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Cel mai precis ceas atomic din
lume: Einstein ar fi fost fericit!

Realitatea: Este totul format din
numere?

Ceasuri aflate la altitudini diferite arată ore
diferite. Un ceas atomic,
considerat cel mai precis din lume, a măsurat
această caracteristică
cheie a teoriei generale
a relativității pe o scară
de un milimetru. ȘTIINĂ ► P a g . 1 3

Săpând adânc în ceea
ce numim realitate fizică
dăm la un moment dat
de un fir de matematică
pură. Dar cum este
posibil ca matematica
„să ştie” despre oricare
faţete ale realităţii fizice?
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„Cocktailul toxic” care duce la apariția noilor
variante de coronavirus
Lumea se confruntă cu un
„cocktail toxic” din cauza insuficienţei acoperirii vaccinale împotriva COVID-19 şi a
nivelului de depistare a
cazurilor

Acesta este avertismentul șefului Organizației Mondiale a Sănătății (OMS),
Tedros Adhanom Ghebreyesus care spune
că acoperirea vaccinală insuficientă este
un teren propice pentru răspândirea variantelor coronaviruslui.
„Sfârşitul pandemiei nu este o
chestiune de şansă, este o chestiune de
alegere”, a spus directorul OMS în cadrul
unei confe-rinţe de presă, potrivit
Digi24.ro.
„La nivel mondial, avem un cocktail
toxic de slabă acoperire vaccinală şi depistare foarte slabă, o reţetă perfectă pentru ca variantele să se reproducă şi să se
amplifice”, a avertizat el.
Această declarație intervine în contextul în care apariţia noii variante Omicron
a coronavirusului a aruncat din nou planeta în panică. Nicio altă variantă nu a
provocat atâta îngrijorare în lume de la
apariţia Delta, relatează AFP, citată de
Agerpres.
Potrivit OMS, varianta Omicron - care

este mai este numită şi B.1.1.529 - „a fost
semnalată pentru prima dată organizației
pe 24 noiembrie 2021 de Africa de Sud, în
timp ce primul caz cunoscut confirmat în
laborator a fost identificat plecând de la
un eşantion prelevat pe 9 noiembrie”.
Tot pe 24 noiembrie, OMS a calificat
Omicron drept o variantă „îngrijorătoare”,
nivelul cel mai ridicat.

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371

7715 Papineau, suite 100
Montreal H2E 2H4

Fax: (514) 376 3377
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514-683-3003
Curtier Imobiliar

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

►La

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

DOLLARD-DES-ORMEAUX. Proprietate superbă, renovată 100%, 6 dormitoare, 3 băi, 2 bucătării granit, 4.200 pi2,
teren de 9.000 pi2. Preţ: 848.000$.

Omicron îi îngrijorează pe experţi
pentru că prezintă numeroase mutaţii susceptibile să o facă mai contagioasă şi
potenţial mai rezistentă la vaccinuri. În
prezent se efectuează studii pentru a determina dacă într-adevăr lucrurile se prezintă astfel şi în ce măsură, dar primele
rezultate ar urma să fie disponibile în următoarele săptămâni.
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Închis

Daniel

„Cel puţin 23 de ţări în cinci din cele
şase regiuni ale OMS au semnalat acum
cazuri de Omicron şi ne aşteptăm ca acest
număr să crească”, a mai spus Tedros.
Până în prezent existau patru alte variante preocupante: Delta, care reprezintă
cvasitotalitatea cazurilor secvenţiate în
lume, Alfa, Beta şi Gama.

Voyages Tam

Gabriela

1118 Ste-Catherine O, suite 301, Montreal, H3B 1H5

Voiajele au
PREȚURI REDUSE reînceput!
ȘI MARE
FLEXIBILITATE!
Permis de Quebec

Peste 25 de ani de experiență cel:
cu clientela română
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● CROAZIERE
● CIRCUITE
● VACANȚE tot inclus
● ASIGURĂRI
(inclusiv Covid)

514-824-0908
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10 - 14
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730.000 de români spun
că vor să emigreze în 2022
primele locuri munca și eforturile
tale, educația, încrederea în sine,
ambiția și să ai un mentor. Cei
care vor să plece din România au
pus ambiția pe primul loc, urmată
de muncă, încredere în sine, să ai
mentori și apoi educația.
O altă întrebare a fost „ce
blochează evoluția ta?”. Cei care
au intenția de a pleca din țară cred
că îi blochează hoția, minciuna,
lipsa de educație, prostia și răutatea.
Cei care sunt deciși să rămână
au enumerat lipsa de educație,
abuzul de putere, răutatea, parvenitismul și lenea.

În plan socio-economic, România a înregistrat regrese semnificative în 2020 față de
2019, atât analizată de sine stătător, cât și
prin comparație cu alte țări ale Uniunii Europene, se arată într-un nou studiu publicat
de Monitorul Social.

În 2019, printre cele mai vulnerabile 25 de regiuni ale Uniunii Europene patru erau în România. În 2020, numărul acestora a crescut
la șase. Pre-pandemie, cinci regiuni ale României erau printre cele
mai vulnerabile 50 din Uniune; prin comparație, la finele lui 2020,
în această categorie se regăseau toate regiunile României, în afară
de București-Ilfov.

Cât din populație se află la risc de sărăcie
sau excluziune socială?

Nu numai prin comparație cu restul UE, ci și în plan obiectiv
riscul de sărăcie sau excluziune socială a crescut în mod semnificativ în regiunile în care el era la cote relativ scăzute înainte de
pandemie, adică Banat și Transilvania. O altă involuție notabilă a
avut loc în regiunea de sud-est a României. Și înainte de pandemie
aceasta era cea mai vulnerabilă din Uniunea Europeană. Efectele
economice ale anului 2020 au făcut ca ponderea populației vulnerabile să treacă de 50% - singura regiune din UE în care lucrurile stau astfel.
Iată situația în cifre: în regiunile Vest - de la 24,0% populație vulnerabilă la 30,4%, Centru - de la 28,2% la 30,3%, Nord-Vest - de
la 23,4% la 25,2%, Sud-Est - de la 49,8% la 52,0%.
Conform Eurostat, o persoană este la risc de sărăcie sau excluziune socială dacă îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:
- are un venit mai mic de 60% din nivelul median al țării;
- trăiește într-o gospodărie în care adulții care nu sunt nici studenți, nici pensionari au avut un loc de muncă maxim 20% din an;
- nu își poate permite mai mult de 6 din următoarele 13 lucruri: o
vacanță de o săptămână departe de casă; acumularea de economii
pentru situații neașteptate; plata la timp a facturilor; achiziționarea
de carne, ouă sau pește măcar o dată la două zile; deținerea și întreținerea unui autoturism; înlocuirea mobilei uzate; repararea
problemelor locuinței; acces la Internet; înlocuirea hainelor inutilizabile din cauza uzurii cu haine noi; ieșiri în oraș într-un cadru
social măcar o dată pe lună; mici cheltuieli pentru sine; activități
de distracție în mod regulat; deținerea (per total) a măcar două
perechi de încălțăminte.

Hoția, lipsa de educație și minciuna sunt indicate de cei care vor să plece
din țară drept principalele piedici pentru evoluția țării. Sursa: ReThink.

3% dintre români spun esc dezbateri în jurul unor teme
importante din viața țării, cu
că sigur pleacă anul vi- scopul de a produce ulterior
itor din țară și alți 5% politici publice și schimbarea
mentalităților.
că probabil vor pleca,
arată o nouă cercetare. Românii spun că vor
Printre motive: hoția, să fugă de hoție și
minciuna și conserva- minciună
3% dintre românii chestionați
torismul.
spun că vor sigur să plece anul vi-

Unul dintre cele mai îngrijorătoare elemente relevate de acest
studiu este faptul că tentația de a
părăsi România este mai puternică în rândul tinerilor între 16 și
24 de ani.
Cercetarea a fost realizată pe
un eșantion reprezentativ, în rândul populației cu vârste de la 16 la
64 de ani, de către inițiativa ReThink Romania, după cum informează Libertatea.ro.
ReThink România este un
think thank ce reunește mai mulți
oameni de afaceri care construi-

itor și alte 5 procente spun că
probabil vor pleca. Acest procentaj înseamnă 230 de mii de
români și dacă sunt luați în calcul
și cei cu probabilitate, numărul
crește la circa 730 de mii de
români.
Studiul arată că românii care
vor să emigreze cred mai mult în
puterea factorilor exteriori - țara,
familia, mediul din care provii,
etnia etc. - pe care îi percep ca pe
un dezavantaj personal.
Întrebați „ce ai nevoie ca să
reușești în viață?”, cei care vor să
stea în țară au clasificat pe

Pleacă mai ales cei
care cred că România
nu este o țară
prietenoasă cu copiii

Cei care vor să rămână în țară,
în jur de 70% dintre români, au
peste 35 de ani, familie, copii,
venituri mulțumitoare și un statut
social. „Valorile pe care le au sunt
legate de familie și de progresul
pas cu pas, prin muncă. Cei care
vor să plece sunt mai dinamici,
mai grăbiți și au ținte mari pe care
le vor îndeplinite imediat”, explică Manuela Mancaș, antreprenoare și membră în echipa
ReThink, potrivit aceleiași surse
citate.
„Sunt mai multe elemente
aici, dincolo de componenta economică: calitatea relațiilor, sentimentul de siguranță, perspectivele
pe termen lung și percepția
României că este o țară prietenoasă cu copiii. Cei care percep că nu e o țară prietenoasă cu
copiii vor să plece într-o proporție
mai mare”, o completează Mihai
Bârsan, și el parte din echipa ReThink Romania.
ACCENT MONTREAL
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România rămâne pe ultimul loc în Uniunea
Europeană privind calitatea vieții
avansurile înregistrare nu sunt distribuite
uniform la nivelul tuturor componentelor
analizate.

Ce indicatori s-au ameliorat
la nivel mondial

România ocupă locul 44 din
168 de țări, într-un clasament
mondial privind calitatea vieții
și bunăstarea socială, continuând să rămână pe ultimul loc
între statele membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres
Social 2021.

Studiul, realizat de organizația nonprofit
Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte, arată că România înregistrează
78,41 de puncte din 100, un scor ușor mai
ridicat față de anul precedent, și se
regăsește în rândul țărilor din a treia categorie din clasament, după Argentina, Ungaria și Bulgaria, notează Digi24.ro.
Indicele de Progres Social (IPS) măsoară calitatea vieții și bunăstarea socială a
cetățenilor din 168 de țări, în baza analizei

a trei dimensiuni principale. Metodologia
presupune acordarea unui punctaj pentru
elementele încadrate în categoria nevoilor
de bază - și anume hrană și îngrijire medicală de bază, apă și salubritate, locuință
și siguranță personală - pentru cele care țin
de bunăstare - accesul la educație de bază,
accesul la informații și comunicații, sănătatea și bunăstarea, calitatea mediului - și
pentru elementele care țin de oportunități drepturile personale, libertatea personală și
de alegere, incluziunea, accesul la educație
avansată. În baza punctajului acordat, țările
din clasament sunt grupate în șase categorii,
în mod descrescător.
În clasamentul mondial, România se
regăsește în primele 50 de țări la toate cele
trei categorii analizate, nevoi de bază (locul
41), oportunități (locul 45) și bunăstare
(locul 50).
Analizând punctajele acordate fiecăreia
dintre coordonatele încadrate în cele trei
categorii, România a obținut cele mai
bune scoruri pentru accesul la comunicații și informații (locul 35), siguranța

personală (locul 38), drepturile personale (locul 41) și accesul la educație
avansată (locul 43).
La polul opus, coordonatele analizate
pentru România care au înregistrat punctaje mai slabe sunt incluziunea (locul 85),
sănătatea și bunăstarea (locul 81) și accesul la educația de bază (locul 73).
În 2021, pe primele locuri în clasament
sunt Norvegia, Finlanda și Danemarca, iar
pe ultimele, Ciad, Republica Centrafricană
și Sudanul de Sud.
Din rândul statelor membre ale Uniunii
Europene, Finlanda (2), Danemarca (3) și
Suedia (7) sunt primele din clasament,
având un nivel ridicat al calității vieții. Dintre statele din regiunea Europei Centrale și
de Est, cea mai bună poziție este ocupată de
Estonia (21), fiind urmată de Cehia (22),
Slovenia (26), Lituania (27), Slovacia (33),
Letonia (34), Polonia (35), Croația (36),
Ungaria (42), Bulgaria (43) și România
(44).
Din 2011, indicele global a crescut cu
4,63 puncte, ajungând la 65,05 în 2021, deși

În perioada 2011-2021, 147 dintre țările
analizate (86%) au cunoscut o îmbunătățire
cu cel puțin un punct a calității vieții și
bunăstării sociale.
În acești zece ani, la nivel global, nouă
indicatori s-au îmbunătățit: informație și
comunicații, apă și salubritate, locuință,
acces la educație avansată, nutriție și îngrijire medicală de bază, acces la educație de
bază, sănătate și bunăstare, calitatea mediului și libertate personală și de a alege.
Pe de altă parte, drepturile personale se
regăsesc printre indicatorii care au scăzut
de-a lungul perioadei analizate, în timp ce
incluziunea și siguranța personală au stagnat.
Țările cu un indice ridicat de progres social, care au un venit mai mare, tind să înregistreze cele mai mari emisii de gaze cu
efect de seră.
Australia (pe locul 11) și Statele Unite
(pe locul 24) sunt printre cei mai mari
emițători de gaze cu efect de seră.
Cu toate acestea, la fiecare nivel de dezvoltare există țări care au fost foarte eficiente în eforturile de îmbunătățire a
standardelor de viață și a calității vieții chiar
și emițând niveluri mai modeste de gaze cu
efect de seră.
Țări cu un nivel remarcabil privind calitatea vieții și bunăstarea socială, precum
Suedia (locul 7) și Costa Rica (38), emit
gaze cu efect de seră la niveluri relativ
scăzute în comparație cu țările care înregistrează un PIB similar pe cap de locuitor
cu acestea, depășindu-le pe acestea din
urmă în multe aspecte privind calitatea
vieții și bunăstarea socială.
Țările care au înregistrat scoruri mai
mici în ceea ce privește progresul social au
avut un procent mai mare de cetățeni care
au trecut prin depresie în timpul pandemiei
de COVID-19.
ACCENT MONTREAL
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Un miliard de oameni vor suferi din cauza
căldurii extreme dacă temperatura crește cu
2 grade la nivel global

Căldura extremă va afecta un
miliard de oameni dacă temperatura la nivel global va
crește cu două grade din
cauza schimbărilor climatice,
conform unei cercetări recente a Agenției Meteorologice Britanice.

Agenția Meteorologică Britanică și-a
bazat cercetarea pe un coeficient care combină valorile de temperatură dar și de umiditate, ceea ce se numește „temperatura de
bec umed” („wet bulb” temperature), relatează The Guardian, citat de Digi24.ro.

Când această temperatură depășește 35
de grade Celsius, corpul uman nu se mai
poate răci de unul singur prin procese fiziologice precum transpirația, iar moartea
survine chiar și la oameni sănătoși în cel
mult șase ore de expunere.

Căldura extremă este cel mai evident
rezultat al schimbărilor climatice, iar
prezența ei în orașe în ultimele decenii s-a
triplat. La nivel global, în ultimele două
decenii, cel puțin 166.000 de oameni au
murit din cauza căldurii, conform OMS.
Țările tropicale, precum Brazilia,
Etiopia și India sunt cele mai dur lovite de
căldura extremă, unele dintre regiunile lor
aflându-se în zona de limită a habitabilității
umane – „hărțile ne arată regiunile lumii
accentmontreal.com

unde se estimează că va fi impactul cel mai
grav. Totuși, toate regiunile lumii, vor suferi
de pe urma efectelor schimbărilor climatice”, se arată în cercetarea britanică.
Acesta nu este însă primul studiu care
avertizează cu privire la nivelul crescut al
căldurii și umidității. Un studiu din 2015,
de exemplu („Future temperature in southwest Asia projected to exceed a threshold
for human adaptability”, Nature Climate
Change), arăta că zona Golfului, în Orientul Mijlociu, va trece prin valuri de căldură
dincolo de limita care poate fi suportată de
oameni dacă încălzirea globală nu este
oprită.

Un altul, din 2018 („North China Plain
threatened by deadly heatwaves due to climate change and irrigation”, Nature Communications), avertizează asupra faptului că
una din cele mai amenințate zone ale globului de căldura extremă este câmpia
Chinei de nord, regiunea cea mai dens
populată și o importantă sursă de hrană pentru această țară.

Lumea se îndreaptă către o
încălzire globală de 2,4
grade Celsius până în 2100

În ciuda angajamentelor asumate de liderii lumii la summitul climatic COP26 de
la Glasgow (31 octombrie - 12 noiembrie
2021), omenirea nu se apropie încă de
obiectivele sale privind limitarea creșterii
temperaturii medii globale față de nivelurile
preindustriale, arată o nouă analiză a

Climate Action Tracker (CAT), un grup internațional de cercetare cu scopul de a monitoriza acțiunile pentru reducerea emisiilor
de gaze cu efect de seră.

Astfel, noile angajamente climatice
naționale de la COP26 privind o abordare
mai dură a schimbărilor climatice în acest
deceniu ar duce la o încălzire globală cu 2,4
grade Celsius până la finalul acestui secol.
Pragul este cu mult peste limita de 1,5
grade Celsius în raport cu era preindustrială
(1850-1900), țintă la care s-au angajat în
2015 țările semnatare ale Acordului climatic de la Paris.
Pentru a păstra garanția atingerii acestui
obiectiv, oamenii de știință sunt de părere
că emisiile globale de gaze cu efect de seră,
în principal dioxid de carbon provenit din
arderea cărbunelui, petrolului și gazelor,
trebuie să scadă cu cel puțin 45% față de
nivelurile din 2010 până în anul 2030 și să
atingă ținta de emisii zero-nete până în
2050.
În cazul în care nu se va realiza niciunul
dintre noile angajamente, lumea se va
încălzi cu 2,7°C în acest secol, sugerează
Climate Action Tracker.

ONU: Angajamentele
actuale nu vor inversa
tendința de creștere a
temperaturii globale

Raportul anual de referinţă al Programului ONU pentru Mediu (UNEP), publi-

Într-un Quebec plin de accente

cat chiar înainte de debutul conferinţei pentru climă de la Glasgow, avertiza în legătură cu o încălzire „catastrofală” de +2,7°C,
sau de +2,2°C dacă sunt respectate obiectivele privind neutralitatea carbonului fixate pentru jumătatea acestui secol.
Odată cu angajamentele luate de alte 33
de ţări în timpul COP26, printre care
Brazilia, Argentina şi mai ales India, care
şi-a consolidat obiectivele de reducere a
emisiilor pentru 2030 şi a anunţat că va
atinge neutralitatea carbonului în 2070,
previziunile UNEP s-au modificat doar
într-o manieră minimală.
Astfel, potrivit celor mai recente estimări formulate de ONU, omenirea se îndreaptă în continuare spre o încălzire cu
2,7°C până în anul 2100. În cel mai bun
caz, dacă sunt luate în calcul promisiunile
privind neutralitatea carbonului, creşterea
temperaturii globale ar putea fi limitată la
+2,1°C, ceea ce reprezintă o ameliorare de
doar 0,1°C în raport cu estimările precedente.
„Ținând cont de lipsa de transparenţă în
legătură cu promisiunile privind neutralitatea carbonului, absenţa unor mecanisme
de implementare şi a unor sisteme de verificare şi de faptul că foarte puţine dintre angajamentele pentru 2030 plasează cu
claritate ţările lumii pe un drum care duce
spre neutralitatea carbonului, atingerea
acestor obiective rămâne incertă”, au adăugat autorii raportului UNEP.

Temperatura globală în
2021, cu circa 1 grad Celsius
peste media perioadei
preindustriale

Conform climatologului Ed Hawkins
de la universitatea Reading, pragul de 1,5
grade a fost depăşit în două luni din anul
2016, notează Digi24.ro, citând BBC.
„Odată cu încălzirea climatică, vom
avea mai multe luni cu creştere de peste 1,5
grade, apoi un an, apoi doi-trei ani la rând
şi, în cele din urmă, fiecare an”, a declarat
acesta.
La finele anului 2020, Serviciul meteorologic britanic estima că temperatura
medie globală în anul 2021 va fi cu 0,911,15 grade Celsius peste media perioadei
preindustriale. Astfel, 2021 va fi al șaptelea an consecutiv cu temperaturi, în general, cu 1 grad Celsius mai ridicate decât
nivelurile preindustriale.
Seria celor mai calzi ani a început în
2015, primul an când temperatura globală a
aerului a depășit cu 1 grad Celsius perioada
preindustrială.
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Fabricant de produse naturale
* Tincturi
* Unguente
* Siropuri
* Capsule

Nutritie terapeutica *
Bilant de sanatate *
Adulti si copii *

Membra a Asociatiei Terapeutilor
Nauturopati din Quebec

51 4 . 2 40 . 4 9 40 * w w w. n a t u r a z o n e . n e t * h e r b o r i s t e l a v a l @ g m a i l . c o m

SOS INFIRMIÈRE

Administratori români

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

RESTAURANT BRAVO

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

Party de Craciun 80$ | Revelion 160$
Aduceti bautura dvs. preferata

DOUA SALI PENTRU EVENIMENTELE DVS SPECIALE, DE 50 SI 140 DE LOCURI
SPATIU AMENAJAT PENTRU COPII, CU SUPRAVEGHERE
SERVICIU DE CATERING, INCLUSIV SPECIALITATI CULINARE ROMANESTI
CONSULTATI MENIUL LA www.bravoresto.ca

5000 rue Jean Talon O, suite 140, Montreal, H4P 1W9 | 514-277-4787
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LA NOI GASITI SAVORILE
DE ACASA!

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

► Mititei si carnati
► Carne marinata

► Mezeluri preparate in

laboratorul propriu

Charcuterie
Fairmount
RETETELE LUI IONCI

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

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

• Declara#i de IMPOZIT: persoane fizice
• Incorporari si lichidari de companii
si companii
• Reprezentare in fata autorita#lor
• Declara#i TPS/TVQ, Salarii, Simulari
guvernamentale
REER
• Consiliere fiscala op#ma pentru rambursari
• Rapoarte IFTA, Rapoarte CCQ, CSST
maxime
3333 boul. Cavendish, suite 435, Montreal, H4B 2M5
www.arcade-accounting.com • 5 14.508 .8 880 • info@arcade-accounting.com
Pregatire profesionala de exceptie, o vasta experienta
Gabriela Bucsa
canadiana pentru ORICE domeniu de activitate!
Member of Canadian Bookkeepers Association

www.accentmontreal.com
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LEOPOLD LINCA

Toate produsele noastre sunt preparate
si afumate in magazinul din Laval
Retete ardelenesti
Gustosii mici de Balkani
Carnati oltenesti
Carnati afumati
Ciolane afumate
Costita afumata
Telemea de oaie
Ghiudem
Babic
+ multe alte
produse
traditionale
romanesti
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NOTAR

Eficace si rapid, servicii notariale de calitate la
un pret imbatabil, just si rezonabil
■ Cumparari de case, apartamente

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.

L
E
V
A
LA P
L AVA L

4 50 -6 8 0- 1 62 6

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

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

de documente / semnaturi

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà
Notaire / Notary

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

438.383.3116

notairelinca@gmail.com

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

Produse de
la Balkani

Produse de
patiserie de la
Balkani Laval
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De ce unii membri ai
aceleiași familii nu se
îmbolnăvesc de
COVID, deși stau în
același spațiu cu cei
bolnavi?

ǄĚƩĿ ŃŠƥƑĚċðƑĿ
ŃŠ ŕĚĳðƥƭƑð Čƭ
ǄîČČĿŠƭƑĿŕĚ îŠƥĿ
COVID-19?
gĿŠĿî ƥĚŕĚĲūŠĿČð ȃȂȂ este un
ƙĚƑǄĿČĿƭ ūĲĚƑĿƥ ŃŠ ŕĿŞċĿŕĚ ĚŠĳŕĚǕð
ƠĿ ĲƑîŠČĚǕð ƠĿ ŃŠ îŕƥĚ ƎĚƙƥĚ ȃȁȁ
de limbiɈ ČîƑĚ Ǆð îŏƭƥð ƙð ĳðƙĿƩĿ
ĿŠĲūƑŞîƩĿĿŕĚ ēĚ ČîƑĚ îǄĚƩĿ ŠĚǄūĿĚ
ƠĿ îŕƥĚ ƑĚƙƭƑƙĚ ƭƥĿŕĚɍ
Acest serviciu este gratuit ƠĿ
ČūŠǶēĚŠƩĿîŕ.

Celulele T dau imunitate de lungă durată și sunt „specializate” pe coronavirusuri. FOTO:
GettyImages.

ƎĚŕîƩĿ ȃȂȂ.

Cum se explică situația în
care, spre exemplu, patru
membri ai aceleiași familii
sunt bolnavi de COVID, dar
un al cincilea, deși stă
în casă cu ei, nu se infectează?

21 210 140WA

Mircea Iliescu, doctor în genetică și
evoluție umană la Universitatea Cambridge, a răspuns la întrebarea de mai sus,
explicând la Digi24.ro că în astfel de
cazuri pot interveni celulele T ale sistemului nostru imunitar, care „țin minte”
infecții precedente cu coronavirusuri, microbul care este responsabil de banalele
răceli.
În niciun caz „apărarea” împotriva
coronavirusului pe care o are acest al cincilea membru al familiei nu se explică
prin faptul că a luat tot felul de medicamente, venite din tot felul de locuri, sau
pentru că a făcut băi nu știu de care, nu!
- a subliniat doctorul în genetică.
„Genetica umană arată că suntem
diferiți. Unii oameni sunt mai protejați,
adică sistemul lor imunitar e mai puternic decât al altora. Știm că și cu acest
virus se întâmplă acest lucru. Și, de fapt,
sunt consorții mari genomice care analizează acum la zeci de mii de oameni de

ce unii reacționează diferit față de
ceilalți. Acei oameni se pare că au anumite variante genenice care refac sistemul imunitar mult mai competent,
adică au celulele T mai pregătite și se
pare că ei au trecut prin coronavirusuri răcelile sunt coronavirusuri - și acelea leau lăsat o imunitate de lungă durată prin
celulele T”, a mai explicat Mircea
Iliescu.

„Nu toți se pare că o capătă. Acum
încercăm să înțelegem de ce unii oameni
capătă aceste celule T de lungă durată,
trecuți fiind, poate, prin multe răceli. Se
pare, oricum, că cei care lucrează în sistemul de sănătate, care sunt expuși de
foarte multe ori, ar avea mai mult aceste
celule cu memorie lungă care recunosc practic sunt fani coronavirusuri - recunosc coronavirusuri”, a arătat cercetătorul.

„Știm că oamenii sunt diferiți. Deci,
unii pot să fie imuni la virus, alții au caractere genetice care îi fac să fie mai susceptibili să facă forme mai grave. De
exemplu, populațiile din Asia de Sud s-a descoperit asta în Marea Britanie. Și
aici, ar trebui să ne gândim și noi în
România că avem populație romă, care
are parte (genetică) din Asia de Sud și aș
fi foarte curios să văd, nu s-a făcut niciun
studiu, dacă au fost mai afectați. În
Marea Britanie știm că anumite minorități sunt mai afectate”, a spus Mircea
Iliescu la Digi24.
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Grafenul, „materialul miracol” care
alimentează teoriile conspiraționiste
promovate de antivacciniști
Oxidul de grafen

Grafenul face obiectul unor cercetări frontierele pentru „a demonstra” că vacUltra-rezistent, ultra-stabil şi
privind fabricarea senzorilor de înaltă sen- cinurile anti-COVID-19 ar conţine ingreultra-conductor, grafenul pro- sibilitate, dispozitivelor electronice suple, diente „secrete” şi nocive, inclusiv grafen,
mite să revoluţioneze indus- mai ales pentru automobile, avioane şi şi că ar avea în special obiectivul de „a
sateliţi. El stochează foarte uşor energia, controla voinţa” oamenilor graţie unor
tria aerospaţială, energetică şi devenind din acest motiv materialul proprietăţi magnetice.
Alţi internauţi afirmau că oxidul de
medicală. Dar din cauza preferat al dezvoltatorilor de baterii pentru
automobile.
grafen, un derivat al acestui material, ar fi
noutăţii sale şi a posibilităţilor
Acelaşi material ar putea fi utilizat în prezent în vaccinuri şi că acesta „alterează
lui uriaşe, acest nano-mate- construcţii şi în medicină, mai ales ca vec- câmpul electromagnetic” al persoanelor,
tor pentru terapii genice, medicină mole- putând să provoace decese.
rial a devenit totodată subiec- culară şi vaccinuri.
tul predilect al unui număr
Care este de fapt realitatea?
Care
este
legătura
cu
Niciunul dintre vaccinurile antiimpresionant de mesaje de
COVID-19
omologate de Organizaţia
dezinformare distribuite pe in- vaccinurile anti-COVID-19? Mondială a Sănătăţii (OMS), ale căror
Aşa cum s-a întâmplat deja în cazul
ternet de antivaccinişti, in- tehnologiei 5G şi a microcipurilor, compoziţii chimice sunt publice, nu
conţine grafen sau oxid de grafen.
formează AFP, citat de grafenul a devenit subiectul multor teorii
Nici grafenul, nici oxidul de grafen nu
ale conspiraţiei de tip „calul troian”. Conau
proprietăţi
magnetice naturale. „El nu
Agerpres.
form acestor teorii, guverne şi anumite

Ce este grafenul?

Adeseori considerat un „material-miracol”, grafenul este unul dintre cele mai
uşoare materiale descoperite vreodată.
Compus din carbon, el a fost identificat în
1947, dar izolat abia în 2004 de olandezul
Andre Geim şi ruso-britanicul Konstantin
Novoselov, o reuşită care le-a adus celor doi
cercetători, în 2010, premiul Nobel pentru
fizică.
Acest material posedă proprietăţi chimice şi fizice unice, iar acest detaliu a făcut
din grafen „unul dintre cele mai promiţătoare materiale pentru tehnologiile viitorului”, după cum a declarat cercetătorul
Marcelo Mariscal, specialist în nanotehnologii și prodecan al Facultății de Științe Chimice din Córdoba din Argentina.
accentmontreal.com

personalităţi ar încerca „să îi controleze”
de la distanţă pe oameni graţie unor materiale injectate prin intermediul vaccinurilor anti-COVID-19 sau să monitorizeze
deplasările lor prin sistemul GPS.
Aceste zvonuri au apărut în primăvara
anului 2021 după ce Canada a retras de pe
piaţă anumite măşti sanitare ce conţineau
grafen, din cauza unor posibile riscuri
pentru sănătate.
O lună mai târziu, când campaniile de
vaccinare împotriva COVID-19 se aflau
în plină desfăşurare în Europa, Statele
Unite şi începeau să facă progrese în
America Latină şi în alte regiuni ale lumii,
utilizatorii reţelelor de socializare i-au
acuzat pe producătorii de vaccinuri că iau „magnetizat”.
Videoclipurile în cauză au traversat

este magnetic decât în condiţii de laborator foarte specifice (...), iar în condiţii naturale îşi pierde proprietăţile magnetice”,
a subliniat Diego Pena, angajat la Centrul
pentru cercetări în biochimie şi materiale
moleculare din Spania.
Grafenul şi oxidul de grafen fac obiectul unor cercetări în scopuri biomedicale,
însă „este vorba despre studii-model aflate
în faze incipiente ale ştiinţei fundamentale, care sunt încă departe de eventuale
aplicaţii”, a explicat Marcelo Mariscal.
În ceea ce priveşte măştile sanitare
vândute în Canada, în iulie, comercializarea lor a fost reluată după ce Santé
Canada le-a analizat și a constatat că „nu
există riscuri care să provoace îngrijorare
pentru sănătate”, căci „particulele de
grafen (...) nu sunt eliberate de aceste

Într-un Quebec plin de accente

Conform experților, oxidul de grafen
este un derivat al grafenului, care este
mai solubil.
Există doar câteva lucrări în literatura de
specialitate în care oxidul de grafen a
fost utilizat (...) ca potențial adjuvant în
vaccinuri. Adjuvanții sunt folosiți pentru
a spori imunogenitatea sau capacitatea
de a declanșa un răspuns imunitar. Acestea sunt studii în fazele de cercetare de
bază, care sunt încă departe de a fi aplicate.” - Marcelo Mariscal, prodecan al
Facultății de Științe Chimice din Córdoba din Argentina.
Oxidul de grafen a fost folosit recent ca
adjuvant în investigarea unui vaccin intranazal împotriva gripei, dezvoltat de
Institutul de Științe Biomedice de la Universitatea de Stat din Georgia, în Statele
Unite. În prezent, acest vaccin nu a fost
dezvoltat, testat, aprobat sau comercializat, potrivit AFP.
Mesajele alarmante și nedovedite de pe
rețelele sociale despre presupusa
prezență a oxidului de grafen se încadrează într-un șir mai lung de afirmații
false care prezintă vaccinurile ca fiind o
amenințare la adresa sănătății pe baza
studiilor sau declarațiilor diferitor oameni de știință.

măşti în cantităţi susceptibile să provoace
efecte nefaste pentru plămâni”.
Marcelo Mariscal consideră că „toate
aşteptările presei şi ale pieţelor comerciale
vizavi de un material care promite să revoluţioneze industria - aşa cum au făcut-o
cea a oţelului sau a materialelor
polimerice la vremea lor - au făcut din
grafen o ţintă” preferată a adepţilor teoriilor conspiraţiei.
„Cercetările care generează multă
speranţă se lovesc de o problemă: oamenii
vor să vadă efectele sale foarte repede”, a
subliniat Ester Vazquez FernandezPacheco de la Institutul regional de
cercetări ştiinţifice aplicate (IRICA) din
regiunea spaniolă Castilia-La Mancha.
„Orice dezvoltare tehnologică necesită
numeroşi ani de cercetare (...), iar această
idee nu este difuzată, din păcate, într-o
manieră eficientă”, a adăugat ea.
„Materialul este cunoscut, toată lumea
ştie că el este real, dar nu toată lumea
poate să înţeleagă cum se lucrează cu el.
Din acest motiv, este foarte uşor să îi faci
pe anumiţi oameni să creadă în lucruri fără
niciun fundament ştiinţific”, a mai spus
cercetătoarea spaniolă.
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SCEPTICUS

Realitatea: este totul format din numere?

Săpând adânc în ceea ce numim realitate fizică dăm la un moment dat de un fir de matematică pură.
►

merele imaginare, de exemplu, îşi meritau
odinioară cu prisosinţă numele, însă în
ziua de azi sunt folosite pentru a descrie
comportamentul particulelor elementare;
iar geometria neeuclidiană a fost folosită
în cele din urmă pentru descrierea gravitaţiei. Dar chiar şi aşa, aceste fenomene
folosesc doar o mică parte a matematicii
existente.
Să nu ne grăbim totuși, spune
Tegmark. „Cred că existenţa fizică şi
existenţa matematică reprezintă acelaşi tip
de existenţă, aşa că orice structură care
există matematic este, de asemenea,
reală”, afirmă el.

Deci, ce putem spune despre matematica care nu este folosită în universul
nostru? „Alte structuri matematice corespund altor universuri”, este de părere
Tegmark. El numeşte aceasta „multivers
de nivel 4” şi este mult mai straniu decât
multiversele despre care discută cosmologii. Multiversele lor comune sunt guvernate de aceleaşi reguli matematice de
bază ca şi universul nostru, dar multiversul de nivel 4 al lui Tegmark operează
după o complet altă matematică.
Atunci când Albert Einstein şi-a definitivat teoria generală a relativităţii în
1916, şi-a privit ecuaţiile şi a descoperit
un mesaj neaşteptat: Universul este în expansiune. Einstein nu credea însă că Universul fizic s-ar putea micşora sau mări,
aşa că a ignorat acest lucru. 13 ani mai
târziu, Edwin Hubble a găsit dovezi clare
ale expansiunii Universului. Einstein a
ratat astfel ocazia de a face cea mai dramatică predicţie ştiinţifică din istorie.
Cum oare ştiau ecuaţiile lui Einstein că
Universul era în expansiune, având în
vedere că el însuşi nu ştia? Dacă matematica nu este altceva decât un limbaj pe
care îl folosim pentru a descrie lumea, o
invenţie a creierului uman, cum ar putea
rezulta din aceasta mai mult decât introducem? „Este greu de evitat impresia că
avem de-a face în acest caz cu un miracol”
scria fizicianul Eugene Wigner în articolul
său din 1960 „The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural
Sciences” (Communications on Pure and
Applied Mathematics, vol. 13, p.1)
Precogniţia matematicii nu pare mai
puţin miraculoasă astăzi. La acceleratorul
de particule Large Hadron Collider de la
CERN (Geneva), fizicienii au observat
urmele unei particule ce fusese descoperită cu 48 de ani în urmă, ascunsă în
ecuaţiile fizicii particulelor.
Cum este posibil ca matematica „să
ştie” despre particulele Higgs sau oricare
alte faţete ale realităţii fizice? „Poate pen-

tru că matematica este realitatea” afirmă
fizicianul Brian Greene de la Universitatea Columbia, New York. Poate că dacă
am cerceta mai în adânc, am găsi că
obiectele fizice, cum ar fi mesele şi
scaunele, nu sunt compuse din particule
sau string-uri de energie, ci din numere.
„Acestea sunt probleme extrem de dificile” spune James Ladyman, filozof al
științei la Universitatea Bristol din Marea
Britanie, „dar poate că este mai puţin
derutant să spui că Universul este compus
din concepte matematice decât să spui că
este făcut din materie”.
Într-adevăr, foarte complicat. Ce
înseamnă că Universul este „compus din
concepte matematice”? Un punct evident
de plecare ar fi întrebarea: din ce este
compusă matematica?
Fizicianul John Wheeler spune că
„baza tuturor matematicilor este că 0=0”.
Toate structurile matematice pot fi derivate dintr-un concept numit „setul nul”,
un set care nu conţine niciun element. Să
spunem că acest set îi corespunde lui 0;
putem apoi defini numărul 1 ca fiind setul
care conţine numai setul nul; 2 ca fiind
setul care conţine seturile corespunzătoare
lui 0 şi 1 şi aşa mai departe. Dezvoltând
acest concept de set nul după modelul
păpuşilor ruseşti Matrioşa obținem într-un
final întreaga matematică. Matematicianul
Ian Stewart de la Universitatea Warwick,
Marea Britanie, denumeşte astfel acest
concept: „Secretul îngrozitor al mate-

maticii este că e bazată pe nimic”. Realitatea s-ar putea rezuma la matematică, dar
matematica nu se rezumă la nimic.

Ar putea exista un ultim indiciu asupra
existenţei - până la urmă, un univers format din nimic nu are nevoie de o explicaţie. Într-adevăr, structurile matematice
nu par a avea nevoie de o origine fizică.
„Un dodecaedru nu a fost niciodată
realizat”, spune Max Tegmark de la
Massachusetts Institute of Technology.
„Pentru a fi realizat, mai întâi un element
nu trebuie să existe în timp sau în spaţiu şi
abia apoi să existe”. Un dodecaedru nu
există în timp sau în spaţiu, el există independent de timp sau spaţiu. „Timpul şi
spaţiul la rândul lor sunt conţinute de
structuri matematice mai dezvoltate”,
spune Tegmark. Aceste structuri doar
există; ele nu pot fi create sau distruse.
Aceasta ridică o mare întrebare: de ce
Universul este construit numai pe baza
anumitor concepte matematice? „Există o
mulţime de concepte matematice”, spune
Brian Greene. „În prezent, numai o mică
parte a lor are o utilizare practică în lumea
fizică. Luaţi orice carte de matematică şi
veţi vedea că cele mai multe ecuaţii din ea
nu corespund unui obiect sau proces
fizic.”
Este adevărat că, uneori, concepte ce
păreau a aparţine doar fabulaţiei matematice, necorespunzând lumii fizice, și-au
găsit un corespondent în lumea reală. Nu-

Toate acestea sună bizar, dar ipoteza
că realitatea fizică este fundamental
matematică a trecut orice test. „Dacă fizica se loveşte de un blocaj care nu poate
fi depăşit, am putea afla că natura nu poate
fi descrisă matematic”, spune Tegmark.
„Dar este cu adevărat remarcabil că
aceasta nu s-a întâmplat încă. Galileo
spunea că, în fapt, cartea naturii este scrisă
în limbajul matematicii, şi asta cu 400 de
ani în urmă.”

Dacă realitatea nu are la bază matematica, atunci ce altceva poate fi? „Poate
că într-o zi ne vom întâlni cu o rasă extraterestră şi le vom arăta ce am descoperit
noi despre Univers”, spune Greene. „Vor
zice: « Ah, matematica! Am încercat-o. Te
poate duce până la un anumit punct. Altul
este lucrul cu adevărat important.» Care ar
fi acesta? Greu de imaginat. Înţelegerea pe
care o avem privind fundamentele realităţii este încă la început”.
www.scientia.ro
Varianta originală a acestui articol, intitulată „Reality: Is everything made of
numbers?” de Amanda Gefter, a fost publicat de New Scientist. Scientia.ro este un
site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole și știri, are
o secțiune de bloguri și una destinată întrebărilor din partea cititorilor. Cei care
doresc să sprijine acest demers de transmitere a informației științifice pe înțelesul
tuturor pot dona la: www.scientia.ro.
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Cel mai precis ceas atomic din lume: Einstein
ar fi fost fericit!

Ceasuri aflate la altitudini diferite arată ore diferite. Un ceas atomic, considerat cel mai precis și mai stabil din lume, a măsurat această
caracteristică cheie a teoriei generale a relativității pe o scară de un milimetru. Chiar și o distanță atât de mică poate modifica curgerea
timpului.

Un record incredibil a fost
obținut recent de o echipă de
cercetători care a reușit să
măsoare diferențe de timpi cu
ceasuri atomice pe distanțe
de 1 mm în câmpul gravitațional terestru, confirmând
teoria relativității generale.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Teoria relativității
generale a lui Einstein
ne arată cum spațiul și
timpul sunt legate de
energia și materia din
Univers. Acestea nu
sunt deci absolute, ci
depind atât de observator, i.e. de cine face măsurătoarea, cât și

de câmpul gravitațional.
Minunata teorie a relativității ne
spune, de exemplu, că timpul trece mai
lent în câmpuri gravitaționale intense și cu
cât un câmp gravitațional este mai intens,
cu atât timpul se scurge mai încet. Dacă
ați văzut filmul Interstellar, poate vă mai
amintiți că atunci când astronauții au ajuns
pe o planetă din apropierea unei găuri
negre, unde câmpul gravitațional era
foarte intens, timpul trecea mult mai lent
decât pentru cei de pe Terra. O oră pe acea
planetă echivala cu șapte ani pentru cei rămași acasă. Acest efect a fost măsurat în
multe experimente, în special cu ceasuri
atomice.

Ceasul atomic

Cum măsurăm timpul? Putem folosi
un ceas mecanic, cu roți dințate, dar acesta
nu este foarte precis. Pentru măsurători de
precizie se folosesc așa-numitele ceasuri
atomice.
Ceasul atomic utilizează tranziția

M e A n c a - C ri st i na N I C OL A U
N OTAR
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300 bulevardul Marcel Laurin, birou 114, Montreal, H4M 2L4

accentmontreal.com

P
U
B
L
I
C
I
T
A
T
E

frecvenței electronice, de obicei în zona
microundelor, opticii sau a ultravioletelor,
dintr-un spectru electromagnetic al unui
atom. Atomii, cum bine știm, au nivele de
energie bine definite (este fizica cuantică
în acțiune); deci și tranzițiile dintre aceste
nivele au energii foarte bine definite.
Aceste tranziții atomice sunt folosite pentru măsurarea timpului. Se pot folosi diverse tipuri de sisteme atomice, precum
cesiul, însă nu doar acesta.
Cu ajutorul ceasurilor atomice s-a
putut demonstra cum timpul se scurge
diferit la diverse înălțimi în gravitația terestră. Au fost observate diferențe între
timpi pentru poziții care aveau între ele
distanțe de circa 30 de centimetri - aceste
diferențe sunt extrem de mici.

Un nou record: diferențe de
timp pe distanțe de 1 mm

Recent, un grup de cercetători condus de Jun Ye de la JILA (cunoscută în trecut ca Joint Institute for Laboratory
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Într-un Quebec plin de accente

Astrophysics) și University of Colorado
(SUA) a reușit să obțină un record incredibil: măsurarea diferenței de timpi întrun sistem atomic la diferențe de înălțimi
în câmpul gravitațional terestru de 1 mm.
Sistemul folosit a fost alcătuit din
100.000 atomi de stronțiu, ultra reci, aranjați într-o structură specială (lattice). A
fost măsurat modul în care variază
frecvența tranziției între nivelele de
energie în funcție de câmpul gravitațional.
S-a demonstrat că timpul pentru atomii
într-un câmp gravitațional mai intens (însă
cu o diferență de doar 1 mm!) trece mai
încet decât pentru cei în câmp gravitațional mai puțin intens; diferența măsurată în limita erorilor este exact ceea ce
se aștepta din teoria relativității generale.
Acest rezultat a fost posibil prin îmbunătățirea tehnicilor experimentale care
au permis o precizie în măsurarea
frecvenței de circa 7.6 ori zece la puterea
minus 21! Incredibilă precizie!

La ce folosește?

Cu ajutorul acestui ceas atomic pus
la punct de cercetători am putea măsura
timpul cu o precizie atât de mare încât
greșeala ar fi de doar o secundă la 4 mii
de miliarde de ani! Mult mai mult decât
vârsta Universului nostru.
Pe lângă tehnologia aplicată, care
este de interes în mai multe domenii, inclusiv în standarde din ce în ce mai precise pentru măsurarea timpului, aceste
măsurători pot la un moment dat să ne
arate cum teoria lui Einstein nu mai explică rezultatele obținute. Evident, pentru
aceasta este nevoie de noi îmbunătățiri. Ba
mai mult, se caută să se măsoare eventuale
efecte ale materiei întunecate asupra diferenței de timpi, ceea ce ar reprezenta o
nouă metodă față de cele utilizate la ora
actuală pentru studierea acestei materii.

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 portalului
Scientia.ro.

4882 boul. Des Sources, DDO

face diferenţa
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Companie de transport vrac caută șoferi.
Camioanele sunt parcate în St-Hubert.
Pentru informații sunați la 514-944-4115.
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 514-7392325.

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-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.

Căutăm educatoare calificată pentru o
grădiniță în Longueuil/St-Hubert (RiveSud). 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 514731-2176, Luba.

URGENT, căutăm doi instalatori de
pavaj, porțelan, piatră naturală, ziduri
ornamentale, plantare și altele. Calificări: minim 5 ani de experiență, persoană
harnică și disponibilă, în bună formă fizică, spirit de echipă, muncă la exterior, permis de conducere valid (posibilitate 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: imediat. 450-963-2990
(lăsați un mesaj) sau info@genexinc.ca.

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 conducere
valid (posibilitate de a face parte din
echipele noastre de deszăpezire în timpul
iernii). Postul este la timp plin, permanent,
cu salariu competitiv și asigurare colectivă. Locul de desfășurare: Montreal și împrejurimi (punct de întâlnire la Laval).
Data începerii: imediat. info@genexinc.ca
sau tel: 450-963-2990. (lăsați un mesaj).
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VÂNZĂRI

Oportunitate de business: Charcuterie
Fairmont este de vânzare! Magazinul
este situat pe bulevardul St-Laurent,
există de peste 60 de ani, are o clientelă
fidelă și numeroasă și se vinde cu rețete și
echipamente. Sunați la Greg, 514-2888046.

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

IMOBILIARE

Ofer spre închiriere cameră în casă particulară, situată într-un cartier liniștit,
aproape de Trois Rivières. Preferabil persoană de sex feminin, nefumătoare, liniștită, ordonată și fără animale.
Informații la telefon 438-387-7341.
400$/lună+electricitate.
Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită. Informații suplimentare: 514-5759377.
Închiriez dormitor într-un 4½ în Laval,

50

.00

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 Laurentides/St. Martin. Aproape de școală, autobuz, metrou. Căutăm persoane liniștite,
ideal cuplu, nefumători. 890$/ lună. Sunați
la 514-465-4877.
Apartamente 1½ și 2½ în bloc de beton,
Ste-Famille colț cu Sherbrooke, la doi pași
de metroul Place des Arts, complet renovate, totul inclus. Spălătorie și ascensor în
imobil. Concierge român. Chirii de la
650$/lună, bail de 12 luni. 450-465-9360.

MATRIMONIALE
Canadian nefumător, 170 / 78 / 53, studii
juridice canadiene, caut doamnă pentru relație serioasă. Răspund cu plăcere la 438876-0543, 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.

DIVERSE

Donez manuale de învățare/predare a limbii engleze, cărți-resurse pentru profesori
de engleză și alte cărți în limba engleză.
Tel: 514-502-7315.

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

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
vă invită la următorul program de slujbe: duminica între 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri ora 20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta ora 16:00, slujba vecerniei. 2000 boul. Marie, Longueuil, J4T
2B1. www.sfgheorghe.com.
Biserica Ortodoxă Română Înălţarea Domnului Montreal, 5845 Upper Lachine,
N.D.G., H4A 2B6. Sfânta Liturghie se desfășoară duminica şi sărbătorile din săptămână la 10:30. Preot dr. Nicolae Stoleru,
paroh, tel: 514-748-6730.

Biserica Ortodoxă Română Sf. Dimitrie cel
Nou, 10120 av. d'Auteuil, Mtl, H3L 2K1.
Sfintele slujbe au loc: duminica - orele
12:00; sărbătorile din săptămână - orele
10:00. Preot Ion Ceauşu: 514-358-5121.
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul (Anjou) are următorul program: în fiecare duminică sau sărbătoare cu
cruce roșie între orele 10.45-13.00 (Acatist
și Sfânta Liturghie). 5055 rue Joffre, H1K
2T7. Preot paroh Ioan Cotrigășanu, 514-4751399 sau www.sfantulilie.org.

Programul obișnuit al Bisericii Ortodoxe
Sfântul Mare Mucenic Pantelimon din StEustache: slujba are loc duminica, ora 11:15.
Adresa: 367 rue Godard, St-Eustache, J7P
3V2. Preot Vasile Trif, 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. SaintJoseph, 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, Constantin 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. 514714-2762. Adresă: Paroisse Saint-RaphaëlArchange, 495 rue Cherrier, l’Île-Bizard,
H9C 1G4. www.ortodoxwestisland.ca.

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

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

MICA PUBLICITATE în

este GRATUITĂ. Profitaţi!

Ofertele de servicii sunt publicate contra cost. Trimiteți anunțurile la info@accentmontreal.com.
Nu se primesc anunțuri prin telefon.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Riscul fizic este prezent
cu posibilitatea unor incidente
generate de propria-ţi nesocotinţă. Dragoste:
Eşti gata să-ţi asumi responsabilităţi, îţi iei
angajamente mature prin care demonstrezi
partenerului că vrei ceva de viitor. Financiar:
Investeşti mult în confortul casei sau pregăteşti
nişte sărbători de toată frumuseţea.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit
de vlagă, nopţile nu te odihneşti
din cauza insomniilor. Dragoste: În general, relaţia merge foarte bine, cu multe momente de satisfacţie sentimentală. Financiar: Vei beneficia de
o creştere a veniturilor indirecte şi o să faci faţă
tuturor cheltuielilor.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O boală mai veche dă
semne de vindecare şi revenire la
normal. Dragoste: Fii pregătit să
trăieşti evenimente tandre, de un romantism
aparte, ce te vor face să spui că eşti fericit.
Financiar: Vei cunoaşte o amplificare la nivel
material şi devii un pic mai bogat.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti predispus spre boli
legate de mediile aglomerate:
viroze, gripă, răceli. Dragoste: Este vremea unei
schimbări, a unei alte viziuni asupra vieţii în doi.
Financiar: Ar trebui să te gândeşti foarte serios
la viitor, la bătrâneţe, la pensie, la asigurări de
viaţă. Trebuiei să mai închizi robinetul
cheltuielilor nefolositoare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă
ieşi mai mult în natură, vei simţi că
ai mai multă energie şi nu vei mai fi preocupat de
boli. Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi
păstrezi luciditatea nu pasiunile care te pot orbi.
Financiar: Ţi-e greu să-ţi refuzi o plăcere, dar,
decât să suferi mai târziu, mai bine iei măsuri
drastice acum!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Fii extrem de atent cum
manevrezi obiectele cu factor de
risc, pentru că eşti predispus la
lovituri, tăieturi, vânătăi. Dragoste: Mergeţi mai
departe umăr la umăr, fără pasiunea de la început
sau fără sentimentele care te făceau să-ţi pierzi
minţile. Financiar: Cu banii ești acoperit.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti
cât ţi se permite, pentru că aşa îţi
aduni forţele. Dragoste: Dacă
partenerul nu vine cu o propunere prin care relaţia
voastră să capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce
trebuie modificat. Financiar: Banii nu vor fi
cheltuiţi la voia întâmplării.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pot apărea unele probleme oculare iar oboseala fizică şi
stresul intelectual lasă urme.
Dragoste: Măcar de sărbători propune un
armistiţiu, dar se pare că îţi place această stare de
luptă, pentru că te ţine mereu în priză. Financiar:
Banii sunt la polul marilor insatisfacţii, pentru că
te-ai aşteptat la rezultate mai bune care nu sosesc.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi
viteza,
acţiunile
temerare,
conflictele şi excitantele (cafea,
alcool etc.). Dragoste: Îi pui inima pe jăratec
celuilalt şi, pentru că eşti atât de capricios în
manifestarea sentimentelor, îl vei face să se îndoiască de tine. Financiar: Ai făcut achiziţii bune.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti,
este numai pentru că ai fost
iresponsabil cu propriul corp.
Dragoste: Ai putea fi atras de cineva plăcut,
simpatic, ce ţi se bagă pe sub piele cu vorbe dulci
şi declaraţii înfocate. Financiar: Scapi de o
povară financiară grea, care te-a ţinut blocat o
perioadă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu a dispărut, vindecarea nu a fost completă atunci
când te-ai ocupat de ea, ci recidivează. Dragoste:
Formaţi o pereche excelentă, care ştie să valorifice la maximum fiecare clipă petrecută împreună.
Financiar: Rămâi fără bani, iar sărbătorile te cam
falimentează.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Pe fondul tensiunii, este
posibil să ai un comportament impulsiv, riscant, orientat spre excese.
Dragoste: Nu se poate vorbi de un sfârşit de an
norocos în amor, incertitudinea fiind principalul
duşman al inimii tale. Financiar: Primeşti banii
cu greu, cu mari hopuri şi întârzieri şi nu la nivelul
sperat, iar cheltuielile pot depăşi bugetul.

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca

Supe, Ciorbe, Sarmale,
Chiftelute, Zacusca, Pilaf, Piftie,
Caltaboși
Colaci, Colive, Cozonaci,
Fursecuri si multe altele

* Cu comanda *

BANCURI

decât cei care se uită. La fel și
soțiile bărbaților care se uită la
meciuri.

☺- Iubitule, spune-mi sincer, arăt
grasă în blugii ăştia?
- Promiţi să nu te superi dacă îţi
spun adevărul?
- Promit.
- M-am culcat cu soră-ta!

☺Iubita mea mă calcă pe nervi.
Își lasă lucrurile împrăștiate prin
toată casa. Cred că o face intenționat ca să le găsească nevastă-mea.

☺Soția mea a fost asistenta unui
magician mulți ani și a învățat
câteva trucuri bune de la el. De
exemplu, vin ieri de la muncă,
intru în dormitor, mă vede și
strigă: „ Abracadabra!” Și deodată, ce să vezi!? Prietenul meu
Răzvan a ieșit dezbrăcat din
dulap. Am râs cu lacrimi! Săracu’
Răzvan, mi-era și milă de el, cred
că se întreba ce dracu’ s-a întâmplat de a ajuns gol la mine în
dulap!

☺- Ce ți-a zis nevastă-ta azi
dimineață când te-ai intors de la
chef?
– Nimic, oricum trebuia să-mi
scot dinții din față…

☺Soţul vine acasă foarte agitat:
- Nenorocito! Ştiu tot, absolut tot!
Calmă, soţia îi zice:
- Te lauzi, ca de obicei. Ia zi în ce
an s-a născut Ştefan cel Mare?

☺- De ce vii așa târziu acasă?! a
început să urle nevastă-mea la
mine. Se simte de la o poștă
parfum de curvă în urma ta!
- Păi m-a chemat maică-ta până la
ea ca să-i repar televizorul…

☺- Mărie, să știi că eu niciodată
n-am să te pot iubi pe cât meriți.
- Păi, mai Ioane, atunci de ce nu-l
aduci și pe Gheorghe?

☺Scumpo, ce să-ți iau de Crăciun?
- Vai, nici nu știu!
- Bine, îți mai dau un an să te gândești!

☺Un grup de cercetători britanici
au descoperit că barbații care nu
se uită la meciuri fac mai mult sex
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