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Printemps baroque, o celebrare a
muzicii și creativității artistice

O scurtă trecere în revistă a
valurilor de imigranți în Canada

Corul și orchestra La
Muse, alături de mai
mulți soliști vocali, se
vor reuni pe scenă
într-un concert de anvergură,
menit
să
marcheze reîntoarcerea
comunității noastre la
viața culturală. COMUNITA
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Evenimentele actuale
nu sunt din păcate nimic
nou, ci dimpotrivă, o
dovadă că istoria se
repetă, dar și că în
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oameni.
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ARTIȘTI ROMÂNI MONTREALEZI

Doina Falcon: The Joy of Colour și Resilience,
două expoziții în luna martie
Pictorița montrealeză de origine română Doina Falcon expune pe parcursul acestei
luni în două locuri: la Biblioteca Kirkland, alături de
Marlene Smyth, într-o expoziție intitulată The Joy of
Colour, și la George Laoun
Opticien, unde are trei pânze,
într-o expoziție colectivă pe
tema rezilienței.
EVA HALUS
eva.halus@accentmontreal.com

La expoziția de la Biblioteca Kirkland Doina
Falcon prezintă 20 de
tablouri recente, a căror
tematică este legată de pasiunea pictoriței pentru
natura mamă: peisaje, multe văzute de la
înălțime, cu ochii zburătoarelor, și flori.
Tehnica folosită în aplicarea succesivă
a straturilor groase de culoare, cu șpaclul,
și coloritul intens sugerează, printre altele,
o influență Van Gogh. Limbajul alegoric
al picturilor amintește și de un alt mare
pictor, Marc Chagall, dar și de Gustav
Klimt, prin folosirea repetitivă a motivelor
geometrice și florale. Texturile sunt îndelung lucrate și dau profunzime formelor
alegorice-armonioase, care sunt mai mult
sugestive decât figurative, schițând astfel
un poem vizual.
Iată câteva titluri din expoziția The Joy
of Colour: Shark Bay, Peacock from the
Air (foto), Like Iceland (foto), Antilope
Canyon, Algae Bloom (foto).

Marlene Smyth, pictoriță nativă montrealeză, expune de asemenea pe tema naturii, în jur de 20 de tablouri. În pictura ei,

De la stânga la dreapta: „Peacock from the Air”, „Algae Bloom” și „Like Iceland”.

stilul realist se îmbină cu fantezia.
Vernisajul va avea loc duminică, 20
martie 2022, între orele 13:00 și 16:00,
la Biblioteca Kirkland (17100 boul.
Hymus, H9J 2W2).

Expoziția de la Laoun Opticien (4012
rue St-Denis) este una colectivă și se intitulează Resilience. Ea a debutat pe 15 februarie, în cadrul Lunii Istoriei Negre
(cunoscută și ca Luna Istoriei Afro-Americane, care se celebrează pe parcursul
lunii februarie în SUA și Canada) și va
ține până la 31 martie.
Expoziția regrupează peste 30 de artiști a căror lucrări au fost selecționate de
către un juriu. Cele semnate de Doina Falcon sunt Resilience, We will prevail și

Hope.
Doina Falcon se consideră o artistă autodidactă, deși de-a lungul timpului a
urmat diverse cursuri pentru a-și îmbunătăți tehnica, inclusiv cu Octavian
Olariu, sculptor montrealez cunoscut, care
i-a îndrumat pașii în copilărie. În 2015,
după doi ani de cursuri de pictură în ulei
cu artistul Ghulam Mustafa, Doina Falcon
a hotărât să-și urmeze visul și să se dedice
picturii în totalitate.
Creația sa cuprinde pictură în ulei,
acrilice, cerneluri, cărbune și mixt-media,
într-un stil expresionist abstract.
A participat la peste 80 de expoziții
solo și de grup, la galerii precum Lenoir,
Volard Art, Ambigu, Valmi, Art Premier,
Trestler House și la Montreal Art Center.

Multe din picturile sale se găsesc în
colecții private în Canada, Statele Unite,
Europa, India și Israel.

Mai multe informații despre Doina
Falcon și tablourile sale, inclusiv prețuri,
găsiți la www.doina.ca sau scriind la
faldo.artist@gmail.com. Artista este
prezentă pe Facebook și Instagram
@doinafalconartist.

Pictoriță și poetă, Eva Halus se definește
ca o artistă Zen, mereu în ritm cu natura.
Pe lângă numeroasele expoziții la care a
participat, ea a publicat patru volume de
poezii, trei de interviuri cu personalități
românești din Montreal și două cărți de
povești.
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EVENIMENT | LA MUSE HÉRITAGE MUSICAL

Printemps baroque, o celebrare a muzicii și a
creativității artistice
În această primăvară, o nouă
invitație din partea asociației
La Muse Héritage Musical de
a căuta refugiu în muzică, de
a ne uni speranțele în umanitate, pace și armonie. Corul și
orchestra La Muse, alături de
mai mulți soliști vocali binecunoscuți, se vor reuni pe
scenă într-un un concert de
anvergură, menit să marcheze reîntoarcerea Montrealului și a comunității noastre
la viața culturală.

Primul concert din acest an al asociației La Muse Héritage Musical, intitulat
Printemps baroque, va avea loc duminică,
3 aprilie, la Biserica St-Denis din Mon-

„pentru realism quebechez”, așa cum nea spus Ioana German, motorul din spatele
acestui eveniment, fondatoarea asociației
La Muse Héritage Musical și cea pe care o
veți vedea pe 3 aprilie dirijând corul și orchestra La Muse.
Alături de ea vor urca pe scenă Marina
Negruță și Marie-Claire Fafard-Blais - soprane, Jaime Sandoval - tenor, Olga Semionova și Olga Murysina - vioară,
Loredana Zanca - violoncel, Kaïla
Stephanos - flaut și Răzvan Bezna - chitară.
Un concert ce promite o experiență
culturală de neuitat, cu muzica grandioasă,
dramatică și energică a celor doi compozitori și interpretarea măiastră a soliștilor.

Ioana German

Biserica St-Denis din Montreal.

treal.
În program piese ale celor mai de
seamă reprezentanți ai barocului muzical:
Bach și Vivaldi. Veți recunoaște extrase

din Concertul Brandemburg nr. 5, extrase
din Anotimpurile, Gloria și multe altele.
Concertul va debuta cu Primăvara lui Vivaldi, „pentru speranță”, urmată de Iarna,

Bucur ia mă rțișor ului din 2 022

Printemps baroque
3 aprilie 2022, ora 17:00
Biserica St-Denis, 454 ave. Laurier Est,
Montreal (metrou Laurier)
Bilete: 25$ în pre-vânzare, disponibile pe
Eventbrite.com; 35$ la ușă în ziua concertului Rezervări: 450-541-1978
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Ca și anul trecut în prag de mărțișor, și
anul acesta, din inițiativa Corinei Diana
Haiduc, președinta Asociației Culturale
Române (ACR), mai multe pachete cu alimente au fost distribuite unor persoane
în vârstă, singure și de origine română
din arondismentul Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce. Mai jos câteva cuvinte din partea Corinei Diana Haiduc
despre această distribuire de pachete, despre cât de important este contactul cu cei
singuri și speranța că această inițiativă va
deveni o tradiție.
„Cum este februarie în Canada? În
afara furtunilor care vin cu multă zăpadă
și a frigului extrem, această lună, calendaristic așa-zisă ultimă de iarnă, aduce în
sufletului oamenilor oboseala hainelor de
iarnă, a deszăpezirilor, a lipsei soarelui și
a spe-ranței atât de îndepărtate de verde,
lumină și parfum de flori. La noi, primăvara nu începe cu martie și nici măcar cu
aprilie. Ea decide brusc să vină într-o zi de
joi, în mai. Te ia de mână, te amețește și te
amăgește iarăși. Nu mai amintesc de pandemie, este deja al treilea an și face parte
din viața noastră, cu frică, restricții și izolare.
Ca și anul trecut, am reușit și acum,
spre sfârșitul lunii februarie, cu sprijinul
accentmontreal.com

într-o societate evoluată economic și
fiecare are „ce mânca și bea” - mulți chiar
au refuzat spunând că ar fi alții mai în
nevoie. Dar eu vorbesc de contactul cu
omul singur, cu bucuria de a-i oferi printre
altele și „batonul copilăriei”, ciocolată cu
rom, eugenii. Surpriza și mai mare a fost
a doamnelor care au primit și un mărțișor.
S-au declanșat povești, nostalgii, aduceri
aminte. Dorul de țară rămâne, chiar dacă
au trecut și 50 de ani de la venirea aici.

Corina Diana Haiduc (foto stânga) pregătindu-se să distribuie pachetele cu alimente și
mărțișoare și una din doamnele (foto dreapta) care le-au primit.

membrilor Asociației Culturale Române
din Montreal, a prietenilor, a companiei
Maxim-Impex și a primăriei din Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce, să organizăm distribuirea de pachetele alimentare
românilor din acest cartier, persoane singure și aflate la vârsta de aur.
Bucuria a fost partajată. A mea a fost

imensă pentru că, pe parcursul tuturor
apelurilor, am fost chiar și pentru câteva
zeci de minute în universul personal al
fiecăruia, am ascultat, am participat, am
fost acolo. Împreună. Am povestit despre
trecut și mai ales despre viitor. Cât de mult
contează. De partea celor care au primit,
emoțiile au fost mari. Știu că aici trăim

Într-un Quebec plin de accente

Fondurile reduse la o treime față de
anul trecut a făcut ca numărul persoanelor
care au beneficiat să se reducă la jumătate.
Îmi pare rău pentru așteptările neîmplinite.
Mulțumiri tuturor persoanelor implicate, benevoli și donatori.
Ne dorim să continuăm această frumoasă inițiativă a Asociației Culturale
Române și să mărim numărul persoanelor
beneficiare.
Putem să ne implicăm mai mult. Doar
dacă dorim acest lucru.”
Corina Diana Haiduc este de profesie farmacistă, cu o pasiune pentru scris și pictat. Ea este președinta Asociației
Culturale Române și secretară de redacție
la revista Candela de Montreal.

face diferenţa
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Economia Canadei: Creștere, inflație

Economia canadiană a dat
dovadă de o reziliență mai
mare decât s-a anticipat în
fața valului Omicron. Totuși,
pentru lunile următoare, incertitudinile persistă, mai ales
din cauza invaziei Ucrainei de
către Rusia, care riscă să
agraveze problemele de
aprovizionare și să crească
inflația peste tot în lume.
SIMONA POGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

Creștere economică robustă în 2021,
semne încurajatoare în 2022

La sfârșitul anului trecut, economia canadiană a crescut cu
6,7% pe o bază anuală, un procent semnificativ căci în sfârșit ea a depășit nivelul
de dinainte de pandemie. 2022 a început
deci pe o bază solidă și a reușit să mențină
un ritm de creștere, în ciuda impactului
variantei Omicron, cu pierderile de locuri
de muncă asociate, și a blocadelor de la
punctele de frontieră care au afectat
schimburile comerciale cu SUA și reputația Canadei, au provocat pierderi
imense și au încetinit creșterea economică.

Procentul înregistrat în cel de-al patrulea trimestru din 2021 (6,7%) a fost
peste așteptările analiștilor, care prevăzuseră o creștere de 6,5%. Potrivit
datelor de la Statistique Canada, citate de
CBC.ca, PIB-ul din ianuarie a crescut cu
0,2% după ce a stagnat în decembrie. Considerând creșterea din ianuarie - care este

accentmontreal.com

o estimare preliminară - activitatea economică este acum cu 0,6% peste nivelurile
de dinainte de pandemie, indică Statistique Canada.
Pentru februarie, analiștii sunt de
părere că economia a continuat să se dezvolte, profitând de impulsul din ianuarie
și de faptul că valul Omicron a început să
se disipeze, permițând reluarea mai multor
activități și redeschiderea businessurilor
afectate de restricții.
Dacă ne uităm la întregul an 2021, la
nivel de produs interior brut (PIB) real
creșterea a fost de 4,6%, după o scădere
de 5,2% în 2020 cauzată de pandemia de
Covid-19.

Datele de la Statistique Canada, citate
de Journal de Montréal, arată că această
creștere a fost stimulată de investiții în

proiecte de inginerie (+3,5%), de costurile
transferurilor de proprietate (+14,3%),
precum și de acumularea de stocuri.

În ansamblu așadar economia canadiană a demonstrat o reziliență mai mare
decât s-a anticipat în fața valului Omicron,
înregistrând o creștere robustă în a doua
parte a anului trecut și oferind la începutul
acestui an indicii care îndreptățesc un
optimism prudent.

Potrivit analiștilor, principalii indicatori economici s-au aliniat pe verde pentru ca Banca centrală să antameze o
creștere a dobânzii de referință.

Creșterea dobânzii de referință, o măsură așteptată
pentru a contracara inflația

După ce în ianuarie Banca Canadei a

Într-un Quebec plin de accente

surprins lăsând neschimbată dobânda de
referință (sau dobânda cheie), pe 2 martie,
instituția a crescut această rată, pentru
prima oară din 2018, de la 0,25% la 0,5%.
O creștere așteptată, în ciuda incertitudinii
economice sporite de invadarea Ucrainei
de către Rusia. O creștere ce pe termen
scurt va fi urmată și de altele.

Banca centrală speră să încetinească
astfel inflația care a atins cel mai ridicat
nivel din 1991. Într-un discurs la CFA Society Toronto ținut pe 3 martie, Tiff Macklem, guvernatorul Băncii centrale, a
precizat că după doi ani de stimuli extraordinari, Canada se înscrie acum într-o
tendință de creștere a dobânzii de referință. El a reamintit faptul că în Raportul
de politică monetară din ianuarie, Banca a
precizat că politica monetară de urgență
pusă în aplicare pentru a sprijini economia
în timpul pandemiei nu mai este necesară,

face diferenţa
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dobânda de referință și războiul din Ucraina
-

În urmă cu doi ani, la începutul lunii martie 2020, Banca centrală s-a plasat pe o traiectorie de reducere a ratei dobânzii de referință, cu
scopul de a pregăti economia canadiană pentru dificultățile anticipate din cauza pandemiei de Covid-19.

semnalând totodată că o creștere a
dobânzilor se întrevede la orizont.
Potrivit lui Tiff Macklem, cifrele arată
că economia canadiană produce din nou la
capacitate maximă. După creșterea de 4,6%
din 2021, Banca se așteaptă la o creștere de
4% în 2022 și de una în jur 3,5% în 2023.
Inflația este însă prea mare, de circa 5%,
determinată de trei factori principali,
prezentați de guvernatorul Băncii centrale
în același discurs din 3 martie. Unul din
aceștia este faptul că în timpul pandemiei,
blocați în casă, canadienii au cheltuit mai
puțin pe servicii și mai mult pe bunuri.
Această schimbare la nivel de cerere, combinată cu problemele din lanțurile de
aprovizionare cauzate de Covid-19, a dus la
o creștere a prețurilor la produse.

Un alt doilea factor se situează în afara
perturbărilor survenite în lanțul de
aprovizionare și are de-a face cu câteva
elemente importante, atât interne cât și externe: creșterea prețului petrolului, care a
determinat o creștere a costurilor de transport, ceea ce a făcut ca mărfurile în general

să fie mai scumpe; condițiile meteo extreme
ce au afectat recoltele din multe regiuni,
lucru ce a contribuit la creșterea prețurilor
la alimente; și, nu în ultimul rând, cererea
foarte mare de pe piața imobiliară canadiană care a dus la o creștere substanțială a
prețurilor la locuințe.

Pe lângă aceste probleme legate de
cerere și ofertă, solida relansare a
economiei canadiene este de asemenea o
sursă de inflație. Și deși ratele mai mari ale
dobânzilor nu pot rezolva problemele survenite în lanțurile de aprovizionare și nu pot
reduce prețul petrolului, ele fac împrumutul mai costisitor, încetinind cererea și
atenuând ritmul inflației.
Ținta Băncii Canadei este ca aceasta să
revină la 2% până la sfârșitul lui 2023 și de
aceea a început să implementeze o politică
monetară mai strictă, necesară pentru a controla componentele inflației determinate de
cererea internă.

Războiul din Ucraina

Invadarea Ucrainei de către Rusia este o

sursă majoră de incertitudine, notează
Banca centrală în comunicatul ce a însoțit
majorarea ratei de referință din 2 martie, în
care precizează că această agresiune „va
crește inflația peste tot în lume” și va avea
un impact asupra creșterii economice mondiale.
Războiul din Ucraina „pune o presiune
ascendentă suplimentară asupra prețurilor
la energie și la produse alimentare”. Banca
Canadei se așteaptă deci ca inflația pe termen scurt să o depășească pe cea din ianuarie (5,1%), care a reprezentat un record
neatins în ultimii 30 de ani, amplificând
temerile legate de costul vieții pentru canadieni.
În aceste condiții, Banca centrală va trebui să găsească un echilibru între necesitatea de a controla inflația și riscurile de a
„răci” prea mult economia, susțin experții.
O nouă creștere a dobânzii de referință
este preconizată în aprilie și alte două până
la sfârșitul anului, pe fondul unei economii
care performează depășind așteptările și al
faptului că importurile și exporturile s-au
redresat, reflectând soliditatea cererii globale.

Inflație și dobândă
de referință în
România

Inflația este fenomenul prin care valoarea banilor se depreciază in timp. La
ora actuală, inflația este o problemă în
toată lumea. În Uniunea Europeană rata
anuală a inflației a crescut până la
5,2%, iar în Statele Unite a ajuns la
6,2%, un record absolut al ultimilor 30
de ani. Cauza? Prețurile au explodat pe
fondul pandemiei și al creșterii facturilor la energie.
România înregistrează una dintre cele
mai mari rate ale inflației din UE.
Banca Națională a României a avertizat,
în luna noiembrie 2021, că România va
înregistra o inflație de o magnitudine
„substanțială”, care va ajunge, la finalul
lui 2021, la 7,5%, iar în trimestrul II din
2022 chiar și la 8,6%. Estimările BNR
au fost depășite însă de realitate, inflația
la finele anului trecut fiind de 7,9%.
Institutul Naţional de Statistică (INS) a
informat la rândul său că rata anuală a
inflaţiei a fost în noiembrie 2021 de
7,8%, în condiţiile în care mărfurile
nealimentare s-au scumpit cu 10,49%,
mărfurile alimentare cu 6,10%, iar serviciile cu 4,09%.
În ședința din 10 ianuarie, Banca Centrală a majorat dobânda de politică monetară cu 0.25 puncte procentuale, până
la 2%. La 10 februarie, dobânda cheie a
cunoscut o nouă creștere, cu 0.5 puncte
procentuale, stabilindu-se la 2,5% pe
an.
Dobânda de referință este dobânda cu
care băncile comerciale se împrumută de
la Banca Națională atunci când au o
lipsă de lichidități. Cu cât dobânda de
referință e mai mare, cu atât împrumuturile sunt mai scumpe și cheltuielile,
aruncarea în piață de bani este mai
scumpă.
Sursa: „De ce vor crește ratele la bancă
în 2022”, romania.europalibera.org.
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Despre procesul de aderare la UE a Republicii
Moldova, Ucrainei și Georgiei
Uniunii sunt menționate la articolul 2 din
tratat, care stipulează că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității
umane, libertății, democrației, egalității,
statului de drept, precum și pe respectarea
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparțin minorităților.
Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție,
solidaritate și egalitate între femei și bărbați”, așa cum precizează CaleaEuropeana.ro.
Ţări care au oficial statutul de candidate la aderare sunt Albania, Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru şi
Turcia. Cu toate acestea, negocierile de
aderare sunt blocate sau trenează de mai
mulţi ani.

Igor Grosu, Maia Sandu și Natalia Gavrilița în ziua semnării cererii de aderare a R. Moldova la UE. FOTO: Maia Sandu/ Twitter.

Ucraina a cerut formal aderarea la UE, urmată de Republica Moldova şi Georgia,
aderare care implică însă un
proces laborios şi îndelungat.

La data de 7 martie, cele 27 de state
membre ale UE au convenit inițierea procesului prin care Ucraina, Republica
Moldova şi Georgia vor putea deveni, în
viitor, membre ale Uniunii Europene, în
urma cererilor formale de aderare pe care
aceste țări le-au transmis Bruxellesului,
notează CaleaEuropeana.ro.
Președinția franceză a Consiliului UE
a precizat că cele 27 de state membre au
cerut Comisiei Europene să facă primul
pas pe acest drum, prin elaborarea unui raport pe baza căruia statele membre vor decide dacă acordă statutul de ţară candidată
Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei.
Potrivit președinției franceze, ambasadorii
statelor membre au ajuns la un acord prin
care invită „Comisia Europeană să prezinte un aviz cu privire la fiecare dintre
cererile de aderare la UE depuse de
Ucraina, Georgia și Moldova”.

De asemenea, statele membre au
lansat o procedură scrisă de validare de
către Consiliu a proiectelor de scrisori
destinate solicitării avizului Comisiei Europene, arată aceeași sursă citată.
Reamintim că pe 28 februarie președintele ucrainean Volodimir Zelenski a
semnat cererea de aderare a Ucrainei la
Uniunea Europeană, pe fondul invaziei
militare a Rusiei asupra țării sale, stârnind
un efect de domino politic și simbolic care
a încurajat Georgia și Republica Moldova
să facă același lucru.

Preşedintele ucrainean a primit sprijinul Parlamentului European, care a
adoptat la 1 martie, cu o majoritate zdrobitoare, o rezoluţie care condamnă „agresiunea” rusă împotriva Ucrainei şi care
cere instituţiilor europene „să lucreze pentru a acorda Ucrainei statutul de ţară candidată la UE”.
Parlamentul European a atras însă
atenţia că această rezoluţie de susţinere
a aderării Ucrainei la UE nu înseamnă
că procesul de aderare a început sau că
Ucraina ar beneficia de vreo procedură
specială de aderare, cum au dat de înţe-

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

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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les unele mesaje transmise de la Kyiv.
România a indicat că susține pe deplin
integrarea Ucrainei, Republicii Moldova
și Georgiei în Uniunea Europeană.
Aceeași poziție a fost exprimată și de
Franța, țara care asigură președinția Consiliului UE.
Astfel, la data de 3 martie, premierul
georgian Irakli Garibaşvili a semnat cererea pentru demararea procedurii speciale
de recunoaştere a ţării sale drept candidat
la aderarea la Uniunea Europeană. În
aceeași zi, la Chișinău, cererea de aderare
a Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost semnată de președintele Maia
Sandu, premierul Natalia Gavrilița și
președintele Parlamentului Igor Grosu.
După ce Republica Moldova a decis să
depună cererea de aderare la Uniunea Europeană, separatiștii din Transnistria au
cerut, din nou, recunoaşterea independenţei acestei regiuni.

Criteriile de aderare

Orice țară europeană care respectă valorile UE menționate în Tratatul privind
Uniunea Europeană (TUE) și care se angajează să promoveze aceste valori poate
solicita să devină membră a UE. Valorile
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O țară care dorește să adere la UE
înaintează o cerere Consiliului, iar acesta
îi solicită Comisiei Europene să evalueze
capacitatea statului candidat de a îndeplini
criteriile de la Copenhaga. Dacă avizul
Comisiei este favorabil, Consiliul trebuie
să convină asupra unui mandat de negociere. Ulterior, se deschid negocieri oficiale pentru fiecare capitol de aderare în
parte.
Primul pas este îndeplinirea de către
țara în cauză a criteriilor de aderare.
Aceste criterii au fost definite în cadrul
unei reuniuni a Consiliului European, la
Copenhaga în 1993, fiind adesea numite
„criteriile de la Copenhaga”.
Criteriile de la Copenhaga stabilesc o
serie de condiții democratice, economice
și politice pentru țările care doresc să
adere la UE:
● instituții stabile, care să garanteze
democrația, statul de drept, drepturile
omului și respectarea și protecția minorităților
● o economie de piață funcțională, precum și capacitatea de a face față concurenței și forțelor pieței în UE
● capacitatea de a-și asuma și de a implementa în mod eficace obligațiile aferente
statutului de membru, inclusiv adeziunea
la obiectivele uniunii politice, economice
și monetare

La rândul său, UE trebuie să aibă capacitatea de a integra noi membri.
ACCENT MONTREAL

4882 boul. Des Sources, DDO
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Ru si a ar p ut ea
intr a în incapacitate d e pl ată

Ministrul rus de externe reciclează
minciuni vechi despre Ucraina
Acest articol a fost publicat
de EUvsDISINFO și arată
cum Serghei Lavrov a transmis o doză de dezinformare familiară a Kremlinului
atunci când s-a adresat
Conferinței ONU pentru
dezarmare de la Geneva.

La 1 martie, ministrul rus de externe
Serghei Lavrov urma să se adreseze
Conferinței ONU pentru dezarmare de la
Geneva. O sarcină de rutină pentru cel
mai înalt diplomat al Rusiei. Numai că,
de data aceasta, dl Lavrov a ales să facă
declarația printr-un mesaj video preînregistrat, deoarece, în urma invaziei neprovocate a Rusiei în Ucraina la 24
februarie, cea mai mare parte a Europei
și-a închis spațiul aerian pentru
avioanele rusești, deși spațiul aerian al
Elveției a rămas deschis.
Totuși, mai important este că declarația rusă s-a lovit de ecoul unei săli
aproape goale, deoarece majoritatea
diplomaților au părăsit sala de conferințe
în semn de protest față de agresiunea
Rusiei împotriva unui vecin pașnic. Nimeni nu e obligat să asculte pasiv cum
Rusia răspândește în mod activ dezinformări și minciuni despre agresiunea sa
împotriva Ucrainei.
Așa cum era de așteptat, dl Lavrov a
folosit imediat ocazia pentru a transmite
o altă doză de dezinformare familiară a
Kremlinului. Deși contextul discursului
său a fost unul neobișnuit, nu același
lucru se poate spune despre conținutul
mesajului – o gamă largă de falsuri binecunoscute de la Kremlin cu privire la
controlul armelor, dezarmare și neproliferare.

Minciuni răuvoitoare
pentru justificarea unui
război ilegal

Dl Lavrov a început imediat să
lanseze o gamă largă de acuzații la
adresa Ucrainei, repetând aceleași minciuni pe care EUvsDisinfo le-a infirmat
în articolul „Manualul de strategii al
Kremlinului: Inventarea unui pretext
pentru a invada Ucraina – alte mituri”,
disponibil la www. euvsdisinfo.eu/ro. Cu
toate acestea, ministrul a părut să se
bazeze în mare măsură pe tipul de
newspeak orwellian care este din ce în ce
mai des folosit de Kremlin.
Dl Lavrov a abordat, de asemenea,
subiectul Conferinței privind dezarmarea
– controlul armelor, dezarmarea și neproliferarea. Numai că declarația a fost
accentmontreal.com

Șansele ca Rusia să-și achite
datoriile externe se diminuează
pe măsură ce prețurile obligațiunilor scad, recesiunea nu este
departe iar diverse restricții ale
plăților se adună după invazia
Ucrainei, potrivit băncii de investiții Morgan Stanley, citate
de Digi24.ro via Blumberg.

bogată în dezinformare, acuzații nefondate și amenințări subtil voalate. Ministrul a emis afirmații complet
nefondate potrivit cărora Ucraina ar intenționa să achiziționeze arme nucleare,
deși Ucraina nu s-a abătut niciodată de
la angajamentele asumate în cadrul
Memorandumului de la Budapesta. Cu
toate acestea, această narațiune dezinformatoare este una obișnuită în încercarea Kremlinului de a justifica invazia
Ucrainei.

Ministrul de externe a făcut apel la
toate statele „să refuze să întreprindă
orice acțiune menită să dezmembreze
arhitectura de control al armelor, de neproliferare și de dezarmare”. Un apel
ciudat, deoarece Rusia a încercat să demonteze arhitectura existentă de control
al armelor, așa cum a fost exemplificat
prin retragerea din Tratatul privind
forțele nucleare cu rază medie de acțiune. Cu toate acestea, această poveste de
dezinformare se potrivește perfect cu una
dintredistracțiile preferate ale Kremlinului - învinovățirea Occidentului pentru toate relele lumii. Deloc surprinzător,
dl Lavrov a repetat toate cele cinci mituri ale Rusiei despre NATO.
Desigur, experții ruși în controlul
armelor știu foarte bine că acordul
NATO privind partajarea armelor nucleare este în deplină conformitate cu
Tratatul privind neproliferarea, dar nicio
declarație rusă pe această temă nu ar fi
completă dacă nu ar conține și afirmații
false cum că armele nucleare americane
din Europa ar amenința Rusia.

Încercarea moarte n-are

De asemenea, dl Lavrov nu a omis să
joace cartea „Rusia este un actor constructiv și responsabil”, cerând interzicerea amplasării de arme în spațiu.
Având în vedere că spațiul este considerat în general un „bun comun global”,

de care beneficiază întreaga omenire,
aceste apeluri par, într-adevăr, rezonabile. Cu toate acestea, se presupune că
Rusia a dezvoltat și testat deja arme
spațiale, iar acum pare să folosească
apelurile pentru interzicere drept tactică
de a trage de timp pentru a-și menține
avantajul perceput. Prin urmare, UE s-a
opus în mod repetat încercărilor de a utiliza rezoluțiile Primului comitet al ONU
în acest scop. Afirmația că „negocierile
privind prevenirea unei curse a armelor
în spațiul cosmic ar crea un context favorabil
pentru
progresul
către
dezarmarea nucleară” pare mai degrabă
un efort de a folosi spațiul pentru a
reaprinde interesul occidental pentru discuțiile cu Rusia privind controlul
armelor.
În cele din urmă, a părut că acest discurs a fost mai degrabă un exercițiu de
„bifare a tuturor căsuțelor” decât o contribuție la discursul internațional privind
controlul armelor. Au existat obișnuitele
lovituri la adresa Statelor Unite pentru că
nu au ratificat Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare și pentru
că au fost inflexibile în negocierile
privind planul JCPOA. A existat o condamnare a pactului AUKUS, poate în
semn de prietenie față de China. Și,
culmea cinismului, a existat un apel la
respectarea angajamentelor asumate în
cadrul Convenției privind interzicerea
armelor chimice, cu doar trei zile înainte
de împlinirea a patru ani de la otrăvirea
lui Serghei Skripal cu o substanță chimică interzisă chiar de această convenție.
În concluzie, acest mesaj pare mai
degrabă o încercare pripită de a recicla
aceleași vechi narațiuni dezinformatoare
pe care Kremlinul le-a folosit ani întregi
în diferite foruri diplomatice. Este un
truc vechi din manualul de strategii al
Kremlinului: încercarea moarte n-are.
Numai că, de data aceasta, foarte puțini
mai sunt dispuși să asculte.

Într-un Quebec plin de accente

„Vedem incapacitatea de plată ca cel mai probabil scenariu”, a scris Simon Waever, șeful
departamentului băncii de strategie a creditelor
suverane din piețele emergente.
Falimentul s-ar putea înregistra cel mai devreme pe 15 aprilie, data marcând sfârșitul
unei perioade de grație de 30 de zile la plățile
de cupoane pe care guvernul rus le datorează
pentru obligațiunile în dolari cu scadență în
2023 și 2043, a mai precizat analistul.
Prețurile indicative arată că investitorii evaluează obligațiunile pe 2023 la aproape 29 de
cenți pe dolar american, cel mai scăzut nivel
din toate timpurile, potrivit datelor colectate de
Bloomberg, deși pare că nu au avut loc tranzacții cu această valoare. În zilele dinainte ca
Rusia să invadeze Ucraina datoria se tranzacționa deasupra mediei.
Deși este rar ca datoria suverană să scadă la
valori cu o singură cifră, Morgan Stanley a
spus că obligațiunile Rusiei „s-ar putea
apropia”. Liban și Venezuela sunt singurele
exemple recente ale datoriei unei țări care
scade atât de mult.
Națiunea sud-americană și compania sa
petrolieră de stat, Petroleos de Venezuela, au
intrat în incapacitate de plată cu o datorie de
60 miliarde de dolari în urmă cu mai bine de
patru ani. SUA a impus în 2019 sancțiuni ce nu
permiteau tranzacțiile cu valori mobiliare,
după alegerile prezidențiale contestate în 2018.
Waever spune că Rusia este precum Venezuela
deoarece are active semnificative în petrol care
ar putea fi folosite doar dacă sunt ridicate
sancțiunile. Dacă obligațiunile devin insolvabile iar creditorii primesc decizii în instanță,
un risc pozitiv pentru Rusia ar fi că ar putea
accesa toate activele înghețate momentan în
afara statului, inclusiv rezervele în valută, a
mai notat acesta.
Credit default swap-urile pe cinci ani au crescut la peste 2.500 de puncte de bază, în contextul în care investitorii iau în calcul o
probabilitate mai mare ca plățile să nu fie făcute la termen pe măsură ce războiul crește în
intensitate. Între timp, datoria suverană a
Rusiei a adus investitorilor pierderi medii de
81% de la începutul anului, potrivit datelor
Bloomberg. Doar datoria guvernamentală în
dolari a Belarusului este mai slabă în 2022,
pierderile fiind de 93%.

face diferenţa
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O scurtă trecere în revistă a valurilor de
imigranți și refugiați în Canada
Sosirea unor grupuri de imigranți din
diferite regiuni ale lumii continuă în a doua
jumătate a secolului XX: palestinieni (în
1950), evrei (între 1950-1970), unguri (în
1956), chinezi (1960), cehi (1968-1969)
etc. În ultimii ani, reflectând frământările
timpurilor actuale, Canada a primit grupuri
de refugiați irakieni (în 2015, 23,000 de
persoane), sirieni (în 2016, 25,000 de persoane) sau supraviețuitori Daech (veniți în
2018).

ANCA TISMĂNARIU
Consultant în imigrație

În ediția apărută pe 25
februarie scriam despre
noutățile privind politica
de imigrație a Canadei pe
următorii ani și propuneam să revin cu detalii
asupra diferitor programe
de imigratie în condițiile post-pandemiei.
Prezentul, cu invazia Ucrainei de către
Rusia și cele peste două milioane de
ucraineni refugiați, ne amintește însă că în
istoria sa Canada, acest imens teritoriu
răspândit între trei oceane, a primit și a
oferit o a doua șansă la milioane de oameni.
Aceștia au înfruntat condiții naturale, economice și sociale dificile și au construit
Canada de astăzi.

Până în 1815, imigrația a fost relativ redusă. Un prim mare grup a fost cel al loialiștilor - imigranți anglofoni, cei mai mulți
de religie protestantă, care au fugit către
nordul continentului american, în Canada
de astăzi, în contextul revoluției americane.
Unii dintre ei nu voiau să fie cetățenii
noului stat american, iar alții se temeau de
represalii, căci își afișaseră loialitatea față
de Imperiul Britanic.
Pentru prima dată, autoritățile din teritoriul canadian al acelei epoci au intervenit
oferind un sprijin noilor veniți - sub formă
de provizii și organizând atribuirea unor
terenuri. Remarcăm că încă de pe atunci se
îmbinau nevoia de mână de lucru cu dezvoltare economică și cu primirea și integrarea noilor imigranți. Documentele
istorice ale vremii atestă însă fricțiunile sociale, discriminarea bazată pe rasă și/sau religie, precum și impactul destructiv asupra
populațiilor autohtone.
Până la jumătatea secolului XIX, imigrația în Canada a provenit mai ales din

Imigranți ucraineni la Quebec, circa 1911. FOTO: W.J. Topley/ Library and Archives
Canada via www.thecanadianencyclopedia.ca.

Anglia și Statele Unite. Marea foamete din
Irlanda (1845-1852) a declanșat un val
masiv de emigranți irlandezi, mulți dintre
ei ajungând în Canada. Între mai și noiembrie 1847, zeci de mii s-au îmbarcat pentru
a ajunge aici, în condiții extrem de primejdioase, pe vapoare-epavă. Mulți din cei care
au avut norocul să supravieţuiască călătoriei au căzut pradă bolilor, circa 6,000
murind din cauza unei epidemii de tifos.
Pentru a încerca să o stăvilească, o stație de
carantină a fost amenajată pe Grosse-Île, în
aval de Quebec.
Cam în aceeași epocă (spre 1830), s-au
refugiat în Canada și mulți polonezi care
voiau să scape de opresiunea rusă. Câțiva
ani mai târziu, în 1858, un alt grup masiv
de polonezi sosește aici, de data aceasta fugind de ocupația prusacă a nordului
Poloniei.
Între 1880 și 1914 este rândul italienilor

să caute salvare și o viață mai bună în
Canada, alungați de schimbările politice
majore din Italia, care au dus la sărăcirea
unei părți din populație și în special a fermierilor.

În 1891 începe migrația ucrainenilor
către Canada. Într-o primă fază, circa
170,000 se stabilesc aici, salvându-se de
opresiunea austro-ungară. Anii 1920-1939
sunt marcați de un al doilea val, format din
cei care fugeau de comunism, de război
civil și de ocupația sovietică. După cel deal Doilea Război Mondial, între 1945-1952,
un al treilea val de ucraineni, fugind de comuniști, ajunge în Canada.
Este epoca în care nu doar ucrainenii se
refugiază aici pentru a scăpa de ororile unui
regim comunist: circa un sfert de milion de
persoane din Europa Centrală și de Est, mânate de același motiv, își încep o nouă viață
în Canada.

Pe parcursul istoriei sale marcate de valuri de imigrație și refugiați, Canada și-a
dezvoltat din ce în ce mai mult profilul
democratic. În 1982 și-a modificat Constituția pentru a include La Charte canadienne
des droits et libertés, iar în 1985 Curtea
Supremă, prin decizia sa din procesul
Singh, a extins drepturile prevăzute în Cartă
și asupra celor ce se află pe teritoriul
Canadei (cazul a fost adus în justiție de o
persoană care ceruse statutul de refugiat).
De atunci, Canada recunoaște aceleași
drepturi de care se bucură cetățenii săi și
celor cu statut de rezident permanent și
străinilor prezenți pe teritoriul său, scopul
fiind crearea unui cadru stabil pentru respectarea drepturilor fundamentale ale unei
persoane: dreptul la egalitate, libertatea de
expresie, dreptul de a se întruni și libertatea
de gândire, de conștiință și de religie.
De la 1 ianuarie 2022, peste 6,100 de
ucraineni au sosit în Canada. Evenimentele
actuale nu sunt din păcate nimic nou, ci
dimpotrivă, o dovadă că istoria se repetă, că
jocul intereselor geopolitice continuă să
facă victime în rândul celor mulți, dar și că
în ciuda tragediilor, solidaritatea, omenia și
generozitatea continuă să facă punți între
oameni de diferite origini și culturi.
Anca Tismănariu este consultantă în imigrație, membră ICCRC/CRCIC, OIQ. Informații suplimentare la: 514-489-2769 |
agti_recrutement@sympatico.ca.
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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

LEOPOLD LINCA
NOTAR

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

■ Succesiuni
■ Celebrari de casatorii -

decor special amenajat

■ Certificari / autentificari

si terenuri

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

incapacitate, procuri diverse

Me Leopold Lincà

de documente / semnaturi

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

BROSSARD

BALKANI
ww w .b alk ani.c a

Coliva
la comanda

Colaci
la comanda

Biscuiti
Eugenia
6 sortimente
Seminte de
floarea
soarelui

Malai
Boromir

Cremvursti
vienezi

Mici
Traditionali
Extra carne de miel
Domnesti

S T- H U B E R T
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C o n s u l t at i o r ar u l l a :
b a l ka n i . c a

Ciorba
de burta

Ciolan
afumat

5552 Grande-Allée, J4Z 3G1

Halva
in vrac

Snitele
si chiftele

Ceafa
proaspata

G u s t u l Tr a d i t i e i

•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
Zacusca
Raureni

MO NT REA L

Piata Jean Talon
7070 Henri-Julien, H2S 3S3
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C ons ultati ora rul la :
b a l ka n i . c a
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Poluarea omoară mai mulți oameni decât
COVID-19
Poluarea omoară la nivel
global mai mulți oameni decât
COVID-19 se arată într-un raport de mediu al ONU publicat
în luna februarie, care solicită
„acțiuni imediate și ambițioase” de către state
și companii pentru a interzice
unele substanțe chimice
toxice.
Poluarea cu pesticide, materiale plastice
și deșeuri electronice cauzează încălcări pe
scară largă ale drepturilor omului și
provoacă cel puțin nouă milioane de decese
premature pe an, iar problema este în mare
măsură trecută cu vederea, se mai spune în
raportul ONU citat de Reuters.
Potrivit agregatorului Worldometer,
pandemia de coronavirus, care durează deja
de doi ani, a provocat 6,02 milioane de decese la nivel mondial.
„Abordările actuale în gestionarea
riscurilor pe care le reprezintă poluarea și
substanțele toxice eșuează în mod evident,

ceea ce duce la încălcări pe scară largă a
dreptului la un mediu curat, sănătos și durabil”, a concluzionat raportorul special al
ONU David Boyd, autorul raportului.

ȘERBAN MIHAI TISMĂNARIU
& ASOCIAŢII

CABINET DE AVOCATURĂ

Vă protejăm drepturile
și interesele

Peste 28 de ani de experienţă în Baroul din Montreal

DREPT CIVIL,
COMERCIAL
ȘI AL MUNCII

DREPT
MATRIMONIAL

DREPTUL
IMIGRAȚIEI

Cabinetul nostru de avocatură oferă asistenţă, consultanţă și
reprezentare juridică în procese de
divorţ, partaj matrimonial, custodie minor, pensie alimentară,
în procese de moștenire, succesiune, înfiinţare firme.
Vă punem la dispoziţie o experienţă de peste două decenii, cu
rezolvarea unor cazuri dificile, ce au făcut jurisprudenţă la Curtea
Federală și Curtea Superioară.
Oferim, de asemenea, reprezentare la litigii în România și la CEDO.
Onorarii rezonabile. Cărţile de debit și credit sunt acceptate
Birourile noastre sunt situate la

500 Place d’Armes, Suite 1800, Vieux-Montréal, H2Y 2W2

514-285-0052
tismanariu@sympatico.ca

Luna aceasta raportul va fi prezentat
Consiliului pentru Drepturile Omului al
ONU, care a declarat că un mediu curant
face parte din drepturile omului.

În raport se solicită interzicerea unor
substanțe artificiale din categoria PFAS,
precum polifluoroalchilul și perfluoroalchilul, utilizate în produsele de uz casnic, cum ar fi vasele de gătit antiaderente,
care au fost legate de cancer. Ele sunt
cunoscute și ca „substanțe chimice perene”,
deoarece nu se descompun ușor.
De asemenea, raportul recomandă
curățarea siturilor poluate și, în cazuri extreme, relocarea comunităților afectate - în
mare parte sărace, marginalizate și indigene
- din așa-numitele „zone de sacrificiu”.
Acest termen, folosit inițial pentru a descrie
zonele de testare nucleară, a fost extins în
raport pentru a include orice sit puternic
contaminat sau zonă devenită de nelocuit
din cauza schimbărilor climatice.
Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a numit
amenințările de mediu ca fiind cea mai
mare provocare în materie de drepturile
omului la nivel mondial, iar un număr tot
mai mare de cazuri de justiție de mediu invocă drepturile omului cu succes. Reamintim că Consiliul pentru Drepturile Omului
al Națiunilor Unite a recunoscut, în octombrie 2021, că accesul la un mediu curat
și sănătos este un drept fundamental.
ACCENT MONTREAL

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

Deschis in fiecare zi, de
luni pana sambata. Sunati
pentru orarul exact.
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Disponibilitate maxima, preturi deosebit de avantajoase.
Deplasari la client. Servicii personalizate.

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

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

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

Ritmul circadian reprezintă ciclul de aproximativ 24 de ore care are loc la nivel fizic, mental şi comportamental, ca răspuns al organismului la alternanţa lumină-întuneric din
mediul înconjurător.

Acest serviciu este gratuit ƠĿ
ČūŠǶēĚŠƩĿîŕ.

Toată lumea are un orologiu
intern, un mecanism aflat în
creier care controlează și iniţiază o serie de procese biologice, cum ar fi somnul,
temperatura corpului, secreţia de hormoni și acţiunile
digestive.

ƎĚŕîƩĿ ȃȂȂ.

21 210 140WA

Științific acest mecanism este denumit ritm circadian. Termenul a fost inventat de Franz Halberg și provine din
cuvintele latinești circa (în jurul) și diem
(zi). Literalmente, acest cuvânt înseamnă
aproximativ o zi.
Funcționarea în parametri normali a
organismului uman poate fi perturbată
dacă ceasul biologic este dereglat de factori interni sau externi. De aceea, specialiștii atrag atenția că secretul unei zile
reușite constă într-o sincronizare perfectă
cu ceasul intern, evitând activitățile
suprasolicitante în perioade nepotrivite.
În general, ritmurile biologice sunt legate
de doi factori externi: lumina și căldura.
Iată câteva lucruri interesante despre ritmul circadian, grație revistei Newsweek.

● Ignorarea repetată a ceasului biologic
poate cauza probleme serioase de sănătate. Mai multe studii au arătat că față de
infirmierele de zi, cele de noapte au un
risc mai mare de a se îmbolnăvi de cancer
de sân. Pendularea între schimbul de zi și
cel de noapte a fost de asemenea corelată
cu apariția diabetului și cu obezitatea. Pe
lângă aceste riscuri, o persoană cu program nocturn nu este la fel de productivă

ca una cu program diurn, deoarece nu
suntem făcuți pentru a da randament
maxim noaptea.

● Temperatura corpului. Cea mai scăzută
temperatură o avem dimineața, înainte de
a ne trezi, iar cea mai ridicată o avem
seara. Astfel, o temperatură de 37 de
grade Celsius poate însemna febră la 7:00
a.m. sau o temperatură cât se poate de
normală după 5:00 p.m.

● Incidența atacurilor de cord este de
două ori mai mare dimineața, deoarece
tensiunea scade în timpul somnului.
Dimineața tensiunea începe să crească iar
corpul începe să producă hormoni de
stres pentru a ne ajuta să ne trezim, ambele stresând inima.
● Numărul sinuciderilor este mai mare
dimineața. Acest lucru s-ar datora faptului că lumina soarelui, care ajută la ameliorarea stării de spirit a unei persoane,
este absentă ore-n șir, pe durata nopții.
Prin urmare, oamenii sunt mai predispuși
să fie depresivi dimineața.
● Prescrierea medicamentelor. Adesea,
doctorii prescriu medicamente la anumite
ore tocmai datorită ceasului biologic.
Spre exemplu, atât aspirina cât și medicamentele antihistaminice sunt mai eficiente dacă sunt luate dimineața, însă
anumite tipuri de tratamente prin
chemoterapie sunt mai eficiente și mai
puțin toxice pentru organism dacă sunt
administrate noaptea. De asemenea, de
devreme ce atacurile de astm sunt
frecvente în timpul nopții, medicamentele împotriva acestei afecțiuni trebuie luate seara. ACCENT MONTREAL
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Relaxarea măsurilor sanitare, vaccinurile și
varianta Omicron
Canada este bine
protejată

La data de 4 martie, 95,411,258 doze
de vaccin anti-Covid au fost distribuite
în Canada, dintre care 79,719,372 fuseseră administrate. Cel puţin
30,937,116 de persoane erau complet
vaccinate la această dată, ceea ce
reprezintă circa 80,5% din populația
Canadei.

Potrivit directorului Sănătății publice
din Canada, dr. Theresa Tam, atâta timp
cât Omicron rămâne varianta dominantă de Covid în Canada, riscul unui
alt val masiv de infecții este scăzut.
Numărul de cazuri de Omicron din ultimele luni, alături de rata ridicată de
vaccinare din Canada, au creat deocamdată o bună protecție la nivel de comunitate împotriva Covid-19.

Varianta Omicron a făcut ca
persoanele vaccinate să contracteze și să răspândească
Covid-19 mai ușor însă,
potrivit experților, persoanele
vaccinate cu două sau trei
doze sunt semnificativ mai
puțin susceptibile să transmită virusul în comparație cu
persoanele nevaccinate.

Transmiterea coronavirusului în rândul
persoanelor vaccinate a devenit o
chestiune din ce în ce mai discutată în ultima vreme, mai ales că unii oficiali, precum premierul din Saskatchewan Scott
Moe, susțin în mod fals că vaccinarea nu
este suficientă pentru a opri răspândirea
virusului, așa cum notează The Globe and
Mail într-un articol ce analizează ridicarea
restricțiilor în Canada și ce înseamnă acest
lucru pentru cei vaccinați, în contextul
Omicron.
Pe măsură ce tot mai multe provincii
relaxează restricțiile de sănătate și elimină
folosirea pașapoartelor vaccinale, persoanele vaccinate și cele nevaccinate se
vor afla din ce în ce mai mult în contact.
Cercetările arată că riscul de Covid-19
tinde să crească atunci când indivizi
nevaccinați și infectați petrec timp la interior cu alții.
accentmontreal.com

Având în vedere că persoanele nevaccinate sunt mai predispuse să se infecteze
și să răspândească Covid-19 în comparație
cu cele vaccinate cu două sau trei doze,
„există în mod cert riscuri asociate cu
eliminarea pașapoartelor vaccinale”, consideră Jeff Kwong, cercetător din cadrul
Public Health Ontario și ICES, un institut
de cercetare cu sediul la Sunnybrook
Health Sciences Centre din Toronto, citat
de The Globe and Mail.
Omicron circulă de puțin timp, ceea ce
înseamnă că oamenii de știință încă
încearcă să înțeleagă aspecte despre cum
și de ce această variantă este mai transmisibilă. Studiile de până acum arată însă
că persoanele vaccinate au mai puține
șanse de a transmite virusul decât cele
nevaccinate. Motivele sunt multiple și
includ faptul că un individ vaccinat este
infecțios pentru o perioadă mai scurtă
de timp, datorită unui răspuns mai
rapid al sistemului imunitar.
Studierea transmisibilității unui virus
este un lucru complex, mai ales în timpul
unei crize urgente de sănătate publică,
cum este o pandemie. Din acest motiv,
afirmă dr. Kwong, oamenii de știință se
uită adesea la ratele de transmitere în
cadrul familiilor, deoarece variabilele sunt
mai ușor de controlat. Bref, este mult mai
ușor de înțeles răspândirea virusului întro familie care partajează același spațiu
decât într-un restaurant, mall sau alt loc
public.
Un studiu din Danemarca publicat în
pre-print la sfârșitul lunii decembrie

(adică un studiu care nu e pe deplin publicat și care nu s-a bucurat de o evaluare
inter pares) a arătat cât de susceptibile sunt
persoanele infectate să transmită virusul
celorlalți membri ai familiei lor. Studiul a
constatat că rata de atac secundar pentru
varianta Omicron, sau probabilitatea ca o
familie să se infecteze după ce o persoană
aduce virusul acasă, este de 31%. Când
Delta era varianta dominantă în circulație,
rata de atac secundar era de 21%. Cercetarea a constatat că persoanele nevaccinate au mai multe șanse de a transmite
virusul. Persoanele cu rapel au cele mai
puține, chiar și în comparație cu cele vaccinate cu două doze.
Experții sunt de părere că persoanele
nevaccinate au mai multe șanse de a
transmite Omicron deoarece au o încărcătură virală mai mare atunci când se
îmbolnăvesc, comparativ cu persoanele
care au făcut două sau trei doze de vaccin anti-Covid. Pe de altă parte, persoanele
vaccinate care se infectează cu Omicron au
șanse mai mari să elimine virusul mai rapid
decât cei care nu au fost vaccinați.
În februarie, cercetătorii danezi au publicat un studiu actualizat, după ce BA.2, o
subvariantă a lui Omicron, a început să circule. Studiul a constatat că rata de infectare
cu noua subvariantă la nivel de familie a
crescut la 39%, comparativ cu 29% în
familiile infectate cu tulpina originală Omicron (cunoscută ca BA.1). Datele culese au
arătat că rata de transmitere este mai mare
la persoanele nevaccinate; cei care s-au
vaccinat cu două sau trei doze au fost mai

Într-un Quebec plin de accente

Dacă apare o altă variantă care este
semnificativ diferită de Omicron și care
poate evita vaccinurile actuale, situația
s-ar putea schimba. Dar chiar și în
acest scenariu, susține dr. Tam, tratamentele mai bune pe care le avem precum și disponibilitatea mai mare a
testelor rapide fac foarte puțin probabilă necesitatea de a avea din nou restricții severe precum închiderea școlilor și limitarea contactelor.
Potrivit dr. Tam, măștile reprezintă
prima linie de apărare împotriva Covid
și chiar dacă nu vor mai fi obligatorii
este totuși bine să le avem la îndemână.
puțin susceptibili să transmită virusul.

Potrivit lui Bill Hanage, epidemiolog la
Harvard TH Chan School of Public Health,
va lua timp pentru a avea răspunsuri definitive privind răspândirea virusului. Însă
oricine dorește dovezi că vaccinurile încetinesc transmiterea se poate uita la scăderea
rapidă a numărului de cazuri și de spitalizări. Deși Omicron s-a răspândit rapid, nu
a infectat atât de multe persoane încât
scăderea cazurilor pe care o observăm să fie
atribuită doar imunității naturale.
Este totuși important ca oamenii să înțeleagă corect rolul vaccinurilor și limitările
lor. Ele nu pot stopa total transmiterea
virusului. Vaccinurile funcționează însă remarcabil de bine în a preveni formele severe și moartea.
De reținut deci că scopul principal al
vaccinurilor anti-Covid este de a preveni
manifestarea severă a bolii, dar și că o
persoană vaccinată are mai puține șanse
să transmită virusul membrilor familiei
sale.
ACCENT MONTREAL
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De ce visăm?
derne. Cu toate că putem fi oripilaţi de
coşmarurile noastre, ele pot să ne ajute să
trecem mai uşor peste greutăţile zilnice.
Iar ca specie ar trebui să fim recunoscători
pentru aceste viziuni înfricoşătoare. Ele ne
forţează să fim pregătiţi pentru evenimente similare atunci când suntem treji.
Fără coşmaruri există o bună şansă ca
omenirea să nu fi fost aici.

Am văzut în articolele ante- percepţiile auditive şi senzoriale din natură,
precum şi pe emoţii. Dacă cineva îşi pierde
rioare că visele pot fi extrem vederea după vârsta de 7 ani, visele lui vor
de utile pentru sănătatea fi pline în continuare cu imagini vizuale. O
zonă neclară există încă între 5 şi 7 ani.
noastră mentală. Dar cu toţi Destul de interesant, acele mişcări oculare
ştim că ele au şi o altă latură, rapide (REM) care ne anunţă că un vis este
în progres, nu apar, sau apar foarte rar şi
mai întunecată. Ne referim slab, pentru cei născuţi orbi sau rămaşi fără
aici, bineînţeles, la coşmaruri. vedere înainte de vârsta de 5 ani.
Dar cei care sunt surzi din naştere? Se
Dar vom vorbi şi despre alte pare că aceştia pot visa în limbajul semaspecte ale somnului, ca nelor. Visele lor sunt, de asemenea, mai colorate decât ale oamenilor cu auz normal.
visele lucide (vi s-a întâmplat
în timpul unui vis să realizaţi Despre coşmaruri
Există un om care crede că aceste inbrusc că de fapt visaţi?). Dar cidente
terifiante care ne trezesc în mijmai vom afla dacă şi ce locul nopţii sunt benefice pentru noi şi că
visează persoanele care şi-au fără ele omenirea nu ar putea supravieţui.
Antti Revonsuo este un om de ştiinţă finpierdut vederea sau care s-au landez care colectează coşmaruri. El este
de părere că multe dintre visele urâte pe
născut fără ea.
Despre visele celor care nu
văd

Da, oamenii care şi-au pierdut vederea
visează. La fel şi cei mai puţin norocoşi dintre noi care s-au născut aşa. Există însă
câteva distincţii importante între ceea ce
visează aceste persoane.
Cei care s-au născut orbi sau şi-au pierdut vederea înainte de a împlini vârsta de
cinci ani nu văd imagini în visele lor. Practic nu văd nimic. Asta deoarece ei nu au
imagini vizuale pe care să se bazeze visele
lor. Cu toate acestea, ele sunt la fel de bogate din punct de vedere narativ şi în detalii
ca şi ale noastre, bazându-se în principal pe

care le avem astăzi sunt la fel ca şi cele
experimentate de strămoşii noştri. Este
sigur faptul că şi aceştia visau deoarece
visatul pare să fie programat biologic în
creierul nostru, iar creierul înaintaşilor
noştri era destul de identic cu cel al nostru.
De asemenea ştim că strămoşii noştri
trăiau într-un mediu plin cu tot felul de
pericole fatale.
Ce l-a condus pe Revonsuo la aceste
concluzii este studiul asupra coşmarurilor
copiilor.

„Se făcea că mă urmăreşte un lup
fioros. Eu alergam şi alergam şi
alergam… Dintr-o dată el s-a oprit şi a început să urle. A apărut un alt lup. Apoi

altul. şi altul… Astfel că în curând s-a format o haită întreagă de lupi cu colţi uriaşi
şi erau cu toţii foarte păroşi şi mari şi înfricoşători. şi au început să alerge după
mine…”

Potrivit lui Revonsuo am moştenit
aceste vise cu animale sălbatice şi monştri
pentru un motiv. Ele reprezintă de fapt
nişte repetiţii, nişte simulări pentru lupta
reală din viaţa de zi cu zi pentru
supravieţuire. Prin natura lor, coşmarurile
conţin evenimente ameninţătoare şi ne
forţează să ne confruntăm cu ele. Asta
deoarece atunci când suntem treji vom întâlni astfel de evenimente (similare sau
diferite) şi în viaţa reală, fiind astfel mai
bine pregătiţi să le facem faţă, când ne-am
pregătit în prealabil pentru ele şi în vis.
Acest mecanism pentru simularea evenimentelor stresante din viaţa noastră va
rămâne alături de noi pentru tot restul
vieţii noastre, dar pe măsură ce creştem,
coşmarurile cu animale sălbatice şi alţi
monştri vor fi înlocuite cu ororile moderne.
„Visasem că nu puteam găsi sala de
clasă. Nu puteam să o găsesc nici pe prietena mea cu care trebuia să mă întâlnesc
acolo. Nici ea pe mine. şi rătăcind pe
holuri, am ajuns la lift. Am deschis uşa,
dar am lovit din greşeală o fetiţă şi a
murit.”
Adulţii se confruntă cu coşmaruri
foarte moderne: şi-au pierdut portofelul,
au avut un accident de maşină sau cu alte
evenimente asemănătoare. Deci se pare că
creierul nostru este capabil să se ajusteze
singur inclusiv în faţa ameninţărilor mo-

Dar pentru unii reapariţia coşmarurilor, departe de a-i ajuta să
supravieţuiască în lumea reală, are exact
efectul opus. Există oameni care suferă o
experienţă atât de îngrozitoare, încât apare
în visele lor iar şi iar. Atunci când suntem
traumatizaţi de un eveniment şocant,
amintirile sunt stocate în acea parte a
creierului responsabilă pentru procesarea
reacţiilor emoţionale şi anume în
amigdală. Amintirile sunt îngheţate acolo
şi reluate iar şi iar. Astfel că visele, în loc
să proceseze şi să rezolve amintirile,
reuşesc doar să le consolideze şi mai bine.
Cu fiecare coşmar, amintirile traumatizante devin din ce în ce mai rele până când
pot reapărea chiar şi în viaţa noastră reală,
în nişte iluzii vecine cu paranoia.

Vorbim aici de Sindromul de stres
posttraumatic care se instalează atunci
când pacientul este agresat cel puţin o lună
de un factor de stres extrem (accidente,
abuzuri, deces al unei persoane dragi, viol,
etc.). Alături de manifestările clinice apar
şi o serie de „reacţii" concretizate în: depresii, anxietate accentuată mergând până
la atac de panică, halucinaţii, folosirea
drogurilor şi alcoolului, intenţia de izolare. în cele mai multe cazuri se poate
evita instalarea sindromului de stres posttraumatic prin comunicarea problemei
stresante unui specialist (dar şi unor simple persoane) şi respectarea sfaturilor
acestuia (inclusiv urmarea unui tratament). în alte situaţii informarea în legătură cu boala, manifestările acesteia,
atitudinea optimistă şi dorinţa de a rezolva
problema stresantă sunt suficiente pentru a
depăşi situaţia de stres.

Despre visele lucide

Se pare că există o linie de demarcaţie
fină între a visa şi a fi treaz. Ceea ce le ţine
separate este gradul în care lumea externă
ne influenţează conştiinţa. Când suntem
treji avem control asupra stării noastre de
conştiinţă, dar există unii oameni care îşi
pot extinde controlul asupra conştiinţei şi
în somn, aducând astfel lumea viselor şi
starea de veghe împreună. Aceşti oameni
se numesc visători lucizi.
Dar ce este un vis lucid? Acesta este
un vis în care persoana care visează este
conştientă că visează şi că visul este
în curs de desfăşurare. În timpul viselor
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Coșmarurile
lucide, există posibilitatea de a exercita
control conştient efectiv asupra mediului,
personajelor şi tuturor caracteristicilor
acestora, precum şi realizarea unor lucruri
care sunt imposibile sau foarte puţin probabile în realitatea fizică a stării de veghe.

Pentru un om de ştiinţă, un astfel de
episod de vis lucid a fost atât de puternic
încât i-a schimbat cursul vieţii complet. El
se numeşte Stephen LaBerge şi în prezent
lucrează la Universitatea Stanford. „Am
avut câteva vise lucide în care brusc miam dat seama că visez. Mi-am spus: uite
ce lucru interesant. Vreau să învăţ mai
multe despre asta. Am început să citesc
cărţi pe această temă şi am aflat că spre
sfârşitul anilor 70, cei mai mulţi experţi în
somn erau de părere că visele lucide sunt
imposibile.” Astfel LaBerge s-a hotărât să
demonstreze contrariul şi în acest scop a
conceput un experiment ingenios. înainte
ca subiecţii săi să meargă la culcare,
LaBerge le dădea o simplă instrucţiune –
dacă deveneau conştienţi de o lumină intermitentă în timpul visului, aceştia trebuiau să îşi mişte ochii, mai întâi spre
stânga, apoi spre dreapta. Apoi, în timp ce
visau, LaBerge a îndreptat o lanternă înspre ochii lor. în mod remarcabil, voluntarii au răspuns!
Astăzi LaBerge reuneşte în cadrul
unor seminarii, grupuri de persoane care
vor să înveţe tehnica viselor lucide.
Cursanţilor li se dă o mască care emite o
lumină intermitentă. Dacă învaţă cum să
răspundă la ea în timp ce sunt adormiţi,
atunci sunt visători lucizi. LaBerge vrea
ca studenţii săi să facă un pas înainte şi să
înveţe cum să devină conştienţi că visează
chiar în timpul visului. Mulţi dintre participanţi au venit la cursul lui pentru a explora această lume minunată a viselor, dar
pentru câţiva dintre ei acesta poate fi mult
mai util de atât. înfruntarea şi depăşirea
coşmarurilor este unul dintre cele mai importante obiective. Pentru persoanele care
au coşmaruri des şi învaţă să înţeleagă ce
sunt acestea de fapt, ele nu mai au nici un
efect înfricoşător. Iată ce spune unul dintre participanţi: „Sper să pot să îmi dezvolt abilitatea de a avea vise lucide. în
prezent sunt un alcoolic aflat în recuperare şi sunt adesea deranjat de visele în

Vis lucid. Imagine: anotherwanderer.deviantart.com.

care beau. De aceea mi-ar plăcea să am un
oarecare control asupra lor în timp ce
dorm, astfel încât atunci când sunt treaz
să-mi pot ţine gândurile departe de băutură.”
O altă tehnică folosită de LaBerge tehnica MILD - funcţionează astfel: îţi
spui repetat în gând înainte de a merge la
culcare că îţi vei aminti visele. Apoi îţi
concentrezi toată atenţia asupra faptului că
vrei să îţi dai seama că visezi şi foarte important... ca vrei să nu uiţi acest lucru.
Apoi te concentrezi ca să reintri într-un vis
recent şi începi să cauţi dovezi că este întradevăr un vis. îţi imaginezi ce ţi-ar plăcea
să faci în acel vis. De exemplu, poate ai
vrea să zbori, aşadar te imaginezi zburând
în vis. Repeţi aceşti doi paşi (să recunoşti
când visezi şi să reintri în vis) până mergi
la culcare. Folosind această tehnică, dr.
LaBerge a fost capabil să aibă vise lucide
la comandă. Dar deoarece această tehnică
cere un antrenament mental deosebit, este
greu de atins de majoritatea dintre noi. Să
te concentrezi sună bine în teorie, dar cum
să faci practic acest lucru? Să fii în măsură
să îţi controlezi visele este un lucru foarte
„cool”, dar este de asemenea şi foarte greu
cu tot cu pregătirea specială. La noi nu

Traiteur Bourret
Comandati la 514.733.8462

Preparate culinare din bucataria traditionala
romaneasca
Supe, Ciorbe, Sarmale, Chiftelute,
Colaci, Colive, Cozonaci si multe altele
* Cu comanda *

accentmontreal.com
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există date culese, dar în Statele Unite se
estimează că mai puţin de 100.000 de oameni deţin această abilitate.
Un alt savant, Allan Hobson, conform
abordării sale neuropsihologice a viselor
lucide, a ajutat şi el substanţial la plasarea
explicaţiei acestor vise pe un teren mai
solid şi mai puţin speculativ.

Preluarea controlului asupra vieţii
noastre din vis este o abilitate de pe urma
căreia, crede LaBerge, putem cu toţii beneficia. Este un loc în care poţi experimenta viaţa ta, fără teamă de consecinţe.
Visarea lucidă ar putea oferi persoanelor
cu handicap şi altor oameni dezavantajaţi
posibilitatea de a-şi îndeplini cele mai imposibile vise: persoanele paralizate ar
putea experimenta mersul în vis, ca să nu
mai vorbim de dansat, de zburat sau de
satisfacerea fanteziilor erotice.

Înainte de a vă trezi

Aşadar ştiinţa a descoperit că visele
noastre reprezintă mai multe lucruri. Sunt
un dispozitiv evoluţionist crucial dezvoltat
de către mintea noastră care să ne ajute în
consolidarea amintirilor. Reprezintă de
asemenea o cale de rezolvare a pro-
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blemelor noastre. Visele chiar ne ajută să
supravieţuim. De-a lungul orelor din
noapte, mintea noastră ne antrenează pentru a face faţă zilei care vine. Un lucru important de ştiut este că obţinem toate
beneficiile experienţelor din vis, chiar
dacă atunci când suntem treji habar navem că am visat toată noaptea. Creierul
nostru lucrează neobosit pentru a stabili
importanţa evenimentelor semnificative
din viaţa noastră, modul în care acestea se
potrivesc împreună cu alte evenimente
vechi din trecutul nostru şi ce înseamnă
ele pentru alte evenimente probabile din
viitor.
Aşadar la noapte, pe măsură ce veţi
intra în minunata lume a viselor, relaxaţivă şi lăsaţi-vă mintea să vă ducă în aventura vieţii voastre.
www.scientia.ro

Acest articol, scris de Mădălin Filip, a apărut
pe blogul „Gândește rațional”. Scientia.ro
este un site de popularizare a științei și de demontare a miturilor pseudoștiințifice. Scientia.ro prezintă zilnic articole, are o secțiune
de bloguri și una destinată întrebărilor din
partea cititorilor. Cei care doresc să sprijine
acest demers de transmitere a informației științifice pot dona la: www.scientia.ro.

M e A nc a - C ri s ti n a N IC OL A U
NOTAR

Succesiuni | Testamente-Mandate | Procuri
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Un nou detector de unde gravitaționale ar
putea contribui la teorii dincolo de cea a
relativității generale
Undele gravitaționale ce
provin din spațiu reprezintă o
sursă de informații incredibil
de importantă pentru a ne
ajuta să înțelegem mai bine
universul. În 2037 se plănuiește lansarea unui nou detector de unde gravitaționale,
LISA (Laser Interferometer
Space Antenna), capabil să
măsoare unde gravitaționale
care provin de la noi surse,
asimetrice, ce ar putea să ne
dea informații despre noi
câmpuri de energie sau care
ar putea contribui la teorii dincolo de relativitatea generală
a lui Einstein.
CĂTĂLINA CURCEANU
catalina.curceanu@accentmontreal.com

Undele gravitaționale
sunt prevăzute de teoria relativității generale a lui Einstein,
acea teorie care leagă
geometria spațiului și
a timpului de materia
și energia din univers.
Cu cât densitatea de materie-energie este
mai mare, cu atât deformarea spațiului și a
timpului este mai puternică. Atunci când
materia se mișcă în mod accelerat se nasc
undele gravitaționale, deformări ale
spațiu-timpului care se propagă prin
univers, oferindu-ne informații despre
sursa care le-a produs.
Teoria lui Einstein a luat naștere
acum mai bine de 100 de ani, însă undele
gravitaționale au fost observate abia în
2015, întrucât măsurarea lor este extrem
de dificilă.

VIRGO și LIGO

Primele unde gravitaționale au fost
măsurate de antenele gravitaționale LIGO
din Statele Unite. Aceste antene
funcționează având la bază interferența
unor fascicule laser. Structura de interferență depinde de geometria spațiului și
timpului prin care se propagă fasciculele
laser, care, la rândul ei, este influențată de
eventuala propagare prin antenă (și înaccentmontreal.com

LISA - Laser Interferometer Space Antenna. Concepție NASA.

treaga planetă) a undelor gravitaționale.
Efectul însă este extrem de mic și din
acest motiv a fost nevoie de dezvoltarea
de noi tehnologii - care includ electronică,
oglinzi și părți mecanice.

În 2015 primele unde gravitaționale,
GW150914, care proveneau de la un sistem binar de două găuri negre, situate la o
distanță mai mare de un miliard de anilumină, au fost măsurate. De atunci au fost
măsurate, inclusiv cu antena gravitațională VIRGO din Italia, mai multe unde
gravitaționale datorate atât unirii de găuri
negre, cât și în procese în care (cel puțin)
unul dintre obiecte era o stea neutronică.
LIGO și VIRGO nu pot însă măsura
unde gravitaționale cu frecvențe mici, în
acest caz fiind nevoie de antene gravitaționale în spațiu, unde nu sunt afectate
de surse de zgomot terestre.

LISA

LISA este un proiect de colaborare
dintre Agenția Spațială Europeană (ASE),
care și coordonează proiectul, NASA și
alte instituții.
LISA este o antenă gravitațională
care va fi lansată în spațiu probabil în
2037 și care va măsura mult mai multe
unde gravitaționale care provin inclusiv de

la surse pe care la ora actuală nu le vedem.
LISA va fi în orbită în jurul Soarelui,
iar brațele interferometrului alcătuit din
trei sonde spațiale vor avea lungimi de
milioane de km (în spațiu unde este deja
vid nu este nevoie de adevărate brațe ca
pe Pământ - adică tuburi vidate).
Ultima variantă aprobată în cadrul
proiectului a fost aceea de 2,5 milioane
km între sondele spațiale. Cele trei sonde
vor face schimb de semnale laser pentru a
identifica distorsiuni ale structurii spațiutimpului (adică unde gravitaționale).

Sursele EMRI

Printre sursele de unde gravitaționale
care vor fi măsurate de LISA se numără și
așa-numitele EMRI (Extreme Mass Ratio
Inspirals), adică surse puternic asimetrice
compuse dintr-o stea neutronică sau o
gaură neagră mică și o gaură neagră
enormă cu masa de milioane de ori mai
mare decât cea a Soarelui.
În acest context, în prezența intensului câmp gravitațional va fi posibil să se
măsoare unde gravitaționale cu durata
mare, întrucât gaura neagră mică sau
steaua de neutroni înainte să fie capturată
de gaura neagră enormă, are o traiectorie
în spirală în jurul enormei găuri negre.
Undele gravitaționale emise ne vor oferi

Într-un Quebec plin de accente

informații extrem de interesante.

Ce vom putea studia cu
sursele EMRI?

Prin studiul undelor EMRI ar fi posibil să observăm, așa cum au arătat șasecercetători care au publicat recent un
articol în revista Nature Astronomy, dacă
există diferențe față de ceea ce prevede
teoria lui Einstein. Aceste diferențe ar
putea fi generate de existența altor câmpuri de energie pe lângă cel gravitațional
sau datorate faptului că teoria lui Einstein
nu e cea finală.
Există motive pentru a crede că
eventuale deviații de la predicțiile relativității generale, deviații rezultate dintre
eventuale interacțiuni dintre gravitație și
noi câmpuri, să fie mai ușor detectabile în
condiții de curbare extremă a spațiutimpului.
Va fi extrem de interesant de studiat
aceste semnale și de văzut ce anume
putem descoperi; o nouă fizică oare?
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.
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ANUNȚURI BISERICI

OFERTE DE MUNCĂ

Familie compusă din patru persoane,
locuind în cartierul Côte-des-Neiges din
Montreal, caută o menajeră pentru curățenie, spălat rufe, gătit, pentru patru zile pe
săptămână. Postul este disponibil imediat.
Persoanele interesate sunt rugate să ia legătura cu Mary la 514-731-2176.

Charcuterie Balkani St-Hubert caută bucătar/bucătăreasă și/sau patisier/patisieră. Postul este la timp plin. Contactați
Éloïse, mtlbalkani@gmail.com sau 450676-6654.
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, cu program flexibil. 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 Côte-deLiesse, Ville St-Laurent, H4T 1E7. Pentru
detalii sunați la 514-449-5127.
Caut ajutor în construcții, în special pentru dulapuri de bucătărie. Experiența un
atu. Detalii la: 514-743-8509.

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.

Maiorescu, Însemnări zilnice (18811886), 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.

DE VÂNZARE

Comerț esential la Montreal,
amplasament ideal, produse unice,
business matur, foarte rentabil și cu
un bun potențial de dezvoltare în continuare. Cauza vânzarii: pensionare.
Doriți să vă schimbați activitatea pentru a investi într-un loc stabil, solid și
cu viitor strălucitor, la adăpost de
crize?
Posibilitate de partenariat, ajutor la
finanțare.
Mai multe detalii la:

comertmontreal2021@gmail.com

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.
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.

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, 514-288-8046.

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
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Tel: 514-550-2774.

Apartament 2½ în Lasalle, 650$/lună în
care sunt incluse și încălzire, frigider și
plită electrică. Parcare exterioară gratuită.
Informații suplimentare: 514-575-9377.

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.

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

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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Cât a r eușit să
Echipa feminină de floretă a
î n o at e u n f r a n c e z României aspiră la JO din
p e su b g h e a ță f ă ră 2028 de la Los Angeles
e ch i p a m e n t d e
pr otecție
SCRIMĂ

RECORD MONDIAL

Inotatorul francez Arthur Guerin-Boeri. FOTO: Captură
Instagram.

Francezul Arthur
Guerin-Boeri a
stabilit un record
mondial după ce a
înotat 105 metri în
lungime pe sub
gheață, în Canada,
fără echipament
de protecție.

După ce pe 6 martie a parcurs 90 de metri, tot în
lungime, pe 8 martie
Guerin-Boeri a înotat cu
15 metri mai mult, reuşind
să-şi atingă ţinta iniţială,
aceea de a parcurge 105

metri pe sub gheaţă.

A doua tentativă a temerarului francez a fost efectuată într-o apă a cărei
temperatură a fost de doar
1 grad Celsius, în lacul
din cariera de calcar
Morrison din Wakefield,
în apropiere de Ottawa.

Distanţa de 105 metri parcursă de Arthur GuerinBoeri este un record
mondial, omologat de
CMAS (Confederaţia
Mondială a Activităţilor
Subacvatice), în condiţiile
în care nu există alte astfel
de performanțe înaintea
tentativelor sale, conform
Agerpres.

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

Echipa feminină de floretă a României, aur la Europenele de juniori. FOTO: Facebook - Federația Română de Scrimă.

Antrenorul Petre Ducu a
declarat că îşi doreşte ca
junioarele care alcătuiesc
azi echipa feminină de
floretă a României, medaliată cu aur la Campionatele Europene de la
Novi Sad, să participe la
Jocurile Olimpice de la
Los Angeles din 2028.

„Este dorinţa noastră să le vedem
pe aceste fete la Jocurile Olimpice
din 2028. Îmi doresc de ani de zile
acest lucru. Avem un proiect de zece
ani şi ne dorim să formăm din nou o
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echipă de floretă, dar într-o altă
cheie. Pentru că nu se mai poate cum
era pe vremuri. După cum se vede,
banii sunt puţini, disponibilitatea
copiilor la efort nu mai este aşa cum
era... dar, din fericire, acum avem un
grup frumos de 10 fete şi speranţele
sunt destul de mari ca echipa să
ajungă la Jocurile Olimpice”, a afirmat antrenorul campioanelor europene de la Novi Sad, citat de
Agerpres.
Acesta a menţionat că medaliile
obţinute de România la Europenele
de cadeţi şi juniori reprezintă o surpriză plăcută.
România a încheiat Europenele
de cadeţi şi juniori, desfăşurate în perioada 26 februarie-8 martie, cu şase
medalii, una de aur, două de argint şi
trei de bronz. Patru medalii au fost

obţinute la sabie (două de argint,
două de bronz), iar două la floretă
(aur şi bronz).
La competiția rezervată juniorilor, România a cucerit trei medalii,
prin Radu Niţu care a câştigat
medalia de argint în proba de sabie,
Karina Vasile care a obţinut bronzul
la floretă, și prin echipa feminină de
floretă, compusă din Emilia Corbu,
Karina Vasile, Andreea Dincă şi
Teodora Şofran, care a câştigat aurul.
La cadeţi, Maria Alexe a cucerit
bronzul la sabie, echipa masculină de
sabie (Casian Cîdu, Dacian Enache,
Rareş Gheorghe şi Luca Radu) a
câştigat medalia de bronz, iar echipa
feminină de sabie (Amalia Stan,
Maria Alexe, Alexandra Mitruş şi
Rosemarie Benciu) a obţinut argintul.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană
pentru că o mişcare mai bruscă ar
putea avea efecte nedorite. Dragoste: Viitorul se
trasează acum în linii mult mai clare în cuplu şi
îți asumi responsabilități serioase alături de
jumătatea ta. Financiar: Bugetul nu se schimbă,
lucrurile rămân pe același nivel ca în lunile
precedente.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ești în apele tale, se
vede că ceva te doare, dar duci
totul pe umerii tăi fără a te plânge. Dragoste: Ești
la o răscruce de drumuri, luând-o ferm spre ceva
nou, pentru că nu vrei să mai privești înapoi.
Financiar: Banii vin şi pleacă, e o adevărată
vânzoleală prin bugetul tău.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu e o perioadă prea
bună din punctul de vedere al
sănătății. Dragoste: Privește
atent la toate avertismentele pe care le primești pe
diverse căi, pentru că sunt semnale subtile că ceva
urmează să se întâmple. Financiar: Banii sunt pe
un teren satisfăcător, dar nu e cazul de excese.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa
sănătăţii, dar nici nu trebuie să faci
imprudenţe, din prea multă încredere. Dragoste:
Este o perioadă norocoasă în plan sentimental, dar
nu acelaşi lucru se poate spune despre relaţia cu
partenerul de viaţă, mai ales dacă între voi există
o mai mare diferenţă de vârstă. Financiar: Bani ar
fi, nu ai motive majore de îngrijorare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Abordezi o atitudine un
pic ușuratică în privința sănătății,
ceea ce poate avea două tăișuri. Dragoste: Eşti un
pic mai distant în relaţia cu partenerul, care ţi-ar
putea reproşa de multe ori atitudini reci sau
indiferente. Financiar: Banii au ajuns într-un
punct decisiv, de parcă trebuie să hotărăști clar ce
trebuie să faci cu ei de acum încolo.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Se accentuează stresul,
aşa că ar fi de dorit să faci ceva
pentru a-ţi întări sistemul nervos.
Dragoste: Ţinteşti sus, iar amorul doar de dragul
amorului nu prea intra în socotelile tale actuale.
Financiar: Faci planuri imense cu bani pe care
deocamdată nu îi ai.
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BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul disconfort pe
care îl ai are la bază mai degrabă o
indispoziţie psihică decât una
fizică. Dragoste: Apreciezi mai mult faptele, angajamentele, responsabilităţile asumate reciproc,
decât vorbele dulci şi declaraţiile siropoase. Financiar: Cu banii ești OK.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit de
simptomele ciudate care îţi dau
târcoale, sunt alarme false.
Dragoste: Ai parte de momente deosebite alături
de persoana care te atrage, cum ar fi întâlniri
tandre şi senzuale. Financiar: Planul financiar
este vizat de cele mai mari pericole acum, cu
riscul de a suferi un prejudiciu.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: De autocontrolul tău depinde o stare bună de sănătate.
Dragoste: Ești un pic cam agitat şi
te-ai putea arunca în cheltuieli nu tocmai necesare.
Încearcă să cucerești altfel! Financiar: Înainte de
a deschide portofelul, ar fi bine să chibzuiești un
pic la oportunitatea acelei plăți.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Problemele sentimentale
au o componentă emoțională şi
dacă psihicul nu e la cote maxime,
sănătatea fizică are de suferit. Dragoste:
Partenerul va citi cu greu pe chipul tău ceea ce
simți, pentru că preferi să-ţi controlezi emoțiile.
Financiar: Banii sunt pe mâini bune şi iei decizii
pozitive alături de întreaga familie.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de
vitalitate ci de imprudenţă, excese
şi acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte
în cuplu, conflictele se încing de la te miri ce, de
parcă aţi fi amândoi în competiţie. Financiar: O
a doua sursă de venit se poate ivi de unde nici nu
te aștepți.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu te preocupă prea
mult starea de sănătate, dar nici să
ignori micile semnale de alarmă nu
e bine. Dragoste: E o perioadă de vârf pentru tine,
cu o aglomerație impresionantă de planete în propria zodie, semn că primăvara te va invada pe
toate planurile. Financiar: Multe vise ţi se pot împlini acum datorită banilor.

BANCURI

☺ Un ginecolog vrea să se reprofileze auzind că ar câştiga mai
bine ca mecanic auto. Învaţă
individul şi se duce la un service
auto să dea test de angajare. La
rezultate, stupoare: tipul luase
nota 15!
Surprins îl întreabă pe şef:
- Bine dom’le, cum se poate aşa
ceva: ăsta a luat 5, ăla 7 și eu 15?
- Da, păi hai să vedem: ţi-am dat
să desfaci carburatorul - l-ai deschis corect, 5 puncte. Te-am pus
să-l închizi - l-ai închis corect, 5
puncte. Şi ți-am mai dat 5 puncte
de la mine că ai făcut totul prin
ţeava de eşapament!

☺- Ioane, sunt însărcinată!
Copilul e al tău!
- Mărie, cum așa? Păi noi nici nu
ne-am culcat împreună!
- Știu Ioane! Și eu sunt șocată!
☺Gramatica este importantă!
Face diferența între „dă-mi-o
mie” și dă-mi o mie”!

☺O doamnă se urcă în taxi și îi
spune taximetristului:
- Vă rog tare mult să fiți atent,
sunt mamă a opt copii!
Taximetristul:
- Eu să fiu atent?

☺Soţia vine după prima deplasare făcută singură în maşină.
- Dragule, să-ţi povestesc cum a
fost sau aştepţi ziarele de mâine
dimineaţă?

SUDOKU
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Administratori români

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

☺Doi tipi stau de vorbă la o bere:
- Tot ce îmi doresc este o femeie
care să mă iubească așa cum sunt
eu.
- Și cum ești tu?
- Însurat.

☺O blondă la vulcanizare:
- Cum ați reuşit să spargeți pneul
în halul ăsta? o întreabă tipul de la
vulcanizare.
- Am călcat pe-o sticlă!
- Nu ați văzut-o?
- Nu, tâmpitul o avea în buzunar!
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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

☺Scufiţa Roşie: Bunico, de ce ai
ochii aşa de mari? Bunico, de ce
ai urechile aşa de mari? Bunico,
de ce ai dinţii aşa de mari?
Bunica: Hai gata că mă superi
deja! Pune lupa aia pe masă şi dute acasă!
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