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communications

Sezonul electoral con- 
$nuă. Pe 8 decembrie   
vom fi la urne pentru    
alegerile provinciale. 

■ Vă pune la dispoziţie 15 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu re-
zolvarea 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, comer-
cial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România. 
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitu-
dinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.

DA, SE POATE
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Bilete de avion direct de la companiile
aeriene • Vacanţe în Sud • Croaziere • Tururi

organizate • Asigurări de voiaj

Apelaţi MIHAELA
Un răspuns prompt pe măsura exigenţelor

514-866-0007
1134 Ste-Catherine O, #504, Mtl, QC, H3B 1H4

michelle@travelnet.travel

www.travelnet.travel
Agenţia dvs. de voiaj pentru toate destinaţiile
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Publicăm mai jos precizările primite din partea
Ambasadei României la Ottawa privind votul în Canada
la alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008.

Potrivit noii legislaţii în materie (Legea
nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Se-
natului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei pu-
blice locale, coroborată cu Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali), cetăţenii români care vor dori să voteze la
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 la una din
secţiile de votare deschise pe teritoriul Canadei vor putea
să o facă doar dacă au domiciliul sau reşedinţa în
această ţară. Nu se va putea vota pe baza titlului de călă-
torie. Cetăţenii români care în ziua alegerilor se vor afla
în Canada în scop turistic sau de afaceri nu vor putea vota.
Astfel, cetăţenii români cu drept de vot care au domici-
liul sau reşedinţa în Canada îşi pot exercita dreptul de vot
la una din secţiile de votare deschise pe teritoriul acestei
ţări în modul următor: Cetăţenii români cu domiciliul
în Canada pot vota pe baza paşaportului simplu valabil,

în care, la rubrica „Domiciliul”, este înscris „Canada” şi
are aplicat colantul cu menţiunea „Titularul are domici-
liul în Canada”; Cetăţenii români cu reşedinţă în
Canada pot vota cu paşaportul simplu valabil, în care, la
rubrica „Domiciliul”, este înscris judeţul de domiciliu din
România, însoţit de un document emis de autorităţile
canadiene care dovedeşte reşedinţa pe teritoriul Canadei.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de Am-
basada României privind identificarea documentelor prin
care se dovedeşte reşedinţa unui cetăţean român pe teri-
toriul Canadei, autorităţile publice competente de la Ot-
tawa, în speţă Ministerul Cetăţeniei şi Imigraţiei
(Citizenship and Immigration Canada), au transmis un
răspuns oficial care evidenţiază următoarele aspecte: do-
cumentul oficial care dovedeşte reşedinţa permanentă
a unei persoane în Canada este cardul PR (Permanent
Residence), care se prezintă sub forma unui card de di-
mensiuni standard şi este solicitat rezidenţilor permanenţi
în statul nord-american ori de câte ori reintră în Canada la
bordul unui mijloc de transport comercial (aeronavă, am-
barcaţiune, tren, autobuz); începând cu anul 2002, tuturor

rezidenţilor permanenţi li se distribuie primul card PR, ca
parte a procesului de imigraţie. Dacă solicitanţii au venit
în Canada ca rezidenţi permanenţi înainte de iunie 2002,
acestora li s-a distribuit un document denumit Visa
Record of Landing (IMM 1000). Acesta este unul din
do-cumentele care stă la baza cererii de emitere sau în-
locuire a primului card PR.

Ambasada României la Ottawa recomandă tu-
turor cetăţenilor români cu paşapoarte expirate sau pier-
dute şi care vor să voteze să facă din timp demersurile
necesare pentru preschimbarea lor sau eliberarea altora
noi. Având în vedere perioada care a rămas până la data
alegerilor, singura modalitate fezabilă pentru preschim-
barea/eliberarea unui paşaport în timp util este depunerea
personală sau prin mandatar (pe bază de procură) a res-
pectivei solicitări direct la Serviciul comunitar pentru eli-
berarea paşapoartelor aferent ultimului domiciliu din
România.

Ambasada informează, de asemenea, că au fost
deja începute pregătirile pentru organizarea secţiilor de
votare din Canada.

PUBLICAŢIE BILUNARĂ

Cum votăm la alegerile
parlamentare din 30 noiembrie?
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Hai hui prin Quebec
Ai văzut tot Montrealul şi împrejurimile.
E timpul să o iei la pas prin Quebec. La
început îţi propui o rază de câteva sute
de kilometri. Pentru că provincia franco-
fonă este aproape cât şapte Românii.

SORIN ION
Accent Montreal

Ai două posibilităţi. Trenul sau
autocarul. Călătoria în vagon este mai
confortabilă. Eşti servit ca în avion, cafea,
ceai sau suc. Ai internet gratis. Dar orarul
este extrem de sărac şi biletele scumpe.
Autocarele, pe de altă parte, sunt mai ief-
tine şi te pot duce oriunde.

Ai început cu Rawdon. Te-ai
urcat în autobuz şi ai ajuns printre 10.000
de oameni aruncaţi printr-o pădure.
Orăşelul, care are lac cu plajă, cascade şi
bisericuţe ortodoxe, este cel mai cos-
mopolit din Quebec, după Montreal.
Când o nouă naţionalitate se stabileşte în
locali-tate, un mic steguleţ al ţării sale
este atârnat deasupra primăriei.

Ai dat o fugă şi la Granby, un
oraş lângă o grădină zoologică. Dacă te
saturi de animale poţi să te răcoreşti în
parcul acvatic. O piscină imensă, cu va-
luri, te duce cu gândul la Marea Neagră.
Lipseşte gustul sărat al apei. Şi vapoarele
înşirate pe linia orizontului.

Te-ai săturat de „mare”, te-ai dus
la „munte”. Dealul Mont Tremblant poate
constitui motivul perfect pentru a rămâne
în Quebec dacă altul nu ai găsit. Chiar
dacă înălţimea o trădează, puţin peste 800
de metri, colina, din cauza numărul im-
presionant de pârtii de schi, pare a fi un
munte.

Şi din nou spre sud. Sherbrooke,
oraşul aflat la o aruncătura de băţ de
SUA, altădată cartierul general al moto-
cicliştilor de la Hells Angels, te-a sedus
prin picturile murale care dau viaţă
blocurilor roşii. Nu prin lac sau prin

dealul pe care faci schi, atracţii pe care le
au toate loca-lităţile din Noua Franţă.

În capitală te-ai dus de două ori.
Oraşul Quebec l-ai prins în sărbătoare,
chiar când împlinea 400 de ani. Motiv
pentru care distracţia era la ea acasă.
Când au tras linie buzunarele se
umpluseră, sute de milioane de dolari
profit. Ai făcut o poză, două, trei, multe
poze, la Frontenac, ca de altfel toată
lumea de pe planetă, castelul fiind printre
cele mai fotografiate clădiri de pe mapa-
mond. Apoi te-ai învârtit prin oraşul
vechi, ai fost până la cascada Mont-
morency, o cădere de apă cu 30 de metri
mai înaltă decât Niagara. La lăţime în
schimb, e mult mai mică. Cineva te-a în-
drumat la 30 de kilometri est de capitală,
la Sainte Anne-de-Beaupré, un orăşel pe
malul fluviului. Să vezi o pictură circu-
lară. Ciclorama Ierusalimului. 14 metri
înălţime şi 110 metri circumfe-rinţă. O
pictură despre Ierusalimul de acum 2000
de ani care a început să fie vizitată încă
din 1895. O reprezentare vie şi exactă
care ar trebui să producă o iluzie perfectă
a oraşului unde a fost crucificat Isus.
Cartea de vizită este impresionantă.
Obiectivul turistic deloc.

Ai avut drum spre Ottawa. Ai
trecut prin Gatineau, ai vizitat Muzeul
Civilizaţiilor şi ai privit Palatul Parla-
mentului de pe malul drept al râului
Outaouais. Ai trecut podul şi te-ai pierdut
prin capitala Canadei. Ţi-a sărit în ochi
numărul autobuzelor. Lipsa metroului
într-o zonă unde s-au îmbulzit în jur de un
milion de oameni se vede. Peste tot te-a
surprins numărul turiştilor. Bliţurile or-
bitoare erau ca un roi de albine. Te în-
văluiau din toate direcţiile. Dar nu
zâmbetele japonezilor erau cele care
răsăreau din spatele camerelor foto.
Chinezii le-au luat locul. Şi în plus, cum
ieşi din Montreal, firele electrice pun
stăpânire pe marginea drumurilor, din
stâlp în stâlp, şi se invită singure în toate
pozele.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

Comitetul cultural al Bisericii
Ortodoxe Române Sf. Nicolae din Mon-
treal împreună cu Asociaţia Română din
Laval prezintă duminică, 30 noiembrie
2008, la orele 13.00, concertul extraordi-
nar Voci de aur româneşti din Canada.
Concertul marchează Ziua Naţională a
României şi împlinirea a 90 de ani de la
Marea Unire din 1918. Celebra soprană

Mioara Cortez şi prinţul operetei Corneliu
Montano vor interpreta canţonete, lieduri,
şi arii celebre din opere şi operete. 

Realizat şi prezentat de prof.
Vania Atudorei, concertul va avea loc la
sala bisericii Sf. Nicolae (3044 rue Delisle,
colţ cu Atwater, H4C 1M9, metro Lionel
Groulx) şi va reprezenta o colectă
benevolă pentru construcţia bisericii.

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

VVooccii  ddee  aauurr  rroommâânneeşşttii

PPrreemmiiuu  ppeennttrruu  uunn  vvoolluumm  ddee  ddeebbuutt

DDiimmeennssiioonnss  ccuullttuurreelllleess  rroouummaaiinneess
Expoziţia Dimensions culturelles

roumaines prezintă icoane semnate de
binecunoscuta artistă montrealeză de origi-
ne română Ofelia Armaşu, colaje de ţesă-
turi de inspiraţie folclorică realizate de
artista plastică Oana Comşa, cât şi costume
populare originale, tapiţerii şi obiecte de
ceramică provenind din diferite regiuni ale
României. 

Expoziţia este găzduită de Musée
des maîtres et artisans du Québec (615 av-
enue Sainte-Croix, Saint-Laurent) între 12
noiembrie 2008 şi 11 ianuarie 2009, de
miercuri până duminică, de la 12:00 la
17:00. 

Cu ocazia acestei expoziţii vor

avea loc două conferinţe. Vineri, 21
noiembrie, la ora 18:00, Dr. Lucian
Turcescu, profesor la Departamentul de
studii teologice de la Universitatea Con-
cordia va vorbi despre Les icônes
roumaines, une tradition folklorique et re-
ligieuse chez les Roumains: leur his-
torique, leurs symboles, les genres
d’icônes. Sâmbătă, 29 noiembrie, la ora
14:00, Dr. Elena Gheorghiu de la Univer-
sitatea Bucureşti, Departamentul de socio-
logie, va prezenta Célébrer la vie, célébrer
la mort. Les masques dans les sociétés hu-
maines. Ambele conferinţe vor fi susţinute
în franceză şi se vor bucura de participarea
artistelor Ofelia Armaşu şi Oana Comşa.

În cadrul Târgului Internaţional
de Carte de la Montreal, din iniţiativa Aso-
ciaţiei Canadiene a Scriitorilor Români
(ACSR) şi cu sprijinul Forumului pentru
Istorie, Cultură şi Latinitate Agora Ro-
magna Latina se va oferi un premiu anual
pentru un volum de debut. Pentru ediţia
2008 a acestui concurs pot participa autori
români cu domiciliul în Canada care au
publicat o carte de debut (proză sau poezie
în limbile română, franceză sau engleză)
în cursul anilor 2007-2008. Cei interesaţi
pot trimite cărţile lor până pe 16 noiembrie
2008 inclusiv, la următoarea adresă: ACSR
- pentru Concurs, 7091 boul. Hebert, Sal-
labery de Valleyfield, QC, J6S 6G2.
Cărţile primite vor fi expuse la Standul

451A (standul ACSR) şi nu vor fi returnate
expeditorilor. 

Sponsorul principal al acestui
concurs este compania Panoramic Radio-
logy. Premiul va consta în bani (minim
500$), plus simbolistica de premiere ofe-
rită de Agora Romagna Latina. Informaţii
suplimentare: www.scriitoriiromani.com,
Comentarii, sugestii precum şi alte oferte
de sponsorizare pentru premiu se pot trimi-
te la: romwriters@yahoo.com. 

Târgul de carte de la Montreal are
loc între 19 şi 24 noiembrie la Place
Bonaventure. Pentru orarul lansărilor de
carte sau întâlnirile cu scriitori din
Canada, România sau alte ţări, consultaţi
www.salondulivredemontreal.com. 

OO  ooaazzăă  ddee  ssppiirriittuuaalliittaattee  
Ţi-e dor de o oază de linişte şi de

spiritualitate ortodoxă românească? Vrei să
te rogi cu noi la Sf. Liturghie, în fiecare du-
minică şi sărbătoare mare, să te cununi, să-
ţi botezi copiii sau să-ţi prohodeşti morţii,
împreună cu alţi credincioşi ortodocşi
români? Vrei să asculţi vocea plină de
farmec a Părintelui Diacon, să asculţi pre-
dica plină de sevă evanghelică a Părintelui
Paroh sau să-ţi înalţi sufletul spre azurul
Harului împreună cu minunatul nostru cor
bisericesc? Vrei să cunoşti alţi credincioşi
români ca şi tine, să-ţi scoţi din casă
părinţii sau socrii veniţi în vizită, să îm-
prumuţi o carte românească de la bi-
blioteca noastră sau să asculţi o minunată
conferinţă cu teme teologice sau istorice
româneşti prezentată de Părintele Paroh,

profesor universitar? Vrei să-ţi educi copii
în spiritualitatea noastră ortodoxă la şcoala
duminicală a bisericii, şcoală condusă de o
profesoară pasionată de a transmite cunoş-
tinţe religioase? Dacă ai răspuns pozitiv
măcar la una din aceste întrebări, atunci
vino la Biserica Sfântul Nicolae din Mon-
treal. Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta
Fecioara Maria, Sf. Nicolae, precum şi
Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor
ARCOLA, Comitetul Cultural, Corul Bi-
sericii, Părintele Diacon şi Părintele Paroh,
precum şi toţi credincoşii noştri, te
aşteaptă! Vei pleca satisfăcut sufleteşte şi
te vei simţi ca acasă. Te aşteptăm cu drag,
stimate credincios român!
3044 rue Delisle, Montreal, H4C 1M9 
514-846-3232
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O inițiativă fără precedent a fost
lansată în sfera relațiilor transatlan-
tice: Europa vrea să se adreseze noului
președinte al SUA, Barack Obama, pe
o singură voce. Marsilia a fost gazda
unei reuniuni puțin mediatizate dar
însemnată prin consecințele ei.
Miniștrii de externe ai țărilor UE și-au
dat întâlnire în sudul Franței pentru a
dezbate împreună liniile de colaboare
în politica internațională cu noua ad-
ministrație de la Washington. E intere-
sant să ne aminitim, în acest context,
de ironia mușcătoare a controversatu-
lui diplomat american Henry
Kissinger, care se întreba, candid, pe
vremuri: „ce număr de telefon are Eu-
ropa?”

RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Laborioase eforturi din partea
miniștrilor de externe ai celor 27 de țări
membre ale UE au fost depuse în preajma
alegerilor americane. Textul supus atenției
înalților demnitari face referire la viziunea
europeană în patru domenii-cheie pe care
UE dorește să le includă pe orbita partene-
riatului transatlantic.

Primul subiect fierbinte pe
această listă, îndelung pregătită şi minuțios
elaborată, este Afganistanul. Europa a
promis că va fi implicată alături de aliații
americani până când va fi nevoie pentru
atingerea obiectivelor stabilite. Problema
e că aceste obiective trebuie redefinite,
renegociate pentru că realitatea de pe teren
pare extrem de dură: talibanii revin în forță
prin atentate multiple, populația pare
epuizată de confruntări militare, chestiuni
care coroborate cu corupția din interiorul
guvernului (oare unde am mai auzit asta?)
pun în pericol rezultatele obținute până
acum. Alături de stabilitatea ce se vrea a fi
obținută în Afganistan, Europa cere
Americii să facă eforturi pentru articularea

acțiunilor privitoare la securitatea și re-
construcția statului afgan.

Capitolul consacrat Rusiei a fost
aprig dezbătut, ceea ce nu e o surpriză în
sine ținând cont de interesele diferite pe
care țările Uniunii le au față de Rusia. Bu-
curându-se de un ascendent moral deosebit
după rolul benefic jucat de președinția UE
în gestionarea crizei Georgia-Rusia, Eu-
ropa propune Statelor Unite să țină cont de
puterea Rusiei, atitudine care a fost negli-
jată după destrămarea fostei URSS.

Orientul Mijlociu, a treia temă
prioritară, rezumă starea de spirit a celor
27 în contextul alegerilor pentru Casa
Albă: nu trebuie lăsat pentru 2009 ce se
poate face acum! Europa îl presează pe
noul locatar de la Casa Albă să înceapă,
odată instalat în funcție, procesul de pace
în această zonă a globului. Țările UE, din
partea lor, doresc să joace un rol util, în
special prin prisma unui dispozitiv inter-
național de garantare a unui eventual acord
de pace.

A patra prioritate o reprezintă în-
tărirea conceptului de multilateralism, în
favoarea căruia Europa aduce un argument
solid, de ultimă oră: criza financiară care
s-a propagat în lume și care a primit un
răspuns concertat, global, prin diferitele
măsuri luate: intervenția guvernelor în sis-
temul bancar, reducerea concertată a
dobânzilor de referință, garantarea împru-
muturilor între bănci, rolul Fondului Mo-
netar Internațional, etc. În acest sens, foaia
de parcurs prezentată noului președinte
conține mențiuni cât se poate de explicite
pentru a se ajunge la o voință comună pen-
tru a duce până la capăt reformele necesare
în sistemul ONU, al Fondului Monetar In-
ternațional precum și la transformarea G8
(Grupul celor 8 țări industrializate) în G14.

Astfel, în opinia ministrului de
externe al Franței, Bernard Kouchner,
acest document comun trimis Casei Albe
reprezintă o veritabilă „trusă de instru-
mente” pentru Barack Obama.

Ce vrea Europa
de la Obama?

■ La politique du Québec repose sur un
régime parlementaire de type britannique
basé sur le système de Westminster. Le
parlementarisme britannique fut introduit
dans la province du Bas-Canada en 1791
et connaîtra plusieurs transformations et
évolutions importantes par la suite.
Jusqu’à la réforme de 1968 le Parlement
du Québec était bicaméral.

■ Les institutions politiques québécoises
sont parmi les plus anciennes en
Amérique du Nord. En effet, les origines
du Parlement québécois remontent à 1791.
Ce sont d'ailleurs les Canadiens français
du Bas-Canada qui ont été les premiers à
réclamer un système parlementaire élu.

■ Le Parlement québécois détient le pou-
voir législatif. Il est formé de l'Assemblée
nationale et du lieutenant-gouverneur du
Québec.

■ Fonction aujourd'hui plus symbolique
que réelle, le lieutenant-gouverneur
représente la Reine du Canada au Québec.
Nommé en théorie par la Reine sur con-
seil du Premier ministre du Canada (ce qui
veut dire en pratique qu'il est nommé par
le gouvernement fédéral du Canada) il ac-
corde la sanction royale aux lois votées

par l'Assemblée nationale et
possède le pouvoir théorique
de refuser la sanction. Depuis
le 7 juin 2007, le lieutenant-
gouverneur du Québec est
monsieur Pierre Duchesne.

■ L'Assemblée nationale du
Québec est la chambre des
élus dans le système par-
lementaire québécois. Les
125 représentants de la popu-
lation du Québec (environ un
député pour 45 000 électeurs)
sont élus au scrutin uninomi-
nal majoritaire à un tour.

Depuis l'abolition du Conseil législatif en
décembre 1968, l'Assemblée nationale a
tous les pouvoirs en matière de législation
au niveau provincial.

■ Le Premier ministre du Québec est le
chef du gouvernement. Il est généralement
le chef du parti politique détenant le plus
grand nombre de sièges à l'Assemblée na-
tionale et est désigné par le lieutenant-
gouverneur après une victoire de son parti
lors d'une élection générale. Par tradition,
il doit lui-même être un député élu à
l'Assemblée nationale. Il dirige le Conseil
des ministres et en nomme les membres,
habituellement des députés de son propre
parti.

■ Le Conseil des ministres, ou Conseil
exécutif, est le corps responsable des
prises de décision dans le gouvernement.
Il se compose du Premier ministre, des
ministres titulaires de ministères, des min-
istres d'État et des ministres délégués. Le
Conseil des ministres dirige l'action gou-
vernementale et l'administration publique,
voit à l'application de la loi, des règle-
ments et des politiques.

raresburlacu@accentmontreal.com

La politique
du Québec (I)



Lucruri extraordinare se întâmplă
atunci când oamenii se strâng laolaltă şi
lucrează impreună, indiferent de unde
vin şi din ce mediu provin. Mesajul
campaniei lui Obama a trecut. De fapt,
era deja acolo, îl ştim cu toţii, schim-
barea adevărată, profundă, vine de jos
în sus. Trebuia însă să apară un lider
carismatic precum Obama care să
redea speranţa şi încrederea oamenilor
în ei înşişi. Americanii aveau nevoie de
cineva care să le reamintească cine sunt
şi ceea ce reprezintă în lume.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Obama a câştigat nu doar pentru
că economia USA se confruntă cu o criză
majoră, nu doar pentru că la final de mandat
Bush este unul dintre cei mai impopulari
preşedinţi americani, nu doar pentru că Mc-
Cain a făcut greşeli în campania electorală.
Obama a câştigat pentru ca este un individ
cu calităţi excepţionale, aşa cum ocupantul
Biroului Oval ar trebui să fie. Pe Obama îl
mai cheamă şi Hussein, este pe jumătate
negru, nu şi-a conceput campania pe cu-
loarele de la Washington şi n-a pornit în
lupta electorală nici cu prea mulţi bani şi
nici cu prea mult sprijin. Şi totuşi, a învins
maşina politică clintoniană, a câştigat no-
minalizarea din partea Partidului Demo-
cratic şi în cele din urmă, a devenit cel de-al
44-lea preşedinte american printr-o victorie
clară în faţa senatorului Mccain.

Campania lui a fost de primă clasă
şi constituie un indiciu important despre
felul în care se va comporta ca preşedinte.
În conştiinţa colectivă americană, Obama
reaminteşte de Martin Luther King şi John
Kennedy iar el o ştie foarte bine şi foloseşte
această simbolistică din plin. A fost singu-
rul candidat cu un mesaj idealist şi nu s-a
descurajat atunci când a fost taxat drept
naiv. A fost singurul candidat, democrat sau
republican, care constant s-a referit nu la
ceea ce el poate face pentru ţara sa, ci la
ceea ce el şi milioane de americani pot face
împreună. În loc de „eu” a folosit „noi” şi s-
a dovedit că oamenii asta aşteptau, un lider
şi o cauză căreia să se ralieze. Este mare
lucru să învingi apatia, dezinteresul pentru

politică, cinismul. Nu minorităţile l-au adus
la putere pe Obama (prezenţa la urne a co-
munităţii afro-americane nu a fost neobiş-
nuit de mare, ei reprezintă doar 13% din
totalul votanților; şi pentru Bill Clinton
aceştia au ieşit masiv la vot). Victoria sa se
datorează în special tinerilor. Obama este
preşedinte pentru că mesajul, stilul, pro-
punerile sale au contribuit la formarea unei
noi generaţii.

Discursul rostit în seara victoriei a
arătat un lider perfect conştient de greutăţile
mandatului care îl aşteaptă: două războaie,
o planetă în pericol şi mai ales o criză fi-
nanciară cum USA n-a mai cunoscut de
când Roosevelt a fost ales preşedinte. În loc
de exuberanţă şi chiote de bucurie, Obama
a livrat un speech sobru, reuşind să facă ze-
cile, sutele de milioane de persoane care l-
au ascultat în USA şi pe întreg globul să
reflecteze. Cine nu a fost mişcat de expre-
sia de pe chipurile celor adunaţi în Chicago,
atunci acea persoană cu greu poate fi sensi-
bilizată.

Următorii patru ani vor da măsura
schimbării pe care administraţia Obama va
reuşi sau nu s-o facă. Până atunci, e de su-
bliniat schimbarea care s-a produs deja: o
Americă plină de speranţă, un American
Dream reînnoit, un preşedinte tânăr, birasial
şi, considerând mai ales ultimii opt ani,
unul, în fine, inteligent.

simonapogonat@accentmontreal.com
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Da, se poate
„Change has come to America”
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Campania pentru alegerile generale din România,
care a debutat oficial la 1 noiembrie, promite să ne
readucă aproape de nivelul de tensiune al anilor
nouăzeci. În primul rând uninominalul, o experienţă
nouă în faţa căreia mulţi români sunt confuzi. Nu
vom mai avea de consultat trei broşuri, ci un buletin
în sensul adevărat, etimologic al cuvântului. În al
doilea rând, campania electorală va fi punctată de
grevele salariaţilor din sectorul bugetar. De acum
este clar că Guvernul Tăriceanu, a cărui demolare se
încearcă de mult, va rămâne până la alegeri. Cine ar
fi crezut că nu vom mai avea anticipate?...

TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Mai greu de prevăzut ce va fi după 30 noiem-
brie. Un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Re-
gională (CURS) publicat în prima zi de campanie dă
Partidul Democrat-Liberal, al preşedintelui Traian Bă-
sescu, lider în opţiunile de vot ale alegătorilor, cu 32 la
sută din voturi. Dar PSD îi suflă în ceafă, creditat cu 31
la sută. Social-democraţii sunt un partid în criză vizibilă
de personalităţi carismatice, după ce şi Ion Iliescu a re-
nunţat la candidatura pentru Senat, şi
Văcăroiu a plecat la Curtea de Conturi, dar –
fără urmă de răutate – PSD este un partid care
câştigă de pe urma crizelor. Acum şi cea eco-
nomică-financiară. În fine, nici criza de per-
sonalităţi s-ar putea să nu fie o problemă reală
a partidului lui Mircea Geoană, fiindcă dife-
renţa în bătălia uninominală o fac nu atât li-
derii politici de la centru, cât personalităţile
locale, care nu sunt politicieni în momentul de
faţă, ci medici, oameni de afaceri, preoţi, pro-
fesori, şi mai ales artişti, cântăreţi, vedete de
televiziune.

Liberalii au rămas mult în urmă, cu

18 la sută, şi cu o evoluţie previzibilă în jos. Un scenariu
încă posibil ar fi ca populaţia să-i dea din nou un vot de
blam preşedintelui Traian Băsescu şi să le dea liberalilor
mai mult decât au acum în sondaje. De data aceasta, for-
marea guvernului de către PNL va fi o sarcină mult mai
dificilă, fiindcă singurul aliat care le-a rămas, UDMR, nu
se simte deloc bine, în pericol de a nu mai intra în Parla-
ment. Să fie alesul liberalilor PSD? Deocamdată este de

notat doar că social-democraţii nu s-au raliat moţiunilor
de cenzură depuse de PDL pe ultima sută de metri a ac-
tualei legislaturi.

Dacă scenariul va fi în continuarea tendinţei de
la locale, partidul care acum conduce în sondaje, PD-L
ar putea pierde guvernarea chiar ieşind pe primul loc (s-
au mai văzut asemenea scenarii) iar preşedintele ar avea
motive serioase să se teamă pentru anul viitor, când îi ex-
piră mandatul. Directorul CURS, Cătălin Stoica, afirmă

că PNL poate fi dezavantajat şi de weekend-ul prelungit
(lunea postelectorală, 1 decembrie, este zi liberă). Aceasta
pentru că partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu mizează
pe votanţi cu o stare materială mai bună, tentaţi să uti-
lizeze weekendul pentru alte activităţi decât votul.
Alegerile de la 30 noiembrie sunt primele în care alegă-
torii neaflaţi în localitatea de reşedinţă nu vor putea vota
în gări sau aeroporturi, şi nici nu mai există pragul obli-
gatoriu de prezenţă la vot.

tudorlavric@accentmontreal.com

Vom alege obosiţi de greve

Actorul Florin Călinescu,
candidat PNL pentru Senat

Actorul Mircea Diaconu,
candidat PNL pentru Senat

Cântăreaţa Luminiţa Anghel,
candidată PSD pentru Camera Deputaţilor
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NNeeggoocciieerrii  eeşşuuaattee
îînnttrree  GGuuvveerrnn  şşii
ssiinnddiiccaattee  

Deşi legea măririi salariilor pro-
fesorilor a fost promulgată de Traian Bă-
sescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu
se opune acesteia, propunând sindicatelor
din învăţământ o amânare până în aprilie
2009. Guvernul a şi publicat o ordonanţă
de urgenţă în acest sens. Desigur că sindi-
catele au refuzat şi şi-au propus intrarea în
greve de protest începând din această lună.
Pe 3 noiembrie a fost declanşată o grevă
de avertisment, pe 10 noiembrie cadrele
universitare vor face acelaşi lucru, urmând
ca pe data de 18 noiembrie să se treacă la
greva generală pe termen nelimitat. 

LLaa  lluummiinnaa  
ggiirrooffaarruulluuii  

Scandalul de proporţii privind
achiziţionarea de către Poliţia Română a
mai multor autospeciale marca Dacia la
preţuri incredibil de mari, care a împânzit
ziarele luna trecută, continuă. Grupul de
control trimis de Ministrul Internelor şi
Reformei Administrative, Cristian David,
a scos la iveală nu numai vinovaţii de prim
plan şi modul lor de operare, dar şi pe cei
care ar sta în spatele acestor manevre fi-
nanciare. Sunt vizaţi 16 ofiţeri printre care
ordonatorul de credite, fostul şef al
poliţiei, chestorul G. Popa şi membri ai

comisiei de evaluare care au dat aviz fa-
vorabil achiziţionării a 1836 de vehicule,
în general Dacii, la valoarea de 78.000
euro bucata. Pe lângă atribuirea de con-
tracte exclusivă şi ilegală firmei Ager
Leasing IFN SA, comisia a aprobat aceste
contracte fără a cunoaşte preţurile echipa-
mentelor care vor fi instalate pe autospe-
ciale. Deşi patronul firmei a pus la
dispoziţia comisiei o listă cu preţuri fictive
ale aparaturii, aceasta nu s-a sinchisit să
pună în discuţie diferenţa enormă de preţ
şi a aprobat contractele, plătite după cum
se ştie din banii publici. 

Surse judiciare afirmă că printre
profitorii de pe urma acestei afaceri ar fi
şi patronul firmei BMW România, prieten
cu secretarul general al PDL, Vasile Blaga
şi totodată asociatul lui Verestoy Attila
(UDMR), euro-parlamentarul Daniel
Dăianu, şi fratele mai mic al lui Dinu
Patriciu, care prin intermediul firmelor
sale ar fi încasat o parte din cele  113 mi-
lioane de euro ce ar urma să fie plătite de
Poliţia Română.

CCee  ttiipp  ddee  gguuvveerrnn  llee
ppllaaccee  rroommâânniilloorr??  

Potrivit unui sondaj al Centrului
de Sociologie Urbană şi Regională
(CURS)  cu privire la tipul de guvernanţi
doriţi de români, 52% din cei intervievaţi
au răspuns că le-ar trebui guvernanţi cin-
stiţi chiar dacă nu sunt foarte competenţi,
în timp ce 29% au răspuns că ar dori per-
soane competente chiar dacă sunt corupte.

La întrebarea ,,ca să o duceţi mai bine con-
tează dacă avem sau nu corupţie?” 41% -
un procent destul de ridicat - au răspuns că
ar accepta corupţia doar să o ducă mai
bine. Românii sunt din ce în ce mai pre-
ocupaţi de problema corupţiei, mai ales în
contextul în care unele formaţiuni politice
sunt asociate acestui fenomen. Sperăm ca
la viitoarele alegeri parlamentare din 30
noiembrie acest lucru să cântărească mult.  

CCrriizzaa  ffiinnaanncciiaarrăă
ddiinn  UUnnggaarriiaa  îîii
aavvaannttaajjeeaazzăă  ppee
rroommâânnii  

Criza financiară din Ungaria face
ca piaţa imobiliară din această ţară să de-
vină din ce în ce mai instabilă şi mulţi
români profită din plin pentru a face spe-
culaţii în acest domeniu. Există zone în
Ungaria unde preţurile la apartamente sunt
derizorii, scăzând cu 50%, iar dacă tran-
zacţia se face cash, preţul poate fi şi mai
mic. Astfel, în zona de graniţă s-au vândut
case dotate cu gaz, telefon, garaj cu doar
20.000 euro, în timp ce în România
preţurile sunt duble sau chiar triple deşi de
multe ori calitatea şi confortul acestora
lasă de dorit. Tot mai mulţi agenţi imobi-
liari din ţara vecină îşi publică anunţurile
şi în limba română având în vedere
numărul ridicat de potenţiali cumpărători
din rândul acestora. Aceeaşi situaţie şi pe
piaţa bunurilor de larg consum: maga-
zinele din Ungaria oferă reduceri masive
chiar înainte de sezon, inaugurând slogane
precum „vindem la preţuri derizorii” sau
„închidem definitiv”. Foarte mulţi români,
dar şi sârbi, îşi fac cumpărăturile de aici
profitând de diferenţele majore de preţuri
între România şi Ungaria.  

CCeerrşşeettoorriiii  nnuu  mmaaii
aauu  aajjuuttoorr  ssoocciiaall  

La Oradea s-a votat suspendarea
cantinei şi a altor servicii sociale pentru
cetăţenii care sunt confirmaţi de poliţie că

prestează cerşetoria sau adunatul materia-
lelor reciclabile. Acest plan prevede ca
toate instituţiile implicate (Administraţia
Social Comunitară Oradea, Direcţia Gene-
rală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului (DGASPC) Bihor, Inspectora-
tului de Poliţie şi Inspectoratului de Jan-
darmerie, precum şi diferite organizaţii
non-guvernamentale care acordă pro-
grame de asistenţă socială) să efectueze
razii comune, la ore diferite, pentru a de-
pista pe cei care se îndeletnicesc cu acti-
vităţile menţionate mai sus. Persoanele
depistate vor fi conduse la sediul poliţiei
sau la Azilul de Noapte pentru a fi identi-
ficaţe şi amendaţe. Minorii  vor fi predaţi
la DGASPC iar persoanele care nu au
domiciliul pe raza oraşului sau judeţului
vor fi conduse în localităţile de domiciliu,
unde nu vor mai beneficia de servicii so-
ciale. 

SSeerrvviicciiuull  MMeeddiicc
pprriinn  tteelleeffoonn

Din data de 30 octombrie 2008
există serviciul Medic prin telefon accesi-
bil de pe telefonia mobilă. Orange Româ-
nia şi grupul internaţional Medic4all au
făcut un parteneriat în acest sens, cu o in-
vestiţie de 6 milioane euro, pe o durată de
3 ani. Acest serviciu există deja în 28 de
ţări (Italia, Brazilia, SUA, Elveţia, etc.) şi
este de un succes remarcabil. Pe scurt, este
vorba de serviciile mai multor medici co-
laboratori care sunt disponibili 24h din
24h, timp de 365 de zile. Până pe 30
aprilie 2009 serviciul va putea fi accesat
gratuit. După această dată se va percepe
un tarif de activare de 5 euro. Costul
abonamentului va fi în funcţie de perioada
contractuală şi va fi cuprins între 15 şi 20
de euro pe lună. 

Desigur că ne întrebăm cine va
avea acces la aceste servicii, deoarece
preţurile la abonamente nu-s de ici de
colo. Eu zic că dacă se vor mării salariile
cu 50%, o parte din venituri se vor duce la
acest serviciu…

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com
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Taromul de la Damasc se întoarce acasă, la Otopeni.
Căpitanul Mănescu îi propune copilotului nostru,
Nick, să execute el aterizarea. De la Băneasa, cursa de
Oradea a decolat. Pasagerii n-au nici cea mai mică
bănuială că odată desprinşi de sol, vor trece doar la
câţiva zeci de metri de catastrofă. Cursa de Sibiu, cu
căpitanul Spiţă, zboară să livreze presa de dimineaţă.
Înainte de aterizare, au de trecut prin „gaura neagră”
de la sud-est de Sibiu, o zonă unde avioanele dis-
păreau de pe ecranele radar. Toate trei echipajele se
confruntă cu o vizibilitate redusă şi au de înfruntat
turbulenţe serioase din cauza vântului, un factor care
nu poate fi controlat și care afectează toate tipurile de
avioane, indiferent de mărimea lor, inclusiv navetele
spațiale.

NICK FURDI
Accent Montreal

Înainte de a ajunge la graniță, ca să evităm frontul de
furtună încă activ pe litoralul Mării Negre, coman-
dantul Mănescu a cerut aprobare să ocolim prin Bul-
garia. „Minune mare că ne-au aprobat devierea. Sau

poate este de serviciu tura lui Dinu, că ăsta are relații la
CAAT”, zise comandantul. Pe atunci, dacă aveai nevoie să
deviezi de la rută, să schimbi nivelul de zbor, trebuia să jus-
tifici de ce şi pentru ce. După care urma invariabil „aștep-
tați să iau aprobare de la CAAT” (Comandamentul Apărării

Antiaeriene a Teritoriului). Şi puteai să aștepți 3-5 minute,
de parcă avionul stătea pe loc... După care puteai să auzi
că „nu se aprobă”. Dacă trebuia să ocolești nori de furtună,
era tare „frumos”. Ocoleam cât se putea de aproape de nori,
astfel ca devierea să fie cât mai mică și apoi ne rugam ca
operatorul de la radarul militar să nu ne facă raport. Cam la
o săptămână după eveniment eram chemați de pilotul șef și
trebuia să dăm cu subsemnatul: de ce am deviat de la rută
fără aprobare? Dincolo, în Vest, operatorii radar te avizau
că dacă e nevoie, ai aprobare de deviere de la rută cu menţi-
unea să anunți când ai revenit la ruta normală. Partea bună
a acestei situații a fost că am devenit experți în exploatarea
radarului meteorologic de bord. Puteam trece printre doi
nori care se aflau doar la 200 de metri unul de celălalt fără
să-i atingem.

„Căpitane, la Otopeni vremea e bună, vântul e cam
tare, din 220 de grade cu 50 km/oră (14 m/sec). Tempe-
ratura e +10 grade. Au avut aseară rapoarte de turbulență
sub 5000 de metri. Băneasa e la fel”, raportă telegrafistul
frecându-și cucuiul din frunte. „Asta e. Ce zici Nick (era
un semn de respect, crescusem nițel, nu-mi mai spunea
puștiule) te încumeți să-l aterizezi pe vântul ăsta? Este cam
lateral, sub 100 de metri înălțime trebuie muncit zdravăn

ca să stea pe direcție. O să fie ca un cal nărăvaș”, spuse co-
mandantul uitându-se la mine. Am simțit cum mi se zbâr-
lește pielea și în același timp cum un curent rece pleacă de
la noadă până în creștetul capului. Nu mă așteptam la o ast-
fel de propunere. M-am uitat la el și am văzut acel zâmbet
discret în colțul gurii, pe care-l afișa atunci când era sigur
că partenerul de discuție nu a înțeles poanta sau când
răspunsul trebuie să fie nu. La fel mă „trata” și tatăl meu,
dar el adăuga: „băi pricepere, nu vezi că nu ești în stare?”
Şi atunci simțeam cum mi se urcă sângele în cap.

„Voi fi foarte aproape de comenzi. Dacă simți că in-
tervin, continuă să con-
trolezi avionul, eu doar
te voi ajuta în caz de
nevoie. Dacă va fi
cazul să ratăm, eu voi
da comanda „ratăm”
iar tu vei executa
comenzile de ratare. Să
nu uiți să comanzi es-
camotarea (retragerea)
trenului de aterizare.
Hai că mai avem puțin
și trebuie să coborâm,
pregătește-te su-
fletește. Baftă la ateri-
zare!” încheie el
surâzând, făcându-mi
cu ochiul.

În acest timp, pe
aeroportul Băneasa,
pasagerii pentru
Oradea, nu prea mulți,

erau conduși către avionul cu care urmau să călătorească.
La aceea vreme, oamenii trebuiau să meargă pe jos până la
avion. De data aceasta,
aveau de înfruntat vântul
care era destul de puternic.
Imediat cum s-a închis ușa,
comandantul a început
pornirea motorului auxiliar.
Puțini știau că AN-24 (26)
avea un motor auxiliar care
producea aerul comprimat
necesar la pornirea mo-
toarelor turbo-propulsoare
ale avionului. Acest motor
era destul de puternic (cca.
900 HP la regim de lucru) și
capabil să mențină avionul
în mișcare pentru a rula
către locul de parcare sau
pista de decolare fără ca
motoarele principale să fie
în funcțiune. Nu de puține
ori, operatorii din turnul de

control (în Germania, Turcia, Grecia, etc.) întrebau dacă
piloții au probleme cu motoarele, văzând că elicele se
opresc. Avionul continua să ruleze având motoarele princi-
pale oprite, deci elicele nu se mai roteau. Ciudat nu? Acest
motor jet era de mare ajutor pentru decolările cu greutate
maximă și mai ales pe pistele scurte (1200-1500 m). Pe
timpul rulajului piloții au simțit că vântul era destul de
„nărăvaș”.

„Tarom 033, liberă decolarea pentru Oradea, vântul
actual este din 230 grade cu 12 m/secundă (43 km/oră).
După decolare anunțați când depășiți 1000 m în urcare”, se
auzi vocea din turnul de control.

În turnul de control erau patru oameni de servi-
ciu, ca de obicei. Fiecare avea sarcini precise legate de trafi-
cul de pe aeroport: controlorul 1 supraveghea și dirija
avioanele pe platfoma unde sunt parcate; controlorul 2:
supraveghea și dirija avioanele pe căile de rulaj până și de
la pistă; controlor 3 supraveghea și dirija avioanele care
decolau și aterizau pe pista în servici și în plus, coordona
zborul cu organul următor de dirijare (radarul de apropiere
sau de plecare din zona Băneasa și Otopeni). Şeful de tură
era răspunzător de întreaga activitate. Trebuia deci să fie
pe fază la orice mișcare, să intervină la nevoie și să
corecteze eventuale ezitări sau erori. „Se pare că vântul le
dă de lucru piloților. Îi plimbă pe pistă”, observă nr. 3 luând
binoclul să observe mai bine cum decurgea decolarea
avionului. „Când e timp frumos, e o plăcere să zbori. Când
e nasol, vai de ei. Am mâncat și eu papara asta vreo 12 ani,
până când m-au prins la examenul medical că nu mai văd
suficient de bine. Mi-au suspendat licența de zbor și așa am
ajuns traficant” (controlor de trafic aerian), spuse șeful de
tură cu un oftat semnificativ.

„București control, sunt Tarom 035 (cursa de Sibiu).
La nivel 110 (3300 m) avem turbulență și jivraj mediu,
cerem să urcăm la nivel 170 (5600 m), poate ieșim dea-
supra norilor.” „Confirmăm mesajul, așteptați să luăm apro-
barea de la CAAT” răspunse operatorul de trafic aerian.
„Căpitane, drept în față avem un balaur cu carie. Aș sugera
să ocolim pe la nord de Brașov”, spuse copilotul arătând
norul de furtună care se vedea pe radar. „Bucureștiule! N-
am timp de așteptat, deviez la nord de Brașov din motiv de
furtună. Aprobă-mi să urc la 170. Dacă nu, fac viraj de 180
de grade. Mă întorc la Băneasa și cineva va răspunde că nu
a ajuns presa la destinație” spuse sacadat comandantul
Spiţă. „Tarom 035, sunteți aprobat să urcați la nivel 170 și
să ocoliți norii. Vă apropiați de zona neagră de la Sibiu
unde radarul nu vede, anunțați când sunteți gata de
coborâre”, se auzi vocea moale a controlorului de trafic.
„Eu v-aș aproba orice, dar știți cum e...” „Mulțumim,
urcăm. Vă vom chema pentru coborâre” replică cu voce
normală comandantul.

Nori de furtună
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POVEŞTI ADEVĂRATE

Co...trol....Buc...ești. Sunt... Tar... de... Damasc...
turbule... severă... survolăm Dunărea... aprob...
să coborâm la nivel 100 (3300 m) să scăp... de
turb...” Era vocea telegrafistului nostru care se

chinuia să vorbească. „Liberă coborârea la 100. Aveți în
vedere că e un AN-24, cursa de Oradea, care urcă spre nivel
200 (6600 m.” În cabină „pluteau” diferite obiecte ușoare:
rigla de navigație, registrul telegrafistului, batista coman-
dantului, un pachet de țigări, pagini din hărțile de aterizare.
Încercam să domolesc zmuciturile în sus și jos ale avionu-
lui. Aparatele jucau în fața ochilor mei și cu greu puteam să
fac o medie pentru a ști poziția față de orizont. Un orizont
estompat din cauza norilor în care zburam. După indicați-
ile radiocompasului tocmai trecusem la verticala localității
Florești, deci puteam vira dreapta către Otopeni.

„Tarom 033, schimbați frecvența radio 123.9 pe
București control. Drum bun”, se auzi vocea turnului
Băneasa. Avionul confirmă mesajul și schimbă frecvența
radio, moment în care o voce disperată strigă: „Tarom 033,
virează imediat dreapta cât poți de repede! Pericol de abor-
daj. Oprește urcarea.” „Tarom-Damasc, oprește coborârea,
virează stânga rapid. Pericol de abordaj! Ai AN-24 în
dreapta.” În secunda când s-a încheiat mesajul deja
oprisem virajul dreapta și începusem să virez stânga,
stopând în același timp coborârea. În același moment am
ieșit din plafonul de nori și cu coada ochiului am văzut o
umbră care se apropia rapid de noi. Am apucat să mă uit și
am înghețat: era burta unui Antonov, puteam să număr ni-
turile de pe burta fuzelajului. Avionul era înclinat puternic
pe dreapta, 35 la 40 de grade, timp în care noi ne înclinam
pe stânga fugind de el.

„Pericolul de abordaj a trecut. Tarom 033 virează
stânga către Brașov și urcă la nivel 200. Ați avut la vedere
avionul IL-18 care era în stânga voastră?” întrebă con-
trolorul de trafic. „Negativ, n-am văzut niciun avion”
răspunse căpitanul din Antonov. „Damascule, virează
dreapta pe cap compas 080 și coboară la 2000 de picioare
(600 de metri). Poți schimba cu approach-ul Otopeni.” Con-
trolorul de trafic avea vocea gâtuită. „Ai văzut Antonovul
în dreapta voastră?” „Eu n-am văzut, că eram înclinat pe
stânga, dar copilotul l-a avut la vedere și cică a fost la mai
puțin de 100 de metri”, răspunse comandantul.

În Antonovul care se îndrepta spre Oradea, câțiva
pasageri vorbeau agitați, arătând din când în când către
hubloul avionului. „Băi frate, ăla a fost foarte aproape, l-ai
văzut? Cred că era să ne ciocnim.” Însoțitoarea de bord se
strecură încet în cabina de pilotaj cu fața albă ca de ceară,
încercând să deslușească ce s-a întâmplat de a fost nevoie de
o așa manevră bruscă. „Am fost la un pas să ne ciocnim cu
un IL-18. Voi nu l-ați văzut?” întrebă comandantul cu o
mină de parcă văzuse o stafie. „A fost în stânga noastră la
nici 50 de metri. Dacă nu făcea și el viraj, precis ne
loveam.” „Păi dacă ai virat așa de brusc eu am văzut doar

cerul în stânga și pământul în
dreapta”, zise copilotul cu o voce
stinsă. Apoi revoltat: „Ăștia de la
dirijare sunt tâmpiți?” Coman-
dantul observă că însoţitoarea de
bord era în cabină și cu o față cât
de cât zâmbitoare i se adresă: „Se
mai întâmplă câteodată și de-
astea. S-au speriat pasagerii?”
„Cei care stau pe stânga s-au cam
speriat, au văzut avionul foarte
aproape.” „După ce ajungem la
nivelul de zbor am să le vorbesc
eu pasagerilor și or să se simtă
mai bine. Acum du-te și zâm-
bește-le frumos, s-ar putea să ne
mai zgâlțâie un pic” încheie co-
mandantul.

„București cotrol, sunt Tarom 035. Ne apropiem
de Sibiu, aprobați să coborâm pentru a începe procedura de
apropiere”, se auzi vocea comandantului Spiță. „Liber să
coborâți la nivel 50 (1500 m) și raportați când începeți
apropierea pentru aterizare”. Începând pregătirile necesare,
copilotul îi menţionă căpitanului Spiţă că sunt câteva creste
muntoase în apropiere de virajul de axare. „E ok, cunosc
bine zona, am fost de mai multe ori pe jos în acești munți.
Numai după ce ne aliniem cu pista voi începe coborârea că
aici munții sunt mai înalți de 1500 de
metri. Ar fi bine să ieșim din nori ca să ne
orientăm mai bine. Ați văzut că am avut
vânt tare de față până aici, s-ar putea și aici

să fie tare.” „Tarom 035
vă informez că ați dis-
părut de pe ecranul radar.
Se pare că sunteţi în zona
neagră. Intrați în legătură
cu turnul Sibiu 118.1. Vă
urez aterizare bună”,
spuse în încheiere con-
trolorul de trafic. Contin-
uând coborârea, avionul a
început să fie scuturat de
curenții de aer, mai ales
că acum se făcea simțită
şi influența crestelor
muntoase din apropiere.

„Bună ziua Sibiu, sunt 035 şi am început
procedura de apropiere. Cobor și mențin
nivel 50 (1500 m). Cum e cu vântul și viz-
ibilitatea?” „Bună ziua, vântul 80 de grade
cu 12 m/sec (43 km/oră) iar vizibilitatea
este de 5 km, plafonul norilor este între
600 și 1000 de metri. S-ar putea să aveți
turbulență la virajul de axare. Ştiți voi,
Dealu Negru... Anunțați când sunteți pe di-
recție cu trenul de aterizare scos” se auzi
răspunsul turnului de control. „Confirmăm
condițiile meteo, avem deja trenul de ateri-
zare scos. Ăăăă, ne cam scuuutură. Am tre-
cut radiofarul Sibiu, vă anunț după virajul
de axare” a venit confirmarea făcută de co-
mandantul Spiţă.

La Otopeni vântul se menținea la
fel de puternic. Când avionul nostru a
coborât sub 200 de metri a început să joace „dansul săbi-
ilor”. Pista fugea când în stânga, când în dreapta, de parcă
cineva o muta special ca să nu putem ateriza pe ea. Am în-
ceput să transpir din cauza efortului de a stabiliza avionul pe

panta de aterizare şi de a menţine în acelaşi timp viteza
potrivită. Când am intrat sub 100 de metri înălțime avionul
parcă a devenit și mai agitat. Era ca un armăsar neobișnuit
cu hățurile. „Așa, ține-l așa, nu-i da voie să alunece la
stânga. Mai mult eleron pe dreapta și în același timp pre-
sează mai mult pedala stângă de direcție. Luptă cu el. Eu
sunt aici. Dacă e nevoie, te ajut”, se auzeau comentariile co-
mandantului Mănescu. În sfârșit, am atins pista cu roțile din
dreapta și la o secundă au luat contact și cele din stînga. Ur-
gent, am presat manșa ca să pun și roțile de bot pe pistă, să

fie mai ușor de controlat avionul. „Elice la
zero” am cerut mecanicului de bord. Ime-
diat s-a auzit zgomotul făcut de elice care
de data aceasta frânau avionul. Viteza
scădea vertiginos. Mă luptam să mențin
avionul pe axul pistei iar când am auzit
navigatorul anunțând viteza de 120 km m-
am repezit să acționez frânele. Instantaneu
avionul s-a domolit și a continuat să ruleze
cuminte pe axul pistei, preluat de coman-
dant. „Bravo Nick! Ai cam transpirat tu,
dar te-ai descurcat binișor pentru prima
aterizare cu vânt lateral. Îți urez ca atunci
când va fi cel mai rău, să fie ca acum”,
spuse comandantul urmând calea de rulaj
alfa care ducea la platforma cargo unde
trebuia să parcăm avionul.

Între timp, în cabina de pilotaj
a Taromului 035 care se îndrepta spe Sibiu:
„Comandante, au trecut două minute, ar
trebui să facem virajul de axare, să nu ne
apropiem prea tare de munți”, zise copilo-
tul oprind cronometrul. „Mai aștept 15 se-
cunde, nu vreau să am înălțime prea mare
pe finală, să fiu silit să ratez aterizarea și să
mai fac odată procedura. Vrei să râdă ăștia
de la turn de mine?” răspunse comandan-
tul Spită. „Mai bine o ratare decât să fim
prea aproape de munți”, mormăi copilotul
nemulțumit. „Căpitane, are dreptate.
Virează naibi odată, suntem în nori și nu
știm exact cât de aproape suntem de
munți”spuse şi mecanicul de bord. „Băi,
eu hotăresc aici. Oricum, acum fac virajul
și ne axăm. Curând ar trebui să vedem în
față dreapta colinele Dealului Negru”,
spuse comandantul executând comenzile

de viraj.
Vom vedea noi în numărul viitor ce vor vedea ei.

nickfurdi@accentmontreal.com

99

prevestitori de rău

„„TTaarroomm--DDaammaasscc,,
oopprreeşşttee  ccoobboorrâârreeaa,,
vviirreeaazzăă  ssttâânnggaa
rraappiidd..  PPeerriiccooll  ddee
aabboorrddaajj!!  AAii  AANN--
2244  îînn  ddrreeaappttaa..””
ÎÎnn  aacceellaaşşii  mmoo--
mmeenntt  aamm  iieeşşiitt  ddiinn
ppllaaffoonnuull  ddee  nnoorrii
şşii  ccuu  ccooaaddaa  oocchhiiuu--
lluuii    aamm  aappuuccaatt  ssăă
mmăă  uuiitt..  AAmm
îînngghheeţţaatt::  eerraa
bbuurrttaa  uunnuuii
AAnnttoonnoovv,,  ppuutteeaamm
ssăă  nnuummăărr  nniittuurriillee
ddee  ppee  bbuurrttaa  ffuuzzee--
llaajjuulluuii..
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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

www.inalco.com
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Semipreparate şi specialităţi româneşti
mici •icre •sarmale •zacuscă •vinete •cârnăciori olteneşti •slănină

•tobă •debreceni •caltaboşi cârnaţi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!

TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA
DDEELLII

880066  CCuurréé--LLaabbeellllee
CChhoommeeddeeyy,,  LLaavvaall,,  HH77VV  22VV33

TTeell::  ((445500))  668811--99555511

Contactaţi DANIEL tel 514-573-0092

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
ASPHALTE ET GRAVIER
REPARATION 
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES 
RESIDENTIEL
INDUSTRIEL 
COMMERCIAL

Acoperişuri TOITURE PERFECTION

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

www.toituresperfection.com

R.B.Q. 8321-2928-56

www.accentmontreal.com
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Până pe 16 noiembrie putem vedea
zilnic filme bune la Cinema Imperial
(1430 rue de Bleury - staţia de metrou
Place-des-Arts) pentru că se întâmplă
a paisprezecea ediţie a Festivalului
Francofon de Film Cinemania.

DIANA D
Accent Montreal

Dacă sunt prezenţe româneşti, ei
bine sunt: e regizorul Radu Mihăileanu,
membru în comitetul director. Vreau mai
întâi să povestesc puţin despre cine este
domnul Mihăileanu: un cineast evreu
francez, de origine română, fiul ziaristu-
lui Mordechaï Buchman, deportat de na-
zişti şi mai pe urmă scăpat din lagăr cu
numele schimbat în Ion Mihăileanu.
Radu, băiatul lui, s-a născut la Bucureşti
în 1958, dar a părăsit România în 1980.
De atunci a realizat The Four Seasons
(1980), Trahir (1993), Train de vie (1998)
şi mai recent Va, vie et deviens care a rulat
anul trecut cu mult succes în cine-
matografele din Montreal.

Filmele domnului Mihăileanu
sunt făcute în primul rând cu multă bună-
tate. Mărturiseşte cineastul: „în toate
filmele mele oamenii devin într-un fel

nişte impostori pentru a supravieţui. M-
am născut în România comunistă de unde
am scăpat devreme, mai întâi în Israel, pe
urmă în Franţa. A trebuit să supravieţu-
iesc pe cont propriu. De aceea toate
filmele mele vorbesc despre evadare,
supravieţuire, luptă, căutarea identităţii şi
integrarea socială. E povestea universală.
Gândiţi-vă la Statele Unite, o naţiune în-
treagă de emigranţi, oameni care au tre-
buit să se lupte pentru a se integra, uneori
foarte, foarte departe de cultura lor de
origine... Suntem o planetă în mişcare.
Chiar dacă nu ne mişcăm, există mişcare

înlăuntrul nostru. Prin televiziune, cărţi,
Internet, ne aflăm cu toţii într-o luptă mai,
să spunem, umană: spre a ne răspunde în-
trebării cine suntem”. Extrem de uşor de
înţeles de ce montrealezii l-ar îndrăgi pe
omul acesta (îmbucurător, şi
român). Foarte uşor de înţeles
de ce românii emigranţi l-ar în-
drăgi pe Radu Mihăileanu: pen-
tru că deapănă îngăduitor
povestea lor.

Şi acum despre festi-
val. În fiecare an se selectează
cu grijă în jur de 200 de filme
recente de limbă franceză, de
autori consacraţi sau debutanţi,
care sunt arătate cu generozitate
publicului. Vă puteţi procura un
abonament de festival (42 de
dolari pentru 6 intrări) sau puteţi
vedea câte un film la 10 dolari.
Sunt multe atrăgătoare şi foarte
intrigante, ca Fabrica de senti-
mente (coproducţie franco-bel-
giană în regia lui Jean-Marc
Moutout), La jeune fille et les
loups (cu Laetitia Casta), His-
toires d’hiver (Quebec), Cortex
sau Survivre avec les loups
(regia Vera Belmont), dar mai
ales Versailles, premiat la

Cannes anul acesta la secţiunea Un cer-
tain regard. Să nu pierdeţi acest film, e o
poveste cu distribuţie tragică (Guillaume
Depardieu, băiatul lui Gerard Depardieu,
mort recent) şi cu un subiect îngrozitor de
emoţionant, de Mizerabilii excluşi ai so-
cietăţii, nomazi şi totuşi profund ataşaţi de
viaţă şi de ceilalţi. Sunt şi filme drăgălaşe
şi vaporoase, comedii romantice (În seara
asta dorm la tine, Fata din Monaco, O ro-
manţă poliţienească). A, şi Faut que ça
dance, cu Valeria Bruni Tedeschi (exact,
sora Carlei Bruni, altfel o actriţă foarte
talentată).

Încercaţi unul sau mai multe, ma-
joritatea sunt producţii europene şi vă
expun la emoţii artistice binecunoscute,
dar uitate, totuşi enorm de puternice,
înainte să se aştearnă iarna canadiană.

dianad@accentmontreal.com

Cinemania montrealeză

Laetitia Casta, La jeune fille et les loups

Valeria Bruni Tedeschi în Faut que ça dance

Histoires d'hiver, un film despre bucuria prieteniei,
amintirile din copilărie şi hochei
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Pe scurt
ADIO SILICOANE!

Pungile din silicon şi bisturiele folosite în prezent în
chirurgia plastică vor fi înlocuite de injecţii cu celule
suşă, potrivit oamenilor de ştiinţă americani de la Uni-
versitatea de Medicină Pittsburg. Inovativa metodă va
elimina aspectul artificial creat de metoda tradiţională de
augmentare a sânilor, promit ei. Dresate în prima fază
pentru a deprinde diferite roluri, precum cel de grăsime
sau de cartilaj, celulele suşe ar putea fi injectate în anu-
mite zone din corpul unui pacient. Odată ajunse acolo,
ele vor continua să crească şi să se multiplice.

DEGETE CARE CRESC LA LOC
Oamenii vor fi
dotaţi cu abilităţi
de şopârle graţie
unei tehnici dez-
voltate recent în
Statele Unite. Ast-
fel, degetele pier-
dute vor înceta să
mai fie un „capăt
de ţară”, datorită
faptului că orga-
nismul uman va fi

programat să producă unele noi. Cercetătorul Stephen
Badylak de la Universitatea din Pittsburg a uimit comu-
nitatea medicală mondială când a reuşit să regenereze
degetele retezate a doi pacienţi sexagenari cu ajutorul
unei pulberi obţinute din vezica urinară a porcului. Pul-
berea conţine o serie de molecule care atrag celulele şi
proteinele cunoscute drept factori de creştere, iar astfel
procesul de cicatrizare este anulat, degetele crescând la
loc.

POLONIU 210 ÎN ŢIGĂRI
Ştim cu toţii că ţigările
conţin, pe lângă tutun, şi nu-
meroase substanţe chimice
nocive. Ceea ce nu se ştia
până acum este că una dintre
acestea este poloniu 210.
Aceasta substanţă letală este
cauza a cel puţin 11.700
cazuri de cancer pulmonar în-
registrate anual în Statele
Unite şi a provocat moartea
spionului rus Alexander
Litvinenko în 2006. Chiar

dacă cunosc acest detaliu, producătorii de ţigări au încer-
cat să îl ascundă în ultimii 40 de ani. Firmele producă-
toare nu au negat această descoperire şi au răspuns că
poloniu 210 este prezent şi în anumite alimente. După
analiza a peste 1.500 de documente interne ale producă-
torilor de ţigări, o echipă de la Clinica Mayo din Min-
nesota a redactat un studiu care demască intenţia
acestora de a ascunde conţinutul de poloniu 210 al
ţigărilor. Studiul explică faptul că această substanţă este
prezentă atât în foaia de tutun, cât şi printre compuşii
chimici din ţigări. Pentru a se apăra de gravele acuzaţii,
producătorii dau exemplu un studiu din 1977 care a
demonstrat că peste 77% din poloniul 210 găsit în corpul
unui fumător provenea de la anumite alimente şi numai
17% provenea de la tutun.

NEUROLOGIE

Secretul memoriei
Ce este memoria? Cea mai bună definiţie pe care

ne-o pot oferi deocamdată neurologii este aceasta: o memo-
rie e un model de conexiuni între neuronii stocaţi în creier.

Există o femeie de 41 de ani, o asistentă cu funcţie
administrativă din California, cunoscută în literatura medi-
cală doar sub numele de „AJ”, care îşi aminteşte aproape
fiecare zi din viaţa ei, de la vârsta de 11 ani. Există un băr-
bat de 85 de ani, tehnician de laborator pensionat, pe nume
„EP”, care îşi aminteşte doar cel mai recent gând al său. E
posibil ca ea să aibă cea mai bună memorie din lume. El ar
putea s-o aibă pe cea mai proastă. „Memoria mea se revarsă
ca un film, nonstop şi incontrolabil”, spune „AJ” . Ea îşi a-
minteşte că la ora 12:34, duminică, pe 3 august 1986, un
tânăr pe care îl iubea la nebunie i-a dat un telefon. Îşi a-
minteşte ce s-a întâmplat într-un oarecare serial pe 12 de-
cembrie 1988. Şi îşi aminteşte că pe 28 martie 1992 a luat
prânzul cu tatăl ei la Hotelul Beverly Hills. Îşi aminteşte
evenimente mondiale şi drumuri până la magazinul din colţ,
cum era vremea şi emoţiile personale. Practic, fiecare zi este
acolo. Nu e un om uşor de pus în încurcătură.

De-a lungul anilor, au existat câteva persoane cu o
memorie neobişnuită. Kim Peek, savantul de 56 de ani care
a inspirat filmul Rain Man, a memorat, se pare, aproape
12.000 de cărţi (citeşte o pagină în 8 până la 10 secunde).
„S”, un jurnalist rus studiat timp de trei decenii de neuro-
psihologul Aleksander Luria, îşi putea aminti şiruri de cu-
vinte, numere şi silabe fără sens incredibil de lungi, ani de
zile după ce le auzise pentru prima dată. Dar dintre toţi aceş-
tia, „AJ” este unică. Memoria ei extraordinară nu e pentru în-
tâmplări sau chipuri, ci pentru propria sa viaţă. Într-adevăr,
memoria ei inepuizabilă pentru detalii biografice este fără
precedent şi atât de puţin înţeleasă, încât James McGaugh,
Elizabeth Parker şi Larry Cahill, de la Universitatea din Ca-
lifornia, care o studiază de şapte ani, au fost nevoiţi să in-
venteze un nou termen medical pentru a descrie situaţia ei:
sindrom hipertimestic.

„EP” are 1,80 m, părul alb pieptănat cu o cărare
perfectă şi urechile neobişnuit de lungi. Arată bine, este pri-
etenos şi graţios. Râde mult. La prima vedere, pare bunicul
perfect. Dar cu 15 ani în urmă, virusul herpes simplex şi-a
croit drum prin creierul său, golindu-l de miez. La momen-
tul când virusul şi-a terminat traseul, două porţiuni de ma-
terie cenuşie de mărimea unei castane din lobii temporali
mediani dispăruseră şi, odată cu ele, şi cea mai mare parte a
memoriei lui. Virusul a lovit cu o precizie ciudată. Lobii tem-
porali mediani - există câte unul pe fiecare parte a creierului

- includ o structură curbată numită hipocampus şi câteva
regiuni adiacente care, împreună, îndeplinesc acţiunea ma-
gică de a transforma percepţiile noastre în amintiri pe ter-
men lung. Amintirile nu sunt, de fapt, stocate în hipocampus
- ele sunt localizate altundeva, în straturile exterioare nere-
gulate ale creierului, în neocortex - dar zona hipocampusu-
lui e acea parte a creierului care le fixează. Hipocampusul
lui „EP” a fost distrus şi fără acesta el e ca o cameră video
care nu are un cap de citire funcţional: vede, dar nu înre-
gistrează. „EP” are două tipuri de amnezie: anterogradă, care
înseamnă că nu-şi poate forma noi amintiri, şi retrogradă,
care înseamnă că nu şi le mai poate reprezenta pe cele vechi
sau cel puţin pe cele de după 1960. Copilăria sa, serviciul în
marina comercială, Al Doilea Război Mondial, toate sunt
foarte puternice. Din câte ştie el, benzina costă cam 25 de
cenţi litrul, iar omul nu a păşit niciodată pe Lună.

„AJ” şi „EP” sunt extreme ale spectrului memoriei
umane. Cazurile lor spun mai mult decât orice scanare cere-
brală despre măsura în care amintirile noastre ne fac să fim
cine suntem. Deşi noi, ceilalţi, ne situăm undeva între aceşti
doi poli, între a ne aminti totul şi a nu ne mai aminti nimic,
cu toţii am simţit puţin gustul performanţei lui „AJ” sau al
sorţii înspăimântătoare a lui „EP”. Acele aproximativ 1,3
kilograme pe care le ţinem în echilibru în vârful coloanelor
noastre vertebrale pot reţine cele mai neînsemnate detalii de-
spre experienţe din copilărie pe toată durata vieţii, însă ade-
sea nu pot păstra chiar şi cel mai important număr de telefon
măcar timp de două minute. Atât de ciudată este memoria.
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MEDICINĂ

Cafeaua în exces .
Consumul excesiv de cafea ori de băuturi

cofeinizate sporeşte cu 70% dezvoltarea celulelor canceri-
gene în organismul uman. Excesul constă în peste patru
cafele pe zi. De exemplu, peste 68% dintre femeile care
consumă băuturi cofeinizate sunt predispuse să se îmbol-
năvească de cancer mamar, lucru dovedit de cercetătorii de
la universităţile Harvard şi Tokyo Woman’s Medical.
Cofeina consumată în exces este dăunătoare, iar multe din
viitoarele mame care sunt mari băutoare de cafea riscă să
piardă fătul. Pentru realizarea unui astfel de studiu, au fost
investigate pe parcursul a 10 ani un număr de 40 de mii de
femei de peste 45 de ani. Pe durata derulării studiului me-
dical, s-a constatat că mai mult de o mie de persoane s-au
îmbolnăvit de cancer mamar.

ONCOLOGIE

Vitamina C
Potrivit unor

studii ale cercetă-
torilor americani,
vitamina C scade
eficienţa multor
medicamente îm-
potriva canceru-
lui. După
tratamentul cu vi-
tamina C,
numărul celulelor
canceroase dis-

truse de medicamentele împotriva acestei boli a scăzut cu
30% până la 70%, în funcţie de tipul substanţei medicale
folosite, arată studiul efectuat pe şoareci de laborator.
Testele făcute după chimioterapie au mai demonstrat că
celulele canceroase cresc de două ori mai repede la şoarecii
trataţi în prealabil cu vitamina C. „Vitamina C face bine
celulelor normale, însă efectul său protector nu mai există
în relaţie cu celulele canceroase. Folosirea suplimentelor
de vitamina C ar putea reduce abilitatea pacienţilor de a
răspunde la tratamentul anti-cancer“, a explicat coordona-
torul echipei de cercetători, dr. Mark Heaney.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com



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.

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

Bolile arterelor periferice
şi farmacia verde

Arteritele sunt boli inflamatoare ale
arterelor periferice, cu localizare mai frecventă la
nivelul membrelor inferioare de unde se pot extinde
în tot organismul. Pot să apară în două forme de ar-
teriopatii: trombangeita obliterantă, mai frecventă la
bărbaţii tineri, până la vârsta de 35-40 de ani, cu
lezarea arterelor medii şi mici de la picioare; arterio-
patie ateroscleroasă, mai frecventă după 55 de ani,
cu afectarea arterelor mari (femurale, iliace şi aorta),
îngroşate prin calcifieri parietale, având porţiuni al-
ternante de dilatări şi de îngustări până la obturare
(arterita obliterantă). În toate formele de boli arteri-
ale, circulaţia descendentă a sângelui devine defici-
tară, având ca urmare o carenţă de oxigen şi de
substanţe nutritive în ţesuturi. Acestea nu se mai pot
debarasa de produsele de dezasimilaţie, respectiv de
toxinele depuse în sânge. Arterele se îngustează, trep-
tat, până la obturare parţială sau totală, datorită unor
cheaguri (trombus), aderente pe peretele interior al
vasului sau datorită unor răniri prin traumatism local.

■ Fitoterapia recomandă ceaiuri, tincturi, extracte,
uleiuri şi unguente din anumite plante medicinale
care prezintă proprietăţi antiinflamatoare, antiseptice,
cicatrizante, antivulnerare, sedative şi mai ales va-
sodilatatoare, cu efecte în activarea circulaţiei peri-
ferice prin fluidizarea sângelui, mărirea lumenului
vascular, dilatarea capilarelor, relaxarea musculaturii
netede a pereţilor arterelor, cicatrizarea rănilor
apărute şi, în final, normalizarea fluxului de sânge.
Înainte de a începe un tratament naturist este obliga-
toriu să discutaţi cu doctorul dumneavoastră de fami-
lie. Anumite plante pot interacţiona cu
medicamentele pe care le luaţi reducându-le eficaci-
tatea sau provocând efecte adverse.

■ Următoarele preparate sunt recomandate pentru uz
intern (denumirile latine ale plantelor vă vor ajuta să
le găsiţi în magazinele specializate):

■Extract hidroalcoolic din frunze de Gingko biloba:
câte 30 picături de 3 ori pe zi, cu 10 minute înainte de
mese, într-o cură de 4 săptămâni. Favorizează circu-
laţia periferică a sângelui la nivelul arterelor mici şi
a capilarelor, precum şi scăderea vâscozităţii sângelui
datorită efectului antiagregant plachetar.

■ Infuzie de sulfină galbenă (Melilotus officinalis), o
linguriţă la 200 ml apă clocotită din care se beau 1-
2 ceaiuri calde pe zi, având efecte în dilatarea vaselor
periferice, mărirea permeabilităţii arterelor şi înlătu-
rarea vasoconstricţiei.

■ Infuzie din frunze şi rădăcini de păpădie (Taraxa-
cum officinale): 1-2 linguriţe la 200 ml de apă clo-
cotită, cu bune rezultate în normalizarea circulaţiei
sângelui la toate nivelele corpului.

■ Infuzie din herba de coada şoricelului (Achillea
millefolium), băută seara, după apariţia primelor
înţepături în picioare.

■ Decoct din fructe de măceş (Rosa canina): două
linguri de fructe uscate în 500 ml de apă care se fierb
10 minute. Se bea întreaga cantitate în cursul zilei,
având efecte în menţinerea permeabilităţii şi elasti-
cităţii vaselor capilare, datorită conţinutului ridicat
în vitaminele P şi C. Tot din fructe uscate de măceş
se pot consuma câte 3 g de pulbere pe zi.

■ Infuzii din frunze de salvie (Salvia officinalis),
herba de cimbrişor (Thymus serpyllus) şi frunze de

urzică (Urtica dioica), băute după fiecare masă, în
cure prelungite.

■ Nu pot lipsi tratamentele de durată cu preparate din
fructe de coacăz negru (Ribes nigrum), bogate în vi-
tamina C, antozide, acid linolenic şi săruri de potasiu,
cu rol antiagregant plachetar sau preparate din fructe
de cătină albă (Hippophae rhamnoides), bogate în
multe vitamine.

■ În cazul edemelor, cu picioare umflate, obosite,
grele şi reci, se pot consuma următoarele ceaiuri: din
frunze de afin (Vaccinium myrtillus), care protejează
pereţii arterelor; ceai de pedicuţă (Lycopodium), cu
adaus de o linguriţă bitter suedez; decoct din rădăcini
de lemn dulce (Glycyrrhiza glabra), cu acţiune di-
uretică şi antiinflamatoare; amestecul, în părţi egale,
de coada calului (Equisetum arvense) şi coada
şoricelului (Achillea millefolium) din care se beau 3
căni pe zi. Cantitatea de lichid necesară organismu-
lui (1,5 - 2 litri pe zi) se completează cu apă plată,
apă de tărâţe sau ceai verde.

■ Pentru uz extern sunt recomandate zilnic comprese
locale calde şi băi de picioare, pe durata de 15-20
minute, timp de 3 săptămâni, cu decoct din ace de
pin (Pinus), scoarţă din ramuri tinere de castan săl-
batic (Aesculus), frunze de viţă de vie (Vitis) cu
struguri roşii, frunze de răchitan (Lythrum salicaria),
urzică (Urtica), pătlagină (Plantago) şi herba de
sulfină (Melilotus). În cazuri mai grave, tratamentul
constă dintr-un amestec de usturoi (Allium) zdrobit,
anghinare (Cynara), păducel (Crataegus) şi cimbru
(Satureja).

■ Pe zonele afectate se aplică frunze strivite de varză
în amestec cu hrean ras (dacă se poate suporta) şi se
acoperă cu o pânză pentru păstrare peste noapte. În
timpul zilei se face un masaj cu unguent de gălbenele
(Calendula) timp de 10-15 minute şi pensulări cu
ulei de peşte sau tinctură de salvie (Salvia), ienupăr
(Juniperus), arnică (Arnica) sau castan (Aesculus).

■ Pentru bolnavii de arterite cu picioare umflate,
obosite şi reci se propun următoarele tratamente: băi
de picioare şi mâini (spălate în prealabil cu apă şi
săpun) folosind decoct din flori şi frunze de soc
(Sambucus), decoct din frunze de pelin (Artemisia),
nuc (Juglans) şi mentă (Mentha), câte 100 g la 3 litri
de apă şi puţin oţet; băi calde cu făină de muştar
(Sinapis), 100 g puse într-un săculeţ de pânză şi in-
trodus în ligheanul cu apă; băi de urzici (Urtica),
primăvara de două ori pe săptămână; băi cu boabe de
ienupăr (Juniperus) mărunţite şi fierte 8-10 minute,
seara înainte de culcare.

■ Se pot folosi şi comprese la picioare cu decoct din
rizomi de ferigă (Polypodium) tăiaţi mărunt şi fierţi
15 minute într-un litru de apă şi puţin oţet; comprese
cu coada calului (Equisetum) sau comprese cu faguri
de miere, aplicate pe umflături timp de 3-4 ore.

■ Se pot face frecţii - două pe zi - pe picioarele um-
flate cu un amestec din patru căţei de usturoi, un
pumn dublu de urzică moartă (Lamium) şi un pahar
de ulei, care se fierb timp de 5 minute, se strecoară şi
se masează pielea de jos în sus.

■ Pot ajuta de asemenea pudrele calmante din scoarţă
de ulm (Ulmus), piciorul cocoşului (Ranunculus) sau
făina de muştar (Sinapis), presărate în interiorul cio-
rapilor şi a încălţămintei.
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Me Éva DARAGHI
NNoottaarr  şşii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc

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

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

SPECIAL
OCTOMBRIE
NOIEMBRIE
DECEMBRIE

Acte notariale vânzare/cumpărare/
finanţare/refinanţare între 750$-950$;

Quittance 350$; 
Testament şi mandat 350$.

5192 Gatineau, Montreal, H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

L-M 11:00 a.m. - 10 p.m.
J-V 11:00 a.m. - 11 p.m.
S 11.30 a.m. - 11 p.m.

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

Tel: (514) 376 3371    Fax: (514) 376 3377

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4
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Taoismul include principalul curent spiritual din
China prebudistă şi are ca figură centrala pe Lao Tsu, un
filosof a cărui lucrare principală este Tao Te Ching. Ex-
portat în Japonia, Taoismul (C’hang) s-a transformat în
Zen şi a fost perpetuat de maeştri locali. Pe acest curent
Zen s-au putut dezvolta artele marţiale precum şi un spirit
extrem de disciplinat şi precis în acţiune.

Ca orice
spiritualitate, tao-
ismul urmăreşte
decuplarea omului
de condiţionările
naturale şi inte-
grarea lui într-un
univers armonios,
Tao. Celebrul sim-
bol Yin-Yang
reprezintă în e-
senţă armonizarea
antitezelor în filo-
zofia chineză. Prin
reflexii succesive,
deconectări de la
reprezentările psi-
hice ale mediului
înconjurător şi

izolarea completă urmată de integrarea armonioasă în
univers, omul reuşeşte să funcţioneze fără nici cea mai
mică emoţie. Acest lucru face gândirea extrem de rapidă.
Ceea ce un occidental realizează după ani de studiu şi
practici religioase, un chinez sau un japonez pot realiza în
mult mai scurt timp. Idealul în Taoism şi Zen este „psi-
hicul bambus”, gol pe dinăuntru şi extrem de rezistent pe
dinafară. Că acest mod de gândire are efecte dramatice în
fenotipul uman, as putea zice chiar în genotip, nu mai e
niciun secret. Succesul economic al Chinei de azi şi al
Japoniei de ieri rezidă şi într-o manieră diferită de a per-
cepe lumea, mult mai eficientă aş putea spune. Ultima vi-
zită la restaurantul Lao Beijing mi-a dovedit cât de
eficienţi sunt chinezii în exprimare: un simplu „fini? em-
porter?” a înlocuit „est-ce que vous avez fini?” şi „est-ce
que vous voulez emporter ce qu’il vous reste?” În con-
textul dat, numai două cuvinte erau necesare. Un „oui”
scurt a terminat conversaţia.

Taoismul, ca şi Zen de altfel, nu sunt tradiţii care
să inducă extazul, ele nu ajung la răspunsul magic de din-
colo de întrebări. Răspunsul este în dubiul profund ce
rămâne suspendat într-un nimic încărcat cu armonie. Nu
există un sens al separării de obişnuit şi de substanţa ex-
perienţei obişnuite. O iluminare obişnuită la un mister

obişnuit este suficient în Taoism şi Zen. Altfel spus, nu
mai există o diferenţă între capacităţi şi realitate, diferenţă
manifestată prin vanitate.

După ce totul devine la fel dar totuşi nu la fel,
oare cum poate fi acest sens al începutului transmis şi la
alţii? Zenul japonez a luat două forme: una blândă, Soto
Zen, şi una extrem de dură, Rinzai Zen. În ambele curente
se urmăreşte starea de Nimic, Vacuum, Balanţă. Stările nu
sunt definite prin cuvinte pentru că nu există cuvinte care
să le descrie. Dacă acestea ar exista, atunci stările respec-
tive nu ar mai exista. În fond aceste curente indică vecto-
rial starea de dincolo de cuvinte, realitatea cauzală şi nu
cea a efectelor.

În Zen se urmăreşte dizolvarea paradoxului prin
chinuirea minţii în a dezlega construcţii iraţionale, koa-
nuri. Odată ce aceste koanuri se sparg, mintea intră în altă
zonă perceptuală, mult mai armonioasă şi fără restricţii
preconcepute. Demonstraţiile de putere şi rezistenţa
supraomenească a practicanţilor de arte marţiale repre-
zintă doar una din manifestările efectelor acestor spiritu-
alităţi care încearcă să ducă condiţia umană la extrem. Prin
concentrarea într-o singură acţiune într-un timp foarte
scurt omul realizează relativitatea diadei spaţiu-timp, ea
fiind doar un concept mental şi nu o realitate ultimă.

P r a c t i c a
Soto Zen presupune
meditaţii contempla-
tive şi citirea unor
poveşti aproape
copilăreşti. Scopul
lor este de a elibera
mentalul de
condiţionări în
scopul trecerii în
starea de dincolo.
Practica este agre-
abilă, meditativă,
rezultatele includ o
creativitate sporită
dar şi o precizie
mentală demnă de
invidiat.

Rinzai Zen stă la baza artelor marţiale şi pre-
supune meditaţii prelungite în timpul cărora tensiunile
nervoase generate de inconfortul poziţiei sunt eliminate
prin lovirea practicantului cu un băţ (kyosaku). Se spune
că în Japonia aceste lovituri sunt extrem de dure. În Mon-
treal acest lucru se practică doar la cerere şi este destul de
uşor de suportat. Concentrarea asupra unui punct negru pe
un fond alb este modalitatea de a accede la subconştient şi

la contemplarea conţinutului acestuia. Nicio altă acţiune
nu este întreprinsă.

LOCURI DE PRACTICĂ
Taoism

Din păcate, nu am reuşit să ajung la un centru de
taoism în Montreal. O căutare pe internet vă poate indica
uşor unul.

Rinzai Zen
Un centru ţinut de un maestru canadian, Albert

Law, situat la 824 Park Stanley, în Montreal Nord, (514)
388-4518. Centrul oferă sesiuni introductive de o jumătate
de zi. Se practică puţină meditaţie, se pun întrebări. Între-
bat de ce trebuie să ne chinuim atâta cu practicile Rinzai
Zen, maestrul Law a răspuns: „Dacă nu ştim cine suntem,
atunci de ce mai trăim?” - faimosul gnothi seauton
(Cunoaşte-te pe tine însuţi) înscris la Templul lui Apollo
din Delphi ca laitmotiv universal.

Soto Zen
În Montreal sunt mai multe locuri de practică, vă

pot recomanda pe cel din 982 Gilford, (514) 523-1534.
Lipsa de spectaculozitate a mişcării face ca centrele Soto
Zen să fie mai puţin populare şi implicit mai sărace. Totuşi,
puteţi întâlni aici oameni de o calitate sufletească deosebită.

CĂRŢI RECOMANDATE
Tao Te Ching - Lao Tsu
The Tao of Zen - Ray Grigg
The Essential Zen - Tanahashi & Schneider
Zen Teachings - Taisen Desimaru

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com
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Taoism şi Zen

• 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 coman-
dã.

• LARGÃ VARIETATE de salamuri, muschi ti-
gãnesc, ceafã afumatã, coaste, slãninã, cârnati
cabanos, tobã de casã leber, suncã, ciolan afu-
mat etc., toate pregãtite în afumãtoarea noas-
 trã. Mititei proaspeti.

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

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)

LLUUNNII––MMAARRŢŢII––MMIIEERRCCUURRII::  77::0000 ––1199::0000
JJOOII––VVIINNEERRII::  77::0000 ––2200::0000

SSÂÂMMBBÃÃTTÃÃ::  77::0000 ––1188::0000
DDUUMMIINNIICCÃÃ::  77::3300 ––1144::0000

(514)481-4732 • 4670 Decarie
(între Queen Mary şi Cote St Luc road)

Tao şi primul rând din Tao Te Ching

Dogen Zenji, fondatorul şcolii Soto Zen



7632-15e Avenue, Montreal

GEORGE RUSU
Consultant în imigraţie
Diplomat
Acreditat de Ordinul Societăţii
canadiane a consultanţelor în
imigraţie
Traducător agreat
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De câtăva vreme, auzim zilnic pe
toate canalele de comunicaţie
(radio, TV, etc.) faptul că situaţia
economică a Statelor Unite se
deteriorează şi că următoarea
ţară care ar putea fi afectată
(mai mult sau mai puţin) este
Canada. Dacă aceasta atmos-
feră v-a creat „fluturi în
stomac”, citiţi acest articol şi cel
din 21 noiembrie.

Termenul recesiune
înseamnă o scădere importantă a
activităţii economice pe o pe-
rioadă mai lungă de timp (în gen-
eral două trimestre consecutive).
Într-o economie de piaţă, succe-
siunea de faze de recesiune şi de
prosperitate este caracteristică
dezvoltării economice.

Recesiunea are diverse
cauze. Una dintre acestea este
acumularea de stocuri de către
întreprinderi, urmată de redu-
cerea producţiei şi şomajul
muncitorilor concediaţi din
cauza lipsei de muncă. Cum
numărul şomerilor creşte în
această perioadă, cantitatea de
bunuri care ar fi trebuit
cumpărată de aceştia scade, pen-
tru că şi veniturile lor scad.
Aceasta spirală a veniturilor şi
cheltuielilor în scădere nu face
decât să deterioreze încrederea în
puterea economică, de unde
rezultă recesiunea. Alte cauze ale
recesiunilor pot fi: catastrofele
naturale (inundaţii, secetă) sau
războaiele comerciale între ţări.

Care ar fi cauzele specifice ale

actualei recesiuni?
Unii specialişti afirmă că ul-
timele două evenimente produse
în Statelor Unite - criza imobi-
liară şi cea a creditului - consti-
tuie cauzele situaţiei economice
cu care vecinii se confruntă.
Criza imobiliară s-a produs din
cauza multitudinii de case noi
construite rapid şi vândute unor
persoane care nu aveau resursele
necesare pentru a-şi putea plăti
ipotecile. Criza creditului s-a
produs din cauza faptului că băn-
cile au devenit mai severe în
acordarea de credit, împru-
mutând deci cu interese mai
mari. Creşterea intereselor a
diminuat investiţiile compani-
ilor, ceea ce în retur a redus ve-
niturile băncilor. Acest lanţ a fost
inevitabil.

Economia americană ar putea
evita recesiunea?
Posibil. Rezerva federală ameri-
cană a anunţat reducerea
dobânzilor pentru a stimula dez-
voltarea economică. Con-
secinţele acestei reduceri sunt
deprecierea dolarului american şi
creşterea volumului de bunuri şi
servicii exportate, ceea ce ar
putea relansa economia ameri-
cană.

Canada şi Quebecul vor fi afec-
tate mult, puţin sau deloc?
O vorba veche spune că „în mo-
mentul în care US strănută,
Canada are deja gripă”. Mulţi
economişti de prestigiu afirmă
însă că aici recesiunea poate fi

evitată. Iată argumentele lor:
economia interioară este puter-
nică, guvernul a anunţat diverse
reduceri de taxe şi impozite
(acestea ar motiva consumatorii
să cumpere mai mult), lucrările
rutiere care se desfăşoară pe în-
treg teritoriul Quebecului (gu-
vernul cheltuie pentru a plăti
salariile celor care lucrează pe
aceste şantiere).

Ce companii canadiene vor simţi
recesiunea din plin?
Vor fi afectate mai ales cele care
exportă în Statele Unite.

Ca şi consumatori, ce am putea
face pentru a minimiza impactul
acestei posibile recesiuni sau
încetiniri economice?
Cei care sunt pregătiţi să-şi
cumpere o casă sau cei care reîn-
noiesc vechea ipotecă ar fi de
preferat să opteze pentru
dobânzile variabile. Sperăm că
Banque du Canada va micşora
dobânzile pentru a stimula
economia, ceea ce ar putea re-
duce dobânzile ipotecare.

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

Recesiune ■ Inflaţie ■

Şomaj
• 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, încor-
porare şi demarare de companii.

Cred că sunteţi de acord
cu mine: cumpărarea unei case
reprezintă tranzacţia cea mai
scumpă şi mai importantă din
viaţa dumneavoastră. Din mo-
mentul în care deveniţi propri-
etari, sunteţi responsabili de
întreţinerea şi reparaţiile casei.
De foarte multe ori însă va trebui
să vă aşteptaţi la diferite pro-
bleme, nedepistate înainte de
cumpărare, ale căror reparaţii le
veţi plăti din propriul buzunar.
Din această cauză este foarte im-
portant să descoperiţi cât mai
multe deficienţe posibile ale
imobilului înainte de a face tran-
zacţia finală de achiziţionare.
Evitaţi astfel o serie de costuri

suplimentare. Cum? Apelând cu
încredere la un inspector de case
competent, deoarece aceasta este
una dintre cele mai bune metode
pentru a cunoaşte starea imo-
bilului pe care doriţi să-l
cumpăraţi.

Un inspector de case
face un examen vizual al tuturor
sistemelor (acoperiş, electrici-
tate, izolaţie şi ventilaţie, etc.) şi
componentelor casei. În timpul
inspecţiei, el informează verbal
clientul în legătură cu toate pro-
blemele minore sau majore
găsite. Apoi face un raport scris,
detailat, cu fotografii luate în
timpul inspecţiei, care trebuie
prezentat clientului în cel mai

scurt timp. Pe durata inspecţiei el
trebuie să fie în măsură să
răspundă la orice întrebare a
clientului legată de imobil, pre-
cizând în acelaşi timp care sunt
limitele inspecţiei pentru a evita
orice neînţelegere ulterioară între
el şi cumpărător.

Este foarte important şi
recomandabil ca pe perioada in-
specţiei clientul să fie alături de
inspector pentru a cunoaşte mai
bine viitoarea casă pe care o va
cumpăra.

DANIEL VERCHE
Inspecteur en bâtiment diplômé
(514) 839-5055
info@danverche.ca

Inspecţii de case
Ce face un inspector de case?

Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598

immigration@mediatorcanada.ca www.mediatorcanada.com



SSee  llaannsseeaazzăă  ppee
ppiiaaţţăă  „„ffuummaattuull
lliicchhiidd””  

Cotidianul bri-
tanic Daily Mail
ne informează că
până la sfârşitul
acestui an în
Olanda se va
lansa un nou pro-
dus care se va
numi Liquid
Smoking. Acesta
este făcut din di-
verse ierburi, are
aromă de fructe
şi, potrivit pro-
ducătorilor, oferă
aceleaşi senzaţii
ca o ţigară obiş-
nuită. Chiar dacă
numele ne duce
cu gândul la can-
titatea de nico-
tină, noua băutură
nu conţine aşa

ceva. În schimb, plantele de origine
africană din care Liquid Smoking este fă-
cută produc acelaşi efect de euforie şi re-
laxare ca şi nicotina. Producătorii spun că
nu există o limită de vârstă pentru con-
sumatori, doar că nu ar fi bine ca „fumatul
lichid” să fie practicat de tineri sub 15 ani.
Ambalajul produsului va arăta ca un pa-
chet de ţigări şi va costa 1,88 euro cutia. 

VVaaggooaanneellee  lliinniişşttiiii  
De cele mai multe ori când

mergem cu trenul suntem nevoiţi să as-
cultăm şi convorbirile telefonice ale altor
călători, în detrimentul cititului a ceva in-
teresant, a unei discuţii cu un coleg de

drum sau a aţipitului. Drept urmare,
câteva companii feroviare din Marea Bri-
tanie au introdus în circulaţie aşa numitele
„vagoane liniştite”pentru a face călătoria
cât mai plăcută, fără deranjul telefoniei
mobile. Vagoanele au în construcţia lor un
sistem de bruiaj, împiedicând utilizarea
celularelor. Celor care-şi cumpără bilete
la aceste vagoane li se pune în vedere re-
spectarea regulamentului, care interzice şi
utilizarea de players, aparate video mobile
şi nu în ultimul rând discuţiile cu persoana
alăturată altfel decât în şoaptă. Cu toate că
în Marea Britanie utilizarea aparaturii de
bruiaj a convorbirilor telefonice este in-
terzisă, companiile care au introdus aceste
vagoane au ocolit interdicţia prin regula-
mentul impus celor care vor să călăto-
rească în linişte.

CCeellee  mmaaii  
nneeiinnssppiirraattee  nnuummee
ddee  mmaaşşiinnii  

Desigur că fiecare dintre noi îşi
doreşte o maşină cât mai modernă,

silenţioasă şi cu un consum foarte mic, dar
prea puţini dintre noi ne-am gândit la ce

înseamnă, pe lângă numele firmei pro-
ducătoare, denumirea dată modelului de
maşină. De exemplu: Nova, Pajero,
Corolla, etc. Alegerea unui nume nu este
uşoară deloc, mai ales când te gândeşti că
maşina se va comercializa şi într-o zonă
sau ţară în care numele dat  înseamnă ceva
care poate să reducă substanţial vânzările. 

Primul exemplu este cel de la
Mazda cu modelul numit Laputa, care
înseamnă „prostituată” în spaniolă, denu-
mirea fiind preluată din ,,Călătoriile lui
Gulliver” de Jonathan Swift, numai că
cererea pe piaţă nu a fost conform aştep-
tărilor. Pe locul doi se află cei de la Mi-
tsubishi cu renumitul Pajero, care în
spaniolă înseamnă „onanist”. De aceea în
Spania, şi nu numai, acest model are nu-
mele Montero. Locul trei revine firmei
Nissan care are un model numit Moco,
însemnând tot în spaniolă „muc” (mu-
coasă). Norocul face ca acest model să fie
vândut doar în Japonia, unde numele nu
înseamnă nimic. Tot lui Nissan îi revine şi
locul patru, cu modelul LaCrosse care a
întâmpinat probleme în ţările vorbitoare
de limbă franceză, numele însemnând
„tânăr onanist”. Pe locul al cincilea se gă-
sesc cei de la Chevrolet, cu modelul Nova,

care în spaniolă se tra-
duce cu „nu merge” şi
care din motive lesne de
înţeles a fost greu de
comercializat în ţările
sud-americane. Pe locul
şase se află cei de la
Opel, cu Ascona, nume
ce în limba spaniolă şi
portugheză face referire
la organele genitale fe-
minine. Acelaşi lucru l-
au păţit şi cei de la
Honda, deţinătorii locu-
lui opt, pentru modelul

Fitta care înseamnă vagin. Acum se co-
mercializează sub numele de Fit Sport. Pe

locul nouă se găsesc cei de la Dodge cu
modelul Swinger ceea ce înseamnă
„schimb de parteneri sexuali” iar pe zece
modelul AMC Gremlin, numele reprezen-
tând o creatură mică şi enervantă din fol-
clorul englez.

MMuuzzeeuu  ddee  eedduuccaaţţiiee
sseexxuuaallăă  

În sudul oraşul Guangzhou din
China s-a deschis un muzeu de educaţie
sexuală doar pentru femei, bărbaţii
neavând acces. Acest muzeu oferă vizita-
toarelor o gamă largă de informaţii despre
reproducere, viaţa sexuală şi planificarea
familială. Muzeul a fost deschis prima
dată în Shanghai dar din cauza unui scan-
dal apărut în presă, conducerea muzeului
a hotărât să-l mute la periferia oraşelor.
Zilnic, muzeul este vizitat în medie de 200
de persoane, autorităţile sperând ca pe
această cale tinerele să fie mai bine infor-
mate cu privire la alegerea partenerului şi
la relaţiile din cadrul familiei. . 

FFeettiiţţaa  ccaarree  nnuu
mmăănnâânnccăă  şşii  nnuu
bbeeaa  aappăă    

În regiunea Sharqia din Egipt
trăieşte o fetiţă de 13 ani care a
supravieţuit unei alergii foarte grave. De
un an de zile însă, această fetiţă nu a mai
mâncat nimic şi nici nu a băut apă. Cu
toate acestea, ea arată a fi perfect sănă-
toasă, duce o viaţă normală şi nici nu a
slăbit. O comisie specială formată din
prestigioşi medici egipteni investighează
acest caz ne mai întâlnit până acum.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com
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7070 Henri Julien
(Marché Jean Talon)
Montréal, H2K 1W5
Tel: 514.279.8289

4524 Bélanger Est
(Colţ 30-ième Ave)
Tel: 514.374.6395

CĂUTĂM PARTENERI ŞI POTENŢIALI CUMPĂRĂTORI PENTRU 
LOCAŢIILE EXISTENTE 

514.524.3348; patisseriewawel@videotron.ca

Varietate de pâini de secară, ştrudele, prăjituri şi comenzi pentru
torturi de nuntă. Preţuri engros în toate cele 7 locaţii.

www.wawelpatisserie.com

1413 rue St-Marc
(Ste-Catherine - Centru)

Montréal, H3H 2G4
Tel: 514.938.8388

2543-A Ontario Est
(Metrou Frontenac)
Montréal, H2K 1W5
Tel: 514.524.3348

7401 boul. Newman
(exterior Centre Super C)

Lasalle
Tel: 514.315.7793

5499 Sherbrooke O
(colţ Girouard)

Montréal, H4A 1W1
Tel: 514.483.1042

4301 Wellington
(colţ Gordon)

Verdun, H4G 1W3
Tel: 514.767.7716

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

Mazda Laputa



Lolita Lounge Bar figura pe lista locurilor de
evenimente Idol Concerts de multă vreme, întrucât par-
ticipasem acolo la câteva B-day partiuri ale mai multor
prieteni şi cunoscuţi. În multe cazuri am setat echipa-
mentele de sunet şi lumini, deci putem spune că obişnu-
itul antrenament înaintea unui eveniment organizat de
noi era făcut. Pentru Halloween am preferat opţiunea pri-
vat din meniul principal şi astfel biletele s-au pus în vân-
zare doar membrilor de club Idol Concerts şi apoi
prietenilor şi apropiaţilor lor.

Din experienţa anilor trecuţi am învăţat că nouă
românilor ne place să ne costumăm pentru această seară
însă pe unii dintre participanţi combinaţia Halloween
PrivateParty - Lounge Bar i-a determinat mai degrabă
să îmbrace costume de seară sofisticate în locul
deghizărilor aferente, fie ele şi improvizate. Nu doar
mimând „man at work” am preferat anturajul vrăji-
toarelor băutoare de cocteiluri sofisticate, al îngerilor şi
demonilor, al unor diavoliţe ce-ţi încălzeau berea în sti-
clă prin simpla lor prezenţă lângă tine sau pe ring şi al
eroilor din benzile desenate cărora muşchii li se revăr-
sau peste costum. Ceva mai spre dimineaţă chiar vari-
anta feminină a lui El Lider Maximo avea să ameninţe
asistenţa băutoare de rom&coke cu pistolul ţinut înfipt
ştrengăreşte în pantaloni la spate, mai puţin periculos
decât cuţitul (de unt) din dotare aflat în teaca de pe picior.
Salvarea tuturor a venit doar din schimbarea băuturilor
comandate la bar şi din punch-ul bine vitaminizat cu
vodcă oferit din partea noastră tuturor celor prezenţi.
Asta pe lângă dulciurile la discreţie. Punch-ul serii a fost
binecuvântat de „părintele Daniel”, prezent în premieră
la un eveniment IdolConcerts.

Muzica a fost una de clubbing, selectată şi mi-

xată de DJ Crim, aflat la debut la acest nivel. A fost
urmat de DJ Zero7, revenit la pupitru cu un set special
pentru seara respectivă şi costumat în pilot de F11 cu
decoraţiile la vedere. Răzvan Iscu a furnizat infuzia de
„româneşti” şi tot el a încheiat seara. Deşi pe ring nu s-
a lansat niciun concurs de dans, am remarcat în perma-
nenţă prezenţa unei domnişoare arbitru cu fustiţă ce
îndemna la dans şi voie bună.

Pentru a păstra specificul rubricii noastre, tre-
buie să vă spunem ca Lolita beneficiază de o aşezare ide-
ală pentru mai multe tipuri de evenimente. Cu o
capacitate de 75-100 de persoane, lounge barul situat la
96 Sherbrooke vest poate găzdui evenimente private în
oricare din zilele săptămânii. Programul nu este unul per-
manent ci doar de 3-4 zile pe săptămână, cu precădere
spre weekend deoarece afacerea se desfăşoară mai mult
în familie iar eficienţa e pe primul plan. Dotarea este
aproape completă: pe lângă barul bine aprovizionat pen-
tru a satisface toate cerinţele, există şi o bucătărie ce
poate fi deschisă la cerere, iar pe durata verii, în curtea
interioară, se află o terasă foarte cochetă.

Decorarea a fost făcută de un specialist în de-
sign interior iar materialele folosite sunt de cea mai bună
calitate. Nu lipsesc sistemul de sunet performant,
canapele din piele, plasma display, climatizare şi sistem
de monitorizare video. Toate acestea arată grija proprie-
tarilor faţă de clientelă, care deşi nu este foarte nu-
meroasă, este din ce în ce mai fidelă când vine vorba de
aranjat un eveniment privat.

Pentru toate aceste considerente, Idol Concerts
a semnat un parteneriat cu Lolita Lounge Bar pentru a
organiza împreună mai multe evenimente viitoare.
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Halloween Party la
Lolita Lounge Bar În acest număr vă vom sugera o serie de evenimente un-

derground. Deşi se petrec în cluburi fără notorietate,
aceste evenimente nu sunt mai puţin importante. Ele sunt
produse de tineri dornici de afirmare iar intrarea este ade-
sea gratuită sau contra unei sume simbolice.

Vineri, 7 noiembrie
SO FRESH & SO TIGHT @ Embuscade

Sâmbătă, 8 noiembrie
RTFF @ Coda

Sâmbătă, 15 noiembrie
Party Creativ Rec @ William

Sâmbătă, 15 noiembrie
HOT SHOTS RAIL JAM @ Moncton Coliseum

17-23 noiembrie
Surf Quebec Open @ El Zonte

Sâmbătă, 22 noiembrie
Lancement nouveau site 33mag @ Cabaret Juste Pour
Rire

Sâmbătă, 29 noiembrie
Taxis Hold'em @ Mont Avila

Red Bull Crashed Ice 2009
Atenţie! Au început deja înscrierile oficiale.
www.redbullcrashedice.com

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info: 514- 991- IDOL (4365)

RECOMANDĂRILE
NOASTRE

Robin Williams
Weapons of Self-Destruction

După o absenţă de şase ani, Robin Williams,
deţinătorul a patru premii Golden Globe, a patru premii
Grammy şi a unui Oscar (Good Will Hunting, 1997), se
întoarce la stand-up comedy. În cadrul turneului său
nord-american, Williams va fi la Montreal pe 20 noiem-
brie, la sala Wilfred Pelletier (Place des Arts, 173 Ste-
Catherine ouest). Spectacolul Weapons of
Self-Destruction va pune în valoare binecunoscutul său
umor, incredibila sa energie şi fantasticile sale imitaţii.
Conceput într-o notă mai personală, show-ul abordează
teme variate, de la politică la căsătorie (actorul a trecut
recent printr-un divorţ), la alcoolism şi tehnologie. Cri-
ticile sunt excelente şi se pare că nicicând Williams n-a
fost mai în formă, mai creativ şi mai comic.

Printre cele mai memorabile turnee din cariera
sa se numără An Evening With Robin Williams (1978),
Robin Williams: At The Met (1986) şi Robin Williams
LIVE on Broadway (2002). Ultimul a stabilit noi recor-
duri pentru un show de comedie, în unele cazuri biletele
epuizându-se în numai 30 de minute. În august 2008,
Williams a hotărât să profite de multitudinea de materi-
ale comice furnizate de prezidenţialele americane şi de
ultima şansă de a se amuza pe seama administraţiei
Bush. Pe lângă acest turneu, el va fi prezent pe ecrane în
comedia Old Dogs, cu John Travolta, şi va relua rolul
lui Teddy Roosevelt în Night at the Museum: Battle of
the Smithsonian.
Info: 514-842-2112
www.robinwilliams.com

Sarah Brightman
Symphony Tour

Cunoscută pentru stilul muzical în care îmbină
vocea sa de soprană cu instrumentaţia pop, cântăreaţa
britanică Sarah Brightman se va opri în concert pe 26
noiembrie la Centre Bell (1260 de la Gauchetière ouest)
pentru a-şi promova ultimul său disc intitulat Symphony.

Lansat la începutul acestul an, discul conţine
numeroase duete, printre care unul cu Andrea Bocelli
(Canto Della Terra) şi unul cu starul rock Paul Stanley
(KISS) la piesa I Will Be with You. Stilul abordat de
către talentata cântăreaţă pentru acest album este în pre-
ponderenţă gotic metal şi pop vocal.
Info: 514-790-1245 (Admission)
www.sarah-brightman.com



SPORT1818

Diego Armando Maradona a fost numit noul
antrenor al Argentinei, într-un moment în care această
echipă, una dintre cele mai bune din lume, se află în
criză. Fostul antrenor, Alfio Basile, şi-a dat demisia după
o înfrângere cu Chile, în preliminariile CM 2010, făcând
astfel loc „butoiaşului cosmic” într-un rol inedit, acela
de antrenor. Experienţa lui Diego pe banca tehnică se re-
duce la numai 6 luni, în perioada 1994-1995, deci aparent
această numire este una absolut nebună. Este clar că de-
cizia a fost luată cu inima şi nu cu mintea. General mana-
ger va fi Carlos Bilardo, cel care a condus Argentina şi pe
Maradona la câştigarea Cupei Mondiale în 1986,
sperându-se astfel că se va compensa lipsa de experienţă.
Interesant că Maradona însuşi a fost surprins de această
numire şi a crezut la început că i se face o farsă cu ca-

mera ascunsă. Iată cum un personaj foarte controversat al
fotablului mondial, un înger (genial pe teren, declarat cel
mai bun fotbalist al secolului) şi demon în acelaşi timp
(golul marcat cu mâna contra Angliei la CM din1986,
droguri, petreceri, focuri de armă către ziarişti, din nou
droguri, circ în apariţiile la televiziune), revine în prim
plan cu un scop foarte precis: câştigarea Cupei Mondiale
în Africa de Sud.

Pentru a ne face o idee despre ce gândeşte acum
Maradona, câteva dintre declaraţiile lui sunt destul de re-
levante. În primul rând, el declară că trebuie să fie sigur
că membrii echipei naţionale înţeleg importanţa faptului
de a juca pentru Argentina, că gloria e mult mai impor-
tantă decât banii. În al doilea rând, Diego e convins de
reuşită, deoarece, afirmă el, fotbalul nu s-a schimbat şi nu

există nimic care să-l surprindă. Să susţii
că nimic nu s-a schimbat din anii ‘90, când
el a antrenat ultima dată, e total deplasat.
Să te bazezi pe loialitatea şi dăruirea jucă-
torilor se pare că e ceva specific în fotbalul
argentinian. Asta îmi aminteşte că unii fot-
balişti din ţara tangoului, în frunte cu
Messi, au vrut cu orice preţ să-şi repre-
zinte ţara la Olimpiadă, neţinând cont de
recomandările de la echipele de club, care
le plătesc salarii foarte bune.

Primul test pentru Diego va fi amicalul
cu Scoţia, pe 19 noiembrie, pe Hampden
Park. Apoi în martie anul viitor vor urma

meciurile cu Venezuela şi Bolivia în preliminarii.
Pentru a concluziona, o hotărâre foarte riscantă,

într-un moment de răscruce, care fie îl poate face pe
Maradona din nou erou, fie poate compromite campania
Argentinei la Cupa Mondială.

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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În ţara tangoului antrenorul naţionalei
se alege cu sufletul, nu cu mintea

Dorinel Munteanu, înlocuitorul lui Marius Lăcă-
tuş la Steaua, speră să transmită din energiile lui jucăto-
rilor săi, care se pare că nu prea au chef să joace. Dorinel,
deşi are deja 40 de ani, se află într-o formă fizică şi psi-
hică de invidiat - nimeni nu ar fi surprins dacă ar intra şi
pe teren, pentru a face puţină ordine printre noii săi elevi.

Deţinătorul celor mai multe apariţii în echipa
naţională, 134, nu prea are experienţă sau rezultate glo-
rioase că antrenor. Totuşi, pe unde s-a dus a reuşit să pună
lucrurile în mişcare. Marele impiediment la Steaua va fi
însă chiar cel care l-a angajat, Gigi Becali.

La meciul de debut, „eternul” derby cu Dinamo,
Steaua a dominat în majoritatea timpului, a deschis
scorul în minutul 8 prin Kapetanos, dar a fost egalată în
minutul 82, partida încheindu-se indecis, 1-1. Ade-

văratele examene vor fi însă meciurile din Liga Campi-
onilor, unde Steaua va trebui să mai îndrepte din ima-
ginea şifonată de până acum.

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

La curtea lui Gigi,
antrenorii vin şi pleacă

Mult zgomot
pentru nimic

David Beckham, care este mai mult decât un
jucător de fotbal - un brand, un artist, o personalitate
aparte în lumea fotbalului şi în special în afara lui - este
urmărit de media cu aviditate la fiecare mişcare. Mai nou,
David a ajuns la o intelegere cu AC Milan, unde va fi îm-
prumutat de LA Galaxy pentru 3 luni, adică pe timpul
pauzei competiţionale din MLS. Beckham, 33 de ani,
rămâne foarte talentat şi aduce încă inspiraţie naţionalei
Albionului, dar se află clar la apusul carierei şi e mai
mult interesat de faimă decât de evoluţiile de pe teren.
Chiar dacă va juca foarte puţin la „diavolii roşii”, Milan
tot va câştiga bani din bilete şi publicitate. Deci în ceea
ce-i priveşte pe iubitorii fotbalului, mult zgomot pentru
nimic.

Vorbe de duh
Maestrul Fănuş Neagu, deşi ajuns la venerabila vârstă de
76 de ani, rămâne la fel de inspirat, declarând într-un in-
terviu recent că „Piţurcă nu e botezat cu toată apa, ci doar
cu juma’ de apă”. Asta apropo de imaginea întunecată a
selectionerului, care, tot în vorbele maestrului, conduce
o echipă „posacă şi pierdută”. Scurt şi la subiect…



ÎNCHIRIERI

ANUNŢURI

OFERTE DE MUNCĂ

VÂNZĂRI

Ocazie unică! Vând avantajos ansamblu bar
(lemn masiv) şi canapea extensibilă. Toate
articolele sunt noi şi de cea mai bună cali-
tate! Sunaţi urgent la tel: 450-420-3660

Cea mai mare colecţie de filme româneşti
din Montreal. Peste 400 de tiltluri. Filme is-
torice, comedii, de acţiune, pentru copii,
documentare, sportive. Tel: 514-944-1418.

Job opportunity! Canadian Diamond Mar-
keting looking for people to work for big
commission. Call Margita, 514-830-8906.

Caut şofer clasa 1, cu experienţă, pentru
California în echipă (team).
Tel: 450-975-7557; 514-972-6916

Caut bărbat cu permis de conducere pentru
livrări de produse alimentare în vestul in-
sulei Montreal. Tel: 514-999-2780

Companie de gestiune imobiliară, proprie-
tară de mai multe blocuri de apartamente la
Montreal, caută persoane pentru posturile
următoare:Vopsitori, Adjoint(e) administra-
tive. Info: d-na Lăcrămioara, 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

Căutăm technician(ă) în arhitectură sau ar-
chitect(ă) junior. Minimum 5 ani de expe-
rienţă. Rak & Rak Architectes,
514-731-0099; alex.rak@sympatico.ca.

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.

4 1/2 în Chomedey/Laval, de la 1 dec.
2008, spaţios, luminos, etaj intermediar,
foarte curat, zonă centrală şi liniştită,
aproape de toate serviciile, autobuze locale
şi spre Mtl cu orar regulat, lângă Loblows,
IGA, SuperC, Centre Laval (metrou Mont-
morency) şi Carrefour Laval; lângă aut.
440 şi între A13 şi A15. 620$/ lună, incluse:
2 locuri de parcare exterioară, aragaz,
maşină de spalat şi uscat. Contract până la
30 iunie 2009, posibilitate de prelungire.
514-594-7263 (Chris, engl.sau fr.) sau 450-
688-1128 (ro).

Biserica Ortodoxă Română Naşterea
Maicii Domnului (Laval) invită toţi
românii la săvârşirea Sfintei Liturghii în
fiecare duminică începând cu orele 11:30.
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 in-
vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare
duminică începând cu orele 11:30. 635
boul. des Laurentides (colţ cu Saint Louis,
Laval). Pr. Dan Nicolau: 514-487-6596

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive Sud)
invită credincioşii la următorul program de
slujbe: duminica, 9:30-12:30, utrenia şi
Sfânta Liturghie; miercuri, orele 20:00, slu-
jba Sfântului Maslu; sâmbăta, orele 16:00,
slujba vecerniei. 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: 450-697-9469;
514-241-7913. Program slujbe religioase:
joi, 18:00-20:00; duminica, 9:00-12:00 şi
18:00-20:00.

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

Următoarea apariţie:
21 noiembrie

(data limită pentru dat anunţuri:
16 noiembrie)
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DIVERSE

Turneu de POKER, Bar Internet Sauvé
Info: 514-473-6008

HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regu-
lat de alimentaţie şi odihnă, fă
putină mişcare şi totul va fi bine.

Dragoste: Eşti ocrotit de astre în chestiuni sen-
timentale, deci visele tale cele mai frumoase se
pot împlini chiar acum. Financiar: Vei avea de
făcut faţă multor cheltuieli, dar vei reuşi să te 
descurci.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice
fel! Noiembrie te găseşte într-o
perioadă de depresie sau eşec.

Dragoste: Dragostea se desfăşoară exact după
firea ta: calm, comod, fără răsturnări de situaţie
şi fără noutăţi spectaculoase. Financiar: Li-
mitează-ţi  investiţiile cu risc şi, în general, nu-
ţi lăsa situaţia financiară în mâinile altcuiva.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te simţi tocmai
bine, te preocupă o durere as-
cunsă, dar ţi-e teamă să înfrunţi

realitatea şi să mergi la medic. Dragoste: Acum
dragostea nu prea pare domeniul predilect, dar
atmosfera e mai curând pozitivă în cuplu. Fi-
nanciar: Multe aspecte, anterior neplăcute,
revin acum la normal şi zâmbeşti din nou.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Rezistenţa ta fizică
riscă să scadă dramatic, dar nu te
îngrijora, nu e suficient pentru de-

clanşarea unei boli grave. Dragoste: Comuni-
carea cu partenerul depinde de tine, pentru
primul decan noiembrie se anunţă cel puţin hi-
bernal pe plan sentimental. Financiar: Banii
sunt pe un teren cam agitat, vin, pleacă, iar vin,
iar pleacă… 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ai o vitalitate de in-
vidiat. Dragoste: Nu este timpul
unei discuţii decisive, încearcă să

te gândeşti bine la ce spui, altfel ai putea să-ţi
jigneşti partenerul. Financiar: Banii se adună
greu, dar măcar se adună, asta contează.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Persistă o stare de
oboseală pe care nu ţi-o poţi ex-
plica, după cum există şi riscul de

a contracta o boală contagioasă. Dragoste: Toate
planurile merg prost, te-ai îmbufna şi nu ai crede
în astre, dar din păcate este una dintre cele mai
sumbre perioade. Financiar: Dacă mai amintim
şi de bani, atunci ai tot tabloul negru.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Este sectorul cel mai
sensibil al Balanţelor în această
perioadă, pentru că Saturn în Fe-

cioară primeşte aspecte dizarmonice de la alte
planete. Dragoste: Singurătatea nu îţi prieşte,
deci nu sta acasă aşteptând ca cineva să te cheme
la plimbare. Financiar: Ai făcut în trecut unele
excese care scot la iveală acum consecinţele pro-
priilor tale decizii pripite.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru
cei care au văzut lumina zilei
după 30 octombrie, echilibrul

general poate fi perturbat. Dragoste: Eşti noro-
cosul astrelor, partenerul se poartă cu tine de
parcă ai fi totul pentru el. Financiar: În plan fi-
nanciar este bine să fii mai chibzuit.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru ma-
joritatea nativilor, dacă se odih-
nesc mai mult. Dragoste: Când e

să suferi, suferi, şi lacrimile pot însoţi multe
nopţi pierdute, ducând dorul unei perioade fru-
moase din viata ta. Financiar: Banii sunt mo-
tivul principal de stres. Nu mai ştii ce să faci
pentru a-ţi achita toate datoriile la timp.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Este foarte bine că
acorzi maximă atenţie chiar şi
celor mai mici semnale pe care or-

ganismul tău ţi le transmite. Dragoste: Marte
poate aduce putină picanterie, dar îţi poate prile-
jui şi o mică dispută. Financiar: Banii sunt pe
teren sigur, dai dovadă de multă prudenţă şi nu
iei decizii pripite.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică
scăzută pentru nativii de la sfârşi-
tul lui ianuarie; atenţie la temper-

aturile scăzute. Dragoste: Nu apare nimic nou
în cuplu, te mulţumeşti cu starea de confort
paşnic în care ai ajuns. Financiar: Banii nu sunt
pe un nivel foarte bun, dar, atât cât sunt, eşti
mulţumit şi liniştit.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimic de semnalat pen-
tru majoritatea semnului şi a lunii.
Dragoste: Eşti îndrăgostitul lunii,

răsfăţat în gesturi de tandreţe. Financiar: Ai
cam rămas fără rezerve iar surse noi de venit nu
se prea anunţă, de aceea ar fi bine să laşi orice
cheltuieli majore pentru altădată. 

1. Nouă staţii se află la distanţă egală una de cealaltă pe traseul unui autobuz. Distanţa dintre prima
şi a treia staţie este de 600m. La ce distanţă de prima staţie se află a noua staţie de pe traseu?
A) 1200m  B) 1500m  C) 1800m  D)  2400m  E)  2700m    

2.  Trei membri ai unei familii de iepuri au mâncat împreună 73 de morcovi. Tatăl a mâncat cu 5 mor-
covi mai mult decât mama. Fiul lor Bunny a mâncat 12 morcovi. Câţi morcovi a mâncat mama?
A) 27 B) 28 C) 31 D) 33         E) 56   

3. Adina, Dan, Maria, Iulia şi Mihai au dat câte un exemplu de divizor al lui 2004. Adina a spus 3,
Dan a spus 4, Maria a spus 6, Iulia a spus 8 şi Mihai a spus 12. Care dintre ei a greşit ?
A) Adina   B) Dan       C) Maria    D) Iulia      E) Mihai  

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 16
noiembrie 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la ma-
gazinul Renaud-Bray în valoare de 25$ din partea firmei RIK-LINX COMPUTERS.

Soluţiile concursului din numărul trecut
1.  A, 83 de ani.
2.  C, 108.
3.  C, 600$.

În urma tragerii la sorţi, câştigătorul este Bogdan Şerbănescu.

CCOONNCCUURRSS

AUTO 

Ocazie! Mazda 3 2007, impecabilă, 25.000
km, cedare contract, leasing expirare aprilie
2010, 355$ pe lună, unic utilizator, dotare
completă. Plătesc 2000$ + taxe transfer.
Sunaţi urgent la tel: 450-420-3660

MICA PUBLICITATE

GRATUITĂ. 
Profitaţi!

514-690-8831

în este

CERERI DE MUNCĂ

Şofer profesionist particular, disponibil 7/7
pentru a efectua deplasări long distance sau
court distance. Preţul se negociază în 
funcţie de cerinţă. Sunaţi la 514-562-6172.
Florin.
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