viză pentru

a veni în Canada. Măsura este în vigoare
de la 1 decembrie 2017 și a făcut parte din
negocierile privind Acordul economic și
comercial cuprinzător dintre UE și Canada
(CETA).

În schimb, călătorii din multe alte țări,
printre care și Republica Moldova, nu pot
intra fără viză. Persoana care o solicită tre-
buie să îndeplinească anumite condiții și să
convingă agentul de imigrație care îi studi-
ază dosarul că se va întoarce la sfârșitul se-

jurului în țara de origine.
Taxa de viză este de 100$ canadieni.

Procesul de obținere poate dura însă foarte
mult, iar acum, în contextul pandemiei de
Covid-19, ministerul Imigrației nu mai dă
termene precise, căci acestea sunt dificil de
respectat.

Autorizația electronică de
călătorie

Călătorii cu pașaport românesc au
nevoie de o autorizație electronică de călă-
torie (Autorisation de voyage électro-
nique/ Electronic Travel Authorization)
dacă intră în Canada pe calea aerului. Pen-
tru obţinerea acestei autorizații se face o
cerere online. Procedura nu este prea com-
plicată și costă doar 7$ canadieni. Răspun-
sul se poate primi în câteva minute până
la câteva săptămâni. Din acest motiv, re-
comandăm ca acest demers să fie între-
prins înainte de cumpărarea biletului de
avion.

AVE este validă timp de cinci ani sau
până la expirarea pașaportului. Prin ur-
mare, un cetățean român care își reîn-
noiește pașaportul trebuie să refacă
cererea pentru autorizația de călătorie.

Mai multe detalii găsiți la www.canada.ca
- Autorisation de voyage électronique
(AVE).

Subliniem faptul că unui vizitator i se
acordă dreptul a petrece o perioadă
scurtă de timp pe teritoriul canadian,
până la maxim șase luni, perioadă în
care nu are voie să studieze sau să lu-
creze.

Reguli dictate de pandemie
Începând din 7 septembrie 2021,

Canada permite intrarea cetățenilor străini
în scopuri neesențiale de călătorie, ca de
exemplu turism sau vizite private, cu
condiția ca aceștia să fie vaccinați complet
cu unul sau cu o combinație de vaccinuri
acceptată de autoritățile canadiene, cu cel
puțin 14 zile înainte de data călătoriei. De
asemenea, aceștia trebuie să obțină un
rezultat negativ la testul molecular
COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore
înainte de ultimul zbor direct către
Canada. Informațiile privind călătoria
planificată, rezultatele testului PCR și
dovada digitală a vaccinării, în limba en-
gleză sau franceză, trebuie introduse în
aplicația ArriveCan.Mai multe informații
găsiți la voyage.gc.ca - Vérifiez si vous

pouvez entrer au Canada.

Demersurile pentru un
permis de studii sau de
lucru

Cei ce vor să studieze sau să lucreze aici
trebuie să facă demersurile pentru obținerea
primului permis de studii sau de lucru
aflându-se în țara de origine sau într-o țară
unde au statut legal. Aceasta este condiția
generală și călătorii români sau cu altă
cetățenie trebuie să știe că dacă încep de-
mersurile fiind în Canada pot fi obligați să
iasă din țară pentru a reveni după finalizarea
cererii. Acest lucru implică stres, timp și
cheltuieli suplimentare. De aceea este indi-
cat ca cei care au planuri să rămână în
Canada sau să obțină statutul de student sau
de lucrător temporar să consulte un spe-
cialist în imigrație. Specialistul în imigrație
poate oferi mai multe alternative ce permit
luarea unei hotărâri în bună cunoștință a
contextului legal.

Amintim, de asemenea, faptul că există
posibilitatea de a urma anumite cursuri timp
de până la șase luni sau de a face ceea ce se
cheamă un tour du poteau sau flag pole.
Succesul unei astfel de încercări nu este
garantat. Spațiul nu ne permite să prezen-
tăm aspectele teoretice legate de aceste ex-
cepții, deci încă o dată vă sfătuim să
consultați un specialist.

Iată un exemplu: în cazul vizitatorilor și
mai ales a celor care au intenția de a studia
în Canada, agenții de imigrație vor analiza
cu atenție dacă persoana respectivă are ca-
pacitatea de a asuma cheltuielile legate de
plata taxelor școlare și de subzistență în
Canada, precum și motivația continuării
studiilor. Cineva care are 2-3000 de dolari
canadieni și vrea să înceapă un program la
nivel colegial pentru care numai taxele șco-
lare pentru un an de studii pot fi de 18,000-
22,000 de dolari va avea probleme să
convingă agentul că este serios și că scopul
sejurului va fi studiul la timp plin.

În concluzie, se pot găsi soluții, dar nu
credem că o hotărâre pripită va asigura suc-
cesul demersurilor.

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

Despre călătorii și proiecte de ședere
prelungită în Canada
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Acum circa un an, experimen-
tul XENON 1T desfășurat la
laboratorul subteran de la
Gran Sasso a observat un
exces de evenimente care se
credea că ar putea fi datorat
materiei întunecate. Un nou
studiu arată că acest rezultat
ar putea avea de-a face nu cu
materia, ci cu energia în-
tunecată, acea misterioasă
energie care duce la expansi-
unea accelerată a Universului.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Experimentul
XENON1T de
la Gran Sasso

XENON1T este un
detector de particule
instalat la laboratorul
subteran de la Gran

Sasso, în Italia, care funcționează având la
bază xenon lichid și un detector numit TPC
(Time Projection Chamber). Prin interacți-

unea cu materia din detector, particulele
exotice de materie întunecată ar lăsa energie
ce ar duce la formarea unor semnale elec-
trice care ar indica prezența materiei în-
tunecate. XENON1T nu este singurul
experiment de acest gen de la Gran Sasso,
însă este unul dintre cele mai sensibile.

Acum circa un an, acest experiment a
descoperit un număr de evenimente ce ar
putea indica un semnal datorat materiei în-
tunecate. Acest semnal ar putea avea însă și
o altă origine: de la banale fluctuații statis-
tice, la surse de fond care nu au fost încă
identificate. Și ar putea exista și o altă ex-
plicație, extrem de exotică: evenimentele să
fie datorate nu materiei, ci energiei în-
tunecate.

Materia și energia întunecate
Din câte știm la ora actuală, Univer-

sul ar fi compus din materia formată din
particulele pe care le cunoaștem, cele din
Modelul Standard precum electroni sau
cuarci, doar în proporție de 5%. Restul ar fi
materie întunecată (cam 25%) și energie în-
tunecată (70%).

Materia întunecată ar fi cea care ar
determina viteza mai mare a stelelor în per-
iferia galaxiilor datorată atracției gravi-
taționale, în plus față de cea exercitată doar
de materia normală. Bizara energie în-
tunecată ar fi cea care duce le expansiunea
accelerată a Universului.

Din ce anume sunt formate materia și
energia întunecate? Materia întunecată ar
putea fi alcătuită din particule pe care încă
nu le-am descoperit, care nu fac parte din
Modelul Standard. Energia întunecată este
un adevărat mister: originea acesteia ar
putea avea de-a face cu fenomene cuantice
sau cu existența unor câmpuri de energie în
Univers descrise de noi teorii.

Este semnalul văzut de
XENON1T datorat materiei
întunecate?

Cercetătorii au analizat cu atenție
semnalele măsurate de XENON1T și au
considerat că ele s-ar putea datora unor par-
ticule cu masa extrem de mică numite
axioni. Totuși, această ipoteză ridică o serie
de probleme. Dacă axioni de acest gen ar
exista, modelul stelar ar fi în criză: stelele
mai masive decât Soarele nu ar evolua așa
cum le vedem.

Nu pare deci foarte plauzibil ca sem-
nalul experimentului XENON1T să fie da-
torat acestor particule. Și atunci?

Energia întunecată în
XENOX1T

O nouă ipoteză arată că semnalul ex-
perimentului XENON1T ar putea avea de-
a face cu energia întunecată. Acest rezultat
a fost recent publicat într-un articol apărut

în revista Physical Review D. Practic, o a
cincea forță (nu una dintre cele patru cunos-
cute: gravitațională, electromagnetică, nu-
cleară tare și nucleară slabă) ar există în
Univers și ea ar constitui și originea ener-
giei întunecate.

La distanțe mari, această forță ar avea
efecte măsurabile; pe distanțe mici însă
(precum cele din Sistemul Solar, de exem-
plu) ea ar fi „ecranată” – un efect dinamic
care „ascunde” această a cincea forță, toc-
mai pentru că nu o observăm. Există un
mecanism denumit chameleon screening (o
ecranare cameleonică) care ar duce la
apariția unui semnal în XENON1T
asemănător cu cel văzut, care depinde de
câmpul magnetic al Soarelui (pentru de-
tecția axionilor).

Pe viitor
La ora actuală nu avem confirmarea

faptului că XENON1T ar avea un semnal
datorat materiei sau energiei întunecate. Pe
viitor însă noi experimente și mai sensibile,
precum XENON îmbunătățit, LUX-Zepelin
și PandaX-xT, ar putea măsura semnale
mult mai intense, dacă într-adevăr teoria
este cea corectă. Vom vedea în anii ce
urmează dacă vom înțelege sursa energiei
întunecate sau, dimpotrivă, ea va rămâne în
continuare un mister.

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

Semnale ale energiei întunecate la Gran
Sasso?

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

Energia întunecată
Din cauza faptului că oamenii de ştiinţă
nu pot interacţiona în mod direct cu
energia întunecată, ei au formulat o serie
de teorii prin care să explice natura aces-
teia. Una dintre teoriile care se bucură de
un sprijin extins în comunitatea acade-
mică este cea conform căreia energia în-
tunecată reprezintă pur şi simplu o
caracteristică a spaţiului, implicând fap-
tul că acolo unde am crede că nu există
ceva, de fapt există energie şi că aceasta
acţionează la rândul ei, dând naştere la
mai mult spaţiu.
O altă interpretare a energiei întunecate
sugerează că aceasta ar putea fi o forţă
fundamentală suplimentară, pe lângă
gravitaţie, electromagnetism, forţele nu-
cleare tari şi slabe. Totuşi, o critică adusă
acestei teorii este legată de faptul că, în
această situaţie, ar fi trebuit să o putem
observa în viaţa de zi cu zi.

Sursa: „Ce (nu) este energia întuneca-
tă?”, www.descopera.ro.

Xenon1T, instalat în laboratorul subteran italian de la Gran Sasso, este cel mai sensibil detector de materie întunecată de pe Pământ.
Clădirea cu trei etaje din treapta găzduiește diverse sisteme auxiliare. Criostatul care conține xenonul lichid și detectorul TPC se află într-
un tanc de apă gigant, în stânga. FOTO: www.xenon1t.org.



Vineri 8 octombrie 2021Vineri 8 octombrie 2021 ■ PAG. 9PAG. 999 www.accentmontreal.com

SOS INFIRMIÈRE
Agenție de plasament în domeniul sănătății pentru profesioniștii români și
pentru cei de toate naționalitățile din Quebec
• SALARII foarte avantajoase
• ORARE DE LUCRU flexibile, fiecare

persoană lucrează cât și unde vrea
• ANGAJĂM: INFIRMIERS(ÈRES);

INFIRMIÈRS(ÈRES) AUXILIAIRES;
PRÉPOSÉS(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES
(PAB); INHALOTHÉRAPEUTES;
TRAVAILLEURS(EUSES) SOCIAUX(LES)

• CLIENȚII noștri: toate instituțiile publice de

sănătate din provincia Quebec
• SPITAL, CHSLD, CLSC, GMF, RI, RPA,

SÀD, Transport medical etc.
• În curând: PLAN de pensie și de asigurare

colectivă
• SUPORT clinic acordat angajaților pentru
dezvoltare profesională

• Puteți lucra ca salariat sau ca partener INC
al companiei noastre

Contactați-ne la: 450.663.1010 | cv@sosinfirmiere.com
sau înscrieți-vă direct pe site-ul companiei: www.sosinfirmiere.com

Administratori români

LLEEOOPPOOLLDD  LLIINNCCAA  
NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la 
un pret imbatabil, just si rezonabil

■ Cumparari de case, apartamente 
si terenuri

■ Refinantari / finantari ipotecare
■ Testamente, mandate in caz de 

incapacitate, procuri diverse 
■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii - 

decor special amenajat
■ Certificari / autentificari 

de documente / semnaturi 

Contactati-ne si o sa va convingeti de calitatea serviciilor noastre!

438.383.3116 notairelinca@gmail.com
438-382-3506 www.notairelinca.com
9850 Avenue de Lorimier, Montreal, QC, H2B 2H7

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary 

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

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

CChhaarrccuutteerriieeFFaaiirrmmoouunntt
RETETELE LUI IONCI

►►Mititei si carnati
►►Carne marinata
►►Mezeluri preparate in 
laboratorul propriu 

SPECIALITATI SPECIALITATI 
ROMANESTIROMANESTI
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Boris Guzun: O biogra�e unică, de la copilăria în regat,
la odihna binemeritată în Canada

Octogenarul Boris Guzun este bine-
cunoscut în cercurile intelectuale din Mon-
treal. Participant frecvent la întâlnirile Ce-
naclului Mihai Eminescu, ale Clubului de
Aur, ale Asociației Culturale Române și Co-
munității Moldovenilor din Quebec, el a
fost mereu ancorat în procesul cultural și
comunitar românesc. De o modestie și o
cumsecădenie aparte, Boris Guzun are o bi-
ografie ce merită un studiu atent, aprofun-
dat, pentru că este un exemplu viu al
intelectualului român din Basarabia.

COPILĂRIA ȘI ADOLESCEN�A
Născut la 23 octombrie 1938 în satul

Chițcanii Vechi, județul Orhei, România,
Boris Guzun își amintește bine anii
copilăriei. Bunelul Gheorghe Călin Guzun a
plecat pe front în anii Primului Război
Mondial și nu s-a mai întors. De la el au
rămas butașii de struguri, gustul cărora și-l
amintește și acum, pomii fructiferi sădiți de
el - nuci, cireși și persici - dar și ruinele
cramei unde producea un vin deosebit, pe
care îl comercializa pe la târgurile din
Căzănești și Câprești. Toate au fost expro-
priate ulterior și date în „colhoz”, la
gospodăria colectivă, sistem creat de sovie-
tici după ocupația din 1944. Își amintește
cum copiii efectuau „razii” nocturne prin
viile și livezile aparținând odinioară buni-
cilor, pentru a culege struguri și fructe din
roadele expropriate de ocupanți...

Bunica Mărioara era mare meșteriță la
bucate și la dulciuri cu miez de nucă,
struguri, cireșe, persici uscate, și păstrate în
pod, pe șandrama.

Tatăl, Toader (1901-1955), a făcut trei
clase la școala duhovnicească. Studiile în
Basarabia, sub imperiul rus, se făceau în
rusește, politica de deznaționalizare fiind
promovată cu înverșunare. După anexarea
Basarabiei în 1812, limba română a fost ca-
tegoric interzisă în școlile, bisericile și ad-
ministrația rusească din Basarabia.

Mama Zavastia era bună la inimă și
gospodină notorie în sat. Alături de Toader
a avut zece copii, dintre care cinici nu au
supraviețuit greutăților economice, războiu-
lui și foametei.

Fratele mai mare al mamei, Vasile, care
a reușit să ajungă primar în sat până la

venirea sovieticilor, a fost deportat în 1941
în Siberia cu familia și acolo s-a prăpădit.
Alt frate mai mare al ei, Dionis, a plecat în
1944 peste Prut, ca să nu nimerească pe
mâna „eliberatorului”.

Tatăl Toader, ca mii de basarabeni, a
fost mobilizat pe front în armata română,
iar mai târziu în cea sovietică. A revenit
acasă și a făcut tot posibilul ca să-și prote-
jeze familia de ororile sistemului bolșevic.
Surorile lui Boris, Nadejda, Teodora și
Anastasia, și fratele Vasile, au rămas în sat.
Gospodari cu toții, respectați de săteni.

La școală Boris învăța bine. Materiile
preferate erau istoria, geografia, limba și li-
teratura. Compunea poezii... unele le mai
păstrează și astăzi, într-un caiet îngălbenit
de ani. În 1956 a absolvit școala medie din
sat. După școală a făcut niște cursuri la
Bender (astăzi Tighina) în domeniul con-
strucțiilor și a revenit în satul natal. Își
amintește cu multă plăcere de acei ani, când
a condus diverse proiecte de construcții în
sat: moara, baia, fabrica de ulei - sau
oloinița, cum îi spuneu sătenii. Atunci, în
1959, și-a întemeiat și familia, căsătorindu-
se cu prima sa dragoste, colega de clasă
Valentina, care este alături de el și astăzi.

A fost ales responsabil pentru activitatea
tineretului din sat, s-a ocupat de organizarea
cercului de muzică, de fanfară, de dans.
Aveau în sat și un cor, o secție de fotbal, de
tenis de masă, de haltere, de volei etc. A
participat cu plăcere la festivaluri și com-
petiții sportive, de unde echipa sa s-a întors
cu diplome și medalii.

PROFESIA
Toate bune și frumoase, dar Boris

Guzun simțea că poate mai mult. În 1960 a
susținut examenele de admitere la Facul-
tatea de drept a Universității de Stat din
Chișinău, pe care a absolvit-o cu succes în
1965. A fost repartizat ca anchetator la
procuratura din raionul Dubăsari. În scurt
timp a fost „luat la ochi” de către șefi și în
1965 a fost transferat la judecătoria din Flo-
rești. Peste un an devine președintele
judecătoriei raionale, activând în această
funcție timp de 10 ani.

A fost ales deputat în sovietul (azi con-

siliul) raional. A fost primul și unicul spe-
cialist autohton cu o funcție atât de înaltă.
Restul specialiștilor din cadrul judecători-
ilor, avocaturii, procuraturii, birourilor no-
tariale erau veniți din Rusia, asigurați cu
locuințe și posturi bune, fără să cunoască
limba română (pe atunci „moldovenească”,
cu grafie slavonă).

Boris Guzun a fost primul care a în-
ceput întocmirea actelor juridice în limba
maternă. Rusificarea se făcea latent. În le-
gislație scria că dosarele soluționate în
prima instanță, recursurile, demersurile, tre-
buie administrate în limba pe care o
cunoaște cetățeanul, dar în realitate toate
dosarele erau întocmite și administrate în
limba rusă. Boris Guzun a început să în-
tocmească dosarele în limba maternă a par-
ticipanților la proces, conform legii. Pentru
cetățeni era o salvare, căci nu toți cunoșteau
limba rusă, mai ales la țară. Însă pentru ac-
tiviștii de partid era un semn rău.

Au urmat ani grei, când „partidul” a în-
ceput să-i caute nod în papură. A fost cata-
logat ca naționalist și în 1974 a fost
transferat la Chișinău, la judecătoria unui
sector al capitalei, de unde a fost nevoit să
plece în câteva luni la presiunile organelor
de partid. Timp de 12 ani nu a mai avut
acces la sistemul judecătoresc, neputându-
se aranja nici în avocatură, nici la vreo
judecătorie sau procuratură. Și-a găsit, to-
tuși, de lucru în alt domeniu, stârnind
supărarea organelor de partid. Dar au fost
și oameni de bine care l-au apreciat și l-au
scos de sub bătaie.

Apoi s-a întâmplat restructurarea. Odată
cu venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov,
presiunea partidului și a Moscovei au
scăzut substanțial. În martie 1986, Boris
Guzun a fost reprimit în avocatură și a ac-
tivat mai mulți ani în Asociația sectorului
Râșcani din Chișinău. Atunci a început co-
laborarea sa cu Mișcarea de Eliberare
Națională.

Gheorghe Ghimpu, unul din liderii
Frontului Popular din Republica Moldova,
i-a cerut ajutorul în dosarul Mitropoliei
Basarabiei care a pornit procesul de reacti-
vare, întâmpinând o rezistență furibundă
din partea sistemului. În 1995, avocatul
Boris Guzun a reprezentat Mitropolia

Basarabiei în instanța de judecată a sec-
torului Buiucani și a avut câștig de cauză.
Mitropolia a fost înregistrată câțiva ani mai
târziu, în urma unei decizii a CEDO. A
urmat o serie de procese în susținerea unor
personalități din Mișcarea de Eliberare
Națională, precum prof. Ion Dediu, pri-
marul Chișinăului Nicolae Costin etc.

Activitatea de avocat i-a plăcut enorm,
dar a avut mereu interese ce depășeau
domeniul strict profesional. A scris articole,
a fost implicat în viața socială și politică, a
contribuit la trezirea conștiinței naționale
românești în Basarabia, lucru consemnat în
lucrările documentare ale unor autori con-
sacrați: ,,Conștiința națională a românilor
moldoveni’’ de Gheorghe Ghimpu, „Neîn-
frânții’’ și „Generația mea de sacrificiu”
de Tudor Topa ș.a.

COPIII. VENIREA ÎN CANADA
Boris Guzun are trei copii. Soția sa,

Valentina, a avut și ea o carieră frumoasă. A
fost profesor universitar docent la Univer-
sitatea Agrară. I-a fost mereu alături, l-a
susținut și l-a urmat în cele mai grele tim-
puri. Împreună au știut să treacă peste
greutăți și să-și educe copiii în spiritul
unității, bunei înțelegeri și grijii reciproce.

Copiii i-au convins pe părinți să vină în
Canada, la Montreal, în 2010, aici sta-
bilindu-se toată familia mare și frumoasă.
Marin, băiatul cel mai mare, a venit primul.
A devenit în câțiva ani avocat recunoscut,
cu propriul său birou, bine văzut în comu-
nitate. Fiica mijlocie, Lucia, este medic, iar
fiica mai mică, Viorelia, este juristă la un
birou mare de avocați. Toți trei cu familii
sănătoase și frumoase. Cel mai mare nepot,
Radu, e și el jurist, notar, mergând pe
urmele bunicului și tatălui.

Astăzi Boris și Valentina Guzun sunt
înconjurați de grija copiilor, a celor șase
nepoți și oferă și ei, la rândul lor, copiilor,
nepoților și celor doi strănepoți apăruți pe
lume recent, toată dragostea.

COMUNITATEA
Chiar dacă s-a pensionat de mai mulți

ani, Boris Guzun nu-și uită vocația din
tinerețe și dragostea pentru literatură, pen-
tru comunicarea cu semenii săi, interesați
de istorie, de spiritualitate și frumos. Este
oaspete frecvent la întâlnirile Cenaclului
Eminescu și ale Clubului de Aur și la eveni-
mentele Comunității Moldovenilor din
Quebec. Timid și respectuos cu oamenii din
jurul său, ia cuvântul când are ocazia, în
special pe teme ce țin de trecutul nu prea în-
depărtat al Republicii Moldova, este unio-
nist și ține enorm la limba română pentru
care a luptat în Basarabia atunci când încă
puțini îndrăzneau s-o facă.

Boris Guzun este unul din puținii
basarabeni cu o biografie complexă, ce se
înscrie într-o perioadă extrem de tumul-
tuoasă, de la copilăria în regat, până la odi-
hna binemeritată alături de cei dragi în
Canada. Sunt oameni care fac istorie și care
trebuie apreciați, ascultați și auziți de cei
care vin din urmă.

Acesta este un material publicitar.

Boris Guzun în Place de la Roumanie, Montreal, lângă statuia lui Eminescu și alături de familia sa (foto dreapta).
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ELENA NIGAI ND
Naturopat - Fitoterapeut
Fabricant de produse naturale

* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *

Adulti si copii *

551144..224400..44994400 ** hheerrbboorriisstteellaavvaall@@ggmmaaiill ..ccoomm**  wwwwww..nnaattuurraazzoonnee..nneett

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.
Consultaţii oferite și prin Zoom.

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

tismanariu@sympatico.ca

514-285-0052 

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

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

Gabriela Bucsa

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

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

• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST

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

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

• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari     
maxime

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

LLLLAAAA    PPPPAAAAVVVVEEEELLLL

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

Deschis in fiecare zi, deDeschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunatiluni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.pentru orarul exact. 444455550000----666688880000---- 1111666622226666
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Plante și remedii naturale pentru insomnie
Somnul este una dintre cele
mai profunde experiențe de
vindecare și de revitalizare a
organismului. Pentru foarte
mulți oameni însă, mai ales
adulți, insomnia a devenit o
problemă persistentă. Ce
putem face pentru a o com-
bate pe cale naturală?
ELENA NIGAI
Naturazone.net

Lipsa somnului afectează
nu numai calitatea vieţii, dar
şi sănătatea noastră, pentru
că un somn odihnitor reface
performanţa generală a or-

ganismului, iar lipsa acestuia poate aduce
foarte multe efecte nedorite. Nu există re-
guli stricte legate de timpul necesar pentru
somn, pentru că nevoile pot fi diferite de la
o persoană la alta. Unii oameni pot
funcţiona cu cinci ore de somn pe noapte,
în timp ce alții, pentru a da un randament
bun, necesită de mai multe ore de somn.
Copiii, în special cei mici şi adolescenții, au
nevoie, în general, să doarmă mai mult
decât adulţii.

Până în anul 1993, insomnia nu a fost
considerată o afecțiune medicală semni-

ficativă. Astăzi însă ea este recunoscută ca
o boală produsă de o multitudine de factori,
inclusiv tulburări emoționale și supărări,
dezechilibre fizice, dureri sau diverse boli,
vârstă, factori de mediu și o componentă
genetică.

Consumul de cafeină, schimbarea fusu-
lui orar, folosirea unor medicamente, lipsa
de calciu şi magneziu pot cauza insomnie
sau pot determina trezirea după câteva ore
de somn şi incapacitatea de a adormi la loc.

Multe persoane care suferă de insomnie
recurg la somnifere, însă trebuie menţionat
că pastilele nu vor vindeca, iar folosirea lor
permanentă poate duce la întreruperea
stadiilor profunde ale somnului și în final la

agravarea insomniei.
Terapiile alternative pentru insomnie

sunt multilaterale şi încorporează nu-
meroase tehnici, atât plante medicinale cât
şi suplimente de vitamine, minerale, modi-
ficări ale stilului de viață, masaj, terapie
comportamentală, meditație, dietă, exerciții
fizice, acupunctură și relaxare. O abordare
terapeutică vizează excluderea tuturor
cauzelor potențiale ale insomniei mai de-
grabă decât trecerea directă la ameliorarea
simptomatică.

Plantele medicinale şi forma lor de ad-
ministrare au fost întotdeauna discutate,
însă luarea unei decizii referitoare la forma
de administrare trebuie făcută în funcţie de

nevoile fiecărei persoane care suferă de in-
somnie şi de gravitatea acesteia. Forma cea
mai abordată o reprezintă concentratele
lichide în timpul serii şi infuziile în tim-
pul zilei.

Pentru infuzii putem folosi în combi-
naţie flori de mușețel, flori de tei, păducel,
melissa, flori de ovăz, flori de sunătoare,
hublon. Sub formă de concentrat lichid
putem consuma valeriană, hublon, mac de
California, flori de tei, floarea pasiunii, gin-
seng şi păducel.

Dacă suferiți de insomnie, probabil vă
simțiți descurajați și epuizați datorită
oboselii cronice care pare să se instaleze
pentru totdeauna. Însă nu disperați, sunt
multe posibilităţi pentru a vă regăsi echili-
brul, fiţi curajoși şi încercaţi să vă acordați
mai multă încredere întocmind o listă cu
priorități şi soluţii.

Ca de obicei, vă sfătuim să cereți avizul
medicului de familie, farmacistului sau te-
rapeutului înainte de a începe orice cură na-
turistă, pentru a beneficia din plin de
efectele extraordinare ale ingredientelor 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 Natu-
ropați din Quebec. Informații suplimentare
la: herboristelaval@gmail.com | 514-240-
4940.

PPaacciieennțțiiii  iinnffeeccttaațții  ccuu  CCoovviidd--1199  aauu  uunn  rriisscc  mmaaii  mmaarree  ddee  
aa  ffaaccee  ddiiaabbeett
Covid-19 poate afecta celulele
din pancreas care produc in-
sulină și le poate schimba
funcția, astfel explicându-se
de ce unii oameni sănătoși
anterior fac diabet după ce au
fost infectați.

Medicii sunt îngrijorați de numărul tot
mai mare de pacienți care fac diabet, fie în
timp ce sunt infectați cu coronavirus, fie la
scurt timp după ce s-au recuperat, scrie
Digi24 citând The Guardian.

Există diverse teorii care încearcă să ex-
plice creșterea cazurilor de diabet. Una este
că virusul infectează celulele pancreatice
prin același receptor ACE2 găsit pe
suprafața celulelor pulmonare și interfe-
rează cu capacitatea lor de a produce in-
sulină - un hormon care ajută organismul să
regleze nivelurile de glucoză din sânge. De
asemenea, un răspuns exuberant al anticor-
pilor la virus ar putea afecta accidental
celulele pancreatice sau inflamațiile din alte

părți a corpului ar putea afecta și ele răspun-
sul țesuturilor la insulină.

Pentru a investiga, prof. Shuibing Chen
de la Weill Cornell Medicine din New York
a examinat diferite celule și organoizi -
grupuri de celule cultivate în laborator care
imită funcția organelor - pentru a afla care
ar putea fi infectate cu Covid. Rezultatele

au arătat că plămânii, colonul, inima, ficatul
și organoidele pancreatice ar putea fi infec-
tate, la fel ca și celulele creierului care pro-
duc dopamină.

Experimente ulterioare au arătat că
celulele beta din pancreas producătoare de
insulină sunt de asemenea susceptibile și că,
odată infectate, aceste celule produc mai

puțină insulină, dar și hormoni, care sunt
produși în mod normal de diferite celule
pancreatice.

„O numim transdiferențiere”, a spus
Chen, care a prezentat rezultatele la reuni-
unea anuală a Asociației Europene pentru
Studiul Diabetului, care a avut loc în luna
septembrie. „Practic le schimbă soarta celu-
lară, așa că, în loc să fie celule beta care se-
cretă multă insulină, încep să amestece
hormoni diferiți. Ar putea oferi o perspec-
tivă suplimentară asupra mecanismelor pa-
tologice ale Covid-19. ”

Oamenii de știință au observat un
fenomen similar la unii pacienți cu diabet
de tip 2, deși boala este mai mult asociată
cu faptul că țesuturile corpului devin mai
puțin sensibile la insulină.

Nu este încă clar dacă modificările de-
clanșate de infecția cu Covid sunt de lungă
durată. „Cu toate acestea, știm că unii pa-
cienți au avut nivelurile de glucoză din
sânge foarte instabile când se aflau în secția
de terapie intensivă și după ce s-au recu-
perat de la Covid-19, însă unii dintre ei și-
au recăpătat controlul glucozei, sugerând că
modificările nu sunt permanente la toți pa-
cienții”, a precizat Chen.



Vineri 8 octombrie 2021Vineri 8 octombrie 2021 ■ PAG. 14PAG. 141414 SĂNĂTATE

Consumul susţinut de antibi-
otice pentru o perioadă de
timp mai lungă poate duce la
o creştere a riscului de îmbol-
năvire de cancer al colonului
într-un interval de timp de 5
până la 10 ani după aceea.

Mai multe studii au arătat că antibio-
ticele pot provoca modificări de durată ale
microbiomului - comunitatea de microbi
care trăiesc simbiont în tractul digestiv -
iar aceste modificări pot favoriza apariţia
cancerului de colon. Un nou studiu, reali-
zat pe mai mult de 40.000 de cazuri de
cancer în Suedia, a arătat că riscul ridicat
ar putea fi specific cancerelor din aşa-
numitul colon proximal, partea colonu-
lui care se conectează la intestinul subţire
şi porneşte din partea inferior-dreaptă a
abdomenului. Acesta este cel mai mare
studiu epidemiologic pentru explorarea
legăturii dintre antibiotice și cancerul de
colon.

Persoanele care au luat antibiotice
pentru mai mult de 6 luni se confruntă
cu cel mai ridicat risc oncologic în

colonul ascendent, cu 17% mai mare
prin comparaţie cu persoanele care nu
au luat deloc antibiotice, conform
cercetării publicată în luna septembrie în
Journal of the National Cancer Institute,
după cum informează Agerpres citând
Live Science.

Însă chiar şi curele scurte de antibio-
tice sunt asociate unei creşteri a riscului
de cancer de colon, deşi mult mai mic
decât în cazul persoanelor care au luat an-
tibiotice timp de mai multe luni. Aceste
date oferă un motiv în plus de prudenţă
înainte de prescrierea antibioticelor, în
afara problemei bacteriilor rezistente la
aceste substanţe.

Noile date confirmă rezultatele unui
studiu similar, dar mai mic, realizat în
Marea Britanie şi publicat în 2019 în jur-
nalul Gut. Este însă important de semnalat
că aceste studii nu fac decât să identi-
fice o corelaţie. Ele nu arată că antibio-
ticele sunt direct răspunzătoare de
cancerele de colon.

Cercetătorii sunt de părere că pro-
blema este distrugerea echilibrului micro-
biomului. Astfel, unele bacterii
infecţioase, precum Escherichia coli sau
Klebsiella pneumoniae, ajung să câştige

proeminenţă, când, în mod normal, ele
sunt ţinute sub control de alţi microbi.
Acest lucru poate duce la apariţia infla-
maţiei în colon, generând substanţe chi-
mice reactive care pot afecta ADN-ul şi
pot genera tumori. În plus, căptuşeala in-
ternă a intestinului poate deveni mai per-
meabilă, fapt care le permite bacteriilor să
se infiltreze în pereţii colonului, alături de
nişte structuri care poartă denumirea de
biofilm. Studiile au sugerat că aproape
toate cazurile de cancer al colonului as-
cendent - aproape 90% - sunt asociate cu
aceste biofilme.

Colonul proximal ar putea fi mai vul-
nerabil la aceste schimbări pentru că în el
ajung cea mai mare parte a antibioticelor
din intestinul subţire. Apoi, pe măsură ce
aceste medicamente se deplasează prin
colon, moleculele lor se descompun con-
stant. Acest mecanism trebuie studiat în
continuare, însă deocamdată noul studiu
întăreşte ipoteza că există o legătură între
antibiotice şi cancerul de colon.

La realizarea acestui studiu au fost
folosite date din Registrul de Cancere Co-
lorectale al Suediei pentru a identifica zeci
de mii de pacienţi care au primit acest di-
agnostic între anii 2010 şi 2016. Datele
din Registrul suedez al medicamentelor

prescrise au permis identificarea con-
sumului de antibiotice al acestor pacienţi
între anii 2005 şi 2016, pentru a verifica
dacă există vreo corelaţie. Apoi, datele pa-
cienţilor bolnavi de cancer au fost com-
parate cu datele altor 200.000 de suedezi
sănătoşi din punct de vedere oncologic,
din populaţia generală.

Oamenii de știință au identificat o
corelaţie clară între consumul de an-
tibiotice şi cancerul în colonul ascen-
dent, dar nu au remarcat o astfel de
legătură pentru cancerele apărute în
colonul distal (rectum).

Cercetătorii au dorit să identifice de ce
antibioticele influenţează apariţia can-
cerului în colonul ascendent. Pentru acest
lucru, au căutat în registrul medica-
mentelor prescrierile de hipurat de mete-
namină - un medicament folosit pentru
prevenţia infecţiilor urinare la persoanele
care suferă des de această afecţiune.

Deşi are proprietăţi antibacteriene,
acest medicament nu afectează microbio-
mul intestinal pentru că se activează doar
dacă urina este foarte acidă. Astfel,
pornind de la teoria că antibioticele cresc
riscul de cancer pentru că distrug flora
bacteriană din intestine, hipuratul de
metenamină nu ar trebui să prezinte un
risc similar. După analiza tuturor datelor
disponibile echipa a confirmat această
ipoteză de studiu: doar antibioticele care
afectează microbiomul intestinal prezintă
o legătură cu cancerul de colon, nu şi
hipuratul de metenamină.

Aceste rezultate confirmă existenţa
legăturii dintre antibiotice şi cancerul de
colon, însă şi acest studiu are anumite li-
mite. Spre exemplu, seturile de date nu au
inclus informaţii cu privire la regimul ali-
mentar al indivizilor din studiu, dacă erau
sau nu fumători şi dacă consumau sau nu
alcool - toţi factori de risc pentru cancerul
de colon.

În următorii ani echipa doreşte să
realizeze un studiu şi mai mare, odată ce
vor fi acumulate mai multe date, pentru a
observa dacă anumite subtipuri de cancer
de colon sunt mai puternic asociate con-
sumului prelungit de antibiotice decât al-
tele.

ACCENT MONTREAL

Antibioticele pot crește riscul de cancer
de colon
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Conspiraţia cancerului: mit ori realitate?

„La fel cum un crab are gheare pe am-
bele părţi ale corpului, în această boală
venele care se extind din tumoare au o
formă foarte asemănătoare cu cea a crabu-
lui.” Asta scria medicul roman Galen acum
două mii de ani, folosind grecescul „carci-
nos” pentru crab.

Galen specula atunci pe marginea mo-
tivului pentru care Hipocrate folosise cu
600 de ani mai devreme cuvântul grecesc
„carcinos” referitor la crab, prin care des-
cria excrescențe anormale apărute pe corp.
Cuvântul „cancer” este de fapt traducerea
latină pentru „carcinos”.

Cu toate că doctorii știu de foarte multă
vreme să recunoască această boală, ei nu au
avut prea multe de oferit în termeni de trata-
ment. Şi aceasta cu siguranţă nu din cauză
că nu ar fi depus toate eforturile! De-a lun-
gul timpului, medicii au încercat de toate,
de la unguente pe bază de pulbere de crab,
până la cauterizarea leziunilor canceroase
cu metal incandescent. Unii chiar au recurs
la „magia prin simpatie”, crezând că dacă
pun un crab viu pe tumoare, boala va fi
transferată de la om la vietate. Astfel de
metode aveau tot atâtea şanse de succes ca
şi diversele „vindecări” de cancer care
abundă pe Internet în zilele noastre.

Pentru a activa în domeniul comunicării
științifice este nevoie de atenție atât la
avalanșa de informaţii ştiinţifice, cât şi la
cele pseudoştiinţifice care apar pe Internet.
Acesta este motivul pentru care sunt abonat
la o varietate de fluxuri de știri (newsfeeds),
inclusiv la unele cu titluri seducătoare cum
ar fi Cancer Defeated, Underground Health
Reporter, Step Outside the Box, Natural
Cures Not Medicine, Nutrition and
Healing, The Alternative Daily, Expression
of Truth, Reality Health Check.

Deşi au agende diferite, toate aceste
buletine informative (newsletters) au o
temă comună: aceea că există o conspi-

rație între marile companii farmaceutice
şi medicina tradiţională de a ascunde
publicului leacurile „naturale” eficiente
de combatere a cancerului. Organismele
de reglementare în domeniu sunt şi ele con-
siderate ca făcând parte din conspirație şi
sunt acuzate că se află la mâna corporațiilor
multinaționale care câştigă distrugând sănă-
tatea oamenilor.

Din fericire, ni se spune, există niște oa-
meni de ştiinţă rebeli care înoată cu curaj
împotriva curentului. Se vorbeşte despre
„secrete din interiorul lumii medicinei cu
privire la stoparea cancerului în fază inci-
pientă”, precum şi despre promisiuni cu
privire la „demascarea celor mai mortale
conspirații ale medicinei tradiționale. Cu
siguranţă că nu veţi auzi despre aceste se-
crete de la doctorul dumneavoastră, dar nu
ar trebui să îl acuzaţi pentru că el are
mâinile legate şi ar putea chiar să îşi piardă
autorizația de practicare a medicinii dacă vă
recomandă alternative sigure şi naturale în
schimbul medicamentelor toxice prescrise
pentru tratarea cancerului”. Prostii!

Adesea, aceste buletine informative ne
îndeamnă să vizualizăm rapid un videoclip
deoarece „s-ar putea să nu fie disponibil
pentru mult timp pentru că interese foarte
puternice vor dori să împiedice daunele pe
care le poate aduce maşinii de profit a me-
dicinei corporatiste”. Doamne, nu suntem
norocoşi că îi avem pe toţi aceşti medici şi
oameni de ştiinţă îndrăzneţi care sunt dis-
puşi să dezvăluie cercetările lor sclipitoare
de ultimă oră în numele adevărului şi în
bătălia lor cu interesele şi drepturile câşti-
gate ale medicinei tradiţionale?

Nu trebuie să vă lăsaţi înşelaţi, toți
aceşti campioni ai tratamentelor „alterna-
tive” au propriile lor interese. Există întot-
deauna o carte de cumpărat, o revistă de
sănătate la care să vă abonaţi sau vreun pro-
dus de vânzare. De cele mai multe ori mo-

meala este un video care descrie un cercetă-
tor impozant despre ale cărui leacuri natu-
rale împotriva cancerului s-a făcut haz, dar
care potrivit mărturiilor pacienţilor „au avut
asemenea efecte spectaculoase, încât sin-
gurul efect secundar este o sănătate perfectă
cronică”.

Se fac tot felul de aluzii la tratamente
colosale, dar procesul propriu-zis al „vin-
decării” nu este dezvăluit, cel puţin nu până
când vă abonaţi la publicația respectivă. Ei
bine, eu m-am abonat la multe astfel de
publicaţii şi am aflat, de exemplu, cum „un
curajos doctor în medicină, care şi-a petre-
cut întreaga sa carieră pentru a dovedi că ni-
meni nu este mai eficient decât Mama
Natură”, va dezvălui, contra-cost, un trata-
ment contra cancerului care are „100%
şanse de succes dovedit la 80.000 de
cazuri”.

Despre ce este vorba? S-a dovedit că
este un extract de vânătă! Nu ştiu unde sunt
toate aceste cazuri care au învins cancerul
cu succes, dar ele nu apar în literatura de
specialitate. Există nişte rapoarte cu privire
la faptul că extractul de vânătă are eficienţă
în cancerul de piele la câţiva pacienţi. De-
parte însă de a fi vorba de o vindecare
miraculoasă a cancerului.

Un alt buletin informativ ne propune
stoparea cancerului în fază incipientă cu
„Fructul îngerilor”. Este vorba despre pa-
paya. Ca de obicei, autorul ia o sămânţă de
adevăr ştiinţific şi o plantează într-o livadă
a nebuniei speculative. S-a dovedit că unele
extracte de papaya pot încetini multipli-
carea celulelor canceroase în culturile de
laborator, dar aceasta este o observație ba-
nală. Numeroase substanţe au acest efect,
fără însă prea mare relevanţă clinică.

O altă sursă de informaţie în domeniu
pretinde că „Regele plantelor” poreclit ast-
fel de către chinezi, ar fi leacul contra can-
cerului. Regele nu este altceva decât

ciuperca chaga. Există referiri privind pro-
prietăţile sale antioxidante, precum şi cartea
clasică a scriitorului laureat al premiului
Nobel Alexander Soljeniţ în „Pavilionul
canceroșilor”, în care un personaj se vin-
decă de cancer cu această ciupercă. Se pare
că sovieticii au adoptat acest tratament, dar
au reuşit să ascundă Occidentului realizările
spectaculoase. Desigur!

„Oamenii se îmbolnăvesc de cancer
doar după ce se mută din ţara de baştină şi
îşi schimbă regimul alimentar”, trâmbiţează
un alt articol şi continuă afirmând că „acum
un secol, un medic britanic a dat peste un
trib izolat din India care nu cunoştea can-
cerul”. A trebuit să cumpăr cartea pentru
care se făcea reclamă pentru ca să aflu că
secretul lor era o dietă bogată în sâmburi
de caise. Ceea ce aminteşte de Laetrile (vi-
tamina B17, cunoscută şi sub numele de
amigdalină - n.r.), un tratament al canceru-
lui desfiinţat complet, pe care cartea îl pro-
movează cu fervoare religioasă.

Dar ce să mai zicem despre vița de vie
„zeul tunetului” - „adevăratul ucigaş al
cancerului care i-a uimit pe oamenii de şti-
inţă exterminând cancerul în 40 de zile”,
potrivit unui alt astfel de site. Lucrurile nu
stau chiar aşa. Cercetătorii au descoperit o
oarecare eficacitate a unui analog sintetic al
triptolidului, un compus al acestei viţe de
vie. În șoareci însă! Autorul acestei
„epopei” se revoltă împotriva cercetătorilor
care încearcă să creeze un medicament far-
maceutic ce ar putea fi patentat şi sfătuieşte
oamenii să-și procure neapărat această viță
de vie în stare naturală. O prostie! Pur şi
simplu nu funcționează. Tocmai de aceea
s-a experimentat un analog sintetic.

De ce totuși să ne batem atât capul cu
atătea cercetări? De ce să nu bem suc de
lămâie, care potrivit unui email care a cir-
culat pe scară largă, omoară celulele can-
ceroase şi este de 10.000 de ori mai puternic
decât chimioterapia? Pentru că este vorba
de tămpenii falimentare științific.

Ce e sigur însă e că nu există nicio con-
spiraţie de a ţine leacurile contra can-
cerului departe de public. Dacă
realmente doriţi să căutaţi o conspiraţie,
atunci fiţi atenţi la cei care doresc să facă
bani vehiculând ideea că o astfel de con-
spiraţie există.

www.scientia.ro

Varianta originală a acestui articol intitu-
lată „The Cancer Conspiracy Unveiled,”
de Joe Schwarcz a fost publicată pe site-ul
www.mcgill.ca. Scientia.ro este un site de
popularizare a științei și de demontare a
miturilor pseudoștiințifice. Cei care doresc
să sprijine acest demers de transmitere a
informației științifice pe înțelesul tuturor
pot dona la: www.scientia.ro.

SCEPTICUS
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KAIAC CANOE | ROMÂNIA
A ÎNCHEIAT MONDIALELE
DE MARATON CU O
MEDALIE
România a încheiat Cam-
pionatele Mondiale de
kaiac-canoe maraton, se-
niori, tineret şi juniori, de
la Bascov (România), cu o
medalie - aurul obţinut de
fraţii Adrian şi Victor
Stepan la canoe dublu ju-
niori.
Ungaria s-a impus detaşat
în clasamentul pe medalii,
cu 11 de aur, 10 de argint
şi 2 de bronz, urmată de
Danemarca, 3-2-1,
Ucraina, 2-0-2, Spania, 1-
3-3, Franţa, 1-0-2, Portu-
galia, 1-0-1, iar România a
ocupat locul şapte, la ega-
litate cu Rusia.
Competiția s-a derulat
între 30 septembrie și 3 oc-
tombrie.

RUGBY | ROMÂNIA VA
DISPUTA MECIURI
AMICALE CU URUGUAY
ȘI TONGA
Echipa naţională de rugby
a României (locul 18 în
ierarhia mondială) va dis-
puta două meciuri amicale
cu Uruguay (locul 17) şi
Tonga (locul 15 mondial),
în 6 şi 21 noiembrie, pe
Stadionul Naţional de
Rugby Arcul de Triumf.
România mai are de dispu-
tat un meci restanţă din ac-
tuala ediţie a Rugby
Europe Championship, cu
Ţările de Jos, partidă care
va avea loc pe 13 noiem-
brie. 

HANDBAL FEMININ | 
ROMÂNIA A CÂȘTIGAT
FĂRĂ EMO�II CU FEROE ÎN 
PRELIMINARIILE EURO
2022
Naţionala feminină de

handbal a României a în-
vins reprezentativa In-
sulelor Feroe cu scorul de
26-19 (15-14), în data de 6
octombrie, la Mioveni, în
Grupa a 2-a a preliminari-
ilor Campionatului Euro-
pean - EHF EURO 2022.
Din grupă mai fac parte și
echipele Austriei și Dane-
marcei. 
România va juca următorul
meci pe 10 octombrie, în
deplasare, cu Austria.
Primele două clasate se
califică la turneul final,
care va fi găzduit de
Slovenia, Macedonia de
Nord şi Muntenegru, în
noiembrie 2022.

FOTBAL | DECIZIE A UNEI
ECHIPE DIN BUNDESLIGA
ÎN PRIVIN�A JUCĂTORILOR
NEVACCINA�I
Hertha Berlin este primul
club din Bundesliga care
sancționează nerespectarea
protocoalelor privind vac-
cinarea anti-Covid-19:
clubul cere jucătorilor și
membrilor staff-ului care
refuză să se vaccineze îm-
potriva coronavirusului să
își plătească singuri testele
COVID-19, informează
Hotnews.ro. 
Fiecare test costă aproxi-
mativ 70 de euro.
Conform regulamentelor
ligii germane, jucătorii
sunt supuși testării PCR de
două ori pe săptămână, dar
Hertha își testează perso-
nalul de șase ori pe săp-
tămână.
Directorul sportiv al clubu-
lui, Fredi Bobic, a declarat
că 90% din totalul jucăto-
rilor și membrilor staff-
ului sunt vaccinați.
În ceea ce privește totalul
jucătorilor din Bundesliga,
82% sunt vaccinați.

Emma Răducanu, 
nerăbdătoare să joace la
Transylvania Open

Jucătoarea britanică de tenis
Emma Răducanu, câştigătoarea tro-
feului la US Open luna trecută, a
afirmat într-un mesaj video în limba
română că este nerăbdătoare să joace
la turneul Transylvania Open de la
Cluj-Napoca, potrivit Agerpres.

„Salut! Mă bucur că am ocazia să
joc la Transylvania Open. Tatăl meu
este român şi am experienţe fru-

moase în ţară. Abia aştept să ne
vedem. Pa!”, a spus Emma Rădu-
canu în mesajul postat pe pagina de
Facebook a competiţiei.

Turneul Transylvania Open, de
categoria WTA 250, va avea loc la
Cluj-Napoca, în perioada 25-31 oc-
tombrie. Pe tabloul principal va fi
prezentă şi cea mai bună jucătoare
română, Simona Halep, care în

prezent ocupă locul 17 mondial.
Emma Răducanu, în vârstă de 18

ani, se află pe locul 22 în clasamen-
tul WTA, după ce în urmă cu o lună
se afla pe locul 150. Ea a uimit
lumea tenisului la US Open, unde a
cucerit trofeul venind din calificări și
fără să piardă niciun set pe parcursul
celor zece meciuri disputate.

ACCENT MONTREAL

PPaallmmaarreess  bbooggaatt  aall  RRoommâânniieeii  llaa  
CCaammppiioonnaatteellee  EEuurrooppeennee  ddee  hhaalltteerree  UU2233  

Delegaţia României a încheiat
Campionatele Europene de haltere
Under 23, desfăşurate în Finlanda,
cu 9 medalii - 3 de aur, 3 de argint şi
3 de bronz, informează Federaţia
Română de Haltere pe pagina ofi-
cială de Facebook.

Medaliile de aur au fost câştigate
de Cristian Luca (CS Dinamo Bu-
cureşti) la cat. 55 kg, cu 112 kg, la

stilul smuls, 131 kg, la stilul aruncat
şi 243 kg, la total.

Tot la categoria 55 kg, sportivul
legitimat la CS Olimpia Bucureşti,
Valentin Ionadi Iancu, a câştigat
cele trei medalii de argint, cu 108 kg,
la stilul smuls, 131 kg, la stilul arun-
cat si 239 kg, la total

Cele trei medalii de bronz ale

României au fost aduse în ultima zi
de concurs de Andrei Ciobanu
(SCM Bacău), la cat. 102 kg, cu 162
kg, la stilul smuls, 187 kg, la stilul
aruncat şi 349 kg, la total.

Campionatele Europene de hal-
tere Under 23 s-au desfăşurat la
Rovaniemi în perioada 24 septem-
brie - 3 octombrie.

ACCENT MONTREAL

Emma Răducanu cu trofeul câștigat la US Open în septembrie 2021.
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Cabinetul dentar dr. Joseph Henry (3882
Van Horne, Montreal) caută o persoană
pentru postul de igenist(ă) dentară. Postul
este permanent, la timp plin sau timp
parțial. Contactați dr. Henry la 514-739-
2325.

Căutăm ajutor permanent în florărie.
Experiența cu florile nu este necesară, dar
este binevenită. Plata cu cec. Florăria este
online, fără clienți în spațiul de lucru.
Suntem situați la 7532 Chemin Cote-de-
Liesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pen-
tru detalii sunați la 514-449-5127.

Grădiniță în mediu familial în zona
Notre-Dame-de-Grâce caută asistentă
(cu sau fără experiență). Contact:
Manuela, 514-758-7681.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (Rive-
Sud). Contactați Lucica la 438-502-1106
sau Adriana la 514-576-1756.

Caut ajutor în construcții, în special
pentru dulapuri de bucătărie. Experiența
un atu. Detalii la: 514-743-8509.

Căutăm o femeie pentru curățenie,
onestă și cu experiență, pentru o familie
care locuiește într-un apartament în zona
Côte-des-Neiges, de două sau trei ori pe
săptămână. Un nivel minim de franceză
sau engleză este acceptabil. Sunați la
514-731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Cali-
ficări: minim 5 ani de experiență, per-
soană harnică și disponibilă, în bună
formă fizică, spirit de echipă, muncă la
exterior, permis de conducere valid
(posibi-litate de a face parte din echipele
noastre de deszăpezire în timpul iernii).
Postul este la timp plin, permanent, cu
salariu competitiv și asigurare colectivă.
Loc: Montreal și împrejurimi (punct de
întâlnire la Laval). Data de început: ime-
diat. info@genexinc.ca sau 450-963-
2990 (lăsați un mesaj).

Căutăm doi lucrători pentru transport
și cărat diverse (manutention), ajutor la
instalare de pavaj și alte materiale,
plantare, punerea plăcilor de gazon și alte
sarcini conexe. Calificări: experiență în
amenajare peisagistică un atu, harnic și
disponibil, în bună formă fizică, spirit de
echipă, muncă la exterior, permis de con-
ducere valid (posibilitate de a face parte
din echipele noastre de deszăpezire în
timpul iernii). Postul este la timp plin,
permanent, cu salariu competitiv și asi-
gurare colectivă. Locul de desfășurare:

Montreal și împrejurimi (punct de întâl-
nire la Laval). Data începerii: imediat.
info@genexinc.ca sau tel: 450-963-2990.
(lăsați un mesaj).

Vând pentru bibliofili: Dicționarul Eti-
mologico-semantic al limbii române de
Alexandru Resmeriță, Editura Ramuri,
1924; Mihail Eminescu, Literatura Po-
pulară, ediție comentată de D. Murărașu,
ediție antebelică; Titu Maiorescu, Însem-
nări zilnice (1881-1886), Editura Li-
brăriei Socec, ediție antebelică; Duiliu
Zamfirescu și Titu Maiorescu în scrisori
(1884- 1913), ediție din 1937, precum și
alte volume. Telefon: 514-502-7315.

Ofer spre închiriere cameră în casă par-
ticulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil per-
soană de sex feminin, nefumătoare, li-
niștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.

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. Info: 514-575-
9377, Ina.

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 stațiile de
metrou Cartier sau Montmorency. Stație
de autobuz, 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.
Spălătorie și ascensor în imobil.
Concierge român. Chirii de la 650$/lună,
bail de 12 luni. Tel: 450-465-9360.

Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru
relație serioasă. Răspund cu plăcere la
438-876-0543, direct sau mesaj text.
Locuiesc în Montreal.

Domn mai în vârstă caută o doamnă între
65 și 75 de ani. Sunați la: 514-344-5153.

Donez unui profesor/profesoare de engleză
la început de drum în Canada, manuale de
învățare/predare a limbii engleze, cărți-
resurse pentru profesori de engleză și alte
cărți în limba engleză. Tel: 514-502-7315.

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

VÂNZĂRI

IMOBILIARE
MATRIMONIALE

DIVERSE
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BERBEC (21 martie - 19
aprilie)
Sănătate: Sunt posibile
unele stări de nervozitate

excesivă ce pot duce la acte și gesturi ce îți
pun sănătatea în pericol. Dragoste: Dacă
nu ai un partener, vei resimţi singurătatea
mai profund ca oricând. Dacă ești în cuplu
te vei simți foarte vulnerabil. Financiar:
Posibil să primeşti nişte sume promise de
ceva timp, care, din diverse motive, nu ți-
au parvenit până acum.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Unele probleme
vechi pot cunoaşte acum o
lentă revenire la normal.

Dragoste: Vei trăi clipe excelente în com-
pania partenerului, dar n-ar fi exclus să ai
ocazia unei aventuri. Personalitatea ta pu-
ternică şi vulcanică face ca acestea să fie
mereu la un pas de tine. Financiar: Nu te
baza pe sfaturile colegilor.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sănătatea se men-
ține pe un teren normal, con-
stant, ba chiar abordezi o
atitudine ceva mai comodă.

Dragoste: Intervine ceva - o călătorie, un
eveniment neașteptat - care va face să vă
cunoașteți mai bine. Profunzimea relației va
fi relevată și veți stii ce puteți aștepta unul
de la altul. Financiar: Banii au ajuns într-
un punct decisiv, de parcă trebuie să spui
clar ce trebuie să faci cu ei de acum încolo.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Așa cum îți așterni,
așa vei dormi, iar zicala se
potrivește perfect stării tale de

sănătate. Dragoste: Nu prea apar șanse de
reînnoire a relației. Poți continua în formula
actuală? Dacă ești celibatar, nu se întrevăd
relații noi pentru că nu dai de potențiali
parteneri pe placul tău. Financiar: Eşti cu
gândul la o afacere sau la o investiţie de-
osebită, care te entuziasmează.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în
privinţa stării tale de sănă-
tate, lucrurile se menţin pe

un teren stabil. Dragoste: Viitorul se
trasează acum în linii mult mai clare în
cuplu şi îți asumi responsabilități serioase
alături de jumătatea ta. Financiar: Banii
sunt suportul multor evenimente fericite,
deci gândeşte-te cum să-i foloseşti pentru
a-ţi oferi şi ţie, şi celor dragi o bucurie.

FECIOARĂ (23 aug. - 22
sept.)
Sănătate: Proiectele pe
care le ai în plan îţi dau
nelinişte și anxietate care

pot genera neplăceri pe fond nervos şi im-
plicit la stomac. Dragoste: Pot apărea pro-
bleme majore în relaţia cu partenerul de
viaţă datorită pretenţiilor tale exagerate. Fi-
nanciar: Există un pericol ce planează
asupra situației tale financiare. Ar fi bine să
minimizezi cât poți de mult riscurile.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate
este mai bună decât în ul-
timele luni. Dragoste: E o pe-

rioadă propice, deci profită din plin de
evenimente frumoase care îţi sunt doar ţie
oferite. Financiar: Există posibilitatea unei
investiții deosebite, a unei creșteri salariale
sau a unei tranzacții reușite. Nu e exclus
nici un câștig la loto.

SCORPION (23 oct. - 21
noi.)
Sănătate: Stresul con-
tinuu și grijile pe care ţi le
faci pot avea efecte nega-

tive asupra tensiuni și a sănătății cardio-
vasculare. Dragoste: Eşti nehotărât,
instabil și neonest (cu tine însuți în primul
rând), iar acest lucru îţi poate aduce ne-
plăceri în viitorul apropiat. Financiar: Un
câștig suplimentar este posibil.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21
dec.)
Sănătate: Totul e frumos şi
bine în privința sănătății, ba
chiar are loc un eveniment

care pornește o direcție nouă în stilul tău de
viață. Dragoste: Partenerul va citi cu greu
pe chipul tău ceea ce simți, pentru că preferi
să-ţi controlezi foarte bine emoțiile Finan-
ciar: Banii sunt OK. Iei decizii pozitive,
grație sfaturilor apropiaților, cu privire la
destinația unor sume de care vei beneficia
mai târziu..

CAPRICORN (22 dec.- 19
ian.)
Sănătate: Dacă iei măsuri de
pe acum, prin care să-ţi asi-

guri sănătatea pe termen lung, vei mai re-
duce din motivele de îngrijorare. Dragoste:
Eşti tentat să reiei o relaţie mai veche sau
cel puţin mintea îţi zboară în trecut. Finan-
ciar: Banii sunt planul celor mai serioase
decizii, pentru că nu poţi lăsa la voia în-
tâmplării veniturile şi cheltuielile.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă
bună, însă nu neglija somnul.
Poți acumula un deficit în

această perioadă pe care cu greu îl vei re-
cupera. Dragoste: Dacă ai semănat la timp,
acum culegi roadele. Există șansa unei îm-
pliniri importante în plan sentimental. Un
flirt se poate transforma într-o relație se-
rioasă, o relație mai veche se poate conso-
lida. Financiar: Posibile neplăceri la
orizont. Economisește mai mult.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Indiferent de
vârstă, încearcă să păstrezi un
regim de viaţă mai echilibrat.

Dragoste: Visezi cu ochii deschişi la legă-
tura ideală, dar fie rămâi în lumea viselor,
fie relaţia suportă rigorile unor constrân-
geri, fie se soldează cu o dezamăgire. Fi-
nanciar: Te confrunţi cu restricţii, limitării,
resurse mai puține. Poți depăși situația dacă
gândești neconvențional

HHOORROOSSCCOOPP                                                                                                                            HHOORROOSSCCOOPP
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BBiissccuuiittii
EEuuggeenniiaa

66  ssoorrttiimmeennttee

•La noi gasiti cea mai mare
varietate de mezeluri si
preparate de casa: peste 
70 de produse artizanale
•Sarmale, Salata beuf,

Ciorba de burta, Salata de
vinete, Icre, Chiftele

proaspete
•Produse fara gluten

•Produse afumate natural
cu lemn de artar 

SSnniitteellee
ssii  cchhiifftteellee

SSeemmiinnttee  ddee
ffllooaarreeaa

ssooaarreelluuii

HHaallvvaa
iinn  vvrraacc

CCoolliivvaa

MMaallaaii
BBoorroommiirr

CCiioorrbbaa  
ddee  bbuurrttaa

CCoollaaccii

GGuussttuull  TTrraaddiittiieeii

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

445500..667766..66665544
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::

bbaallkkaannii..ccaa

ZZaaccuussccaa
RRaauurreennii MMOONNTTRREEAALL

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3 

551144..880077..11662266
CCoonnssuullttaattii  oorraarruull  llaa::  

bbaallkkaannii..ccaa

llaa  ccoommaannddaa
llaa  ccoommaannddaa

CCiioollaann  
aaffuummaatt

MMiiccii
TTrraaddiittiioonnaallii

EExxttrraa  ccaarrnnee  ddee  mmiieell
DDoommnneessttii

CCeeaaffaa
pprrooaassppaattaa

CCrreemmvvuurrssttii
vviieenneezzii
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