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■ Vă pune la dispoziţie 14 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la Curtea Federală
şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocaţi, vă asigurăm servicii în Dreptul imigraţiei,
civil, matrimonial, divorţ, penal, fiscal, Dreptul muncii, corporativ, comercial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România.
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitudinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.
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Probabil că numele lui nu vă spune prea mult. Poate nici
figura lui nu vă face să vă aduceţi aminte în vreun fel de
el, deşi a jucat în multe filme… Pare un paradox, dar
Sébastien Dhavernas a fost mai mereu prezent în casele
noastre la ora când fie copiii priveau desene animate, fie
noi ne uitam la filmele americane ale serii. Cum? Foarte
simplu: d-nul Dhavernas îşi „împrumuta” vocea unor
personaje celebre precum Michelangelo din Ţestoasele
Ninja, pentru a-i „dubla” apoi pe Jeff Daniels, John
Cusak, David Arquette, Tim Roth, Spike Lee, Tom
Hulch, Poly Shore şi Emilio Esteves. În total vocea lui a
întrupat personaje în peste 250 de filme şi seriale. Absolvent al Colegiului de Artă Dramatică secţia teatru, a
ales acum, după o prodigioasă carieră artistică să facă
marele salt în politică… o altfel de artă, cea a compromisului posibil. Un prilej cât se poate de bun pentru a
înfiripa un dialog în prag de alegeri.
RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Rareş Burlacu: Domnule Dhavernas, în mesajul de început
de campanie pentru circumscripţia Outremont, spuneaţi că
sunteţi pasionat de istorie. Aş vrea atunci să începem interviul făcând un recurs la istorie. Marele om de stat Otto von

Bismark spunea că niciodată nu se spun mai multe minciuni
decât înainte de alegeri, în timpul unui război şi după o vânătoare. După ce i-am văzut pe liderii politici în cele două dezbateri, în engleză şi în franceză, care dintre şefii de partide,
în opinia dumneavoastră, a minţit cel mai mult, ca să-l cităm
pe Bismark?

Sébastien Dhavernas: Fără îndoială Stephen Harper! El e
cel care are obiceiul să ascundă lucruri importante, să nu facă
ceea ce spune. Exemplele ne stau la îndemână: deunăzi
spunea că alegerile se vor ţine la o dată fixă. A şi făcut o lege
pentru asta. În loc să respecte legea a declanşat alegeri cu un
an mai devreme. Apoi NDP, care nu a fost niciodată la guvernare, dar critică pe toată lumea ca şi când ar ştii cum e să
guvernezi, propune doar impozite peste impozite şi apoi ne
arată pe noi cu degetul cum că am vrea să propunem impozite
pentru marii poluatori şi că acest lucru e dăunător economiei.
Iată exemple relevante despre minciunile politicienilor. În
schimb, adevărul a fost spus de Stéphane Dion. Liderul nostru şi-a pus toată cariera în joc prezentând programul Tournant vert (n.r. în traducere liberă ar fi vorba despre „orientarea
spre ecologie”) care este un plan atât îndreptat spre ecologie
cât şi spre o nouă viziune fiscală. Practic, micşorăm impozitele mai multor categorii de venituri: cele provenite din
investiţii, din inovaţii şi cercetare, din profiturile micilor întreprinderi. Vom impozita în schimb companiile care ne
poluează, deci taxăm firmele ce produc mult dioxid de car-
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bon. Dacă nu facem acest lucru încă de pe acum, preţul pe
care vom fi nevoiţi să-l plătim în câţiva ani va fi mult mai
mare decât în condiţiile actuale.

RB: Haideţi să revenim la ceea ce a captat cel mai mult
atenţia în timpul acestor discuţii: situaţia economică. Vedem
ce se întâmplă în Statele Unite, de curând şi în Europa, şi nu
puţine sunt temerile pe care şi le fac semenii noştri aici în
Canada. Suntem într-adevăr în pericol de a ne confrunta cu
o recesiune economică?
SD: Există într-adevăr acest risc. Chiar dacă sistemul bancar
canadian nu dovedeşte slăbiciunile vecinilor noştri, aici având
un mai mare control asupra creditelor acordate populaţiei, exporturile noastre se duc în proporţie de 80% în Statele Unite.
E un lanţ al slăbiciunilor: dacă SUA intră în recesiune, atunci
unda de şoc va ajunge şi în alte zone ale lumii, va lovi ţări
emergente precum China şi India. Or, o simplă analiză ne
arată că aceste ţări achiziţionează multe resurse de care noi,
canadienii, dispunem. E limpede că dacă activitatea economică încetineşte, materia primă canadiană se va vinde mai
puţin pe aceste pieţe. Iată de unde vine pericolul. Nimeni nu
ne poate spune în acest moment cât vom fi de expuşi acestui
pericol. Dar trebuie să fie clar pentru toată lumea că nu vom
avea o expansiune economică în următoarea perioadă. Aici
suntem de acord cu toţii.
Continuare în pagina 11
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Côte-des-Neiges/NDG
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(Complex Wilderton); Restaurante/Bistrouri: Mavi,
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Consulat; Agenţii de voiaj: Voyage En Vogue, Interpallas; Magazine: Charcuterie Fairmont, Charcuterie Hongroise; Restaurante: Rotisserie Portugalia;
Biserici: Sf. Nicolae

Montreal Est/Nord

Magazine: Adonis, Polukrus, Krystal Bo-Dan
Cabinete stomatologice: Dr. Gioană

Consultanţă: Mediator; Biserici: Buna Vestire, Catedrala Sf. Ioan Botezătorul

Saint-Laurent

Magazine: Euro-Nec, World Line Cargo

Laval

Magazine: Transilvania, Adonis, Balkani, Europa
Plus; Farmacii: Tinica Nechifor, Lenuţa Tudor
David; Biserici: Sf. Andrei, Naşterea Maicii Domnului, Biserica Penticostală Bethel

Rive Sud

Magazine: Cracovia, Al-Chalal, Fruiterie 440;
Biserici: Sf. Gheorghe

West Island

Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie M.D.,
Charcuterie Zagreb
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... Pentru că ne priveşte pe toţi!

Alegerile din 14 octombrie vor fi diferite. Miza
este mare: în ce fel de ţară vrem să trăim!

După 31 de luni de domnie a lui Harper a venit
timpul să refuzăm un guvern care:
• Nu a respectat angajamentele internaţionale ale Canadei în materie de protecţia mediului şi de luptă împotriva schimbărilor climaterice şi a făcut în aşa fel încât aprecierea şi credibilitatea de
care se bucura ţara noastră în lume a scăzut simţitor;
• A slăbit economia lăsând să se ducă pe apa Sâmbetei miliardele
de dolari de surplus bugetar realizate de administraţia liberală în
anii precedenţi;
• Şi-a bătut joc de artişti şi de operatorii culturali, branţă în care
activează direct sau indirect 1,1 milioane de persoane;

• Aplică o ideologie rigidă ce dezbină locuitorii pe criterii arbitrare, în funcţie de origine, de condţtiile socio-economice fără a respecta principiul egalităţii de şanse.

Pentru noi, cei care suntem în această circumscripţie, cel mai simplu
mijloc de a-l impiedica pe Stephen Harper să ajungă la putere este să
trimitem în Parlament un deputat liberal.
Odată cu Sébastien Dhavernas, dispunem de o voce puternică, eficace şi progresistă în parlamentul federal.

Pe 14 octombrie să-i alegem pe liberali pentru a putea să ne regăsim pe noi, cei ce locuim aici în Outremont, în
ceea ce trebuie să fie Canada: o ţară a dreptăţii, prosperă, mândră de diversitatatea celor care au ales să vină aici,
încrezătoare in destinul ei.

PENTRU CĂ DE FAPT E VORBA DE ŢARA UNDE VREM SĂ TRĂIM,
PENTRU CĂ E VORBA DE NOI TOŢI, CEI CARE LOCUIM ÎN OUTREMONT

SĂ-L VOTĂM DECI PE SÉBASTIEN DHAVERNAS
www.sebastiendhavernas.ca
Alăturaţi-vă alianţei

Dhavernas pour Outremont

5147 Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, H3T 1X9

514-667-6099

Plătit şi autorizat de Marc Rousseau, agent oficial
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Comunitate

Jurnalul altui
emigrant

Talpa ta în oraşul lor

Paris Hilton. O gagică spălăcită şi indecent
de bogată. Câteva nopţi fierbinţi pe insulă
au făcut-o să zică ceva în franceză pentru
fanii excitaţi: J’adore Montreal! După trei
săptămâni de vacanţă ai ajuns să gândeşti
ca o blondă.
SORIN ION
Accent Montreal

Nu vreai să vii la Montreal când ai
plecat din România iar acum, după vacanţă,
oraşul te-a făcut să gândeşti ca blonda mai
sus-numită şi să zici acelaşi lucru ca şi ea.
J’adore. Dacă te faci turist pentru o perioadă
ai impresia că oamenii ăştia printre care ai
debarcat din avion nu muncesc deloc. Sunt
tot timpul prin muzee şi prin parcuri. Sau pe
la filme, pe la teatru, concerte şi festivaluri.
Şi mai mult de atât, oferta din care au de ales
e nelimitată.

Iei un vapor să te învârţi în jurul insulei, să vezi oraşul de pe apă. Peisajul urban
e interesant. Afli că o veche uzină de pe mal
a fost transformată într-un complex de
locuinţe iar unul dintre cele patru apartamente penthouse disponibile costă în jur de 6
milioane de dolari. Şi ţi se aminteşte de
Nadia Comăneci, ţi se spune că în depărtare
se vede stadionul Olimpic acolo unde
sportiva româncă a luat multe medalii de aur.
Nu câte a luat Michael Phelps dar la fel de
importante.
Prin muzee vezi vrute şi nevrute,
afli despre toate şi despre nimic. Ajungi la
Biosferă şi un individ îţi prezintă informaţii
despre apă. Cam câtă apă dulce există pe

planetă. Foarte puţină şi pe ducă. Omul însă
e cam stresat, chiar dacă provincia Quebec
are rezerve uriaşe, deci nu ar trebui să fie
probleme. Dar totuşi există una. Vecinul
mare şi feroce de la sud, SUA. Dacă se
supără şi vrea apă?
Prin toate muzeele eşti pus la
muncă. Dacă ai chef. Totul e interactiv. Să fii
introdus în atmosferă. La Centrul de istorie
al Montrealului eşti trimis să cercetezi cu
atenţie prin clădire, iar la final să spui care a
fost mâna criminală care a dat foc oraşului în
1734. La ieşire ai dat din umeri. N-ai găsit
mâna.
Poţi salva nişte piasse dacă îţi
cumperi un card care-ţi dă acces la toate
obiectivele turistice importante, în jur de 30.
Costă 45 de dolari, te scoţi cu 150. Problema
este că ai doar trei zile pentru a merge peste
tot. E imposibil. Parcă este făcut special pentru a renunţa la câteva dintre ele. La intrarea
în Muzeul Holocaustului îţi dai seama. Fata
care te-a întâmpinat cu un zâmbet englezesc
pe buze a rămas uluită. Faţa ei spunea totul.
Cum cineva care are aşa puţin timp la dispoziţie i-a ales şi pe ei? Merită să vezi cum sau comportat românii când Hitler trasa linii
în Europa.
Parcuri sunt. Multe şi imense. Te
gândeşti că toată lumea ar trebui să încerce
un Mont Royal. Ziua, dar mai ales noaptea.
Downtown-ul e plin de lumini. Dealul e cel
mai înalt punct de pe insulă, zgârie-norii
neavând dreptul să depăşească cei 233 de
metri.
Cauţi un final la text dar nimic nu
se aşterne pe word-ul pe care-l ai în faţă. Nui nimic. Nimeni nu se aşteaptă la ceva din
partea ta. Şi „blondă” şi deştept? Doar în
vise!

sorinion@accentmontreal.com

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON
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Înt âl ni r e Ce na c lu l Em ine s cu

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR) anunţă
următoarea întrunire a cenaclului literar Eminescu la data
de 29 octombrie 2008, ora 18:00, la cafeneaua Roma-bistro
(fostă Cafélix),
situată la adresa 5159 Côte-des-Neiges, H3T 1Z9.
Sunt invitaţi membrii ACSR şi toţi iubitorii de literatură.

P ro gr am

Vladimir Paskievici: pagini de manuscris din Memoriile
sale
Ionela Manolescu: poezii

ACSR invită noi talente doritoare de a citi din producţiile
proprii la cenaclul Eminescu să ia legătura cu scriitoarea
Livia Nemţeanu

(514) 738-3553

livianem@videotron.ca

SEARĂ DUHOVNICEASCĂ
Miercuri, 22 octombrie, ora 18:30

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor ARCOLA, Comitetul
Cultural, Părintele Diacon şi Preotul Paroh au plăcerea să vă
invite, miercuri, 22 octombrie 2008, orele 18:30 la biserica
noastră, situată la adresa de mai sus, la o nouă, la o Seară
Duhovnicească care se va desfăşura după următorul program:
a.
Acatistul Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir
b.
Conferinţă Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu „De ce românii nu
sunt catolici? Începuturile creştinismului la români”, urmată
de discuţii.

Puteţi fi prezenţi şi pe piaţa din Toronto sau Edmonton printr-un Preotul va fi prezent cu o jumătate de oră înainte pentru
spovediri. Intrarea liberă. Toţi românii sunt bineveniţi.
simplu telefon la redacţia ACCENT Montreal.

514-667-3920 sau pub@accentmontreal.com

Vă aşteptăm cu drag!

Consiliul Parohial

Comunitate
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Revista Sărbători ca pe la noi

Din iniţiativa doamnei Eva Halus
şi cu ajutorul dumneavoastră, această revista îşi va face apariţia în decembrie 2009.
Sărbători ca pe la noi se doreşte a fi o revistă de cultură româno-canadiană şi are ca
scop perpetuarea tradiţiilor sărbătorilor de
iarnă din inima tuturor românilor, vizândui in special pe cei din Montreal şi provincia
Quebec.

Apel scriitorilor, poeţilor,
artiştilor plastici, fotografilor
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- turism în România şi Canada
- România contemporană
- articole despre artă sau despre artişti şi
muzicieni cunoscuţi.
Talentele necunoscute sau mai
puţin cunoscute sunt invitate de asemenea
să trimită operele lor recente. Articolele pot
fi trimise şi în franceză.
Revista Sărbători ca pe la noi este
în căutare de sponsori. Cei interesaţi pot
contacta redacţia revistei la (514) 236-7547.

Cei interesaţi sunt invitaţi să îşi
trimită creaţiile artistice recente: poveşti
scurte, glume, poeme, picturi, fotografii,
caricaturi la redactialmaro@yahoo.com
Tematica este de Crăciun, Anul Nou şi iarnă
şi cuprinde următoarele categorii:
- tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou
- documentar de călătorie
- familie, copilărie
- imigraţie

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

CĂTĂLIN DAN - DIRECTOR GENERAL (PDG)
Str. Smârdan Nr.7, etaj 1,Sector III, BUCUREŞTI
tel: +40.21.311.6245, fax:+40.21.311.6246, cel: +40.745.700.429
MONTREAL 514-937-7447 e-mail: office@pronovi.eu

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

Ultracentral - Bulevardul Libertăţii
(la fântâni - Casa poporului)
Apartament 3 camere cu 2 dormitoare,
etaj 4 din P+8
Calitate-lux, renovat la nivel occidental,
aer condiţionat.
260.000 euro

accentmontreal.com

este o societate canadiano-română
care se ocupă cu reprezentarea intereselor imobiliare ale clienţilor săi
(români şi/sau străini) şi în România
prin servicii incluzând cumpărări,
vânzări, transferul la cerere a
fondurilor realizate, cât şi
închirieri, investiţii,
dezvoltări.
În principal, membrii comunităţilor
româneşti din străinătate (Canada,
SUA, Spania, Italia, Australia) apelează
la serviciile noastre, în vederea
rezolvării
chestiunilor lor imobiliare din
România.
Am fi bucuroşi să vă putem sprijini în
rezolvarea
intereselor dumneavoastră
imobiliare, dacă bineînţeles, doriţi să
apelaţi la serviciile
noastre.

PROFESIONALISM SI SIGURANTA!
Într-un Quebec plin de accente

Cătălin DAN şi echipa

PRO NOVI
IMMO
cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU
face diferenţa
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Pe gaura cheii

Nu oricine poate vota pe 30
noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe român a dat un comunicat prin care anunţă faptul că la data de 30 noiembrie
2008, când vor avea loc alegerile parlamentare, cetăţenii
români care se află pe teritoriul altui stat în scop turistic
sau de afaceri nu vor putea vota. Pentru exercitarea dreptului de vot este necesară o dovadă a domiciliului în statul
respectiv. Dovada de rezidenţă se face pe baza documentelor specifice fiecărei ţări.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate vor
putea vota la secţiile organizate de MAE prezentând un
paşaport românesc valabil care are menţiunea „domiciliul
în străinătate”. Pentru cei cu domiciliul într-o altă ţară
membră UE, dreptul de vot se poate exercita pe baza cărţii
de identitate, plus un alt document specific statului respectiv care să ateste rezidenţa persoanei în acel stat.
Cetăţenii români cu paşapoartele expirate sau pierdute trebuie să facă din timp demersurile pentru obţinerea
acestora deoarece altfel nu vor putea vota. Nu se mai
votează pe baza documentelor de călătorie temporare, cum
ar fi titlurile de călătorie.

Limba maghiară, posibilă
limbă oficială regională

Liderul UDMR (Uniunea Democratică a
Maghiarilor din România), Marko Bela, a declarat de
curând într-o conferinţă de presă că bilingvismul şi statutul
minorităţilor vor fi în continuare principalele preocupări
ale politicii UDMR. Bela doreşte ca în anumite zone din
România unde etnia maghiară este majoritară limba
maghiară să devină limbă oficială regională alături de
română, desigur. Astfel, în instituţiile statului din regiunile
respective se vor vorbi oficial ambele limbi, acestea fiind
egale. Este doar un proiect de viitor al UDMR despre care
nu se ştie însă cât succes va avea, ţinând cont de faptul că
Proiectul de lege privind statutul minorităţilor a fost depus

în Parlament încă din 2005 dar a rămas blocat la comisii.
Problema este că dacă această doleanţă va deveni realitate
oare maghiarii din aceea sau acele regiuni vor mai avea interes în a învăţa limba română?

Pensiile aleşilor s-au umflat

Grija aleşilor faţă de popor s-a materializat nu de
mult prin creşterea de la 1 octombrie a pensiilor. Măsura a
stârnit multă vâlvă din cauza modului de aplicare a procentului. În acelaşi timp, s-au majorat cu 50% salariile profesorilor, o măsură cu final incert datorită lipsei fondurilor
cu această destinaţie. Dar este an electoral şi se aplică vorba
„după noi potopul”.
Şi aleşii şi-au majorat pensiile cele „mici”, pe ascuns,
atunci când Traian Băsescu a ţinut un discurs în Parlament
monopolizând atenţia. Fiecare parlamentar şi-a acumulat o
sumă de 300-400 lei, care se adaugă la pensiile cuprinse
între 2000-3000 lei după un singur mandat. Cei mai câştigaţi au fost cei cu funcţii de conducere şi cei cu mai multe
mandate. Prin schimbarea metodologiei de calcul, pensiile
parlamentarilor pot ajunge la sume cuprinse între 3357 de
lei după un mandat, 4476 de lei după două mandate şi 5595
de lei după trei mandate. Printre cei mai avantajaţi parlamentari se află Nicolae Văcăroiu, cu o pensie mărită de la
5230 la 7644 de lei, Bogdan Olteanu de la 3139 la 4586 lei,
Corneliu Vadim Tudor şi Doru Ioan Tărăcilă, de la 5232 la
6497 de lei. Lista este foarte lungă.
O altă categorie de parlamentari fericiţi o reprezintă cei care au depăşit vârsta de 63 de ani dar nu au părăsit Parlamentul. Datorită abrogării articolului în care se
stipula faptul că „pensia de parlamentar nu se acordă simultan cu indemnizaţia” aceştia pot acum beneficia de cele
două în acelaşi timp. Un număr de 67 de aleşi se regăsesc
la ora actuală în această situaţie avantajoasă.

Universităţile din România
sunt încă învechite
La puţin timp de la începutul noului an universitar, studenţii şi specialiştii susţin că sistemul universitar din
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România este departe de cel din ţările dezvoltate. Cauzele?
Metode de predare învechite, bazate pe multă teorie şi prea
puţină practică, precum şi includerea în programă a unor
materii inutile. Şeful Departamentului de integrare europeană din cadrul Centrului Educaţia 2000+, dl. Eugen
Palade, a declarat că: ,,În România se întâmplă în continuare acest lucru, fiindcă sistemul universitar românesc nu
ştie să producă specialişti”. La rândul lor, studenţii denunţă
păstrarea sau introducerea unor materii inutile numai pentru apărarea sau crearea unui post universitar. La cursuri se
acceptă predarea teoriei însă studenţii se aşteaptă ca măcar
la seminarii să aplice practic ceea ce se studiază teoretic. De
prea multe ori acest lucru nu se întâmplă iar cei care termină şcolile sunt doar buni teoreticieni, având mari probleme atunci când ies pe piaţa muncii.
În clasamentul Shanghai, un clasament al universităţilor din întreaga lume bazat pe criterii de performanţă,
nicio universitate din România nu este inclusă deocamdată.
Din Europa de Est doar instituţii superioare de învăţământ
din Polonia şi Ungaria figurează în acest clasament.

Fosta învăţătoare a Nadiei
Comăneci doarme în casa
scărilor unui bloc

Învăţătoarea celebrei
Nadia Comăneci, Didina Negoiţă, în vârstă
de 69 de ani, doarme de
mai bine de o lună de
zile pe casa scării unui
bloc. Pentru a-şi rezolva
câteva din problemele
financiare, d-na Negoiţă
a luat un împrumut de
2000 de euro de la nişte
cămătari, punându-şi drept gaj apartamentul. N-a reuşit să
restituie banii iar dobânzile au crescut în aşa fel încât datoria a ajuns la valoarea de 8000 de euro. Drept urmare,
cămătarii au evacuat-o din locuinţă. Până şi pensia de cadru
didactic este blocată de către bancă până în anul 2012 datorită datoriilor acumulate. Didina Negoiţă îşi aminteşte cu
drag de anii tinereţii şi desigur de fosta ei elevă Nadia, care
mai ţine legătura cu ea. Fosta învăţătoare are şi acum invitaţia de la nunta Nadiei cu Bart Conner din 1996 la care
însă din cauza banilor nu a putut participa. Să sperăm că
fosta ei elevă şi nu numai îi va întinde o mână de ajutor.
Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

Şi tu, Darling?
7

Criza financiară care s-a abătut
asupra Statelor Unite s-a propagat ca o
undă de şoc pe toată planeta. Din Australia şi până în Europa, trecând prin
Japonia şi Rusia, sistemul bancar şi-a
arătat limitele nedorite şi nesperate de
nimeni. Marea Britanie, ţara în care
şi-au făcut apariţia teoriile pieţelor
libere (să ne amintim de „mâna invizibilă” a lui Adam Smith când se construiau fundamentele capitalismului)
traversează momente de panică: ministrul de finanţe, Alistair Darling (la
care ne-am referit printr-un joc de cuvinte în titlu) a anunţat că opt bănci au
fost preluate de stat pentru a se evita
prăbuşirea lor!

Stiri si analize

fenomen: două trimestre consecutive în
care valoarea PIB - Produs Intern Brut este negativă). Fondul Monetar Internaţional (ne revin deja în minte politicile
acestui organism în România anilor ’90)
prevede pentru 2009 o astfel de recesiune
şi avansează pierderile suferite de această
criză la 1400 de miliarde de dolari. Ca să
avem un termen de comparaţie, tot ceea ce
România produce anual (PIB) atinge, cu
aproximaţie, 160 de miliarde de dolari.

CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Cele opt instituţii bancare sunt
Abbey, Barclays, Hbos, Hsbc, Lloyds Tsb,
Royal Bank of Scotland, Standard Chartered şi Nationwide Building Society.
Practic guvernul britanic a devenit
acţionar al băncilor după ce a injectat în
sistem nu mai puţin de 65 de miliarde. Mai
mult decât atât, Marea Britanie a anunţat
prin vocea premierului Gordon Brown că
liderii lumii se vor întâlni într-o reuniune
de urgenţă pentru a încerca stoparea crizei.
„Sistemul financiar global a încetat să
funcţioneze şi nu trebuie doar să ne limităm la a furniza lichidităţi băncilor şi a le
prelua” a spus locatarul de la Downing
Street 10.
Acţiunea a fost corelată cu una
fără precedent: toate băncile centrale din
ţările industrializate au micşorat dobânda
de referinţă (adică dobânda percepută pentru a împrumuta bani de la o bancă la alta)
cu 0,5%. Cu alte cuvinte, Banca Federală
a Statelor Unite, Banca Central Europeană, Banca Angliei precum şi Băncile
Naţionale ale Canadei, Suediei, Kuweitului, Chinei, Elveţiei oferă acum celor ce
vor să se împrumute o dobânda mai mică,
tocmai pentru a stimula creditele şi investiţiile.
O simplă analiză ne arată că de
fapt, băncile europene sunt şi mai vulnerabile decât cele americane. În SUA, exceptând băncile de afaceri de pe Wall
Street, băncile împrumută 96 de cenţi din
fiecare dolar ce e depozitat în contul lor.
În Europa continentală băncile acordă 1,4$
dintr-un dolar existent în cont! Pe lângă
acest grad de îndatorare, băncile din
Spania, Marea Britanie şi Irlanda au acordat împrumuturi nerentabile şi-n afacerile
imobiliare. Dacă la aceasta adăugam şi
faptul ca au achiziţionat instrumente financiare de mare risc de pe piaţa americană şi că economiile ţarilor respective
stagnează, avem toate motivele să credem
într-o recesiune fără precedent (să amintim
definiţia pe care o dau economiştii acestui

Într-un Quebec plin de accente
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celular: (514) 823 8772
birou: (514) 937 7447

premiatã

CLUB
100% OR

Aceasta poate explica oarecum
unda verde dată de către Congresul american pentru planul de salvare a băncilor,
în valoare de 700 de miliarde de dolari. Un
fost director din cadrul Goldman Sachs, un
tânăr de 35 de ani, a fost numit în fruntea
organismului creat pentru a decide unde şi
când aceşti bani vor fi direcţionaţi.
Guvernele Olandei, Belgiei şi
Luxemburgului au naţionalizat, în parte,
banca Fortis iar Dexia, o bancă franco-belgiană a primit 10 miliarde de dolari din
banii publici. Hypo Real Estate, a doua
bancă germană ca mărime din cele ce activează pe segmentul de împrumuturi pentru locuinţe, a obţinut garanţii
guvernamentale de 35 de miliarde.
Dacă până acum am vorbit de
bănci în preajma falimentului, avem şi ţări
care pot ajunge în faliment. Prima pe o astfel de listă este Islanda. Mica ţară din nordul Europei a fost lăsată de izbelişte de
aliaţii occidentali şi a ajuns să ceară Rusiei
un împrumut urgent de 5,6 miliarde de
dolari pentru a-şi stabiliza sistemul financiar. Deşi guvernul Rusiei anunţă pierderi
de peste 200 de miliarde el însuşi, e posibil într-o proporţie foarte mare ca cererea
să fie aprobată. Şi uite aşa o ţară membră
NATO ajunge să fie salvată (economic) de
ruşi!
Încheiem cu o butadă a investitorului american Warren Buffet, considerat
un adevărat „oracol” (din Omaha, Oklahoma) pentru previziunile sale în materie
de burse şi finanţe : „nu te lăcomi când cei
din jurul tău o fac, dar acţionează atunci
când lacomii devin ei înşişi modeşti!”

e-mail: dcata@videotron.ca www.carmendan.com
4701-K blv. Saint Jean
Dollard-des-Ormeaux
QC H9H 2A7

Dacă dvs. sau
un prieten aveţi
intenţia de a
cumpăra o proprietate (rezidenţială, duplex, triplex, bloc de NOU !!!
locuinţe sau comercială) ar fi AHUNTSIC, Prestigiosul sector Bois-de-Saraguay
5 dormitoare + birou, 3 sali de baie. Foarte elegant
bine să stăm de vorbă.
Pret: 589,000$

NOU !!!
MONTREAL,
COTE DES NEIGES
Cochet condo, renovat 1999, bine situat pentru un student sau un cuplu tanar, un dormitor, 140,000$

CENTRE VILLE
MONTREAL,
Locaţie colosalã, condo renovat, 2
dormitoare, 1 ½ bãi, piscinã,
garaj.Preţ: 349,000$

RIVIERE-DES-PRAIRIES
Excelenta investitie cu pretiul unei chirii
2 dormitoare, subsol amenajat, 1 1/2 bai. Garaj cu usa
adaptata pentru 11 pi, enorm, utilizabil si ca atelier de
uzinaj. Pret: 165,000$

ST. HUBERT Rezidenþã pensiune pentru persoane autonome
19 camere independente Venit
minim 4000$/lunã. Preţ :
595,000$

UE
N
VE 5 0$
E
R 9 .2
3

MONTREAL, JEAN TALON
bloc 8 apt (8x3 ½), încãlzire electricã, 100%
închiriat, revenue 39.250$. Preţ : 460,000$

raresburlacu@accentmontreal.com

face diferenţa

COTE-DE-NEIGES- COTE ST CATHERINE
Bloc 15 apt. ( 4 ½ si 3 ½ ) venit brut 89.000$/an
Preţ : 1,150,000$

MONTREAL, VERDUN
Semicomercial, renovat, doua cabinete medicale,
încãlzire electricã, venit brut 70.000$/an.
Preţ : 880.000$
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ÎMPINŞI DE VÂNT PRINTRE FOCURILE

În numărul trecut am început povestea a ceea ce noi
credeam că avea să fie o banală cursă de marfă spre
Damasc. Confruntarea cu „balaurii”, norii negri şi
grei ai furtunii de pe litoralul Mării Negre, se apropia
însă. Comandantul Costică Mănescu şi nea Vasile,
mecanicul de bord, părăsiseră cabina de pilotaj pentru
a verifica dacă marfa pe care o duceam în Siria era
bine asigurată.

N

NICK FURDI
Accent Montreal

umai ce s-a aşezat comandantul pe scaun,
spunând că berbecuţii ce-i transportam stau
cuminţi, că avionul a şi început să se agite sus,
jos, dreapta, stânga, ca şi cum de pe asfalt intrasem pe un drum de ţară. Mă străduiam să
menţin parametrii de zbor cât mai riguros pentru a nu devia
de la rută, iar cu un ochi mă uitam la imaginea radar ca să
ţin avionul la distanţă egală faţă de centrele de furtună. Fulgerele se înteţiseră şi în lumina lor se putea vedea profilul
norilor. Arătau ca nişte sculpturi în fildeş.
Urma să intrăm între două focare de furtună care
aveau forma a două nicovale puse una lângă alta. Şansa
noastră era să trecem prin gaura dintre ele înainte ca aceasta
să se închidă. „Băieţi, strângeţi centurile, începe dansul”
spuse comandantul”. Către mine: „Tu puştiule ţine direcţia
asta, e bine, suntem între.”

Pe parbrizele frontale ale cabinei începuseră să
joace scântei de electricitate statică datorită ionizării puternice a aerului. Focurile Sfântului Elmo. Teoretic ştiam că
în aceste condiţii avionul se încarcă cu electricitate statică
pe care o pierde pe la extremităţile aripilor şi ampenajelor,
fiind dotat cu eclatoare prin care aceasta să se scurgă. În
acelaşi timp, avionul putea constitui „puntea” conductoare
de electricitate dintre doi nori cu sarcini electrice diferite
care se puteau „trăsni” unul pe celălalt, trecând prin avion.
Nu îndrăzneam să mă uit afară. Se putea întâmpla să te
prindă lumina unui fulger şi preţ de cel puţin un minut erai
orb. Sesizam doar cu coada ochiului cum frecvenţa fulgerelor se intensifica. Avionul se scutura de parcă cineva îl
gâdila pe burtă, zbura lin pentru câteva zeci de secunde şi
apoi iarăşi o lua de la început.

Trecusem deja de jumătatea tunelului şi speram să
fi depăşit ce era mai rău. Am început însă să auzim zgomotul caracteristic al grăunţelor de zăpadă, măzăriche cum i se
spune, care se izbeau cu forţă de parbrizul frontal. În acelaşi

timp, şi un ţiuit subţire care devenea din ce în ce mai ascuţit. Comandantul se întoarse brusc către navigator şi îi ordonă să închidă radarul. Navigatorul n-a executat imediat
manevra, crezând că n-a înţeles bine. „Taie-l odată că ne
trăs...” Comandantul n-a mai apucat să
termine. Am văzut un snop imens de lumini care s-au repezit în botul avionului
şi am auzit o bufnitură puternică. Avionul
a făcut un salt brusc, după care s-a înclinat ameninţător pe stânga. Abia am mai
putut să-l readuc la orizontală. Nu mai
vedeam ca lumea aparatele de bord.
„Aparatele de navigaţie sunt normale însă
radarul nu mai funcţionează” a anunţat cu
o voce pierdută navigatorul. „Asta e” zise
comandantul. „N-ai învăţat că în zonă de
furtună sau în nori cu ionizare intensă,
când începe să-ţi ţiuie căştile radio se recomandă decuplarea radarului? Norocul
nostru e că aproape am ieşit din nori. Să
sperăm că nu vom mai avea nevoie de el.”
Măzărichea lovea puternic în
parbrizele frontale iar ţiuitul din căştile
radio era foarte ascuţit. Ridicând privirea
către busola de rezervă ca să verific indicaţia ei cu busola de lucru am înţepenit:
am văzut trei mingi ca nişte baloane de
săpun care-şi schimbau culorile. Una era
cât o minge de handbal, a doua cât o
minge de tenis iar a treia cât una de pingpong. „Ăăăăă...” am încercat să
îngaim ceva, arătând cu degetul către ele. Comandantul ma prins uşor de mânecă şoptind:
„Fulgere globulare. Nu vă mişcaţi decât dacă trebuie şi atunci
foarte încet” Apoi către
telegrafist: „Pelicane, încet de
tot deschide uşa cabinei. Sper
ca circuitul de aer să le atragă
către cabina mare, unde e şi
mai rece. Chiar dacă se apropie
la un centimetru de voi, nu
mişcaţi, nu respiraţi. Dacă vă
atinge vreunul e jale. Explodează cu şoc electric.”
Avionul dansa iar eu nu puteam să cuplez
pilotul automat. Simţeam cum picăturile de transpiraţie de la tâmple se adunau în vârful bărbiei
iar cele de pe frunte îmi intrau în ochi. Am ridicat uşor braţul drept şi mi-am şters faţa. Am
rămas încremenit cu el la bărbie căci „baloanele”
se aranjaseră în coloană, cu cel mare în frunte, şi
se îndreptau către mine, schimbându-şi culorile
de curcubeu foarte repede. „Nu. Te. Mişca”, a şoptit comandantul. Nu era nevoie să-mi mai spună, eram stană de
piatră. Din spate am auzit un zgomot de metal lovit cu alt
metal. Telegrafistul blocase uşa cabinei, timp în care mingea

cea mare, care era cam la 15 cm de nasul meu, a schimbat
brusc direcţia trecându-mi pe lângă ureche. Am simţit o
boare rece pe obraz iar părul de pe cap a început să mi se
ridice fir cu fir, rămânând ţeapăn.
„Aşa fetelor, veniţi la mine că
vă dă tata ce vă trebuie” vorbea
telegrafistul cu mingile de foc, care între
timp deveniseră albastre cu nuanţe de violet. Erau furioase deci, gata să se
descarce. Se îndreptau ferm către Pelican. Acesta nu mai scotea niciun cuvânt
dar în schimb pornise staţia radio de unde
scurte. Ştia el ce ştia: ciudăţeniile s-au
apropiat de staţia radio, de locul unde
aceasta era conectată la antena exterioară
şi, minune mare, în ordinea mărimii s-au
micşorat şi au dispărut de parcă au intrat
pe firul antenei. „Gata, cabina e liberă. Sau dus de unde au venit. Am avut noroc,
au fost atrase de ionizarea exterioară.
Altă dată nu au vrut decât după ce-au trecut prin tot avionul, până-n coadă, şi
acolo au făcut poc, topind siguranţele de
la bucătăria din spate” spuse pe nerăsuflate telegrafistul. Mai auzisem poveşti
cu fulgere globulare. Acum însă ştiam pe
pielea mea că e o treabă serioasă, că nu e
de joacă. Existau rapoarte care relatau
cum sfere colorate se plimbau printre
pasageri, cum se descărcau cu zgomot
electrocutând pe cel atins, însă nu existau recomandări clare deoarece
fenomenul apare destul de rar şi nici în
ziua de azi nu a putut fi studiat suficient.
Ne apropiam de ieşirea din culoarul nostru salvator şi deja turbulenţa
nu mai era aşa de intensă. În scurt timp
puteam cupla pilotul automat. Aşteptând
acel moment, verificând echilibrarea
comenzilor avionului şi regimul motoarelor, am auzit un zgomot ciudat care
venea de undeva din faţă. „Ah! Asta ne
mai lipsea”, spuse comandantul
repezindu-se la manetele motoarelor pentru a le reduce la minim. „Avem parte şi
de grindină. Vasile, când se face viteza 250 km potriveşti
motoarele să menţinem viteza asta până ieşim.” „Ciudat de
tot. Practic am ieşit din nori. De unde grindină?” am gândit
eu cu voce tare. „Puştiule, am ieşit noi dintre ei, dar dacă te
uiţi sus, unde nu se văd stelele, acolo este „pălăria” norului.
Dacă convecţia de aer cald este rapidă, apa îngheaţă rapid.
Până la sol se poate topi, dar noi suntem la 7.600 de metri,
nu apucă să se topească şi ne face surprize. Virează dreapta
15 grade că parcă e mai limpede.”
Zgomotul de afară era acum ca de mitralieră.
„Mai aşteptăm un minut, dacă nu ieşim la aer clar atunci o
să cerem să coborâm. Nu vreau să forţez prea tare rezistenţa
parbrizelor.”

„Am ridicat uşor
braţul drept şi miam şters faţa. Am
rămas încremenit
cu el la bărbie căci
„baloanele” se
aranjaseră în
coloană, cu cel
mare în frunte, şi
se îndreptau către
mine, schimbânduşi culorile de
curcubeu foarte repede. „Nu. Te.
Mişca”, a şoptit
comandantul. Nu
era nevoie să-mi
mai spună, eram
stană de piatră.
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devin neprietenoase

SFÂNTULUI ELMO ŞI FULGERE GLOBULARE
-a mai fost cazul. Imediat am ieşit din grindină
şi ne-am pomenit faţă-n faţă cu o lună mare şi
strălucitoare. În sfârşit am putut cupla pilotul
automat şi am răsuflat şi eu un pic. Sub noi se
vedeau sclipind valurile Mării Negre iar undeva în dreapta se întrezăreau luminile de la Varna.
„Deci radarul nostru nu mai merge aşa că domnul
navigator trebuie să facă calculele cu abacul de navigaţie.
Noroc că are DME” (aparat de măsurare a distanţei faţă de
o staţie de la sol), spuse comandantul zâmbind. „Căpitane,
cu regret trebuie să te anunţ că nici DME
nu mai avem. Se pare că s-a ars şi ăsta.
Problema nu e pe rută, însă la Damasc
aterizarea e pe direcţia opusă şi acolo nu
avem ILS” (Instrument Landing System,
sistem de ghidaj electronic pentru aterizare). „Lasă că ne descurcăm noi. Avem
VOR (staţie radio unidirecţională), doar cu
distanţa trebuie să ne descurcăm. Aeroportul are radar de supraveghere, o să le cerem
să ne dea ei distanţa până la pistă. Pelicane
ce tot moşmondeşti acolo?” „Păi cred că
pot să repar DME-ul, că am găsit siguranţa
arsă. Ia vezi navigator, ai indicaţii de distanţă?” „...ţi-aş nasu’ tău de băiat deştept.
Merge, este OK.”
Pe tot restul zborului vântul a fost
foarte puternic, 150-170 km/oră, grăbind
aterizarea cu 20 de minute. Şi la sol vântul
sufla tare, 40-55 km/oră, iar plafonul norilor era la 600 de metri. Ca urmare, aterizarea trebuia executată pe direcţia opusă
faţă de cum se obişnuia. Aeroportul Damasc este situat la altitudinea de aproximativ 600 m şi are pe o latură nişte dealuri
care obstrucţionează oarecum panta de
coborâre a avioanelor. Pentru evitarea pericolului de ciocnire cu solul sau cu muntele
din apropiere, se execută coborârea în
trepte: se menţine o anume înălţime până
la o anumită distanţă faţă de pistă şi numai
după aceea se poate începe coborârea. Procedura de aterizare prevedea o trecere pe
deasupra pistei la o înălţime de 1500 de
metri, apoi se efectua îndepărtarea până la 15 km coborând
la 900 de metri, după care se executa virajul de axare şi se
cobora la 600 de metri. Condiţia importantă era să nu se
coboare mai jos de 600 m înainte să se ajungă la 12 km faţă
de pistă, căci la această distanţă era un vârf de deal împădurit de 460 de metri înălţime. Când am survolat pista şi am

tru este scos din funcţiune până la 6 dimineaţa pentru lucrări de întreţinere”, veni răspunsul. „Ăştia seamănă cu ăia
de la Kogălniceanu. Când se strică vremea, nu le merge
radarul. Fugă de răspundere. 350 de metri e următoarea
înălţime la care trebuie să cobor?” „Da căpitane, numai că
trebuie să fim siguri că suntem la mai puţin de 12 km de
pistă. Nu ştiu de ce nu mai merge iarăşi DME-ul ăsta”, zise
navigatorul cu năduf. „Păi a trecut un minut de când ne-am
axat, facem cam 3 km pe minut, 15 minus 3 fac 12, deci
putem să coborâm la 350 de metri. Nea Vasile, dă-i galoşii
afară” (trenul de aterizare), spuse comandantul presând uşor pe manşă pentru a începe coborârea.
Din cauza norilor întunericul de
afară era negru ca păcura. Dintr-odată am
observat nişte lumini în depărtare. „Ieşim
din nori, văd luminile aeroportului. Dar luminile de pantă vizuală VASI (Visual Approach System Indicator) sunt roşii toate.
Domnu’ comandant, suntem prea jos, nu
mai coborâţi. Trecem prin 500 de metri,
dealul ăla are 460 de metri”, am îndrăznit
eu să zic. „Căpitane, are dreptate. Opreşte
coborârea şi urcă la 550 de metri”, spuse
şi navigatorul. „OK, OK, motoare nea
Vasile” ordonă comandantul, în timp ce redresa din coborâre şi trecea lin în urcare.
Eu aveam deja inima-n gât. Vedeam cum
indicaţia altimetrului trecea de 450 m. Deodată, a apărut indicaţia de distanţă
(DME): 13 km. Dealul era încă în faţa
noastră! În aceeaşi fracţiune de secundă
navigatorul a urlat: URCĂ, URCĂ, URCĂ
URGENT. Dealul e în faţă, suntem la 12
½ km de pistă. Vântu’ e tare de faţă.”
În lumina farurilor am început
să întrezăresc nişte pomi. „Motoare la putere maximă!” am strigat la mecanic
repezindu-mă la manşă şi trecând avionul
în regim de urcare de avarie de 25 de
grade. Vedeam cu ochii holbaţi de groază
cum pomii se apropiau de noi. Am înclinat
avionul şi... vââjj, am trecut de ei.
.
În cabină era o tăcere mormântală. Pilotam avionul comandând din când în când regimul
motoarelor. Navigatorul marca verbal viteza, înălţimea, distanţa până la pistă. Şi aşa am aterizat, de nu-mi venea să
cred că suntem pe sol. Am ajuns la locul de parcare, s-au
oprit motoarele şi am rămas tăcuţi fără să scoatem o vorbă.
Ne gândeam la acelaşi lucru: cum a fost posibil ca toţi să

început îndepărtarea, comandantul a preluat comenzile. Eu
urmăream parametrii de zbor, uitându-mă din când în când
pe harta cu procedura de aterizare. „Căpitane, a trecut un
minut jumate, trebuie să începi virajul dreapta pentru axare.
Nu am indicaţie de distanţă”, spuse navigatorul. „Bine, bine,
cobor la 600 m. Pelicane, cere turnului să ne dea o distanţă
faţă de pistă.” „Aici Damasc turn, ne pare rău, radarul nos-

scăpăm din vedere intensitatea vântului? După survolarea
pistei, acesta fiind de spate, ne-a mărit viteza la sol şi deci
ne-am îndepărtat mai mult de 15 km, neavând indicaţii de
distanţă de la aeroport. Iar după axarea pentru aterizare nea micşorat viteza la sol, astfel că eram mai departe de aeroport decât credeam noi. Am fost norocoşi. Am apucat să
vedem la timp luminile de aeroport şi să avem apoi indicaţii

N

Eu aveam deja
inima-n gât. Deodată, a apărut
indicaţia de distanţă : 13 km.
Dealul era încă
în faţa noastră!
În aceaşi fracţiune de secundă
navigatorul a
urlat: URCĂ,
URCĂ, URCĂ
URGENT.
Dealul e în faţă,
suntem la 12 ½
km de pistă

de distanţă, evitând astfel catastrofa la mustaţă. Nu acelaşi
lucru se poate spune despre cursa Aeroflot cu IL-62 care la
câteva ore după ce noi decolasem de la Damasc, s-a înfipt
în vârful dealului, pulverizând cele 220 de suflete care se
aflau la bord. Concluzia anchetei: eroare umană, eroare de
calcul din cauza neglijării factorului vânt.
„Nu-mi vine să cred că tocmai mie, care am făcut
încojurul lumii cu acest avion, să mi se întâmple o asemenea neglijenţă. Cum să uit eu de vântul ăsta afurisit?” se întreba comandantul cu voce joasă. „Puştiule, Nick, dacă nu
erai pe fază, eram morţi. Ai procedat foarte bine preluând
comenzile. Şi eu care pentru câteva secunde voiam să te pun
la punct c-ai îndrăznit să te bagi peste mine ... Totdeauna să
procedezi aşa, indiferent de cine este comandant sau instructor. Viaţa e mai importantă decât orice rang sau persoană. După cum ai reacţionat azi, îţi prevăd un viitor
frumos şi o carieră lungă în aviaţie.”
După controlul de rutină de după zbor, mecanicul
de bord a apărut zâmbind şi învârtind o creangă plină de
frunze şi măsline verzi. „Ce faci nea Vasile, culegi măsline?” l-a întrebat comandantul „Nici pe departe, pe asta am
luat-o de pe jamba stângă a avionului nostru, era agăţată de
furtunul sistemului de frânare al roţilor. Am fost foarte
aproape să ajungem îngeraşi, noroc că puştiu’ a fost pe fază
şi că navigatorul l-a susţinut, că altfel nu-l ascultam să bag
motoarele în plin. În rest, totul este aparent normal, numai
că în coiful radarului e o gaură cât un măr ionatan. Cred că
pe acolo ne-a trăsnit. Trebuie să cerem asistenţă tehnică să
ne astupe gaura cu un scoci metalic. Până vin ei, eu o să
deschid coiful să văd ce s-a întâmplat acolo”. Sirienii începuseră deja descărcarea mărfii şi, cum prinseseră gust pentru Borsecul nostru, tot cereau „Borsic! Borsic!” „OK
Vasile”, spuse căpitanul. „Trebuie să ne asigurăm că nu e
vreo zgârietură pe fuzelaj sau pe stabilizatorul orizontal, să
nu avem vreo surpriză mai târziu. Iar ăstora o să le dea Nick
câteva sticle de Biborţeni, că nu fac ei deosebirea. Pelicane,
ia legătura cu baza şi vezi care e situaţia furtunii de pe
litoral, să ştim ce ne aşteaptă.”
Informarea meteo dată de baza radio era clară: furtuna era staţionară şi mai mult decât atât, se formau alte centre. Era un front lung - Brăila - Galaţi - Constanţa Mangalia - Varna - Burgas - a cărui disipare se preconiza
abia în noaptea următoare. „Asta e. Când un lucru începe
prost, ai toate şansele ca el să se termine şi mai prost. Afurisit Murphy ăsta” zise comandantul luând o hartă cu rutele
aeriene. „Să vedem, poate reuşim să ocolim prin Bulgaria,
pe la Sofia şi apoi direct la Otopeni.”
Între timp tehnicienii sirieni trăseseră nişte scociuri zdravene peste gaura coifului, mecanicul nostru umpluse
rezervoarele avionului iar echipele de descărcare îşi terminaseră treaba. Eram deci gata de plecare. De plecat, plecăm,
dar unde vom ajunge? Vedem noi în numărul viitor!
nickfurdi@accentmontreal.com

www.accentmontreal.com

10

Vineri 10 octombrie 2008

■ PAG. 10

TRA NSI LVA NIA
DELI

806 Curé-Labelle
Chomedey, Laval, H7V 2V3
Tel: (450) 681-9551

Semipreparate şi specialităţi româneşti
mici •icre •sarmale •zacuscă •vinete •cârnăciori olteneşti •slănină
•tobă •debreceni •caltaboşi cârnaţi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!

www.inalco.com
6555, boulevard Métropolitain Est
Bureau 403
Saint-Léonard (Québec) H1P 3H3
Tél. : 514 324-3811, poste 226
Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com

P7448G

Acoperişuri TOITURE PERFECTION
R.B.Q. 8321-2928-56

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
TRAVAIL
ASPHALTE ET GRAVIER
GARANTI
REPARATION
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES
RESIDENTIEL
www.toituresperfection.com
INDUSTRIEL
ESTIMATION GRATUITE
COMMERCIAL

Contactaţi DANIEL tel 514-573-0092
A DOMICILE

De vorbă cu Sébastien Dhavernas
11

Continuare din pagina 2

RB: Bine, dar atunci ce trebuie făcut?
SD: E obligatoriu ca finanţele publice să fie gestionate cu
multă rigurozitate. Să nu uităm că Partidul Liberal, în ’88,
a moştenit un deficit bugetar anual de 43 de miliarde de
dolari. Sub conducerea guvernelor liberale Chrétien şi Martin am avut un surplus bugetar timp de 8 ani de zile. A fost
singurul guvern din Grupul celor mai puternice ţări industrializate (G8) care a reuşit această performanţă. Am
dovedit că ştim să gestionăm momentele de criză. Amintiţivă de criza mexicană din anii ’90, apoi de perioada de după
11 septembrie 2001 sau după apariţia SRAS. Nu numai că
am avut perioade de echilibru bugetar dar am reuşit să
avem surplus. Facem asta stimulând economia prin măsuri
specifice, acompaniate însă de programe de ajutor pentru
cei mai defavorizaţi. De-a lungul istoriei am fost mereu capabili să întreţinem acest echilibru în cadrul partidului nostru.
RB: Pentru majoritatea românilor Outremont înseamnă nu
numai un cartier francofon recunoscut pentru calitatea
vieţii dar în primul rând pentru că aici se află sediul Universităţii Montreal. Mulţi dintre compatrioţii noştri
frecventează acest spaţiu academic (cu rezultate dintre cele
mai bune, aş adăuga). Consultând programul partidului,
am văzut că aveţi intenţia de a mări bursele pentru studenţi, de a investi în cercetare şi de a scuti de la taxe investiţiile în dezvoltarea educaţiei. Cum se poate face acest
lucru ţinând cont de atâtea restricţii bugetare?
SD: Planul nostru fiscal e foarte bun. Am prevăzut chiar şi
o rezervă de 3 miliarde de dolari în caz de urgenţe. Asta în
cazul în care economia canadiană nu performează atât de
bine cum speram. Banii care se vor acorda sistemului de
„burse şi împrumut”, precum şi cei investiţi în cercetare şi
dezvoltare, intră în categoria investiţiilor şi nu a cheltuielilor. Cel mai important acum e să ai studenţi buni, gata
să fie competitivi pe pieţele mondiale. Asta ne va aduce
prosperitate economică. Toate ţările care fac acest lucru
culeg mai târziu roadele.
RB: Să înţeleg că veţi sprijini aşadar construirea unui nou
campus universitar în spaţiul unde se află acum triajul
gării Outremont?
SD: Cu siguranţă. Proiectul stagnează de ceva vreme. Autorităţile municipale şi cele provinciale au promis sprijin
în finanţarea acestui proiect cu condiţia ca şi guvernul federal să vină cu o parte de suport. Conservatorii nu au făcut
nimic în acest sens, actualul deputat, d-nul Mulcair, de un
an de când reprezintă circumscripţia, nu s-a pronunţat în
legătură cu acest aspect. Problema e clară: universitatea nu
se mai poate extinde în spaţiul în care se află pentru că,
vede toata lumea, nu ai unde să te mai întinzi pe dealul
unde se află. Facultatea de Ştiinţe e veche. Laboratoarele au
dotări vechi, spaţiile de asemenea. Nici măcar nu pot fi renovate. Exigenţele de acum sunt cu totul altele decât în
urmă cu 70 de ani când a fost construită. Singura soluţie ar
fi aşadar acest spaţiu în triajul gării. Aici se prevăd 1000
de locuri de cazare pentru studenţi şi 800 de locuri destinate
spaţiului locativ. Din acestea, o treime ar fi alocate în regim
social.
RB: Apropo de educaţie. Mulţi din cei care aleg să se stabilească în Canada se plâng de nerecunoaşterea
diplomelor, de faptul că deşi au competenţe transferabile,
procesul de integrare este unul anevoios.
SD: E clar că sistemul trebuie ameliorat. Pentru specialiştii
care vin să se stabilească în Canada prevedem programe de
finanţare pentru ca, în caz de nevoie, să-şi continue studiile pentru a obţine diplome ce pot fi valorificate aici. Ajutorul constă în subvenţii acordate studenţilor nevoiţi să
meargă din nou la şcoală, pentru a-şi putea întreţine familiile. Să nu uităm că educaţia este aici o competenţă provincială, deci trebuie lucrat în parteneriat cu guvernul de la
Quebec, precum şi cu asociaţiile profesionale.
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RB: Un alt motiv de nemulţumire este legat
de domeniul sănătăţii. Din multitudinea
problemelor, aş vrea să atingeţi două
chestiuni: timpul de aşteptare la urgenţă şi
lipsa medicilor de familie.
SD: Sănătatea, aşa cum ştiţi, e o jurisdicţie
provincială. Dar guvernul federal poate
acţiona şi el într-un fel sau altul. Avem prevăzute investiţii de 85 de milioane pentru a
favoriza accesul pe piaţa muncii a specialiştilor în sănătate. Acest lucru e valabil nu
numai în cazul medicilor dar şi a asistentelor. În acelaşi timp, avem un program de
800 de milioane pentru medicamentele greu
accesibile, pentru cei care nu-şi pot permite
să cumpere ceea ce au nevoie. Multe persoane în vârstă vor beneficia de acest program. Pentru a compensa numărul redus de
medici văd această soluţie: investiţia în programe la universitate pentru cei care necesită cursuri suplimentare pentru a obţine
diplome recunoscute aici. Noi o să furnizăm
banii necesari dar şi universităţile trebuie să
mărească numărul de locuri pentru medicii
rezidenţi.
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RB: Sunteţi înainte de toate un om de cultură. Unul din motivele pentru care Harper
este atât de criticat în Quebec este eliminarea din buget a fondurilor destinate culturii. Artiştii au protestat vehement
împotriva acestei măsuri. Ce va face ParSébastien Dhavernas, candidatul Partidului Liberal în Outremont
tidul Liberal pentru a regla acest diferend?
SD: Nu numai că vom restabili programul de 45 de mi- alegerile parţiale în Outremont. Toată lumea ştie că de-a
lioane de dolari dar vom elimina şi legea C-10 care prevede lungul istoriei acest cartier a fost o fortăreaţă liberală (cu
o oarecare cenzură asupra producţiei de filme. Vom dubla o singură excepţie de 4 ani).
bugetul Consiliului de Arte al Canadei. O bună parte din SD: Alegerile parţiale diferă foarte mult de cele generale,
suma aceasta va ajunge la creatorii de artă, care sunt cei la termen. Participarea la scrutinul de care aminteaţi a fost
mai defavorizaţi din sistem. De asemenea, vom mări ex- de doar 35%. D-nul Mulcair a beneficiat şi de suportul
ceptarea de la plata taxelor a producţiilor cinematografice, celor care votau de obicei cu Blocul Quebecois, şi asta în
de la 25% cât e acum, la 30%. Această măsură va da posi- proporţie de două treimi. Între BQ şi d-nul Mulcair s-a creat
bilitatea unei injecţii financiare de 160 de milioane de aşa o legătură strânsă, încât în timpul unei dezbateri la Unidolari. Şi asta nu din banii contribuabilului ci din cei ai in- versitatea Montreal l-am şi întrebat dacă nu cumva candidează şi din partea acestui partid, atât de identice erau
vestitorilor.
vederile lui cu ale Blocului! E surprinzător pentru un parRB: Cum se explică această reducere de fonduri pentru tid federalist cum e NDP (Noul Partid Democrat) să se
cultură? Au vrut conservatorii să dea satisfacţie suporte- comporte aşa, dar mă rog. Înţelegem că are o datorie
rilor lor în clasa mijlocie sau a fost o măsură luată strict politică faţă de Bloc pe care şi-o plăteşte acum. D-nul Mulpe baze ideologice?
cair face un joc politic simplist: spune fiecărui grup elecSD: Cred că se poate spune că a fost câte puţin din fiecare. toral ceea ce acesta vrea să audă. Eu nu pot să fac aşa ceva.
E limpede că Harper a vrut să facă pe plac celor care con- Am un set de valori în care cred, care se identifică cu cele
stituie baza sa electorală. Asta ştiu ei să facă cel mai bine, ale Partidului Liberal. Spun acelaşi lucru atunci când mă
să aplice grila lor conservatoare! Aşa poate cititorii dum- adresez unui grup de evrei sau unui grup de musulmani,
neavoastră îşi explică din ce cauză am plecat din fruntea românilor, sau francezilor, sau celor care provin din Africa.
Tribunalului canadian al relaţiilor profesionale dintre actor Cred că e important să scoatem în evidenţă ceea ce ne uşi producător, cu sediul la Ottawa, pentru că trebuia să fiu neşte şi nu să fim divizaţi, aşa cum vrea să facă Stephen
părtaş la lucruri pe care nu le-aş fi putut înghiţi nicicum. Ei Harper.
au o idee fixă în ce priveşte cultura şi-n consecinţă doreau
ca ei înşişi să decidă ceea ce e bine şi ce nu e bine în dome- RB: Ce mesaj aţi dori să transmiteţi comunităţii române?
niul acesta. Artiştii de avangardă de ieri sunt artiştii clasici SD: Am prieteni români, printre ei se găseşte la loc de cinde azi. Artiştii de avangardă de azi sunt artiştii clasici de ste Alexandru Ştefănescu, cu familia. Cred că există legămâine. Dar nu guvernul trebuie să vină să ne spună ceea ce turi puternice între comunitatea română şi cea canadiană,
e bine şi nu e bine. În plus, artiştii care acum se lansează mai ales cea francofonă. Aş vrea să vă spun că întotdeauna
trebuie susţinuţi pentru a-şi consolida poziţia în această liberalii au fost de partea celor care au venit aici, care au
lume extrem de competitivă. Există persoane a căror opere avut nevoie de sprijin pentru integrare. Fiecare a venit penliterare de exemplu au fost traduse în 22 de limbi. Elimi- tru a-şi atinge nişte obiective în viaţă, unii poate au fost
nând bugetul pentru astfel de programe (unul din ele se obligaţi de conjunctură să emigreze, alţii au ales pur şi simnumea Route Commerciale) faci o greşeală colosală. Eu nu plu să vină aici, însă tuturor le spun acelaşi lucru: comuzic că operatorii din cultură trebuie subvenţionaţi toată nităţile pot fi diferite între ele, dar au lucruri comune care
viaţa. Să ne amintim însă că Cirque du Soleil, de exemplu, le fac să se unească la un moment dat, în spiritul acestui
a beneficiat la începuturi de subvenţii şi rezultatul îl vedem multiculturalism care, în paranteză spus, face parte din realizările istorice ale liberalilor.
cu toţii.
RB: Am vrea să ne satisfaceţi o curiozitate…Să ne explicaţi
şi nouă cum a fost posibil ca liberalii să piardă anul trecut

raresburlacu@accentmontreal.com
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Stiinta si tehnologie

MUNCA INTELECTUALĂ ÎNGRAŞĂ

Un studiu condus de JeanPhilippe Chaput , cercetător la
Universitatea Laval, a arătat că
stresul provocat de activităţile
mentale dificile duce la îngrăşare.
Cercetătorii au făcut un experiment în care s-a analizat cât au
luat în greutate 14 studenţi după
îndeplinirea a trei activităţi.
Prima activitate a presupus relaxarea într-o poziţie de stat, a
doua cititul şi rezumarea unui text, iar a treia, efectuarea
unor teste de memorie, atenţie şi vigilenţă pe calculator.
După fiecare activitate, subiecţii au fost sfătuiţi să
mănânce cât doresc. Pentru fiecare sarcină era nevoie de
doar de trei calorii în plus. Studenţii au consumat însă
203 calorii în plus după citit şi 253 după testele la computer. Probele de sânge au arătat că munca intelectuală
cauzează fluctuaţii mai mari ale glucozei şi insulinei
decât alte activităţi. „Compensarea calorică care survine
după activitatea intelectuală, combinată cu faptul că suntem mai puţin activi fizic atunci când realizam sarcini intelectuale, ar putea contribui la obezitatea epidemică
întâlnită în ţările industrializate”, a concluzionat JeanPhilippe Chaput.

UMBRA ŞI MERSUL

Dr. Adrian Stoica,
specialist de origine
română la Laboratorul de Propulsie al
NASA (California) a
contribuit la crearea
unui program care ar
putea permite
sateliţilor de spionaj
să identifice o persoană prin analizarea umbrei şi a mersului. Deşi tehnologia sateliţilor s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, încă
este imposibilă identificarea unei persoane doar pe baza
profilului mersului. Însă, dacă este adăugat criteriul umbrei, pot exista mai multe şanse de reuşită. Proiectul doctorului Stoica constă în modificarea unghiul camerei de
luat vederi prin analiza poziţiei Soarelui, astfel putând-se
corecta umbrele percepute deformat. Programul ar putea
fi folosit de serviciile de informaţii, de armată sau poliţie
pentru monitorizarea persoanelor cu profil cunoscut.

DISCOMGOOGOLATION

Te simţi stresat sau
neliniştit pentru că nu
poţi accesa Internetul?
Nu-ţi face griji, nu
eşti singurul şi există
un cuvânt pentru
această stare: discomgoogolation. Potrivit
Reuters, care citează
un studiu efectuat de specialişti din Londra, aproape
jumătate din britanici suferă de această nouă tulburare,
oamenii devenind mult mai stresaţi atunci când nu se pot
conecta pe Internet. Psihologul David Lewis a explicat
că proliferarea comunicaţiilor de mare viteză a condus la
formarea unei culturi a „răspunsurilor instantanee”.
Noua boală a fost identificată prin măsurarea ritmului
cardiac şi a activităţii cerebrale. Termenul provine de la
cuvintele discombobulate (a fi confuz) şi Google. „O
imensitate de informaţii este doar la un clic de mouse şi
am devenit dependenţi de web. Când nu putem intra online se instalează discomgoogolation-ul”, a adăugat
Lewis. Studiul, efectuat pe un eşantion de 2100 de persoane, mai arată ca 47% din cei intervievaţi cred că Internetul este mult mai important decât religia în vieţile
oamenilor, iar o persoană din cinci acordă mai multă
atenţie Internetului decât partenerului de viaţă.
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Robot cu creier biologic
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ROBOTICĂ

Cercetătorii de la Universitatea din Reading, Marea
Britanie, au dezvoltat un sistem care funcţionează cu ajutorul unui mic creier compus din neuroni de şobolan, capabil să „înveţe” obiceiuri precum evitarea unui obstacol.
„L-am învăţat deja câteva lucruri, prin metoda repetiţiei, întrucât el reproduce anumite gesturi. Însă vrem să-l învăţăm
şi anumite comportamente”, a declarat coordonatorul echipei
multidisciplinare, Kevin Warwick. Creierul biologic al robotului, botezat Gordon, a fost creat cu ajutorul unor neuroni prelevaţi de la un şobolan. Aceştia au fost introduşi
într-o soluţie, separaţi iar apoi aşezaţi pe un pat format din 60
de electrozi. În decurs de 24 de ore s-au produs legături între
neuroni, care au format o reţea asemănătoare cu cea a unui
creier normal. „Într-o săptămână s-au produs impulsuri electrice spontane, similare cu cele dintr-un creier obişnuit. Am
utilizat această reacţie pentru a ataşa creierul robotului prin
intermediul electrozilor. Creierul a preluat controlul robotului, iar acesta învaţă, prin repetiţie”, a explicat cercetătorul.
Dacă robotul, care seamănă cu Wall E, eroul filmului produs de studiourile Pixar, se loveşte de un perete,
creierul primeşte un stimul şi învaţă să ocolească obstacolul.
„În prezent studiem modalitatea prin care să-l facem să înveţe mărind intensitatea anumitor electrozi, folosind produse
chimice pentru a favoriza sau pentru a opri conexiunile dintre neuroni. Dacă se află într-un anumit loc şi vrem să îl
facem să meargă la dreapta, putem trimite un stimul electric
pentru a-i da ordinul respectiv. Vrem să înţelegem cum sunt
stocate amintirile într-un creier biologic, în comparaţie cu
creierul unui calculator. La ora actuală, estimăm că există
între 50.000 şi 100.000 de neuroni activi în creierul lui Gordon”, a precizat Warwick.

Creierul unui şobolan are cel puţin un milion de
neuroni iar cel al unui om are aproximativ 100 de miliarde.
Creierul lui Gordon „este o versiune simplificată a ceea ce se
petrece în creierul uman. Însă pe acesta îl putem privi şi
putem controla elementele esenţiale aşa cum dorim, spre deosebire de ceea ce se poate face în cazul oamenilor”, mai
spune cercetătorul.
Echipa de la Universitatea din Reading dispune de
mai multe creiere active. „Este amuzant, există diferenţe
între ele: unul este puţin violent, altul, mai puţin activ. Un
altul nu ar face ceea ce îi cerem noi, se va lovi de pereţi.
Fiecare cu personalitatea sa!” În ceea ce priveşte utilizarea
neuronilor umani pentru Gordon, „există obstacole etice
clare. Este mai mult o chestiune etică decât una tehnică”, a
declarat Warwick.

EXPLORAREA SPAŢIULUI

MEDICINĂ

Ninge pe Marte

O descoperire senzaţională făcută de sonda spaţială
Phoenix arată că pe Marte a nins, informează NASA. Un dispozitiv laser care culege date despre modul în care atmosfera
interacţionează cu suprafaţa planetei roşii a detectat precipitaţii sub formă de ninsoare, care se pare că ar fi căzut din
norii situaţi la o distanţă de patru kilometri, dar care s-a topit
înainte de a atinge solul planetei. „Acest fenomen este fără
precedent pe Marte”, a spus Jim Whiteway de la Universitatea York din Toronto, coordonatorul staţiei meteorologice
de pe Phoenix. „Acum încercăm să aflam dacă există totuşi
urme de zăpadă şi pe solul planetei”, a mai spus el.
Probele culese până acum de roboţi de pe Marte au
arătat că pe această planetă au existat cândva şi interacţiuni
între minerale şi apă lichidă, procese care se petrec pe
Pământ. S-au descoperit şi urme de carbonat de calciu, care
demonstrează, de asemenea, interacţiuni cu apa lichidă. În
luna iunie, cercetătorii au semnalat şi prezenţa unei substanţe
albe la Polul Nord al planetei, despre care au afirmat că este
gheaţă. Ei încearcă să afle dacă pe Marte poate exista viaţă.
Programată iniţial pentru a se desfăşura pe parcursul a trei luni, misiunea sondei spaţiale Phoenix a intrat în
cea de-a cincia lună. Ultimele date arată un declin al capacităţilor acesteia, datorate dificultăţilor pe care le întâmpină
la acumularea energiei solare.
Până la încheierea misiunii conduse de Universitatea din Arizona, cercetătorii îşi propun să activeze un microfon cu ajutorul căruia să capteze posibilele sunete de pe
Marte.

Artrita reumatoidă ar putea fi vindecată
definitiv în cinci ani

Cercetătorii de la Universitatea Newcastle, Marea
Britanie, au descoperit un tratament pentru artrita reumatoidă, boală care ar putea fi vindecată definitiv peste cinci
ani. Tehnica presupune preluarea de celule din corpul pacienţilor, modificarea acestora şi injectarea lor în partea afectată. Folosind substanţe chimice, steroizi şi vitamina D,
oamenii de ştiinţă au reuşit „să păcălească“ globulele albe
ale pacienţilor, astfel încât să nu mai activeze sistemul imunitar. Acestea vor acţiona ca o barieră şi vor împiedica sistemul imunitar să îşi atace propriul corp. Echipa din
Newcastle va testa în curând vaccinul pe opt bolnavi voluntari, ca primă parte a unui studiu mai amplu. Echipa mai are
de aflat dacă vaccinul va rezolva doar partea corpului care a
fost injectată sau dacă celulele noi se vor răspândi în tot organismul.

Practici similare sunt folosite în tratarea cancerului, dar este pentru prima dată când ele au fost adaptate la
această boală. John Isaacs, profesor la Clinica de Reumatologie din cadrul Universităţii Newcastle şi coordonatorul
grupului de cercetare, spune că, deşi experimentul este întro stare incipientă, are foarte mari şanse de reuşită. Numai în
Marea Britanie în jur de 350.000 de oameni suferă de artrită
reumatoidă. „E posibil ca printr-o singură injecţie să converteşti răspunsul anormal al sistemului imunitar“, se entuziasmează profesorul Alan Silman, directorul medical al
Campaniei de cercetare a artritei, un organism de binefacere
care a finanţat studiul celor de la Newcastle cu 270.000 de
euro, pentru 18 luni. Silman a subliniat însă şi partea negativă a lucrurilor: tratamentul ar putea fi destul de scump,
deoarece trebuie realizat pentru fiecare pacient în parte, spre
deosebire de medicamentele obişnuite care se fabrică în
masă. Profesorul Silman nu crede că acest vaccin va putea fi
oferit de spitalele obişnuite, pentru că necesită expertiza de
laborator a cercetătorilor. Dacă tratamentul va funcţiona de
la o singură injecţie şi preţul ar trebui să devină acceptabil.
Alan Silman estimează că acesta ar costa în jur de 30.000 de
euro.
Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
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Stiati ca...?

Proprietăţile terapeutice
ale morcovului

■ Morcovul (Daucus Carota) este cea mai preţioasă
legumă pentru om. Părţile care se utilizează sunt:
pulpa, sucul, frunza uscată, seminţele.
■ Morcovul conţine vitaminele A, B, C, caroten, zaharuri, dextroză, săruri minerale, fier, fosfor, calciu,
sodiu, potasiu, magneziu, mangan, sulf, cupru, brom,
asparagină.

■ Proprietăţile sale sunt multiple: tonic, remineralizant, antianemic, întăreşte imunitatea naturală, factor de creştere, antidiareic, antiputrid, cicatrizant
gastric, depurativ, fluidifiant biliar, diuretic, favorizează lactaţia, vermifug, cicatrizant al rănilor, întineritor al tegumentelor.

■ Această legumă benefică se poate utiliza cu succes
în diferite afecţiuni precum: astenii, tulburări de
creştere, demineralizare, carii dentare, anemii, insuficienţă a acuităţii vizuale, enterocolite, infecţii intestinale, colibaciloză, ulcer gastro-duodenal,
hemoragii gastro-intestinale, constipaţie, afecţiuni
pulmonare (bronşite cronice, astm), reumatism, gută,
litiază, ateroscleroză, insuficienţă hepato-biliară,
icter, dermatoze, prevenirea bolilor infecţioase, degenerative, prevenirea îmbătrânirii, a ridurilor.

■ Morcovul reprezintă un puternic factor de echilibru
pentru organism. Se poate întrebuinţa sub formă de
suc, între 50-500 grame pe zi, dimineaţa şi seara.
Pentru copii se diluează cu apă. Amestecat cu lapte,
sucul de morcovi cruzi este un expectorant eficace.
■ Contra constipaţiei se recomandă o supă dintr-un
kilogram de morcovi, fierţi de două ori într-un litru

de apă şi pasaţi. Supa de morcovi poate fi utilă şi în
cazul diareii infantile. 500 grame de morcovi se fierb
într-un litru de apă, se pasează, se pune apă clocotită
şi lapte până se ajunge la un litru de compoziţie şi se
adaugă o linguriţă de sare marină.

■ Împotriva balonării sau ca stimulent aperitiv şi diuretic se folosesc seminţele de morcovi sub formă de
infuzie: o lingură de seminţe la o ceaşcă de apă dată
în clocot.

■ Ca şi morcovul, şi varza este o legumă vedetă, cu
multe proprietăţi. Se poate folosi în caz de anemie,
slăbiciune generală, afecţiuni respiratorii, gastrice, intestinale, în tratarea alcoolismului, ca antibiotic, în colite ulceroase. Varza este un bun remineralizant,
întreţine nutriţia ţesuturilor, întârzie semnele exterioare
de îmbătrânire, este un factor de echilibru nervos,
poate acţiona ca dezinfectant şi tonifiant.
■ În uz extern, puse direct pe zonele afectate, foile
crude de varză au multiple întrebuinţări: împotriva
crăpăturilor, a degerăturilor, în cazul contuziilor, a
plăgilor, pentru ulcere ale gambei, cangrene, necroze,
arsuri, eczeme, acnee, tumori albe, afecţiuni vasculare,
hemoroizi, flegmoane, panariţiu, furuncule, abcese,
nevralgii reumatismale, migrene, cefalee.
■ Astmul bronşic se poate ameliora în urma aplicaţiilor
de frunze proaspete de varză pe piept, gât şi omoplaţi;
în cazul congestiei cerebrale sau al insolaţiei se pot
pune foi de varză crude pe creştet şi la ceafă.
■ În cazul durerilor musculare, reumatice se aplică 3-
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CRACOVIA

Descoperiţi calitatea produselor noastre!
Marţi 8:00 - 18:00 • Miercuri 8:00 - 18:00
Joi 8:00 - 20:00 • Vineri 8:00 - 20:00
Sâmbătă 8:00 - 17:00

Produse din carne afumată, peşte şi delicioasele murături
făcute după o reţetă proprie.
Acceptăm cărţi de debit precum si cărţile de credit MasterCard şi Visa.

3291 Grande Allée, St-Hubert, QC J4T 2S8
(450) 443-8492

■ Pentru abcese, plăgi recente, ulcere ale gambei, arsuri, furuncule sunt indicate fie un decoct de morcovi, fie cataplasme de frunze proaspete pisate sau
loţiuni din decoct de frunze proaspete. Gargara cu decoct de frunze de morcovi este eficace împotriva aftelor şi abceselor gurii.
■ Vitamina A poate fi considerată vitamina pielii şi
de aceea morcovul deţine un loc special în tratamentele cosmetice. Tăiat în rondele subţiri şi aplicat
direct, el are un efect vitaminizant şi catifelant. Pentru tenul uscat, morcovul se poate folosi ca ingredient principal în compoziţia unor măşti: daţi un
morcov prin răzătoare, amestecaţi-l cu o linguriţă de
smântână şi aplicaţi pe faţă amestecul obţinut.
Această mască, cu calităţi emoliente, e indicată mai
ales tenurilor sensibile.

■ Pe lângă efectul revitalizant şi tonifiant, aplicat direct pe faţă sub formă de suc, morcovul previne formarea ridurilor. Pensulaţi obrazul şi gâtul cu acest
suc. Lăsaţi apoi să se usuce şi după circa 30 de
minute, repetaţi pensularea. Coloraţia pielii este o
consecinţă trecătoare, care dispare după o oră, două.

Proprietăţile terapeutice
ale verzei

■ Varza (Brassica Oleracea) este o legumă bogată în
feculă verde, albumină vegetală, răşină, extract gomos,
extract solubil în apă şi alcool, sulfat nitrat de potasiu,
oxizi de fier, sulf, protide, lipide, glucide, minerale ca
fosfor, calciu, fier, vitaminele B2, PP, D2, A. Varza
pare să aibă o proprietate deosebită în eliminarea produselor toxice, pe care le obligă să iasă din ţesuturi.
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4 straturi de frunze de varză, se acoperă cu un material
călduros şi se reînnoiesc de 3 ori pe zi. Se mai pot
aplica cataplasme cu frunze fierte în vin alb.
■ Dacă suferiţi de acnee, încercaţi loţiunile din suc
proaspăt de varză. Tot pentru ten, cu efect de curăţire
şi detoxificare, se recomandă aplicări de frunze timp
de o oră, dar este şi mai indicată păstrarea acestora pe
toată durata nopţii.
■ În afară de acţiunea ei pe cale externă, varza este de
vreme îndelungată folosită pe cale internă. În caz de
acnee, alcoolism, anemie, artrite, colite, ciroză, demineralizare, constipaţie, stări depresive, dureri musculare, reumatismale, eczeme, enterite, gripă, infecţii
intestinale, litiază urinară, nervozitate, seboree, ulcer
gastric, varza se poate folosi crudă, înăbuşită sau sub
formă de suc proaspăt.

■ În cazul bronşitelor cronice, un decoct cu 60 de
grame de varză fiartă o oră în 0,5 litri apă, cu un adaus
de 70 gr de miere, se poate dovedi eficient.

■ Varza abundă în fibre alimentare, compuse în majoritate din celuloză şi hemiceluloză, ceea ce explică şi
anumite intoleranţe intestinale. Modul de preparare
poate înlătura însă aceste efecte. Fibrele alimentare
sunt capabile să stimuleze intestinul şi să prevină constipaţia. O porţie de 200 de grame de varză asigură
peste 20% din cantitatea de fibre necesară zilnic (3037 grame).

Me Éva DARAGHI
No t ar şi c o n sili e r ju r i di c

(514) 402-5327
eva.daraghi@notarius.net

Servicii juridice în limba franceză, engleză, română şi maghiară.

SPECIAL

Acte notariale vânzare/cumpărare/
finanţare/refinanţare
între 750$-950$;
OCTOMBRIE
Quittance 350$;
NOIEMBRIE
Testament şi mandat 350$.
DECEMBRIE

Voiaj interior

Interiorizarea simţurilor:Budismul
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Continuăm periplul nostru spiritual cu Budismul.
Vom acoperi în acest articol două forme mai bine reprezentate în Quebec, rămânând să continuăm cu cel tibetan şi
japonez în episoadele următoare.
Budismul are la bază învăţăturile unui prinţ indian,
Siddhartha Gautama, ulterior cunoscut sub numele de Buda,

adică Iluminatul. Probabil plictisit de fastul curţii regale, atât
cât aceasta putea însemna în India la 500 î.e.n., el porneşte
un periplu spiritual de şapte ani, în urma căruia realizează
nu numai iluminarea proprie, eliberarea de durere, dar şi o
metodă simplificată pentru atingerea acestei iluminări. După
îndelungi practici yoga, învăţături vedantice şi un număr de
ani petrecuţi în ascetism, el realizează că omul de rând nu se
poate elibera datorita dificultăţii practicilor. Buda defineşte
o metodă mai simplă şi foarte eficace, devenind astfel foarte
popular. Învăţăturile lui au fost transmise pe cale orală timp
de aproape 500 de ani, vreme în care putem presupune că
multe dintre ele au fost modificate. În urma iluminării, el
creează un curent de opinie care se opunea practicilor spirituale ale vremii. Că a fost detractat şi chiar au existat încercări de a fi asasinat, nu e de mirare, establishment-ul
întotdeauna a încercat să păstreze tradiţia cu care era familiar. Paralela cu liderul creştin este foarte mare, mai ales ca
Hristos înseamnă tot Iluminatul.
Învăţăturile budiste se bazează pe perfecţionarea
simţurilor - vedere perfectă, auz perfect, etc. - fiind vorba,
desigur, de reprezentările mentale ale acestor instrumente de

percepţie. În fazele ulterioare simţurile se interiorizează,
mintea capătă valenţe supraumane şi spiritul poate în sfârşit
să se desprindă de corp. Această realizare, întâlnită în toate
religiile şi curentele spirituale, schimbă profund conştiinţa
omului relativ la cine crede el că este în mod curent. Un prim
efect benefic este atitudinea faţă de durerea fizică dar şi autovindecarea, abordarea vieţii sociale, reuşita în viaţă.
Budismul este o religie dialectică şi raţională, destinaţia finală nu este Dumnezeu, noţiune care nu-şi are locul
în sistem ci Nirvana, care e definită ca o stare caracterizată
prin lipsa oricărei dorinţe. Această stare rămâne totuşi antagonistă pentru ca Nirvana este tot timpul asaltată de Dorinţa care trebuie anihilată. Vom vedea mai târziu cum în
Taoism şi Zen această polaritate dispare total prin spargerea
paradoxului.
Metoda constă în ascuţirea simţurilor prin observarea atentă a mediului înconjurător. Apoi simţurile se obiectivizează, moment în care omul poate să le controleze. Altfel
spus, aud ce vreau, văd ce vreau, etc. Prin disciplina procedurii, obiectul poate dispărea din câmpul observaţiei, ceea ce
este suficient pentru minte ca să se elibereze de respectivul
stimul. Un alt procedeu important este controlul manierei de
a formula gândurile. Ele nu mai sunt aleatoare, intuitive, ci
bine determinate. Ritmuri sacadate, cititul unor texte cu un
puternic conţinut psihologic, observarea atentă a spaţiului
dintre cuvinte duc la o anumită stare de conştiinţă care în
etape ulterioare de practică favorizează concentrarea pe
spaţiul dintre gânduri şi realizarea, eventual, a naturii intime
a omului.
Prin disciplina percepţiei omul devine imun la
tribulaţiile vieţii, trăirea interioară este practic ordonată şi
intelectul (Buddhi) se dezvoltă liber şi flexibil. Practic, omul
se debarasează de o moralitate impusă şi acţionează eficient
în funcţie de circumstanţe.
Budismul a cunoscut o mare înflorire în India însă
în urma unor războaie religioase a fost anihilat în cvasitotalitate, probabil practicanţii pedepsiţi, scenariu cunoscut desigur, iar sistemul hindu a preluat hegemonia. Astăzi India
mai numără doar aproape zece milioane de budişti. Alungaţi, călugării au găsit teren fertil în zone mai puţin dezvoltate spiritual: Thailanda, Burma, Vietnam, China şi
Japonia. Să ne amintim că şi creştinismul a trecut printr-un
proces similar. Desigur, el a suferit modificări trebuind să se
adapteze la cultura locală, dar esenţa rămâne.

LOCURI DE PRACTICĂ

În Quebec există două forme distincte de budism.
Una este cea tradiţională în care sub instrucţia unui călugăr
afiliat la un maestru se fac sesiuni de meditaţie, ritualuri şi
practici specifice. Puteţi practica această formă la 460 SteCatherine Ouest, (514) 397-0115. Am găsit că practica este
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foarte eficientă, bine organizată, dar foarte stranie faţă de
sistemul de valori occidental. A cânta o oră anumite sutras
nu e pentru oricine.

Al doilea curent este foarte dificil dar şi foarte eficient. Se numeşte Vipassana şi poate fi practicat iniţial în sesiuni închise de 10 zile la centrul cu acelaşi nume de la
Sutton. După acest „ curs intensiv” se practică zilnic câte o
oră acasă, singur sau în grup. Un maestru indian, Goenka,
fost om de afaceri, îşi face un titlu de nobleţe din a susţine
că această practică este esenţa budismului, ea fiind golită de
toate artificiile ritualistice.
Practica constă în zece ore de meditaţie pe zi cu
pauze de masă. Pe timpul acestor chinuitore ore se observă
sistematic senzaţiile corporale care trebuie „lăsate să plece”.
Ele sunt privite ca reziduuri ale proceselor psihice iar prin integrarea totală a procesului de neacordare a niciunui fel de
atenţie senzaţiilor, psihicul se curăţă de incongruenţe şi percepţia mediului se face extrem de rapid, fără a genera reacţii
de apărare. Spectacolul vieţii interne observat de la un anumit nivel devine cosmic, observarea proceselor psihice şi
măreţia existentei umane devin o experienţă profund transformatoare şi sistemul de valori, oricât de bine aşezat, este
aruncat în aer. Pentru a observa, omul devine dumnezeu temporar, altfel cum ar fi posibilă observaţia neutră? Starea finală de Nirvana devine o consecinţă a acestei observaţii
neutre şi înmărmurite, nu un scop în sine.
Şederea la centrul Vipassana e practic gratis dar se
solicită o donaţie la sfârşit. Pe tot timpul acestor zece zile
practicanţii nu vorbesc între ei.
Vipassana, Sutton, (514) 481-3504

CĂRŢI RECOMANDATE

Orice carte despre budism vă va trezi curiozităţi
foarte greu de reţinut. Fiind o religie bazată pe practică intensă, cărţile înseamnă mai puţin.
Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

Utile

Formele juridice ale
companiilor în Canada
15

Una dintre posibilităţile de reuşită
rapidă ale unui emigrant în
Canada este deschiderea unei
afaceri. Utilizarea unei forme juridice fără cunoaşterea adevăratelor sale avantaje şi
dezavantaje implică un stres în
plus pentru noul întreprinzător.
Sperăm că acest articol să clarifice diferenţele între anumite forme
de organizare, precum şi avantajele şi dezavantajele lor.

Există trei posibilităţi de
lansare a unei afaceri: 1) crearea
unei întreprinderi noi; 2) achiziţionarea unei întreprinderi existente, profitând de clientela
formată; 3) cumpărarea unei francize, utilizând dreptul de a
funcţiona sub un nume bine cunoscut pe piaţă.
Înainte de a decide care
va fi forma companiei sale, un viitor întreprinzător trebuie să analizeze
următoarele
aspecte:
numărul de persoane care vor participa la luarea deciziilor importante,
repercusiunile
asupra
bunurilor personale provocate de
nerambursarea la timp a datoriilor
companiei, avantajele fiscale, posibilităţile de obţinere a unei finanţări ulterioare, costurile de
înfiinţare.
Există mai multe forme
juridice de constituire a unei companii: întreprinderea individuală
(înregistrată), societatea în nume
colectiv, societatea în comandită,
societatea în participaţie, societatea pe acţiuni ori companie (incorporată), societatea fără scop
lucrativ, cooperativa. Cele mai des
întâlnite sunt următoarele forme:

Întreprinderea
individuală

■ Număr de persoane: Proprietarul este singura persoană care

asumă toate deciziile legate de
dirijarea întreprinderii. Avantajul
este că acesta nu trebuie să ţină
cont de avizul asociaţilor (ex: societate în nume colectiv) sau al
membrilor consiliului de administraţie (companie), fiind singurul
care decide momentul lichidării
sau oprirea afacerii.
■ Responsabilitatea: Legea nu recunoaşte personalitatea morală a
întreprinderii individuale, ea confundându-se cu patrimoniul personal al proprietarului. Astfel, dacă
activul întreprinderii nu este suficient pentru a plăti creditorii, aceştia pot sesiza casa, mobila,
automobilul, chiar contul bancar
personal al proprietarului. Falimentul întreprinderii devine falimentul personal al proprietarului.
■ Aspect fiscal: Venitul provenit
din exploatarea întreprinderii individuale se impozitează în declaraţia de impozit personal a
proprietarului. Dezavantajul este
că veniturile întreprinderii se
adaugă veniturilor personale,
mărind astfel obligaţia fiscală.
Avantajul apare numai în momentul în care întreprinderea este în
pierdere, proprietarul putând să-şi
deducă pierderile companiei din
veniturile sale personale totale.
■ Finanţarea ulterioară: dificilă.
■ Costuri de înfiinţare: minime
(32$).
■ Alte aspecte: Înscrierea la
TPS/TVQ este obligatorie dacă
veniturile taxabile depăşesc
30.000$. Înregistrarea este obligatorie dacă se foloseşte un alt nume
decât cel al proprietarului.

Societatea

Codul Civil din Quebec
stabileşte trei forme de societate:
în nume colectiv, în comandită, în
participaţie.
Societatea în nume colectiv este

cea mai răspândită dintre ele, formându-se în baza unui contract de
societate. Aportul material al
fiecărui asociat devine proprietatea
societăţii.
■ Numărul de persoane: Două sau
mai multe persoane pun în comun,
în baza contractului, resursele şi
competenţele lor în scopul exploatării companiei.
■ Responsabilitatea este nelimitată
si solidară. Astfel, numai unul dintre asociaţi poate fi ţinut responsabil de toate datoriile neachitate ale
întreprinderii. Excepţie fac persoanele care aparţin unor ordine
profesionale (ex: ingineri, contabili
CA, CGA, CMA) care pot să se
constituie în societate cu responsabilitate limitată.
■ Aspect fiscal: legea nu face distincţie între veniturile personale şi
cele de companie ale asociatului.
Acesta are posibilitatea să deducă
eventualele pierderi ale asociaţiei
(în limita echivalentului procentajului de participare) din veniturile
personale. În plus, planificarea fiscală şi succesorală a membrilor
unei societăţi este complexă.
■ Finanţarea ulterioară este accesibilă datorită prezenţei celorlalţi
asociaţi.
■ Costuri de înfiinţare: Taxa de înmatriculare este obligatorie (43$).
■ Alte aspecte: Pot apare divergenţe de opinie ale asociaţilor în
legătură cu diversele interpretări
ale contractului de societate.
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• Contabilitate informatizată, rapoarte
financiare, salarii, rapoarte TPS/TVQ;
• Declaraţii de impozit particulari
şi companii;
• Strategii fiscale: studiu de dosare şi
planificare fiscală;
• Gestiune financiară: analiză de
rentabilitate, diagnostic de sănătate
financiară;
• Planuri de afaceri, constituire, încorporare şi demarare de companii.

Consultant în imigraţie, diplomat,
acreditat de Ordinul Societatea
Canadiană a Consultanţelor în
imigraţie, traducător agreat
Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598

7632, 15 Avenue, Montreal

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

ELENA-LUMINIŢA
POTELEANU
AACSB Comptabilité & Impôts
(514) 382-1984

Răspundem în scris cititorilor care
doresc informaţii suplimentare:
aacsb.sorin@gmail.com

Ce este un inspector de case?
(préachat). Dar, când cel puţin o
deficienţă este descoperită după
achiziţionarea imobilului (casei),
fără o inspecţie profesională prealabilă a unui inspector, dovedirea
caracterului ascuns al deficienţei
respective (vice caché) este dificilă. În cazul unui litigiu între
cumpărător şi vechiul proprietar
judecătorul poate să considere că
cel care a cumpărat imobilul a dat
dovadă de neglijenţă, neapelând la
serviciile unui inspector care ar fi
avut mai multe şanse de a descoperi problema respectivă. Da-

immigration@mediatorcanada.ca
www.mediatorcanada.com

George Rusu

Situat pe Côte-des-Neiges

Inspecţii de case

„Inspector de case” este
un termen general care nu face
nicio referinţă la caracteristicile
profesionale sau la gradul de competenţă al celui sau celei care
poartă acest titlu. Orice persoană
cu sau fără experienţă făcând inspecţia unei case se poate recomanda ca inspector.
Din păcate, în Quebec nu
există încă o reglementare legală
pentru adevăraţii inspectori şi din
această cauză, legea nu obligă un
potenţial cumpărător să facă o inspecţie înainte de cumpărare
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torită acestor situaţii, în ultimii ani
tot mai multe persoane au început
să recurgă cu încredere la serviciile inspectorilor competenţi. Totodată, datorită rapoartelor scrise
întocmite de aceştia, cumpărătorii
au putut renegocia preţul casei
(dacă se impunea), ori au renunţat
la tranzacţia de cumpărare (în
cazul unor probleme grave).
DANIEL VERCHE
Inspecteur en bâtiment diplômé
(514) 839-5055
info@danverche.ca

L-M
J-V
S

Orar

Griluri portugheze

preparate pe cărbuni de lemn

Maria Joao
5192 Gatineau, Montreal, H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664
restaurantemavi.itgo.com

11:00 a.m. - 10 p.m.
11:00 a.m. - 11 p.m.
11.30 a.m. - 11 p.m.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377

16

Animale şi plante pe cale de
dispariţie

Dezvoltarea economică, extinderea aglomerărilor
urbane, defrişarea tot mai accentuată a pădurilor, braconajul
tot mai greu de oprit duc la dispariţia multor specii de animale şi plante. Potrivit statisticilor ONU, peste 5000 de
specii de animale şi plante sunt pe cale de dispariţie. La
fiecare oră dispar trei specii. O asemenea viteză de dispariţie
nu a mai fost întâlnită de la extincţia dinozaurilor, acum 65
milioane de ani, cauza pe atunci fiind una naturală şi nu artificială ca-n zilele noastre.
În 1989 au fost impuse restricţii severe în comerţul
cu fildeş dar tot degeaba. Statisticile arată că braconajul a
crescut de la 7,4% la 8% iar specialiştii spun că dacă se continuă în acest ritm, până în 2020 elefanţii vor dispărea de pe
Terra. În apele planetei situaţia este la fel de îngrijorătoare:

Fapt divers

Strămoşul gâştei şi raţei,
descoperit de arheologi

Recent, un grup de cercetători a descoperit scheletul foarte bine conservat al strămoşului gâştei şi al raţei, strămoş care acum 50 de milioane de ani înota în regiunile unde
azi se află Anglia. Craniul a fost descoperit în solul insulei
Sheppey şi a aparţinut unei specii de zburătoare de dimensiuni foarte mari denumită Dasornis, o specie care avea an-

MAGAZINUL
BUCURESTI

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

vindem ziare românesti primite sãptãmânal
din România (vineri, dupã orele 16.00)

L U NI – M A R Ţ I – M I E R C U R I : 7 : 00 – 1 9 : 0 0
J OI– V IN ERI: 7 :0 0 – 2 0 :0 0
S Â M B Ã T Ã : 7 : 00 – 1 8 : 0 0
DU M IN ICÃ: 7 :3 0 – 1 4 :0 0

(514)481-4732 • 4670 Decarie
(între Queen Mary şi Cote St Luc road)
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milioane dolari. Pe lângă aceste monede s-au mai descoperit
aparate de navigaţie folosite la aceea vreme, fildeş, tunuri
de bronz şi cupru, precum şi alte tipuri de arme. Datorită valorii sale, corabia portugheză este considerată a doua mare
descoperire pe continentul african, după descoperirile din
Egipt.

Renaştere în 5 minute

vergura aripilor de peste 5 metri, după cum informează publicaţia Lifescience. Ce este curios, spun specialiştii, este
faptul că faţă de alte specii, aceasta avea ciocul din cheratină, o substanţă ce formează părul şi unghiile, şi era dotată
cu dinţi osoşi, probabil pentru a împiedica alunecarea hranei
după ce era prinsă. Această specie se presupune că zbura
foarte aproape de apa oceanului sau mării şi străbătea distanţe foarte mari. Scheletul găsit se află acum expus la
Muzeul de Istorie Naturală din localitatea Karlsruhe, Germania.

Ochi deschişi doar din 3 în 3
zile
din cauza poluării, a utilizării radarelor militare, a pescuitului masiv, multe specii de peşti sunt în pericol. În prezent, un
sfert din numărul balenelor şi delfinilor este pe cale de dispariţie. Nici situaţia tigrilor şi a urşilor nu e mai roză. Tigrii
şi gheparzii se găsesc din ce în ce mai rar prin pădurile asiatice. China a interzis încă din 1993 vânătoarea de tigrii,
preţul acestuia pe piaţa neagră ajungând la 60.000 de dolari.
Autorităţile austriece menţionează că în Alpi mai sunt doar
38 de urşi bruni, iar ursul grizzly a fost inclus încă din 1973
pe lista animalelor pe cale de dispariţie.
Din aceste statistici putem trage o singură concluzie: nu întotdeauna omul sfinţeşte locul.
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O tânără de 21 de ani din Australia a devenit un caz
unic în lume. De 4 ani ea nu-şi poate deschide ochii decât din
3 în 3 zile. Tânăra se numeşte Natalie Adler şi povesteşte că
această condiţie medicală îi provoacă o viaţă de coşmar. Specialiştii care au consultat-o încă nu-şi pot da seama care este
problema. Toate testele posibile în ziua de azi au fost efectuate însă fără nici un rezultat. Medicii confirmă faptul că
până în acest moment Natalie nu a suferit de nicio altă boală,
decât de o banală sinuzită. Tânăra mărturiseşte oftând că „la
împlinirea vârstei de 18 ani, nu am putut face nicio petrecere deoarece aveam ochii închişi dar am reuşit s-o fac la 21
de ani”. Natalie are totuşi puţin noroc prin faptul că pleoapa
de la ochiul stâng nu se închide chiar de tot, lăsând o mică
fantă prin care fata poate să vadă ceva. Să sperăm că se va
găsi în viitorul apropiat un leac pentru problema ei.

O bogată descoperire
arheologică

Un grup de arheologi specializaţi în explorările din
adâncul mărilor şi oceanelor au descoperit lângă coasta de
sud a Namibiei o corabie portugheză de acum 500 de ani. Ei
afirmă că ar putea fi vorba de una dintre corăbiile vestitului
navigator Bartolomeo Diaz dar incertitudinea încă persistă.
Ce este de semnalat este faptul că în această corabie s-a găsit
intactă o adevărată comoară: un cufăr cu mai bine de 2300
monede din aur, a cărui valoare este estimată la peste 100

Thailandezii sunt un popor foarte superstiţios şi
mulţi dintre ei ar da orice ca să poată avea măcar o amuletă
norocoasă. O mănăstire budistă din această ţară aduce oamenilor speranţă şi bucurie nu prin ritualul obişnuit ci prin
faptul că îi face să renască după ce s-au curăţat de păcate.
Procedura este foarte simplă însă neobişnuită. În holul de la
intrare al acestei mănăstiri se află 9 sicrie vopsite în culoarea
roz, unde oricine, contra unui preţ, poate intra şi sta timp de
5 minute. În tot acest timp, slujitorii templului oficiază ceremonia de înmormântare. După scurgerea celor 5 minute persoana poate să iasă din sicriu ca un nou născut, lepădat de
karma negativă. Costul este de 5 euro pentru flori şi ritual şi
desigur se aşteaptă din partea fiecărui renăscut o donaţie mai
substanţială pentru templu. Deşi există un film de groază
thailandez în care este vorba şi despre ritualul cu pricina,
producţia cinematografică respectivă nu a reuşit să înspăimânte populaţia aşa încât mănăstirea are în continuare
adepţi.

Dispozitivul care transformă
un vin slab într-unul bun

Inventatorul Casey
Jones a imaginat un dispozitiv cu ajutorul căruia
orice vin de slabă calitate
poate fi transformat doar
într-o jumătate de oră întrun vin deosebit, îmbogăţit
de savoarea trecerii anilor.
Dispozitivul poate fi utilizat pentru toate tipurile de
băuturi alcoolice care se
apreciază cu vremea. După
cum explică inventatorul, aparatul respectiv produce ciocnirea moleculelor de alcool din interiorul sticlei de vin
provocând învechirea acestuia şi oferindu-i totodată
savoarea mult aşteptată. Aspectul şi buchetul băuturii se datorează deci schimbărilor chimice ce au loc în urma acţiunii
acestui dispozitiv care în acelaşi timp face ca băutura să fie
mai bine absorbită de rinichi iar starea de mahmureală de
după să dispară practic. Costul acestei „maşini a timpului”
pentru vin costă 500 de euro iar inventatorul duce deja tratative cu un faimos lanţ hotelier pentru uzul acesteia.
Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

• PESTE 100 DE PRODUSE SOSITE
ACUM DIN ROMÂNIA: ceaiuri Plafar,
compoturi, gemuri, siropuri, miere de salcâm,
produse din marca Bunica, margarinã, sucuri
Fanta, apã mineralã Borsec, Perla Harghitei
etc.
• PESTE 25 DE FELURI de salate, ciorbe si
mâncãruri pregãtite în bucãtãria noastrã
murãturi de casã, varzã acrã, bors de tãrârte si
leustean

• GAMÃ COMPLETÃ de prãjituri românesti,
cozonaci, fursecuri si saleuri. Colivã la comandã.

• LARGÃ VARIETATE de salamuri, muschi tigãnesc, ceafã afumatã, coaste, slãninã, cârnati
cabanos, tobã de casã leber, suncã, ciolan afumat etc., toate pregãtite în afumãtoarea noastrã. Mititei proaspeti.

• LARGÃ VARIETATE de brânzeturi, telemea de oaie, cascaval, cas si urdã proaspãtã,
brânzã dulce de vacã.

Newtown

Clubbing & Fun
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După vestea proastă că nu vom
mai avea etapă de F1 la Montreal începând cu sezonul competiţional 2009,
chiar dacă e prematur să evaluăm consecinţele, am încercat să ne imaginăm
cum va arăta oraşul lipsit de unul dintre
marile sale evenimente anuale. Săptămâna
premergătoare cursei reprezenta pentru
toţi montrealezii o importantă sursă de
fun, străzile din centru erau înţesate de oameni pentru că se desfăşurau mai multe
activităţi dedicate pasionaţilor de motoare.
O cameră disponibila la un hotel în Montreal? Imposibil de găsit chiar şi la cele
mai înalte tarife afişate vreodată de
reţeaua hotelieră. Prinţi ai petrolului sau
staruri de cinema, vedete autohtone sau
simpli cetăţeni ai planetei, toţi pasionaţii
de F1 îşi dădeau întâlnire şi aici la Montreal, ca la un popas al „Marelui Circ”,
dornici să descopere şi să se bucure de
toate posibilităţile locului. Barurile,
terasele şi mai târziu cluburile erau
asaltate de consumatorii veniţi din mai
toate colţurile lumii. Oferta? Abundentă,
special concepută pentru acest eveniment.
Când toată lumea declară că această săptămână este una dintre cele mai bune la
vânzări din tot anul, autorităţile oferă ca
motiv principal al suspendării cursei lipsa
fondurilor. Cu speranţa că mai e timp pentru ca problemele să fie reglate, rămâne să
aşteptăm decenţa şi maturitatea autorităţilor de a spune lucrurilor pe nume
pentru ca să aflăm adevăratele motive ale
suspendării.
Rămânând oarecum în zona F1,
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vă vom vorbi astăzi despre un club al cărui
proprietar este nimeni altul decât ex-pilotul de F1 Jacques Villeneuve. Restaurant,
terasă, lounge bar şi club elitist, situat în
colţul Crescent cu Maisonneuve (vizavi
de Pino, prezentat în numărul nostru trecut), Newtown (după traducerea în engleză a numelui proprietarului) reprezintă
în opinia mea locul perfect unde să devii
membru. Restaurantul este rafinat, cu o
colecţie de vinuri impresionantă, terasa
are un program limitat dar o ofertă foarte
şic, lounge barul este ideal pentru evenimentele corporative sau pentru business
lunch-uri iar clubul are una dintre cele mai
active şi creative echipe pentru petrecerile tematice din câte am întâlnit aici.
Toate acestea sunt rodul exigenţelor unui
proprietar care a văzut întreaga lume şi
asta la un nivel foarte înalt. Oricare ar fi
alegerea voastră din generoasa ofertă
prezentată, pentru a merge la Newtown
este indicat să vă faceţi rezervare. Personalul este foarte amabil şi prezintă o
atenţie deosebita pentru fiecare client.
După modelul altor cluburi de
elită şi la Newtown se comercializează un
CD al casei. Nu este un set al vreunui DJ
ci este chiar ultimul album al lui Jacques
Villeneuve, care şi-a descoperit şi talentul
artistic în urma cu câţiva ani, spre deliciul
la acea vreme a lui Michael Schumacher
care spunea că „e bine că şi-a descoperit
acest talent, pentru că măcar aşa va avea
viitorul asigurat”. Această declaraţie
venea pe fondul rezultatelor catastrofale
ale lui Jacques în F1.

Se caută un DJ

A doua ediţie 12 octombrie Montreal 2008
sând, sărind, aplaudând, fluierând,
arătându-ne satisfacţia dar şi dezacordul
(în mod civilizat) faţă de setul celui aflat
la pupitru. Reacţionând, îi vom arăta în
permanenţă DJ-ului nivelul de extaz la
care ne-a adus muzica lui. Astfel, îi vom
uşura misiunea care nu este tocmai
uşoară, având în vedere că cei prezenţi la
acest eveniment sunt la debut.

După primele două nume de pe
afiş prezentate în numărul trecut al ziarului nostru, a venit rândul următorilor doi,
incluzând aici şi special guest-ul acestei
ediţii.
Mai
întâi
DJ
Aaron
Francescoli, care participă la acest eveniment datorită faptului că este ataşat de
comunitatea română de la Montreal. DJ
Aaron Francescoli are mulţi prieteni
români şi a făcut adesea cunoştinţa cu
cultura noastră. Este DJ şi producător iar
anul acesta a intrat cu un demo la o comDJ Aaron Francescoli la clape, DJ Razvan Iscu la mixaj
petiţie organizată de celebrul Paul Van
Păstrând spiritul de competiţie, vă vom demasca Dyke. Are mai multe proiecte personale în curs de desastăzi unul dintre obiectivele ascunse ale evenimentului făşurare iar atunci când va finaliza una dintre compoziţiprodus de Idol Concerts: acela de a stimula DJ-ii noşti ile sale, crede cu tărie că „va fi un succes”. DJ Arron
către o performanţă cât mai bună. Ce înseamnă asta şi cum Francescoli spune despre el : „I’m Aaron. Peruvian origin,
putem noi, publicul, să reuşim acest lucru ? Simplu, dan- got into music since I was a kid, started playing in rock

bands in my country. Now, here in Canada, I got into electronic music, doing my own productions. I have met some
amazing Romanian people. They are good friends of mine
and because of them I got in touch with their community.
After a while, I’ve meet the Idol Concerts team and now
they’re giving me the opportunity to DJ with them. I think
it’s a wonderful experience for me to be part of such a distinguished group, to share my passion for music with many
people and friends.”
Special guest DJ Răzvan Iscu, care de la debutul
său la prima ediţie Se caută un DJ în 2007, a progresat şi
ca viziune, şi ca stil. A oscilat mult şi se pare că şi-a găsit
o nouă provocare. Nu vom dezvălui detalii pentru ai face
loc aşa cum se cuvine unui special guest, dar vă putem
reda câteva din cuvintele sale: „Mi-am propus să promovez pe continentul nord-american muzica românească
şi producătorii români”. La „antrenamentul oficial”,
repetiţia finală pentru acest eveniment, a scos la iveală intenţiile sale şi cu siguranţă ne pregăteşte mari surprize.
Se caută un DJ ediţia a doua 2008 Montreal se desfăşoară
pe 12 octombrie la Club Vinyl, 2109 Bleury. Un eveniment
18+, admisie generală 10$/pers, ţinută clubbing.
Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL(4365)
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Go Habs Go!
Sport
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Am avut norocul să fac rost de două bilete la ultimul meci de hochei în presezon: Les Canadiens de Montreal împotriva echipei Wild Minnesota. A fost pentru
mine primul meci de hochei la Centre Bell, iar pentru fata
mea de 8 ani, primul meci live în general.
Am rămas impresionaţi de pasiunea montrealezilor în primul rând pentru echipa lor de suflet, Les
Canadiens, şi apoi pentru jocul de hochei. Oameni de
toate vârstele, femei, copii - am văzut chiar şi un bebeluş
- celebrând fiecare moment şi încurajându-şi echipa. Nu
conta că era 1-0, 2-0 sau chiar 3-0 pentru Minnesota. Îmi
închipui ce atmosferă ar fi fost dacă ai noştri ar fi înscris,
mai ales că la începutul jocului am fost informaţi că sunt
două noutăţi pentru acest sezon: noile ecrane gigant LCD,
cele mai mari din NHL, de 5 ori mai mari ca cele din sezonul trecut şi un nou cântec după fiecare gol marcat de
Habs.

Într-un fel, euforia spectatorilor mi-a adus aminte de fanii englezi, care la meciurile de fotbal cântă în
tribune şi îşi încurajează echipa indiferent de rezultatul
de pe tabela de marcaj. Fiind obişnuit cu meciurile de fotbal, am remarcat că hocheiul e mult mai rapid, dar din păcate presărat cu multe pauze, mai mult sau mai puţin

publicitare. În ceea ce priveşte jocul în sine, antrenorul
Guy Carbonneau a apreciat că a fost un „efort slab”, dar
a declarat că în general e mulţumit de campania de
pregătire a echipei, care debutează în sezonul jubiliar pe

E doar o expresie, nu mă refer neapărat le Becali
şi Steaua. Echipele noastre de fotbal ne-au oferit meciuri
europene cu rezultate foarte contradictorii.

echipe ale noastre au fost eliminate. Noroc că din 2009
Michel Platini schimbă sistemul de acumulare al
punctelor pe ţară şi deci rezultatele din acest an nu se con-

10 octombrie la Buffalo, împotriva echipei Sabres.
În concluzie, a fost o experienţă pozitivă, unică
pentru amândoi şi cred că vom recidiva la unul din meciurile din acest sezon.

Revenind la oile noastre...

Valerică Găman

CFR - Chelsea: 0 - 0

În Liga Campionilor, numai de bine. CFR-ul
continuă seria rezultatelor şoc, ultima victimă fiind chiar
Chelsea. Clujenii au scos un punct istoric, 0-0 la ClujNapoca, după un joc foarte bun în care au trecut aproape
de victorie chiar, prin bara lui Trică. Steaua a reuşit şi ea
un joc bun şi un punct important la Florenţa, cu
Fiorentina. De remarcat lipsa de civilizaţie a fanilor
stelişti, care l-au înjurat pe Mutu pe parcursul meciului,
chiar şi în italiană. Indiferent de la ce echipă provine şi
unde s-a format, Briliantul ar trebui respectat şi iubit de
toţi suporterii români. Să facem un simplu calcul: dacă
am exclude toate golurile lui Adi de la Naţională, cred că
am fi într-o postură deloc de invidiat, să nu mai vorbim că
de el se leagă toate speranţele noastre în atacul tricolorilor. Doar am văzut ce fel de atac avem fără el…
În cupa UEFA, dezastru total: toate cele cinci
accentmontreal.com

sideră. Oricum, s-a confirmat din nou că avem echipe de
club care sunt lei în campionat şi mieluşei în Europa. Singura rază de lumină, dacă se poate numi aşa, a fost comportarea suporterilor Unirii Urziceni, care au avut puterea
să-şi încurajeze echipa chiar şi când aceasta rata o posibilă calificare istorică, pierzând cu 2-0 acasă împotrivă
lui Hamburg. Asta în contrast cu reacţia fanilor din
Giuleşti care au făcut o mini revoluţie, exprimându-şi
foarte clar punctul de vedere către echipa lor care a reuşit
numai un 1-1 acasă cu Wolfsburg. În urma acestui rezultat, antrenorul portughez Jose Peseiro a fost suspendat din
funcţie. El nu a fost destituit, evitându-se astfel să i se
plătească despăgubiri. Şi suporterii dinamovişti au
reacţionat foarte violent la neputinţa echipei lor, 0-0 acasă
cu NEC, din Olanda. Timişoara a pierdut şi la Belgrad,
1-0, iar Vasluiul şi-a arătat şi el limitele, în remiza 1-1 de
Într-un Quebec plin de accente

acasă cu Slavia Praga.
În încheiere, câteva cuvinte despre meciul cu
Franţa de la Constanţa, crucial pentru campania de calificare la Campionatul Mondial din 2010, pe care am început-o deja cu stângul: 0-3 acasă cu Lituania şi victorie
chinuită 1-0 în Insulele Feroe. Cum nu ne mai putem permite paşi greşiţi, să sperăm că ai noştri vor strânge rândurile şi vor juca spectaculos şi eficace. Din păcate,
lipsesc câţiva jucători importanţi, Rădoi, Nicoliţă şi Paul
Codrea, accidentaţi, Contra, Dică şi Radu Ştefan, fără
evoluţii pe placul lui Piţi. Marea surpriză o constituie convocarea stoperului de 19 ani al Universităţii Craiova, Valerică Găman, în premieră la Naţională. Francezii se află
şi ei într-o pasă proastă şi au nevoie de puncte la Constanţa ca de aer. Domenech, antrenorul lui „Les Bleus”,
este vehement contestat, că şi Piţurcă, în special datorită
rezultatelor slabe de la Euro. Pe scurt, un meci între două
echipe în criză, conduse de tehnicieni cu sabia deasupra
capului. Hai România!
Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com
face diferenţa
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să aibă legătură cu
dinţii, oasele, articulaţiile ori cu
reactivarea unei afecţiuni mai vechi. Dragoste:
Deşi mai puţin intensă, această perioadă promite
o viaţă afectivă mult mai veselă. Financiar:
Marte în Scorpion este activ şi inspirat, apt să te
conducă spre investiţii şi afaceri profitabile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot să
apară pe fondul stresului profesional. Dragoste: Atracţia pe care
o exerciţi asupra potenţialelor cuceriri este uriaşă
şi e suficient să faci doar un semn pentru a avea
pe cine doreşti. Financiar: Nu este luna marilor
achiziţii şi nici a marilor câştiguri.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui
puţină ordine în orarul de odihnă
şi în obiceiurile alimentare.
Dragoste: Suferinţele din amor nu te ocolesc,
dar nu cumva torni gaz peste foc fără motiv? Financiar: Sunt şanse la venituri colaterale şi ai
noroc în investiţii şi în relaţiile cu instituţiile financiare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată
de sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe chip, ceea ce se traduce
şi printr-o stare fizică foarte bună. Dragoste: În
cazul unei relaţii nefericite, acum găseşti puterea
să te eliberezi. Financiar: Există probabilitatea
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui contract sau a unei colaborări care te avantajează.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini
stresul mâncând mai mult decât
trebuie şi evită alimentele prea
grase ori prea dulci. Dragoste: Noul ţi se pare
foarte incitant, eşti dornic de aventură, de schimbare, de a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat avantajos privind investiţiile imobiliare şi
achiziţia obiectelor de folosinţă îndelungată.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci
o vizită la stomatolog şi să iei un
supliment cu vitamine şi minerale.
Dragoste: Posesivitatea, dorinţa de a avea permanent pe cineva lângă tine care să răspundă
numai la ordinele tale nu fac bine vieţii de cuplu.
Financiar: Daca nu ţi-ai fixat încă un obiectiv
important, ar cam fi cazul să o faci.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Opoziţia Saturn-Uranus
pe axa medicală îţi poate crea blocaje energetice şi-ţi poate aduce
dificultăţi în diagnosticare. Dragoste: Octombrie este luna ta şi-ar trebui să-ţi meargă bine
în toate, inclusiv în dragoste! Financiar: Nu este
recomandat să iei hotărâri sau să dai răspunsuri
pe loc.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Mercur retrograd întro casă medicală îţi transmite un
avertisment cu privire la sistemul
respirator, umeri, braţe, mâini, claviculă, stern şi
coaste. Dragoste: Ai un sex-appeal năucitor şi
sentimente intense, violente, greu de controlat.
Financiar: În ceea ce priveşte finanţele, Venus
îţi zâmbeşte galeş din casa banilor.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Soarele în Balanţă are
pentru tine un rol protector. Totuşi, ai grijă la pericolele ascunse!
Dragoste: Ai o fantezie erotică debordantă, în
care freamătă cele mai nemărturisite vise şi dorinţe. Dar nu se ştie dacă le poţi pune şi în practică... Financiar: Această perioadă se anunţă a fi
una dintre cele mai mănoase din 2008.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Jupiter te cam îndeamnă la excese, care ar putea să
nu-ţi pice bine dacă ai vreo sensibilitate anume. Dragoste: Apetitul sexual este
atât de mare încât ai nevoie de cineva cu antrenamentele la zi ca să ţi-l poată satisfacă. Financiar: Perioadă favorabilă carierei, cu precădere
proiectelor colective şi relaţiilor cu firme mari.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în cea mai bună
formă, te simţi excelent, nici
vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai ales cuplurilor mature sau celor cu mari diferenţe de
vârstă între parteneri. Financiar: Se întrevăd
veşti excelente pentru afacerile tale.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii
un bun echilibru mineral. Atenţie
mai ales la calciu şi magneziu.
Dragoste: Chiar dacă ai greşit, recunoaşte.
Chiar dacă celălalt a trădat, iartă. Acum este vremea judecăţii şi a justiţiei. Financiar: Ai cheltuieli mari dar şi şanse de câştig mai mare. Ţine
cont de faptul că e vremea să fii mai conservator.

CONCURS

1. Dacă îi dau lui Ion 2 ciocolate, el îmi împrumută bicicleta sa pentru 3 ore. Dacă îi dau 12 bomboane, mi-o împrumută pentru 2 ore. Mâine, îi voi da o ciocolată şi 3 bomboane. Pentru cât timp
voi avea bicicleta?

2. Pliind în 4 pe lungime şi în 3 pe lăţime o coală de hârtie, se obţine un pătrat. Perimetrul colii
nepliate este 294 cm. Care este lăţimea colii?
3. Când numerotăm cele 972 de pagini ale unei cărţi, cifra 7 apare de:
A) 277 ori
B) 278 ori
C) 279 ori
D) 289 ori
E) 290 ori

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 19
octombrie 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la magazinul Renaud-Bray în valoare de 25$ din partea ziarului ACCENT Montreal.
Soluţiile concursului din numărul trecut
1. Rezultatul obţinut este 0.
2. Fane are 1072 dolari.
3. 84 şi 72.

În urma tragerii la sorţi, câştigătoarea este Ramona Nuţă.
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OFERTE DE MUNCĂ

Caut bărbat cu permis de conducere
pentru livrări de produse alimentare în
vestul insulei Montreal.
Tel: 514-999-2780
Companie de gestiune imobiliară, proprietară de mai multe blocuri de
apartamente la Montreal,
caută persoane pentru posturile
următoare:
VOPSITORI
ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE
Info: d-na Lăcrămioara
Tel: 514-813-9114
Caut şofer cu experienţă clasa 3 pentru
cursa 5/7 Montreal-Ottawa şi clasa 5
pentru cursa locală 5/7 Laval-Montreal.
Aurelian
Tel: 514-581-6299
Rak & Rak, Architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
Tel: 514-731-0099
alex.rak@sympatico.ca
Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.
Tel : 514-886-6683

VÂNZĂRI

Binoclu rusesc, 25 pe 70, în condiţie
nouă, foarte rar, făcut din aluminiu de
avioane. Ultra puternic, 170$
Ceas Citizen Eco Drive Solar, nou, se
găseşte rar. Culoare: albastru metalic.
Se vinde cu 270$, cer 175$.

ÎNCHIRIERI

Camere de închiriat la 3271 Van Horne,
aproape de centru comercial, lângă
staţia de metrou Plamondon, autobuz
161. Curat, mobilat, încălzirea şi electricitatea incluse.
Tel: 514-733-9415

MATRIMONIALE

Domn originar din Quebec, 45 de ani,
fizic plăcut, 1,90 m, 87 kg, stabil financiar, doreşte să cunoască o doamnă de
origine română, atrăgătoare, între 26 şi
40 de ani, pentru o relaţie serioasă.
Jean, tel: 514-378-1997
Bărbat, 29 de ani, înalt, ochi albaştri,
caut femeie 25-32 de ani interesată
de o relaţie serioasă.
Rog detalii şi foto la
caut.sotie@yahoo.com

DIVERSE

Turneu de POKER
BAR INTERNET SAUVE
INFO: 514-473-6008

ANUNŢURI

Biserica Ortodoxă Română Naşterea
Maicii Domnului (Laval), P.C. Preot
Ioan Iancu, invită toţi românii la
săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare duminică începând cu orele 11:30, la
aceeaşi adresă: 3544 Chemin du Souvenir, colţ cu Chomedey, lângă Chateau
Royal.
Pr. Iancu: 514-531-3585; 450-575-4620
preot_iancu@yahoo.com
www.bisericalaval.com

Biserica Sf. Apostol Andrei (Laval) vă invită la săvârşirea Sfintei Liturghii în
Baterie pentru cameră digitală Cannon fiecare duminică începând cu orele
Poweshot G7 sau G9, 14$.
11:30, la adresa 635 boul. des Laurentides (colţ cu Saint Louis, Laval)
DVD cu viaţa lui Nicolae şi a Elenei
Preot Dan Nicolau: 514-487-6596
Ceauşescu, cu România înainte de
război, intrarea comunismului, până
Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive
după Revoluţie. Foarte detaliat, durata Sud) invită credincioşii la următorul
aproximativă 2 ore, 15$.
program de slujbe: duminica, 9:30Daniel, tel: 518-643-9609
12:30, utrenia şi Sfânta Liturghie; mierCea mai mare colecţie de filme
româneşti din Montreal.
Peste 400 de tiltluri.
Filme istorice, comedii, de acţiune,
pentru copii, documentare, sportive.
Tel : 514-944-1418

Pentru a face un anunţ
GRATUIT
la mica publicitate sunaţi la
514-690-8831

curi, orele 20:00, slujba Sfântului Maslu;
sâmbăta, orele 16:00, slujba vecerniei.
Din luna august 2008 Parohia s-a mutat
în propria sa biserică la adresa 2000 boul
Marie, Longueuil (Saint-Hubert), J4T
2B1.
www.sfgheorghe.com
Biserica Penticostală Română Église de
Dieu Bethel Roumaine de Montréal, J.J.
Joubain, Qc, H7G 4J1. Tel: 450-6979469; 514-241-7913. Program slujbe religioase: joi, 18:00-20:00; duminica,
9:00-12:00 şi 18:00-20:00

