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■ 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.
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Dialog cu dl. Cătălin Cotruţ,
reprezentantul României la
Organizaţia Aeriană Civilă
Internaţională (OACI) cu
sediul la Montreal 
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Rareş Burlacu, Accent Montreal: Ce se mai întâmplă în
lumea asta a aviaţiei civile, d-nule Cotruţ? Sunt tot felul
de iniţiative, de o parte şi de alta a Oceanului
Cătălin Cotruţ, reprezentantul României la Organizaţia
Aeriană Civilă Internaţională: Haideţi să începem cu
spaţiul de unde provenim şi pe care-l reprezint, oarecum,
aici la Organizaţia Aeriană Civilă Internaţională (OACI).
Uniunea Europeană a început acum câţiva ani să-şi con-
struiască instrumentele pentru a implementa şi a avea con-
trolul asupra regulamentelor aviaţiei civile pe care le dă
Parlamentul European. În acest sens, a fost înfiinţată
Agenţia Europeană de Securitate Aeriană (AESA), com-
ponentă de bază în discuţiile cu Federaţia Aeriană de Zbor.
Cu alte cuvinte, acum statele din UE vorbesc pe aceeaşi
limbă cu partenerii externi din aviaţie, ceea ce nu poate
decât să fie benefic pentru România, în contextul actual:
economii la buget, apariţia unui standard de reglementare
unic ce trebuie implementat în egală măsură peste tot şi o
mai mare influenţă acolo unde se iau decizii importante.

Un bun exemplu care să ilustreze avantajele acestei agenţii
este modul în care s-a negociat acordul „cer deschis” între
Canada şi UE. Uniunea a negociat în numele celor 27 de
ţări ce intră în componenţa sa. În plus, AESA se ocupă cu
transpunerea acestor standarde internaţionale, aşa cum sunt
ele cerute de către OACI. AESA îşi dezvoltă sistemul pro-
priu de supraveghere şi în curând o să-şi facă apariţia un
nou sistem de certificare a aeronavelor, comun la nivelul
ţărilor UE. Dacă vreo ţară vrea să-şi diversifice producţia
de avioane, acest organism este responsabil de certificarea
aeronavelor şi nu cum se întâmpla până acum, când re-
spectiva ţară avea posibilitatea să facă individual acest
lucru. Încet dar sigur, agenţia va prelua cât mai multe din
atribuţiile statelor suverane, şi prin urmare se vor realiza,
aşa cum spuneam, economii bugetare semnificative.

RB: Deci rămâne cine poate, cu alte cuvinte…
CC: În viitor, se preconizează doar menţinerea unor agenţii
regionale, în diferite ţări ale Europei. Dacă România va

avea o politică înţeleaptă, atunci ea va fi capabilă să aibă un
astfel de birou la Bucureşti, lărgind în acest fel compe-
tenţele actualei Autorităţi Civile de Zbor. Dacă nu, atunci
acest organism românesc va dispărea pentru că sigur nu vor
fi birouri în fiecare ţară. E foarte posibil să avem astfel de
birouri regionale împărţite pe zone geografice - Centru,
Nord, Sud - exact aşa cum e cazul aici la OACI, unde sun-
tem împărţiţi în funcţie de spaţiile geografice în care se
situează ţările din care provenim. Cehia, Ungaria, Slova-
cia, România şi Slovenia fac parte din aceeaşi comisie. În
consecinţă, cine va avea parte de echipamente moderne în
sectorul aeronautic, cine va avea rezultate bune la audituri,
îşi va păstra locul în această nouă formulă şi implicit per-
sonalul, bugetul, etc. Dacă nu vom fi capabili de aceste per-
formanţe, atunci vom ceda poziţia altor state care vor
îndeplini criteriile respective. Acum se pun bazele pentru
mizele mari ce vor apărea în următoarele decenii în aviaţia
internaţională.

continuare în pagina 6
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„Statele nu mai au voie să subvenţioneze
propriile companii aeriene”
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De aici nu se pleacă
Ai ieşit din avion. Ai tras cu putere aer
în tine. Un gâdilat uşor pe care l-ai
simţit când ai inspirat România după
nouă luni te-a făcut să ştii exact unde ai
ajuns. Acasă. Imediat decizi că trebuie
să rămâi. Dintr-o dată vrei ca singurele
legături cu Montrealul să fie miile de
poze stocate pe computer”.

SORIN ION
Accent Montreal

Nu mai vrei cele cel puţin dois-
prezece ore de zburat spre sau dinspre
Montreal. Nu mai vrei turbulenţele de
deasupra Oceanului Atlantic sau de dea-
supra Alpilor. Nu mai vrei franceză şi
nici engleză. Nu mai vrei zâmbete care
par sculptate, împietrite, încriptate, pe
feţele care se plimbă prin raza ta.

Totul pare să meargă bine. Baga-
jele au ajuns şi ele. Pupăturile de pe faţa
ta sunt mai dulci şi mai calde decât de
obicei. Limba pe care o vorbesc cei din
jur e cea în care tu poţi să zici exact ce-ţi
trece prin cap, să descrii totul în detaliu,
să exprimi, să transformi sentimentele în
cuvinte. Drumul spre casă e liber. Pare că
te aştepta şi s-a eliberat pe moment de
povara zecilor de maşini care se îm-
bulzesc să câştige, să acapareze, să de-
voreze, aşa cum un peşte piranha taie
prada, fiecare centimetru. Pomul plin de
beculeţe, de beteală, de mici moşi cu
barba albă, stă retras într-un colţ al
camerei. Parcă ar fi un copil după ce a
făcut o năzbâtie. Cu zâmbetul şugubăţ
imprimat pe toată faţa. Masa, aşa cum o
ţineai minte. Aşa cum o vedeai înainte să
ajungi în faţa ei. Mămăligă aburindă,
măritată cu smântână având ca plozi nişte
cârnăciori apetisanţi şi nişte fripturi ze-
moase. Toate aşezate unde deja fuseseră
împrăştiate nişte tobă, şunculiţă, brânză
şi murături. Vinul trona, într-o carafă, în

mijloc. Nu mai vrei Tim Horton. Nici
măcar thai-food la toate colţurile de
stradă. Nu mai vrei vinuri din America de
Sud sau din California. Nici din Australia
sau din Africa de Sud. Şi cum te simţi
obosit şi ameţit în acelaşi timp după ce ai
făcut atâta drum şi după ce ai schimbat
fusul orar, nici această stare de high,
oricât de plăcută ar părea, nu vrei să o
mai încerci. Nu mai vrei să fii amorţit de
câte ori schimbi continentul.

Pleci spre mare. Spre Marea
Neagră, acolo unde ţi-ai propus să faci
revelionul. Autostrada e liberă. Nebunia e
spre munte. Pustie. Aşa arată Vama
Veche, mica staţiune cu iz rustic de la
graniţa cu Bulgaria. Plaje goale, multe
cochilii de melci, multe scoici eşuate la
buza malului. Valuri spumoase care cântă
aceeaşi muzică de milioane de ani şi care
se sparg supărate de ţărm, afectate şi ele
de vântul îngheţat care biciuieşte în rafale
tot ce întâlneşte. Primeşti informaţii şi de
la înălţime. Zăpadă, distracţie. Săniuţa
alunecă bine pe pantele nenumărate. Dai
o fugă şi la douăzeci de kilometri la sud.
Eşti în Bulgaria dar vrei să vezi un dome-
niu care a aparţinut familiei regale
româneşti. Limba e cam singurul lucru ce
trădează faptul că ai schimbat ţara.

Nu mai vrei la Mont Tremblant.
Nu mai vrei nici Oceanul Atlantic. Nici
măcar să dai o fugă la sud de Montreal,
de Quebec, şi să te trezeşti acolo unde
doar limba ar trăda faptul că ai schimbat
ţara.

Prietenii roiesc în jurul tău. În-
treabă, descos, glumesc. Nu înţelegeai de
ce toţi vor să rămână, de ce nu vor să
schimbe ţara, de ce nu vor să o ia de la
capăt. Nici nu mai vrei să pricepi. Pentru
că nu mai vrei să schimbi ţara, nu mai
vrei să o iei de la capăt, nu mai vrei să
pleci. Vrei să întrebi, să descoşi şi să
glumeşti cu cei care vor fi, cine ştie când,
cine ştie cum, în aceeaşi situaţie ca şi
tine.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

Sâmbătă, 17 ianuarie, a avut loc
la Galeria Inter Pallas vernisajul expo-
ziţiei de pictură Doreal - Dublă Destinaţie
a poetei şi pictoriţei Carmen Doreal şi
comemorarea naşterii poetului naţional,
Mihai Eminescu. Evenimentul organizat
de Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română
din Quebec în colaborare cu Fundaţia
Română din Montreal s-a bucurat de
prezenţa mai multor artişti din comunitate.

Pe lângă succesul expoziţiei de
pictură şi recitalul poetic oferit în cinstea
lui Mihai Eminescu, evenimentul s-a re-

marcat şi prin expoziţia de bijuterii Poezia
Pământului a poetei Luminiţa Suse din Ot-
tawa. La final, poeta Ionela Manolesco a
comemorat trecerea în nefiinţă a reputatu-
lui sculptor Vasile Gorduz, autorul statuii
lui Eminescu din Piaţa României din Mon-
treal. Imagini ale evenimentului pot fi
văzute pe site-ul ASLRQ, la
www.aslrq.ro/evenimente. Expoziţia Do-
real - Dublă Destinaţie poate fi vizitată
până pe data de 20 martie 2009 la Galeria
Inter Pallas, 3550 Côte-des-Neiges, Mon-
treal. 

OOmmaaggiiuu  ssccuullppttoorruulluuii  VVaassiillee  
GGoorrdduuzz  îînn  PPiiaaţţaa  RRoommâânniieeii

DDuubbllăă  DDeessttiinnaaţţiiee

Frig polar cu vânt şfichiuitor.
Fierbinte însă în sufletele celor peste 40 de
participanţi la ceremonia de pomenire care
a avut loc pe 24 ianuarie în memoria
maestrului Vasile Gorduz (1931-2008),
sculptorul statuii lui Eminescu din Piaţa
României. Evenimentul a avut loc la ini-
ţiativa şi prin grija organismului
Placeromfest. Au fost prezenţi invitaţi
canadieni şi membri ai comunităţii române
din Montreal. Un sobor de preoţi format
din prea-cucernicii părinţi Gheorghe
Chişcă, Nicolae Stoleru, Gheorghe Avram,
Ioan Ceauşu şi diaconul Cătălin Stoleru au

ţinut o emoţionantă ceremonie religioasă.
Primăria Montrealului a fost reprezentată
de un bun prieten al comunităţii noastre,
dl. Marcel Tremblay, membru al Comite-
tului executiv, iar cea a arondismentului
Platou Mont-Royal de d-na Isabel Dos
Santos, consilieră municipală.  Din partea
Consulatului General al României la Mon-
treal a fost prezentă d-na Consul Letiţia
Belivacă, iar din partea ziarului Tribuna
Noastră, d-na Ana-Maria Surugiu.

Astfel, doliul de patruzeci de zile
a fost ridicat de pe umerii statuii lui Emi-
nescu din Piaţa României din Montreal.



Guvernul României umblă încă
într-un picior. Primul membru al cabine-
tului Boc a părăsit corabia după trei săp-
tămâni, şi nu este o victimă a crizei
gazelor. Ministrul de Interne Gabriel
Oprea a căzut din cauza unor lupte intes-
tine greu de explicat în Partidul Social-
Democrat, partidul care a câştigat
alegerile din noiembrie.

Numirea unui vechi „şoarece de
bibliotecă”, Virgil Ardelean, la Direcţia
Informaţiilor din Ministerul de Interne a
declanşat o furtună din care niciun
pesedist nu a ieşit intact. A fost un pretext
cusut cu aţă albă. Ministrul de Interne

Gabriel Oprea susţine neîncetat că nicio-
dată, de când este în PSD, nu a dat dovadă
de indisciplină şi nu a fost în afara par-
tidului. Preşedintele PSD Bucureşti, Ma-
rian Vanghelie, cel mai zgomotos
adversar al lui Oprea, ştia cu anticipaţie
că va fi propus un ministru care să repre-
zinte amintit abia acum, a posteriori, de
rezultatele slabe ale lui Gabriel Oprea în

circumscripţia sa din Ilfov. Oprea strica
imaginea social-democraţilor prin aceea
că era cel mai înstărit membru al cabine-
tului Boc. Probabil liderul social-demo-
crat Mircea Geoană a vrut să lupte şi cu
imaginea PSD, de partid care nu este ca-
pabil să „rupă pisica”, să ducă până la
capăt deciziile radicale. În fine, la o zi
după Gabriel Oprea, a demisionat din
funcţie şi contestatul Ardelean (nu demis
de interimarul Nica, ci doar „în urma unei
discuţii” cu acesta). Ceea ce înseamnă că
noul ministru de interne va trebui să nu-
mească şi un şef al Direcţiei de Infor-
maţii. La Serviciul de Informaţii al MAI
se vehicula, tot la bursa zvonurilor, un
singur nume: Ionel Georgescu, adjunctul
Direcţiei Anticorupţie.

Pentru că despre demisionarii
Oprea şi Virgil Ardelean s-a spus că ar fi
fost oamenii de care Traian Băsescu avea
nevoie în campania prezidenţială din
2009, Oprea (fost prefect al Capitalei în
coabitare chiar cu primarul Băsescu) a
avut grijă să rupă toate legăturile şi
nodurile cu PSD. I se întrevede lui
Gabriel Oprea un viitor politic în partidul
prezidenţial? Lumea vorbeşte.

Rubrică realizată de TUDOR LAVRIC
tudorlavric@accentmontreal.com
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După o lună, coaliţia
a rămas fără ministru
de Interne

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

Gabriel Oprea

Virgil Ardelean, poreclit „Vulpea”



CCoonncceeddiieerrii  llaa  ssttaatt  
Nu de puţine ori românii se roagă

să nu aibă de-a face cu vreo problemă pe
care pentru a o rezolva trebuie să apeleze la
funcţionarii publici. Ba la primărie, ba la fi-
nanţe, în oricare dintre instituţiile statului,
se poate observa mulţimea de funcţionari
care se plimbă cu câte o hârtiuţă ici colo,
cât e ziua de lungă, ţinându-şi nasul pe sus
ca le fie remarcată importanţa în societate
iar când ai de rezolvat o problemă stai la
cozi interminabile sau aştepţi ore sau zile
doar, doar careva dintre plimbăreţi s-o
îndupleca să-ţi dea un răspuns. 

Iată însă că se preconizează
schimbări: Primul ministru Boc a anunţat o
reducere de personal cu 20% în instituţiile
statului. Fiecărui ministru îi va reveni
sarcina de a reduce din personal dar în mod
diferit, în funcţie de importanţa strategică a
activităţilor prestate. Printre primii
ameninţaţi de decizia guvernului se află
bugetarii fără copiii. De cealaltă parte, sunt
scutiţi de căutarea unui alt serviciu anga-
jaţii aflaţi în concediu medical, femeile gra-
vide sau şefii de sindicate. De asemenea,
sunt protejate văduvele sau persoanele di-
vorţate care au copii sau cei pe care îi
despart cel mult trei ani până la pensionare.

Până la aplicarea legii nu cred să
mai fie posibil să faci vreun copil dar cu
siguranţă foarte mulţi vor intra în concedii

medicale pentru a se salva de la dezastru.

CCrriizzaa  ffiinnaanncciiaarrăă
ssppoorreeşşttee  şşoommaajjuull    

Cine a spus că România va fi mai
puţin afectată de criza economică mondi-
ală sau că va trece mai uşor prin ea s-a
cam păcălit. Numărul agenţilor economici
care îşi închid porţile sau îşi restrâng ac-
tivitatea, sporind numărul şomerilor, este
într-o continuă creştere. Numai în judeţul
Bihor, după cum declară şeful AJOFM
(Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă), în ultimele 2 luni s-au
primit notificări privind concedierea a
2.127 de persoane de la 37 de firme.
Acest număr se poate cumula cu cel al
concedierilor efectuate deja, cifra
ajungând undeva la peste 4.000 de per-
soane.

Fraţii Ioan şi Viorel Micula, patronii
lanţurilor de firme European Drinks şi
European Food, au anunţat că vor face
concedieri masive în toate unităţile din
subordine. De asemenea, European Food,
al cărei obiect de activitate este fabricarea
de produse alimentare, va disponibiliza
începând din luna februarie 79 de sa-
lariaţi din totalul de 1453. Potrivit presei
centrale, fraţii Micula s-ar pregăti să con-
cedieze mii de angajaţi din întreaga ţară,
nu numai de la European Food sau Euro-
pean Drinks, dar şi de la Centrul Naţional
Media, întreprinderea de presă care ad-

ministrează posturile de televiziune
Naţional TV, Favorit TV, N24 şi TTV,
precum şi staţiile de radio Favorit FM şi
Naţional FM.  Tot în luna februarie, firma
Leonardo a anunţat ca va da afară 33 din-
tre cei 2 682 de angajaţii, iar alte două so-
cietăți din Oradea se vor închide. Firma
de încălţăminte Enigmatica SRL îşi va
concedia toţi cei 66 de angajaţi, iar Leoco
SRL, care se ocupă cu fabricarea de fire şi
cabluri electrice şi electronice, va
disponibiliza toţi cei 44 de oameni.

AAuuttoossttrraaddaa
TTrraannssiillvvaanniiaa  ddiinn
nnoouu  îînn  ddiissccuuţţiiee  

Radu Berceanu, ministrul Trans-
porturilor, a avut de curând o nouă rundă
de discuţii cu reprezentanţii firmei Bech-
tel, cea care se ocupă de construirea au-
tostrăzii Transilvania. Ministrul le-a
propus oficial americanilor să execute
jumătate de autostradă pe banii lor sau să
„ne elibereze de contract“ pentru kilo-
metrii de la Braşov la Târgu-Mureş. Dacă
şi când vom avea autostradă pe această
porţiune depinde de decizia Bechtel.

La întâlnirea cu Michael Adams,
şeful americanilor pe partea de lucrări
civile, Berceanu a obţinut renunţarea la
plata avansului în acest an. În 2009, mi-
nisterul va depune în contul americanilor
sume lunare mai mici, dar cu o continui-
tate mai mare. De la semnarea contractu-
lui, au plecat de la buget către Bechtel, la
începutul fiecărui an, circa 150 de mi-
lioane de euro drept avans. Cei 42 de kilo-
metri de pe tronsonul Câmpia Turzii -
Gilău vor costa în acest an aproximativ
291 de milioane de euro. Alţi 10 kilometri,

de pe acelaşi tronson, vor fi finalizaţi în
primele luni ale anului viitor. Bechtel va
primi de la stat în acest an peste 432 de
milioane de euro, la care se adaugă alte
sume ce vor fi stabilite ulterior pentru
construcţia a 18 kilometri din tronsonul
3C (Suplacu de Barcău - Mihăileşti).
După stabilirea bugetului, ministerul va
începe şi plata restanţelor către americani,
în valoare de peste 141 de milioane de
euro. Ne punem doar o întrebare: oare
vom avea într-un viitor apropiat o au-
tostradă de care să fim mândri că e bine
făcută şi se circulă în siguranţă?

CCaazzuurriillee  ddee
mmaallpprraaxxiiss  iiaauu
aammppllooaarree    

Tot mai mulţi oameni ajung să se
plângă de neprofesionalismul şi mercan-
tilismul doctorilor, pus adesea pe seama
salariilor prea mici şi a condiţiilor ina-
decvate din cele mai multe spitale din
ţară. Profesioniştii adevăraţi aleg adesea
ori să părăsească sistemul, ori să plece din
ţară pentru salarii motivante şi condiţii de
lucru decente. Realitatea nu justifică însă
cu nimic comportamentul unor medici
care acordă un tratament preferenţial bol-
navilor sau care tratează cu superficiali-
tate anumite cazuri. Acum două
săptămâni, un bărbat de 62 de ani din
judeţul Olt a murit pe holul spitalului
după câteva ore de plimbare de la o secţie
la alta, exact ca în filmul „Moartea d-lui
Lăzărescu”. Cu ceva timp în urmă, o
fetiţă de 4 ani a decedat din cauza negli-
jenţei cadrelor medicale care au supus-o
unei intervenţii stomatologice fără acor-
dul părinţilor şi fără a ţine seama că fetiţa
avusese recent o operaţie de polipi.

Noul ministru al Sănătăţii, Ioan
Bazac, a luat, putem spune, taurul de
coarne şi a declanşat rapid o anchetă, care
a dus la sancţionarea unui mare număr de
cadre medicale, schimbări din funcţii a
unor factori de conducere precum şi des-
facerea contractului de muncă a unui
medic care mai avea antecedente. 

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

Fraţii Micula

Radu Berceanu

Emil Boc
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Când s-a înfiinţat AESA am fost membru în bordul ei de
directori. Până la intrarea României în UE, am fost mem-
bru observator acolo, apoi, ulterior, membru cu drepturi
depline (inclusiv de vot). La fel, am fost membru în Con-
siliul de Conducere al Eurocontrolului, unde aveam
atribuţii de Comisar de Decizie.

Rareş Burlacu, Accent Montreal: În ce măsură expe-
rienţa dobândită prin participarea la aceste organisme
vă ajută la activitatea ce-o desfăşuraţi acum?
Cătălin Cotruţ, reprezentantul României la Organizaţia
Aeriană Civilă Internaţională: E vorba de o anumită
plusvaloare pe care o adaugi în negocierile internaţionale
privind traficul aerian.

RB: Ce e de fapt Eurocontrolul?
CC: Eurocontrolul a început înainte de AESA. Această
agenţie era responsabilă cu reglementarea „designului”
spaţiului aerian, creat astfel pentru buna funcţionare a
fluxului aerian. Fiecare ţară îşi stabilea căile ei aeriene.
Dacă acestea nu sunt bine coordonate cu cele aparţinând
celorlalte ţări, ajungi la un consum de combustibil extrem
de mare, ceea ce e păgubos în transportul aerian
(şi nu numai). Dacă această concordanţă nu este
îndeplinită, atunci există riscul să faci un traseu
de zbor între Istanbul şi Londra, să spunem, în
acelaşi interval de timp ca între Istanbul şi Sin-
gapore! Ideal este să poţi apela la un organism
cum e cel al Eurocontrolului care să-ţi „deseneze”
trasee aeriene economicoase. Un astfel de orga-
nism îşi asumă negocierile pentru discuţiile cu
ţările al căror spaţiu aerian îl foloseşti, ceea ce îţi
înlesneşte operaţiunile de zbor într-o manieră
semnificativă. Printre alte funcţiuni, Eurocon-
trolul era responsabil şi cu supravegherea spaţiu-
lui aerian. În prezent, Comisia Europeană
intenţionează să subordoneze Eurocontrolul
AESA. E greu de anticipat cum se va termina dis-
cuţia privind Eurocontrolul, ce se va întâmpla cu
Biroul de Supraveghere a Zborurilor de la Maas-
tricht. Acolo este una din zonele cu cel mai mare
trafic aerian din lume. Nu e exclus ca o parte din
atribuţii să fie preluate de AESA iar Eurocon-
trolul să rămână cu partea ce se ocupă de ma-
nagementul de trafic, dar nu de regulator şi
controlor de trafic.

RB: Cum se desfăşoară lucrările aici la OACI
atunci când sunt sesiuni cu participare inter-
naţională?
CC: OACI reprezintă, dacă vreţi, organismul
politic mondial în traficul internaţional, locul
unde se iau decizii privind aspectele aviaţiei
civile internaţionale. Ea are rolul de a produce
documente tehnice importante, trimise apoi spre
aprobare nouă, reprezentanţilor ţărilor compo-
nente. Am putea spune că ei sunt corpul tehnic
care lucrează să modifice reglementări de sigu-
ranţa zborului cu diverse grupuri de expertiză din
lumea întreagă. După ce fac turul a aproximativ 190 de
ţări, strâng informaţiile, discută, negociază, ajung la un
punct de vedere comun şi-l trimit mai departe în Con-
siliu. În acest forum urmează iarăşi discuţii, interpelări,
întrebări, fiecare ţară poate adresa astfel de chestiuni,
pentru că nu tot ce trimite spre aprobare Comisia Aeri-
ană rămâne în acel stadiu. Se trece apoi totul prin filtrul
care cerne cel mai mult şi anume Consiliul ICAO. Odată
ajunse aici, propunerile se supun votului, dacă ele sunt
considerate bune trec, dacă nu, sunt respinse. Sunt multe
cazuri în care ele sunt retrimise spre analiză pentru că

ţările, la momentul votului, nu sunt de acord. Aşa se în-
tâmplă când 19 din 36 nu sunt de acord.

RB: La vot, reprezentanţii statelor nu fac decât să pre-
zinte poziţia ţărilor de provenienţă?
CC: Exact. Mai mult, în Consiliul Permanent suntem îm-
părţiţi în diverse comisii. Cea de finanţe, de cooperare
tehnică, de siguranţa zborului, de resurse umane. În
aceste comisii lucrăm şi noi pe anumite documente speci-
fice. Sunt propuneri care se discută în comisii şi apoi ele
ajung, mai departe, spre aprobarea Consiliului. Spre
exemplu, cei de la resurse umane pot veni cu propuneri
legate de angajările ce se fac în instituţie sau de modul în
care se fac antrenamentele personalului navigant. Ulte-
rior, Consiliul poate să vină cu amendamente, să aprobe
sau să respingă anumite propuneri. Au loc discuţii, ne-
gocieri, ajungi la o formă finală. Practic, tot timpul e câte
ceva de făcut. Înainte de Consiliu se negociază intens iar
apoi în timpul unui Consiliu sunt întâlniri multilaterale
non-stop, în care se supun dezbaterii aceste documente.
Dacă o ţară vrea să facă o propunere individuală, atunci
ea începe să facă lobby cu luni de zile înainte de vot.
Diplomaţia îşi intră în drepturi. Din acest motive e bine
să fi reprezentat aici ca ţară, pentru că poţi, prin pârghi-

ile pe care le ai, să-ţi aperi
interesul naţional. Iar apoi
cel de regiune. Aşa se ex-
plică competiţia care dom-
neşte la nivel internaţional.
Orice loc de muncă creat în
aviaţie creează, pe orizon-
tală, alte 4 locuri de muncă!

Ţările care au acest
sector foarte bine dezvoltat,
cum sunt Canada, SUA,
Marea Britanie, Germania,
Singapore, ca să numim
doar câteva, fac investiţii
masive care ulterior aduc
profituri uriaşe din care se
trăieşte bine. Singapore e
cel mai elocvent exemplu.
Pe lângă o flotă de aeronave
moderne investeşte şi-n
transport maritim.

RB: Practic e o placă tur-
nantă pentru Asia.
CC: Poziţia lor geografică
le permite acest lucru.
Folosesc acest concept de
transport: „ce e valabil pe
apă merge şi-n aer” şi au
ajuns departe. Iată, de câţiva
ani buni, Singapore Airlines
e pe primul loc în lume ca şi
companie aeriană!

RB: Cum vedeţi rolul
României în tot acest con-
text?

CC: Din câte am înţeles de la colegii mei, România era
oarecum reactivă la ceea ce se petrece aici, la OACI. Ne
venea câte un document de la OACI şi începeam analiza
lui. Trecea ceva timp până când documentul respectiv era
transpus în practică. Or, în statele cu influenţă, nici măcar
nu era nevoie ca actul să intre în vigoare pentru că
prevederile lui deja, în mare măsură, erau folosite la scară
largă, în mod anticipat. În acest fel celelalte state pur şi
simplu se aliniau din mers la ceea ce vroiau ţările cu
tradiţie. Cei care mai stau încă să studieze diferiţi termeni
(ca să folosesc o metaforă) „oare accountability e acelaşi

lucru cu responsability?” au pierdut trenul din mers.

RB: Ce avantaje ar aduce semnarea unui acord de „cer
deschis” între Canada şi Uniunea Europeană?
CC: Marele avantaj e că statele europene nu vor mai tre-
bui să negocieze individual acorduri de cooperare. Unele
dintre acestea, negociate individual, pot dura şi 10 ani.
În plus, în urma acestor discuţii nu poţi fi sigur că portul
de destinaţie este cel dorit. Nu odată s-a cerut ceva şi s-a
obţinut altceva. Sau, mai există posibilitatea ca anumite
ţări, al căror spaţiu aerian îl foloseşti, să pună condiţii nu
tocmai prielnice dacă vrei să survolezi, să tranzitezi,
spaţiul lor aerian. Prevederile acestui acord dau posibi-
litatea oricărui stat european de a-şi lărgi aria de operare
pe teritoriul Canadei şi invers. Mai rămân de negociat
doar orele de zbor. Acest lucru este valabil inclusiv pen-
tru companii de zbor low-cost care vor să efectueze curse
transoceanice.

RB: Cum se explică absenţa unei curse de zbor directe
între Bucureşti şi Montreal. Au fost discuţii ca ea să fie
reluată?
CC: Cred că e vorba de o problemă de costuri. Preţul
petrolului a crescut în ultimii ani şi atunci rentabilitatea
unei companii în astfel de condiţii e greu de atins. Cal-
culele comerciale sunt nemiloase iar statele, la rândul lor,
au lăsat la o parte strategiile de odinioară în care opera-
torii naţionali erau prezenţi peste tot doar pentru a crea o
imagine bună în ochii publicului. Să nu uităm că regle-
mentările europene presupun interdicţii de subvenţionare
din partea statului a companiilor aeriene (ultimul caz a
fost cu compania Olympic din Grecia). Amenzile prevăd
sume astronomice, sute de milioane de Euro, tocmai ca să
descurajeze astfel de practici. S-a creat şi-un precedent
cu compania grecească care e în pericol de dispariţie din
aceste cauze. Or, în cazul României, ţară mică şi-n tran-
ziţie, statul n-ar mai fi putut sub nicio formă să sprijine
companiile ale căror curse nu se încadrau în parametrii de
performanţă. La asta putem adăuga faptul că există şi o
uzură a aeronavelor care se înregistrează la cele achi-
ziţionate în anii ’90. Între timp au apărut alte generaţii de
avioane, modele cu alte randamente de performanţă. Se
ştie că între coloşii industriali există o permanentă luptă
pentru pieţe, pentru a prezenta modele cât mai fiabile dar
şi costisitoare din punct de vedere financiar. E-adevărat,
afacerile mari ale companiilor se derulează pe zborurile
lungi dar pentru asta trebuie să investeşti mult.

Interviu realizat de RAREŞ BURLACU
raresburlacu@accentmontreal.com
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„Statele nu mai au voie să subvenţioneze
propriile companii aeriene”

„„CCaallccuulleellee  ccoo--
mmeerrcciiaallee  ssuunntt
nneemmiillooaassee  iiaarr
ssttaatteellee,,  llaa  rrâânn--
dduull  lloorr,,  aauu  llăăssaatt
llaa  oo  ppaarrttee  ssttrraattee--
ggiiiillee  ddee  ooddiinnii--
ooaarrăă  îînn  ccaarree
ooppeerraattoorriiii
nnaaţţiioonnaallii  eerraauu
pprreezzeennţţii  ppeessttee
ttoott  ddooaarr  ppeennttrruu  
aa  ccrreeaa  oo  iimmaaggiinnee
bbuunnăă  îînn  oocchhiiii
ppuubblliiccuulluuii..””
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Bombonel serveşte,
Ţiriac primeşte

Marele politician român
Adrian Năstase şi-a adus aminte
pe ultima sută de metri a man-
datului său în 2004 că e şi cel
mai mare vânător al ţării. Drept
care, în calitatea sa de Prim-Mi-
nistru, cu câteva zile înainte de
aniversarea zilei de 23 august, i-
a ieşit pe ţeava puştii Ordonanţa
81 din 2004. Ordonanţa cu pri-
cina reglementează înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
crescătoriilor de vânat şi a com-
plexelor de vânătoare. Pentru
ageamii apar termeni noi, cum ar
fi „extracţia prin împuşcare”.

Primul beneficiar al ac-
tului normativ s-a nimerit să fie
nimeni altul decât tăticuţul drag
şi scump al lui Ion Ion Ţiriac,
primul barosan al ţării.

Până la apariţia celebrei
ordonanţe, cu toţii credeam că
tenismenul cu puşcoace, Ion
Ţiriac, organiza partide de vână-
toare în ţarcul de la Balc. Acesta
era de altfel termenul consacrat
de Legea 205 din 2004. Vână-
toare însemna în baza Legii
vânătorii şi protecţiei fondului
cinegetic, pândirea, căutarea, ur-
mărirea sau hăituirea vânatului
pentru a-l captura sau ucide.

Pentru măcelul pe care-l
face gaşca lui Ţiri (2-300 de
porci mistreţi împuşcaţi în 1-2

zile) trebuia inventaţi alţi termeni
(pe care DEX-ul nu-i avea) şi
găsite alte explicaţii. Aşa a apărut
noul termen „extracţie prin îm-
puşcare” care garantează intrarea
în legalitate, succesul total al

vânătorii şi astfel, toţi barosanii
se pot autointitula vânători.

Cu singura condiţie de-
sigur, să aibă cât mai mulţi ver-
zişori în cont pentru prosperitatea
„onoratei famelii”.

• 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.

Ceauşescu remember
Deunăzi a fost ziua de

naştere a lui Ceaşcă. Slabă miş-
care prin Ghencea. Doar o mână
de înfometaţi s-au mai adunat la
comemorare sperând că vor
primi colivă de la Valentin. Asta
desigur şi pentru că la Bucureşti
nivelul de trai e mai mare ca în
restul ţării.

Dar în mediul rural sără-
cia e cruntă şi nu puţini îl regretă.
Spre exemplu, într-una din
pieţele Dobrogei am întâlnit un
pictor care îşi etala cu mândrie
opera. După cum se observă din
imaginea alăturată, printre
tablourile expuse, alături de
icoane şi picturi cu simbolurile
neamului românesc, Ştefan cel
Mare şi Sfânt, Vlad Ţepeş, Mihai
Eminescu, tronează la loc de cin-
ste şi „Împuşcatu’ ”.

Se pare că urarea
adresată populaţiei de întâiul
marinar al ţării Traian Băsescu:
„Să trăiţi bine!“ s-a dus pe apa
sâmbetei şi-i aşteaptă pe români
la capătul tunelului alături de lu-

miniţa fostului premier Ciorbea.
În realitate, cu politicieni veşnic
puşi pe căpătuială, de când cu aşa
zisa criză oamenii habar n-au ce-
or mânca nu „ci-or bea”. Nu de
alta, dar la ţară, prin mai toate
pivniţele se mai găseşte câte-o
damigeană de zaibăr, care le

aduce aminte românilor de ne-
muritoarele vorbe ale lui Nea
Mărin: „Iasă ăsta? Iasă cu
foarfeca. Grij’ că pătează!”

Rubrică realizată de
MIHAI ANTOCI
mihaiantoci@accentmontreal.com
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Crăciunul. Taromul 212 se îndreaptă în sfârşit spre
casă, după ce venind de la Atena, din cauza ceţii a tre-
buit să se oprească la Sofia şi să înnopteze la Bu-
dapesta. Un obiect neidentificat îi însoţeşte pe o bună
bucată a zborului. Cu gândul la masa de Crăciun,
echipajul îl asemuieşte cu un platou zburător de sar-
male. Radarul îl vede, însă MIG-urile n-au ce să-i facă,
ţinta se putea deplasa cu peste 8000 de km pe oră. La
aterizare, pe lângă ceaţa deasă, îi aşteaptă o altă sur-
priză.

NICK FURDI
Accent Montreal

Plafonul de nori era foarte jos sub noi, astfel că
puteam vedea evoluţia avioanelor de vânătoare
MIG-21. Pe partea stângă au apărut încă două
MIG-uri şi am putut observa flăcările jetului de la

motoare. Foloseau deci „forţajul”, post-combustia care
dubla puterea motorului şi care de regulă se întrebuinţa
pentru depăşirea pragului sonic şi trecerea la zborul super-
sonic. „Diamantul” din faţă era strălucitor reflectând razele
soarelui de jur împrejur. Când avioanele de vânătoare au
ajuns în apropierea lui, cam la jumătatea distanţei dintre
noi şi obiect, acesta a zvâcnit drept în sus cu o viteză in-
credibilă. Am putut vedea clar traseul rachetelor lansate de
avioanele militare care nu aveau viteza necesară să-l ajungă
din urmă şi care câteva secunde mai târziu explodau fără
să-şi atingă ţinta.

„Tarom 212 sunt Bucureşti radar, mai aveţi la
vedere obiectul?” se auzi vocea controlorului de trafic.

„Sunt 212, acum nu-l mai avem la vedere. Cred
că este deasupra noastră la înălţime foarte mare. Nu mai
vedem nici MIG-urile”, răspunse comandantul. Toţi eram
preocupaţi să aflăm ce se întâmplă cu avioanele militare
care ştiam că au plafonul maxim de zbor în jur de 20 km.

„Radarule sunt 212, trecem prin 3000 de metri
către Floreşti, mai ai ţintele pe ecran? Unde sunt faţă de
poziţia noastră?” întrebă comandantul.

„212, obiectul deja a părăsit teritoriul României
către Chişinău. După calculele noastre a atins mai mult de
8000 de km pe oră, iar MIG-urile au fost chemate acasă.
Nu aveau nicio şansă. Le-a dat o rachetă luminoasă în faţă
de i-a orbit după care a accelerat şi s-a dus. Continuaţi
coborârea la nivel 50 (1500 m).

După încheierea conversaţiei cu radarul am în-
ceput să ne pregătim pentru aterizare. Speram să prindem
o „felie” norocoasă. Comandantul se ocupa de avion. Eu îl
secondam şi trebuia să-l anunţ când se vedea pista. Navi-
gatorul era cu ochii pe viteză şi înălţime şi era atent la vânt.
Nea Mătase, mecanicul, se ocupa cu sincronizarea mo-

toarelor iar „piţigoiul” telegrafist era cu ochii pe noi şi cu
urechile pâlnie la radio. Eram la numai două minute de ra-
diofarul Floreşti când radarul ne anunţă că o ţintă cu o
viteză foarte mare venind dinspre est a trecut de Galaţi fără
să răspundă la apelurile radio.

„Tarom 212, viraţi imediat stânga pe cap magnetic
350 de grade. O ţintă neidentificată se apropie cu viteză
mare de poziţia voastră. Pericol de abordaj. Nu ştiu ce
înălţime are. Poate reuşiţi să o vedeţi”, se auzi vocea agitată
a operatorului radar.

„Băi ăsta a venit din nou! I-a păcălit pe militari.
Cine ştie ce urmăreşte? Poate vrea să vadă cum aterizăm
în condiţii de ceaţă. Oricum, noi trebuie să schimbăm cu
radarul de apropiere”, zise comandantul.

Mai aveam doar vreo 300 de metri de coborât şi
intram în plafonul de nori care se continua cu ceaţa de pe
aeroport. Mă uitam de la stânga la dreapta explorând spaţiul
aerian din jurul nostru încercând să dau de acest misterios
trafic.

„Tarom 212, viraţi dreapta pe cap magnetic 060
grade şi coborâţi la 600 metri, sunteţi numărul unu pentru
aterizare pe pista 08. Vizibilitatea se menţine la 600 de
metri iar vântul este uşor de spate cu 2 m/sec. Radarul de
precizie este pregătit şi vă preia pentru dirijarea de precizie
când ajungeţi la 20 de km de aeroport.”

„212 confirmă. Unde este traficul neidentificat?
Intrăm în plafon şi nu o să putem să-l mai vedem”, zise
telegrafistul.

Exact în acel moment am zărit în faţă puţin spre
dreapta o lumină puternică galben-portocalie cu raze pre-

lungi ca un răsărit de soare - numai că la aceea oră
soarele era deja către apus - care ieşea de undeva de
jos din plafonul noros, fără să pot vedea sursa.
„Tarom 212, traficul neidentificat zboară acum cu

viteza de 300 km/oră pe direcţia vest şi este la 30
de km de voi. Nu avem cunoştinţă să existe alt
trafic civil sau militar în zonă. Armata şi aviaţia
militară sunt în alertă. Menţineţi acest cap de zbor
până interceptaţi ILS-ul pentru pista 08 şi anunţaţi.
„Confirmăm instrucţiunile şi vă informez că

înainte de a intra în plafonul noros am observat
ceva ca o sferă luminoasă, dreapta faţă, destul de
departe” spuse comandantul care văzuse lumina pe
care i-o arătasem. „Ne ţineţi la curent cu evoluţia
ţintei.”
„OK. Acum a micşorat viteza şi se apropie de

aeroportul Băneasa. Nu răspunde la apelurile radio,
nici pe frecvenţa de urgenţă. Aviaţia militară
lansează unităţi de vânătoare pentru a vedea despre
ce este vorba. Acum a devenit staţionar ca un eli-

copter. Se află între Băneasa şi Otopeni. Sunteţi la 21 de
km faţă de pistă, aproape pe direcţie. Radarul de precizie vă
are pe ecran, schimbaţi cu ei pe 121.6. Aterizare unsă.”

„Precizia Otopeni, bună ziua. Continuăm pe ILS
pentru pista 08”, anunţă telegrafistul. „Ce mai face obiec-
tul nostru?”

„Salut Tarom 212, sunteţi la 18 km pe direcţie, vă
apropiaţi de panta de coborâre. Pregătiţi cabina pentru ateri-
zare. Obiectul staţionează la 3 km în dreapta pistei de la
Otopeni. Nu pot determina înălţimea căci este în afara fas-
cicolului radar de pantă” se auzi vocea calmă a operatoru-
lui radar.

„212, am început coborârea pe panta de aterizare.
Avem jivraj moderat pe aripi şi la elice”, am informat eu
controlorul radar, timp în care telegrafistul îmi confirma
buna funcţionare a încălzirii electrice pentru elice, aripi şi
ampenaje.

„Bine pe direcţie. Tendinţă de a intra sub panta de
aterizare, reduceţi rata de coborâre. Nu mai confirmaţi in-
strucţiunile. Dacă la înălţimea de luare a deciziei nu vedeţi
luminile sau pista, executaţi ratarea aterizării şi urcaţi la
600 m”

„Nea Mătase, mai bagă ceva cărbuni în motoare
că cică suntem mai jos decât trebuie”, şopti comandantul
către mecanic.

Cu un ochi urmăream ce se întâmplă în cabină iar
cu „patru” ochi încercam să pătrund ceaţa, să pot vedea la
timp pista de aterizare. Nu se vedea nimic în afară de o al-
beaţă densă de parcă zburam în lapte.

„Bine pe pantă, bine pe direcţie. Vântul cu 2
m/sec., vizibilitatea 550-600 m. Sunteţi la 4 km de pistă”,
spuse controlorul calm.

În cabină se auzeau motoarele torcând uniform.
Simţeam cum mi se umezesc tâmplele din cauza creşterii
de adrenalină. Am auzit anunţul de aterizare făcut de şefa
de cabină pentru pasageri în timp ce cu ochii largi deschişi
încercam să disting luminile care ar fi trebuit să apară drept
în faţa botului.

„90 de metri, viteza bună. 80, 70, viteza bună. De-
ci-zi-e 60 de metri”. Era vocea navigatorului ca un
metronom.

„Uşor dreapta-faţă luminile directoare la vedere.
Luminile verzi ale pragului pistei la vedere”, aproape am
strigat eu, urmărind în acelaşi timp manevrele făcute de
Căpitanul Nemo.

Cu o unduire uşoară către stânga şi apoi reducând
regimul motoarelor, avionul a „lins” catifelat pista. Preţ de
câteva secunde nu am fost convins că rulăm pe asfalt. Nu
se simţea nimic, parcă eram încă în aer. Dintr-odată
vizibilitatea s-a redus substanţial şi de abia mai vedeam la
100 m în faţă. Cu greu am găsit calea de rulaj care ducea la
aerogară şi cu greu am descoperit paletele luminoase ale
dispecerului pentru a parca avionul şi a debarca pasagerii.
Aceştia au coborât chiuind şi făcând bezele către coman-
dantul Ganea care le arăta semnul cunoscut de OK. Noi am
predat avionul personalului tehnic şi pe când ne deplasam
către aerogară comentând diferite momente, am îngheţat
din cauza unui bubuit puternic şi a unei luminiscenţe alb-
bleu dinspre zona capitalei. Parcă ar fi explodat ceva. Sau
poate tunase, dar nu erau nori de furtună. Vom vedea noi în
numărul viitor!

nickfurdi@accentmontreal.com

Faţă-n faţă cu o ţintă neidentificată
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Aventura continuă
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Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,
gatului, decolteului si mainilorgatului, decolteului si mainilor
* Fara chirurgie si fara injectii

Tehnologia ELOSTehnologia ELOS
* Imperfectiuni cutanate datorate expunerii la soare
* Pete de batranete
* Cuperoza
* Riduri

Program anticelulita pentru corp VELASHAPEProgram anticelulita pentru corp VELASHAPE
* Fara chirurgie
* Tehnologie ELOS
* Regiunile care pot fi tratate sunt coapsele, fesele,
„aripioarele”, abdomenul, bratele.

CONSULTATIE GRATUITACONSULTATIE GRATUITA

Impozit ■ Declaraţie de venit ■ Sfaturi
Dragi cititori, iată-ne din nou împreună
la începutul unei noi perioade pentru
producerea declaraţiilor de impozit. În
acest articol vom răspunde, ca de obicei,
cititorilor interesaţi de diferitele trata-
mente fiscale, în scopul creşterii
economiilor de impozit şi, implicit, al re-
ducerii impozitului de plată.

SSffaattuurrii
■ Respectaţi termenul limită de produ-
cere a declaraţiei: 30 aprilie pentru
marea majoritate a contribuabililor, 15
iunie pentru lucrătorii autonomi. Atenţie
însă, dacă aveţi de plătit, limita este 30
aprilie.

■ Evitati cheltuielile inutile, precum
plata incompletă a impozitului (solde dû)
până la 30 aprilie. 

■ Reverificaţi dacă aţi ataşat toate relevé-
urile şi păstraţi duplicatele în loc sigur
pentru următorii şase ani. Nu uitaţi fap-
tul că neprezentarea facturilor pentru
cheltuielile deductibile şi a relevé-urilor
la cererea autorităţilor fiscale poate
antrena refuzul cheltuielilor respective,
chiar dacă aţi ataşat originalele în decla-
raţie, căci este responsabilitatea con-
tribuabilului de a le păstra şi de a le
prezenta când este nevoie.

■ Utilizaţi toate deducerile. Ele reduc
venitul brut şi, implicit, pot reduce tranşa
marginală de impozit. Profitaţi la maxim
de deducerea pe care o provoacă in-
vestiţia în REER. Alte deduceri impor-
tante sunt: creditul pentru RRQ/RPC,
pensia alimentară, cheltuielile pentru
închirierea unei căsuţe bancare pentru de-
pozitarea valorilor (coffret bancaire), co-
tizaţiile sindicale şi cotizaţiile la ordinele
profesionale, anumite cheltuieli de mu-
tare (frais de déménagement), cheltuielile
de garde-enfants.

■ Asiguraţi-vă că aţi cerut toate creditele
la care aveţi dreptul. Ele reduc direct fac-
tura fiscală. De exemplu, ca să puteţi
profita la maxim de creditul pentru chel-
tuieli medicale, regrupaţi-le în declaraţia
soţului/soţiei care are veniturile mai mici.
Creditul pentru donaţii creşte atunci când
este mai mare de 200$. Deci, ca să profi-
taţi din plin, puteţi reporta acest credit pe
mai mulţi ani: dacă în fiecare an donaţi
100$, devine avantajos să reportaţi acest
credit primii doi ani şi să-l cereţi în al 3-
lea sau în următorii. Anumite credite,
precum cel în funcţie de vârstă, creditul
pentru persoane handicapate, creditul
pentru cheltuielile de şcolaritate şi credi-
tul pentru studii, pot fi transferate soţu-
lui/soţiei, unui părinte care susţine
financiar un membru al familiei sau pot

fi reportate pentru anii viitori în scopul
reducerii impozitului de plată. 

■ Nu uitaţi să cotizaţi la CELI (cont
bancar de economii non impozabil).
Acest nou instrument de plasament a in-
trat în vigoare de la 1 ianuarie 2009.
Puteţi cotiza până la 5000$/an iar intere-
sele nu sunt impozabile şi nici câştigurile
în capital. Toate tipurile de plasamente
sunt admisibile: CPG, obligaţiuni, acţi-
uni. 

■ Cotizaţi la maxim în REEE, acest in-
strument fiind unul dintre cele mai
cunoscute pentru părinţii care au copii
minori. Pentru a fi deductibilă, data li-
mită de cotizare este 1 ianuarie a fiecărui
an. În afară de faptul că venitul din acest
plasament creşte fără ca să fie impozabil
(până în momentul retragerii), guvernul
subvenţionează aceste plasamente: 20%
federal şi 10% provincial din suma de-
pusă. Familiile care câştigă până la
37.885$ sunt admisibile la programul
Bon d’études canadien. Acest bon oferă o
subvenţie de 500$ în primul an şi 100$
pentru fiecare din anii următori, până la
vârsta de 15 ani a copilului.

TTrruuccuurrii
■ Dacă doriţi să cumparaţi REER, o

puteţi face în orice moment, înainte de 28
februarie. În consecinţă, organizaţi-vă din
timp pentru a nu fi nevoiţi să vă grăbiţi
în ultimul moment. Informaţi-vă şi
alegeţi ceea ce credeţi că este adecvat
nevoilor dumneavoastră. În plus, cu cât
cotizaţi mai devreme, cu atât mai bine,
pentru că aceşti bani nu sunt impozabili
(pentru moment).

■ Nu ezitaţi să cereţi ajutorul unui con-
tabil sau al unui planificator financiar
pentru orice întrebare pe care o aveţi în
legătură cu impozitul pe venit. Nu uitaţi
nici faptul că simpla utilizare a unui logi-
ciel de impozit nu este suficientă pentru a
beneficia de toate creditele care vă sunt
acordate. O utilizare eficace şi avanta-
joasă a acestora presupune cunoaşterea
anumitor reguli fiscale. 

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



Vineri 30 ianuarie 2009Vineri 30 ianuarie 2009 ■■ PAG. 10PAG. 10

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

P
74

48
G

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
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Ca să-mi dreg fiinţa de-atâta preaplin şi sărbătoare
am căutat un alt Montreal, cel al mirării şi ciudăţeniilor. În

AGENDĂ CULTURALĂ

SSppeeccttaaccooll  mmuuzziiccaall
Consiliul Parohial al Bisericii Naşterea Maicii

Domnului din Laval (3544 Chemin du Souvenir, H7V
1X2) în colaborare cu Asociaţia Română din Laval, pre-
zintă duminică, 8 februarie 2009, începând cu orele
13:30 în sala bisericii, spectacolul muzical Omagiu la
aniversare dedicat celebrei soprane Mioara Cortez. De-
talii la www.bisericalaval.com.

CCeerrcc  ddee  lleeccttuurrăă  
Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nicolae

(3044 rue Deslile colţ cu Atwater, H4C 1M9) are bucu-
ria de a vă anunţa crearea unui Cerc de lectură dedicat
tinerilor între 10 şi 16 ani, dirijat de teologul Dragoş
Samoilă, care va avea loc în fiecare duminică între orele
10:30 - 12:30, în sala socială a bisericii. În cadrul cer-
cului de lectură se vor citi şi interpreta lucrări esenţiale
din cultura română şi universală. Orice tânăr iubitor de
cultură este invitat să ia parte.

FFeessttiivvaalluull  TTeemmppss
dd’’iimmaaggeess

Cea de-a patra ediţie a
Festivalul internaţional
Temps d’images va avea
loc la Montreal între 16 şi
28 februarie. Timp de 10
zile, artişti din lumea în-
treagă propun publicului
întâlniri inedite şi variate,
prin intermediul specta-
colelor, instalaţiilor,
proiecţiilor, dezbaterilor,
atelierelor şi nopţilor albe. 

Festivalul are loc în spaţiul Uzinei C, 1345 ave Lalonde,
H2L 5A9. Info: 514-521-4493.

FFeessttiivvaalluull  VVooiixx
dd’’AAmméérriiqquueess

De opt ani, la începutul lunii februarie, Mon-
trealul celebrează the spoken word şi la parole auda-
cieuse. La această ediţie a Festivalului Voix
d’Amériques nu vor lipsi Lupta împotriva limbii de
lemn, Cabaretul DADA suprarealist, cabaretele Shift de
nuit şi spectacolele precum Le Miracle de Brahmine, o
creaţie teatrală inspirată de ştiinţele oculte şi estetica
iluzionismului din secolul XIX. Între 6 şi 13 februarie
2009, Sala Rossa şi Casa del Popolo vor fi, ca de obicei,
cartierul general al festivalului. În ciuda crizei economi-
ce, pentru prima oară anul acesta toate evenimentele
prezentate la Casa del Popolo sunt gratuite. Info:
www.fva.ca.

CCiirrccuull  ddee  mmââiinnee  

În ultimele trei decenii, la fiecare sfârşit de ia-
nuarie, Parisul găzduieşte Le Festival Mondial du Cirque
de Demain. Veritabilă Olimpiadă a circului, acest con-
curs internaţional reuneşte cei mai talentaţi şi promiţători
artişti ai lumii. Pentru a marca aniversarea a 30 de ani
de existenţă a acestui prestigios eveniment, La TOHU a
invitat Festivalul la Montreal pentru o serie de reprezen-
taţii speciale. Jongleri, trapezişti, echilibrişti, cei mai
buni circari din lume vor fi aici de pe 17 până pe 28 fe-
bruarie. Info: www.tohu.ca.
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Ceremonia decernării premiilor Oscar (a 81-a ediţie)
are loc anul acesta în seara din 22 februarie la arhi-
cunoscutul Kodak Theatre din Hollywood, Califor-
nia, şi va fi retransmisă în Canada de postul CTV.

DIANA D
Accent Montreal

Vreau să-ncep cu regretul constatării că filmul
canadian Ce qu’il faut pour vivre n-a fost reţinut pe lista
finală a celor cinci nominalizări din categoria Cel mai bun
film străin. Ştiam sau măcar speram că va trece toate run-
dele de selecţie (au fost înscrise peste 60 de filme) şi chiar
a ajuns între ultimele 9 semifinaliste, însă până la urmă în
competiţie au rămas Departures (Japonia), Waltz with
Bashir (Israel), The Baader Meinhof Complex (Germa-
nia), Revanche (Austria - austriecii şi nemţii au recidivat
după succesul de anul trecut al coproducţiei The Coun-
terfeiters) şi Entre les murs (Franţa, Palme d'Or 2008). Ce
qu’il faut pour vivre (sau The Necessities of Life) n-a
apărut nici măcar pe celebrul sit RottenTomatoes, dar vă
promit că merită toate cele 102 minute. Este istoria sensi-
bilă a unui inuit trimis la începutul anilor ‘50 departe, în
oraşul Quebec, să se trateze de tuberculoză într-un sana-
toriu unde, în cruntă singurătate, redescoperă pârghii noi
şi extraordinare de comunicare cu o lume absolut străină
a cărei limbă franceză nu o înţelege.

Pelicula premiată la Cannes, Entre les murs, m-
a impresionat mai puţin decât mă aşteptam şi deşi proba-
bil extrem de percutantă pentru realităţile Franţei,
zbaterile clasei din liceul parizian defavorizat nu mi-au
produs o mare emoţie, poate pentru că, involuntar sau nu,
relaţionez mai puţin cu realităţile lor şi infinit mai mult
cu tăcerea plină de frumuseţe intensă a unei producţii
canadiene, ca de pildă Away from her.

Haideţi totuşi să privim marea bătălie pentru cel
mai bun film ce se duce umăr la umăr între The Curious

Case of Benjamin Button, unde Brad Pitt îmbătrâneşte în
sens invers, şi Slumdog Millionare, filmul care a înduioşat
pe toată lumea cu orfanul indian care participă la un fel de
„Cine ştie câştigă”. Din cauza lor, celelalte pelicule nomi-
nalizate - Milk, Frost/Nixon şi The Reader - rămân într-un

plan secund şi dacă e să ne luăm după cotaţii şi pariuri,
Slumdog-ul indian va triumfa şi va fi văzut de toată
lumea. E de aşteptat totuşi ca Benjamin Button, cu 13
nominalizări faţă de doar 10 pentru Slumdog, va câştiga
majoritatea premiilor, pentru efecte speciale, costume, etc.

Sigur că vom pune aici lista celor nominalizaţi şi
vom reveni cu comentarii şi critici pe (ne)meritate, dar de-
acum se anunţă că unele filme concurente sunt pur şi sim-
plu culmea irezistibilului. Imposibil să nu ţii pumnii
strânşi pentru Man on Wire, un documentar lung metraj
despre cele 45 de minute petrecute de tânărul francez
Philippe Petit pe o sârmă între cele două turnuri gemene
de la World Trade Center, dansând, plimbându-se şi
respirând aerul rarefiat al înălţimilor pe vremea când
„gemenii” nu erau nici pe jumătate plini de birouri şi
atinseseră culmea publicităţii negative (costuri enorme,
rentabilitate minimă). Pe lângă acest film, în categoria

documentare participă şi camerele de
luat vederi amatoare sechestrate în New
Orleans-ul inundat (Trouble the Water),
grădina comunitară răsărită nefericit în
mahalalele Los Angeles-ului (The Gar-
den), spaţiile privilegiate în însingu-
rarea de la capătul Antarcticii
(Encounters at the End of the World) şi
nenorocirile vieţii din şi afară din Laos
(The Betrayal/Nerakhoon). Categoria
Cel mai bun documentar mi-a fost din-
totdeauna dragă. Mai sunt şi scurt me-
trajele de care nimeni n-a auzit mare
lucru, dar sunt cele mai tari găselniţe,
deja Martorul/Din balconul camerei
336 promite să producă nişte minute
foarte captivante.

Pe urmă starurile: n-am înţeles cum un rol în
Rachel Getting Married (Ann Hathaway) te poate
propulsa între actriţele de statuetă, însă multe s-au mai în-
tâmplat în istoria lungă a Oscarului: laureaţi peste care s-
a aşternut uitarea de a doua zi sau dimpotrivă, ani

încrâncenaţi ca 1995, când de la Shaw-
shank Redemption, trecând prin Patru
nunţi şi-o înmormântare, The Quiz
Show, Pulp Fiction şi Forrest Gump,
toate meritau să câştige. Meryl Streep...
nu cred că mai ştie câte trofee şi menţi-
uni are pe raft şi poate la fel de nemilos
s-o ia înaintea lui Kate Winslet. Despre
Penelope Cruz, e interesant să-i vezi
transpunerea într-un personaj clasic de
fiinţă (fostă soţie) complet nevrozată à
la Woody Allen.

Să ne amintim de Heath
Ledger, nominalizat postum pentru ex-
cepţionalul rol de Joker din Dark
Knight; e destul de greu să câştigi un

Oscar când te-ai stins din viaţă pentru că oamenii uită re-
pede, parcă s-a mai întâmplat o singură dată, prin anii ‘70.
Ar fi frumos ca membrii AMPAS să decidă aşa, cu toate
că Robert Downey Jr. respiră talent, iar Philip Seymour
Hoffman e un uriaş. Foşti parteneri în Before the Devil
Knows You're Dead, Hoffman şi Marisa Tomei (categoria
actriţă în rol secundar) vor trece prin mari emoţii, şi cu
siguranţă toată lumea va aştepta să vadă dacă cei doi
parteneri în viaţa reală, Brad Pitt şi Angelina Jolie, vor lua
ambele statuete pentru cea mai bună interpretare în rol
principal. S-ar distanţa în felul acesta de Mr. & Mrs.
Smith, de care mai bine uităm acum.

S-avem răbdare până la seara Oscarurilor şi să
ne mulţumim deocamdată să vedem cât mai multe din
lista mare a peliculelor nominalizate, plus câteva din su-
fletele ce stau în spatele lor.

dianad@accentmontreal.com

Cursa pentru Oscar
EVENIMENT

CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL
Richard Jenkins - The Visitor
Frank Langella - Frost/Nixon
Sean Penn - Milk
Brad Pitt - The Curious Case of Benjamin Button
Mickey Rourke - The Wrestler
CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR
Josh Brolin - Milk
Robert Downey Jr. - Tropic Thunder
Philip Seymour Hoffman - Doubt
Heath Ledger - The Dark Knight
Michael Shannon - Revolutionary Road
CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL PRINCIPAL
Anne Hathaway - Rachel Getting Married
Angelina Jolie - Changeling
Melissa Leo - Frozen River
Meryl Streep - Doubt
Kate Winslet - The Reader
CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL SECUNDAR

Amy Adams - Doubt
Penélope Cruz - Vicky Cristina Barcelona
Viola Davis - Doubt
Taraji P. Henson - The Curious Case of Benjamin Button
Marisa Tomei - The Wrestler
CEL MAI BUN FILM
The Curious Case of Benjamin Button (Paramount&Warner Bros)
Frost/Nixon (Universal)
Milk (Focus Features)
The Reader (The Weinstein Company)
Slumdog Millionaire (Fox Searchlight)
CEL MAI BUN REGIZOR
The Curious Case of Benjamin Button - David Fincher
Frost/Nixon - Ron Howard
Milk - Gus Van Sant
The Reader - Stephen Daldry
Slumdog Millionaire - Danny Boyle
CEL MAI BUN FILM DE ANIMAŢIE
Bolt (Walt Disney)

Kung Fu Panda (DreamWorks Animation)
WALL-E (Walt Disney)
CEL MAI BUN DOCUMENTAR
The Betrayal (Nerakhoon) - Ellen Kuras, Thavisouk Phrasavath
Encounters at the End of the World - Werner Herzog
The Garden - Scott Hamilton Kennedy
Man on Wire - James Marsh şi Simon Chinn
Trouble the Water - Tia Lessin şi Carl Deal
CEL MAI BUN SCURTMETRAJ
Auf der Strecke (Hamburg Shortfilmagency)
Manon on the Asphalt (La Luna Productions)
New Boy (Network Ireland Television)
The Pig (M & M Production)
Toyland (Mephisto Film)
CEL MAI BUN FILM STRĂIN
The Baader Meinhof Complex - Germania
Entre les murs - Franţa
Departures - Japonia
Revanche - Austria Waltz with Bashir - Israel
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Pe scurt
ACUPUNCTURA, UN PUTERNIC EFECT PLACEBO

Acupunctura este la fel de
eficientă împotriva mi-
grenelor ca medicamentele
analgezice, ea influenţând
psihicul pacienţilor,
potrivit unui studiu realizat
de cercetători britanici şi
americani. Constatarea

respectivă i-a determinat pe oamenii de ştiinţă să afirme
că efectele acupuncturii, indiferent că este tradiţională
sau practicată de amatori, sunt mai degrabă de natură psi-
hică. Această terapie alternativă s-a dovedit la fel de efi-
cientă ca şi calmantele folosite de persoanele care suferă
de migrene, a concluzionat raportul de analiză a 33 de
studii efectuate pe un eşantion de 6.737 de pacienţi. Şi
acupunctura „falsă” a fost aproape la fel de eficientă, iar
acest fapt i-a determinat pe specialişti să afirme că am-
bele metode conţin un puternic efect placebo, care îi face
pe pacienţi să se simtă mai bine, deoarece ei cred că au
parte de un tratament eficient, a explicat Klaus Linde, de
la Centre for Complementary Medicine Research din
cadrul Universităţii Tehnice din Munchen.

METANUL, UN INDICIU CĂ PE MARTE AR EXISTA VIAŢĂ
Un nou indiciu că pe
Marte există viaţă organică
ar fi metanul. Se pre-
supune că organismele, de-
numite metanogene,
trăiesc în apa de sub
gheaţa care acoperă solul
marţian şi degajă tone şi
tone de metan. Pe Pământ,

metanul este produs de vieţuitoare. Cu ajutorul a trei te-
lescoape, cei de la NASA au observat că nivelul de acti-
vitate înregistrat pentru acest gaz este comparabil în
anumite zone ale planetei cu cel de pe Pământ.
„Vieţuitoarele de pe Pământ produc peste 90% din
metanul din atmosferă. Doar restul de 10% este de ori-
gine geochimică”, se arată într-un comunicat al Agenţiei
Spaţiale Americane. Sonda europeană Mars Express a
colectat în 2004 dovezi ale existenţei metanului, dar de-
scoperirile făcute de NASA sunt cel mai bun argument în
favoarea existenţei vieţii marţiene. Expertul britanic Nick
Pope s-a arătat extrem de entuziast fată de noile rezultate.
„Noi doar am zgâriat suprafaţa. Este un lucru absolut
sigur că există viaţă acolo şi că nu suntem singuri”, a
spus acesta.

ATMOSFERA ALTOR PLANETE POATE FI DETECTATĂ DE
PE PĂMÂNT

Două echipe dis-
tincte de cercetători
au raportat că au de-
tectat pentru prima
oară de pe Terra at-
mosfera planetelor
aflate în afara sis-
temului nostru solar,
potrivit unor studii
publicate în Astro-

nomy and Astrophysics, informează AFP. Cele două
cercetări deschid o nouă dimensiune în studierea exo-
planetelor, acele corpuri cereşti greu de detectat, care or-
bitează în jurul stelelor din afara sistemului nostru solar.
Oamenii de ştiinţă au identificat până în prezent aproxi-
mativ 300 de exoplanete, dintre care unele prezintă
condiţii asemănătoare celor care au condus la apariţia
vieţii pe Terra. Printre acestea a fost descoperită o planetă
gigant, de câteva ori mai mare decât Terra, pe care au
numit-o OGLE-TR-56b sau „Jupiter fierbinte”. „Jupiter
fierbinte” reprezintă o clasă de planete de dimensiune
mare, care gravitează pe orbită foarte aproape de steaua
lor. Fiind atât de aproape de stea, cercetătorii consideră
că ele sunt suficient de fierbinţi încât să emită radiaţii în
câmpul optic şi infraroşu, care pot fi detectate de pe Terra

BIOLOGIE MARINĂ

Algele vor salva lumea
Se discută de ani buni despre efectele dezas-

truoase pe care încălzirea globală le are asupra ecosis-
temului planetar dar, în ciuda avertismentelor şi a luărilor
de poziţie ale oamenilor de ştiinţă, industriile poluante con-
tinuă să funcţioneze la capacitate maximă iar măsurile luate
până în prezent se dovedesc insuficiente. O descoperire
senzaţională a cercetătorilor britanici relevă nu doar o posi-
bilă soluţie pentru rezolvarea problemei ci şi modalitatea
prin care Pământul însuşi se poate vindeca de rănile prici-
nuite de nesăbuinţa oamenilor.

Echipa de cercetători de la Leeds University,
aflată la bordul navei HMS Endurance în largul coastelor
Antarcticei, a observat că particule minuscule de fier sunt
eliberate în mare simultan cu topirea gheţurilor cauzată de
creşterea constantă a temperaturii. Aceste particule hrănesc
algele verzi, care se dezvoltă şi absorb dioxidul de carbon
(CO2), apoi se scufundă pe fundul oceanului, capturând ast-
fel gazul dăunător, pentru sute de ani. „Planeta însăşi pare
că vrea să ne salveze”, apreciază conducătorul echipei, prof.
Rob Raiswell.

Ca urmare a acestei descoperiri, un experiment
epocal se va desfăşura în luna februarie în apropierea in-
sulelor britanice South Georgia, situate la circa 1400 km
sud-est de arhipelagul Falkland. Experimentul îşi propune
să verifice dacă fenomenul poate fi accelerat pe cale artifi-
cială, pentru a stopa creşterea emisiilor de carbon. Savanţii
britanici vor folosi câteva tone de sulfură de fier pentru a
genera „înflorirea” artificială a algelor verzi iar inflo-
rescenţa va fi atât de mare încât va fi vizibilă din satelit.

Biologii ştiau deja că eliberarea de fier în ocean
stimulează creşterea algelor dar ONU a interzis „fertilizarea
cu fier” a oceanului după ce organizaţiile de protecţie a
mediului au avertizat că accelerarea forţată, de către om, a
acestui proces natural ar putea avaria grav ecosistemul
fragil al planetei. „Odată cu topirea gheţarilor, în apele
oceanului sunt eliberate particule infinitezimale de fier.
Mecanismul se produce pe cale naturală, la proporţii re-
duse, de milioane de ani, mai ales în mările sudice. În
apropierea Polului deci, cel puţin în această parte a lumii,
nu este periculos”, precizează Raiswell, care a primit ac-
ceptul Organizaţiei Naţiunilor Unite de a derula experi-
mentul. După cum consideră specialiştii, apele reci ale
oceanului planetar, în preajma Polului, ar putea deveni o
veritabilă „fermă” de alge, întrucât ele conţin la ora actuală
o cantitate extrem de scăzută de fier, spre deosebire de alte
mări şi oceane.

Dacă suprafaţa totală a acestei uriaşe întinderi de
apă, de peste 35 milioane kilometri pătraţi, ar fi tratată cu
fier, algele verzi ce se vor dezvolta aici vor ajuta la înde-
părtarea a peste 3,5 gigatone de dioxid de carbon, adică o
optime din toate noxele create anual prin arderea com-
bustibililor fosili, precum petrolul, gazul metan şi căr-
bunele. Totodată, o asemenea cantitate de alge ar fi capabilă
să „captureze” şi să ascundă ulterior pe fundul oceanului
tot dioxidul de carbon emis de termocentralele, gospodări-
ile particulare şi toate autovehiculele existente în India şi
Japonia, ţări cu o industrie în plin avânt şi, în consecinţă,
mari poluanţi ai planetei.

Profesorul Raiswell este de părere că aceasta ar fi
cea mai eficientă soluţie pentru stoparea creşterii tempera-
turii la nivelul globului terestru: „Până acum se credea că
algele au un rol nociv, sufocând alte forme de viaţă şi
ameninţând alte specii de pe Terra. Descoperirea noastră
demonstrează însă că ele ar putea, dimpotrivă, salva pla-
neta de la o apocalipsă climatică”, spune el.
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Masturbarea şi cancerul de prostată
Un studiu realizat de Universitatea din Notting-

ham şi publicat în Jurnalul Britanic de Urologie (BJU)
demonstrează pe cale statistică o corelaţie între frecvenţa
actelor sexuale şi a masturbării şi instalarea cancerului la
prostată în organism, informează publicaţia Popular Sci-

ence. Dar, dacă o cercetare din 2002 apărută în revista de
specialitate Epidemology susţine aceleaşi rezultate, alte
două studii, din 2003 şi 2004, publicate în Jurnalul Asoci-
aţiei Medicale Americane (JAMA), respectiv de Cancer
Council din Australia, arată că masturbarea excesivă şi
sexul chiar reduc considerabil riscurile apariţiei acestei
forme de cancer.

Echipa de cercetare britanică a examinat un grup
de 431 de bărbaţi diagnosticaţi cu cancer la prostată înainte
de vârsta de 60 de ani şi alţi 409 perfect sănătoşi. Din
primul lot, 40% au declarat că s-au masturbat sau au în-
treţinut acte sexuale de cel puţin 20 de ori pe lună după
vârsta de 20 de ani. Acelaşi grup bolnav de cancer a înre-
gistrat un procentaj mai mare şi în ceea ce priveşte bărbaţii
care au avut peste şase partenere de-a lungul vieţii.

În schimb, studiul din 2003 a arătat că riscul can-
cerului la prostată la bărbaţii care ejaculează de cel puţin
20 de ori pe lună este mai scăzut cu 33% decât în cazul
celor care ejaculează de 4-7 ori lunar. Spre deosebire de
studiul din BJU, care a analizat 840 de bărbaţi, cercetarea
din JAMA a contorizat frecvenţa ejaculării la aproape
30.000 de subiecţi. Iar cea australiană a comparat 1.079 de
bolnavi de cancer la prostată cu 1.259 de bărbaţi sănătoşi,
arătând că cei care au ejaculat cel puţin o dată pe zi între
vârsta de 20 şi cea de 30 de ani erau cu peste 30% mai puţin
predispuşi la boala incurabilă. Astfel că un verdict este încă
departe în această privinţă.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
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Nativ din Sri Lanka şi India - Cinnamomum
Zeylanicum - şi din China - Cinnamomum Cassia -
copacul a cărui coajă o folosim sub formă de
scorţişoară face parte din familia Lauraceae.
Scorţişoara este cu mult mai mult decât o mirodenie
folosită în bucătărie. Ea este întrebuinţată de mii de
ani în scopuri medicinale, precum lupta împotriva
cariilor dentare, a infecţiilor urinare sau tratarea pro-
blemelor digestive. Studiile contemporane nu numai
că au confirmat va-loarea scorţişoarei în prevenirea
infecţiilor şi a indigestiilor, dar, în plus, au descoperit
şi alte întrebuinţări terapeutice ale acesteia. Con-
sumând-o în formă naturală, în decocturi sau sub
formă de uleiuri şi tincturi aplicate direct, putem ben-
eficia de multiplele ei proprietăţi medicale:

■ Anticolesterol: Studii preliminare au arătat că doar
o jumătate de linguriţă de scorţişoară pe zi poate
diminua colesterolul „rău” sau fracţiunea LDL a co-
lesterolului total.

■ Antidiabetic: Câteva studii sugerează că
scorţişoara ar putea avea un efect regulator asupra za-
hărului din sânge, făcând această mirodenie benefică
pentru diabetici. Cercetătorii de la Departamentul
Agriculturii din Statele Unite (USDA) au descoperit
că scorţişoara reduce cantitatea de insulină necesară
metabolismului glucozei din sânge.

■ Antiseptic, antiparazitic, antifungal, antitu-
moral: Alte cercetări au concluzionat că scorţişoara
este capabilă să stopeze infecţii fungale ce s-au
dovedit rezistente la tratamentele convenţionale. Un
studiu efectuat în Germania a arătat că scorţişoara are
capacitatea de a elimina complet cauza unor infecţii
urinare şi/sau vaginale. Nu întâmplător numeroase
paste de dinţi sunt aromate cu scorţişoară, un antisep-
tic care ajută la distrugerea bacteriilor cauzatoare de
carii şi paradentoze. De asemenea, într-un studiu pu-
blicat de cercetătorii Departamentului de Agricultură
din Maryland (SUA), scorţişoara a redus proliferarea
celulelor canceroase tipice leucemiei şi limfomei.

■ Anticoagulant: Scorţişoara conţine coumarin, un
anticoagulant natural.

■ Antiartritic: Într-un studiu al Universităţii din
Copenhaga, pacienţii cărora li s-a administrat 1½ lin-
guriţă de scorţişoară combinată cu miere de albine în
fiecare dimineaţă înainte de micul dejun, şi-au ame-
liorat durerile cauzate de artrită în timp de o săp-
tămâna, iar după o lună aceştia puteau merge fără
dureri.

■ Conservant natural: Adăugată în alimente,
scorţişoara inhibă creşterea organismelor bacteriene,
acţionând în acest fel ca un conservant natural.
Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Kansas
(SUA) au descoperit că scorţişoara combate E. Coli
în sucurile nepasteurizate.

■ Stimulant pentru memorie: Un studiu efectuat la
Wheeling Jesuit University din Statele Unite a găsit că
mirosirea acestui condiment are ca efect reducerea
tensiunii nervoase, precum şi îmbunătăţirea funcţiilor
cognitive şi ale memoriei. Echipa de cercetători con-
dusă de Dr. P. Zoladz a găsit că subiecţii care au „in-
halat” scorţişoară au primit scoruri mai bune la
activităţile cognitive - mărirea atenţiei, îmbunăţăţirea
memoriei vizuale şi chinestezice, cât şi a timpului de
procesare a informaţiei.

■ Bogată în nutrienţi: Scorţişoara este bogată în cal-
ciu, fier, magneziu, mangan, fosfor, potasiu, zinc, vi-

taminele A, B1, B2 şi C, conţinând şi multă fibră.

■ Afrodisiac natural: Scorţişoara creează armonie şi
relaxare interioară, întreţinând apetitul sexual. Uleiul
de scorţişoară aplicat cu măsură - o picătură - pe or-
ganele genitale va produce garantat o puternică sti-
mulare sexuală. De asemenea, sexul oral devine mai
„picant” după ce partenera/partenerul ronţăie 1-2 ba-
tonaşe de scorţişoară înainte de consumarea actului.

■ Stimulant al circulaţiei periferice: O senzaţie plă-
cută de căldură interioară cotropeşte corpul când con-
sumăm scorţişoară. Reacţia se explică prin efectul
acestei plante asupra sistemului periferic care se di-
lată şi permite o mai bună circulaţie a sângelui. Astfel,
se pot trata diverse probleme, de la extremităţi reci,
crampe din cauza frigului, crampe menstruale până la
decongestii nazale şi tonificarea rinichilor, a inimii, a
ficatului.

Leacuri (din scorţişoară) până o
să ne lecuim
■ Artrită: Preparaţi o pastă din o parte miere, două
părţi apă călduţă şi o linguriţă de scorţişoară pudră;
masaţi uşor cu acest amestec partea inflamată a cor-
pului. În cele mai multe cazuri durerea dispare în 15
minute. Băut zilnic, un amestec dintr-o ceaşcă de apă
fierbinte, două linguri de miere şi o linguriţă de
scorţişoară pudră, poate vindeca chiar şi artritele cro-
nice. O mixtură compusă dintr-o lingură miere şi o
jumătate de linguriţă de scorţişoară pudră luată înainte
de micul dejun, poate reda libertatea de mişcare chiar
şi artriticilor care nu mai pot umbla.

■ Căderea părului: Cei care suferă de căderea păru-
lui sau început de chelie vor aplica pe cap o pastă
preparată din jumătate de ceaşcă de ulei de măsline
cald, o lingură de miere şi o linguriţă de scorţişoară
pudră. Amestecul se menţine pe cap între 5 şi 15
minute, după care se spală părul.

■ Tulburări stomacale: Folosind miere de albine în
amestec cu pudră de scorţişoară pot fi vindecate din
faşă ulcerul şi nevralgiile stomacale de orice natură.
Cu acelaşi tratament se poate elimina producerea de
gaze, precum şi durerile cauzate de acestea.

■ Acnee: Faceţi o pastă din trei linguri de miere şi o
linguriţă de scorţişoară şi aplicaţi-o pe coşuri înainte
de culcare; spălaţi-vă faţa dimineaţa cu apă caldă.
Dacă repetaţi procedeul zi de zi timp de două săp-
tămâni, coşurile vor dispare pentru totdeauna.

Cuvânt de încheiere: Amintiri
din copilărie

Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gân-
desc la Cuiejdiul meu cel frumos curgător de prin mij-
locul târgului meu natal, Piatra-Neamţ, şi acum îmi
aduc aminte cum mă doftoricea mama în iernile
copilăriei. De cum mă vedea că horcăiam şi aveam
ochii şi nasul cât cepele, imediat se apuca să mă
dreagă cu un leac miraculos: şi unde punea mama la
fiert întru-un ibric nişte vinişor de casă pe care-l aroma
cu beţişoare de scorţişoară şi cuişoare pe care mi-l
dădea să-l sorb cu sfinţenie. Şi uite-aşa mă lepăda
mama de toate cele simptome rele, cum se lepăda
Irinuca lu’ Creangă de cele bube râioase! Şi-am
încălecat pe-o şea şi v-am spus povestea mea. Şi
povestea scorţişoarei.

Rubrică realizată de ALINA MOSCOVICI
alinamoscovici@accentmontreal.com
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Simplu ghid de sănătate

Povestea scorţişoarei



În secolul al 8-lea triburile arabe din Orientul
Mijlociu nu aveau încă o religie sistematizată şi scrisă. Un
tânăr şef de caravană care făcea drumuri dese la Ierusalim
unde învăţa despre creştinism şi iudaism se hotărăşte să
dea o carte poporului său. Întreprinderea nu a fost uşoară,
establishment-ul, ca de obicei, opunându-se oricărei
schimbări pe care nu putea s-o controleze. Prin revelaţii şi
în mai multe etape, Mohamed reuşeşte să închege o carte
mult mai bine structurată decât Biblia sau Talmudul.
Această structurare duce credinciosul mult mai repede la
realizări divine iar credinţa este cimentată mult mai rapid.
În Coran nu există nimic care să nu aibă sens. Toate indi-
caţiile se referă la pericolele conducătoare în Infern şi la a-
titudini care arată drumul spre Paradis. Unele percepte
sociale pot fi discutabile, e.g. „e nevoie de două femei pen-
tru a echivala cuvântul unui bărbat”, dar să nu uitam că e
vorba de o carte scrisă în secolul VIII.

Personajele fundamentale din Coran sunt de ex-
tracţie iudaică: Abraham, Moise, Iacob au acelaşi rol de
ctitori de sistem. În plus, se onorează ca profet şi Isus, îm-
preună cu Maria, dar îi este negată filiaţia divină. Mo-
hamed adaugă proceduri concrete şi limpezi, aproape
imposibil de perfecţionat. Întreaga carte este creaţia unui
singur om şi de aceea este mult mai uşor de urmărit. De-
sigur inspiraţia divină este de necontestat, nu putem dis-
cuta de aceste lucruri fără a avea o conexiune în suprem.

Parcurgându-l, am găsit Coranul foarte interesant
şi mi-am zis ca aş putea să-l adopt ca şi carte sfântă. Ori-
unde îl deschizi e ceva care să te mişte, nicio povaţă nu e
de aruncat sau trivială. Nimic dubios, doar comandamente
clare, neechivoce. M-am întrebat dacă Constantin Brân-
coveanu a făcut o lectură a cărţii înainte de a-şi vedea copii
asasinaţi în faţa lui. Cred că m-aş fi convertit dacă numai
un deget i se tăia copilului meu. Greu de apreciat fa-
natismul din evul mediu.

Islamismul urmăreşte acelaşi scop ca oricare altă
religie sau spiritualitate: anularea contrariilor, anularea
egoului şi intrarea individului într-o zonă de armonie şi
potenţialităţi maxime. Pentru că procesul este dureros de
greu, se fac tot felul de promisiuni care se vor livra la des-

tinaţie. Cele 76 de virgine sunt desigur un simbol, numărul
fiind similar cu infinitul - în arabă cuvântul 76 se pronunţă
asemănător, dacă nu exact, ca şi cuvântul infinit - iar vir-
ginitatea indică puritate, prospeţime. Întreaga gamă de
promisiuni făcute, în toate religiile, are valoare de simbol
şi indică o realitate total diferită de cea pe care omul o
trăieşte în mod curent. Pentru că nu sunt cuvinte care să
descrie această realitate diferită, se folosesc agregate con-
ceptuale.

Contrar aparenţelor, islamismul este o religie li-
berală. Într-un sat poţi găsi patru moschei, fiecare cu
orientarea ei. Ceea ce în creştinism s-a obţinut prin
războaie religioase, în islamism a fost inclus de la început.

Moscheile sunt decorate doar geometric, de parcă
s-ar vrea ca spiritul să nu se stabilizeze într-o formă până
când nu ajunge la Dumnezeu. Desenele sau statuile sunt
total interzise şi aspru pedepsite. Individul este forţat să
sară etapa reprezentărilor materiale. Într-un fel, poate că e
mai eficient. Slujbele se pot ţine în moschei fastuoase, în
camere simple sau în spatele curţii. Ceea ce este important
e ca omul să se oprească de 5 ori pe zi şi să se conecteze
la Dumnezeu prin rugăciune şi prin invocarea unor frag-
mente din Coran. Am găsit acest obicei foarte eficace pen-
tru relaxarea creierului şi regenerarea circuitelor, prin
vehicularea de noţiuni ca: infinit, etern, atotputernic, etc.
Aceste momente de reculegere menţin o vitalitate sporită,
poate în detrimentul altor aspecte, dar ce poate fi mai im-
portant decât elanul vital?

Înainte de slujbă credincioşii se spală pe picioare,
în moschee stau modest pe jos iar ritualul presupune un
soi de frăţie şi comuniune care dau un sentiment aparte.
Am fost la slujbe dar numai însoţit de prietenul meu Amar.

Pur şi simplu dacă nu eşti de-al casei nu ştii ce să faci.
Oricum, a fost cool şi nimeni nu s-a sinchisit de mine.
Exerciţiul cu flexibilizarea coloanei vertebrale, atunci când
credincioşii aşezaţi în linie se apleacă spre pământ citind
din Coran şi atingând pământul, e foarte sănătos iar ati-
tudinea de prosternare în faţa măreţiei creaţiei lui Allah
(Dumnezeu) realizează scopul principal, de externalizare a
gândurilor. Predica ţinută de imam a fost foarte spirituală,
educativă şi s-a vorbit şi în engleză.

În ultimul timp, datorită eficienţei în rezolvarea
problemelor existenţiale, islamismul a devenit popular.
Controversele există desigur dar să nu uităm că islamis-
mul nu are un lider, un calif, sultanul de altădată, că ma-
joritatea ţărilor musulmane sunt în zone aride şi nepropice
vieţii uşoare, că sentimentul asedierii de către occidentali
este bine justificat.

Actuala asociere a islamismului cu terorismul
este deplasată. În Orientul Mijlociu există un conflict activ
iar liderii se folosesc de religie pentru a motiva adepţii
întru ideologie. Nimic nou sub soare. Din perspectiva
războaielor religioase duse de europeni, acţiunile tero-
riştilor de azi par mici copilării. De evitat şi condamnat,
desigur, dar ele nu pot atrage blamarea întregii religii.

LOCURI DE PRACTICĂ
Orice moschee. Cea de pe Clark cu Jean Talon ar

fi o opţiune. Sfatul meu ar fi să mergeţi cu un musulman.
Fiind un ritual participativ, trebuie făcute anumite mişcări.

CĂRŢI RECOMANDATE
Coranul

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com
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Islamismul, o religie foarte structurată

• NOI PRODUSE VENITE DIN ROMÂNIA:
ceaiuri şi siropuri Plafar, Borş Magic cu legume,
cu smântână şi cu tarhon, diferite supe şi ciorbe
instant, muştar obişnuit, iute şi cu hrean, esenţe
de rom şi de vanilie, prafuri Delikat, zahăr vanilat
şi pudră, dropsuri cu diferite arome, gelatină ali-
mentară, pastă de măceşe, miere de salcâm, so-
cată, apă minerală Borsec şi Perla Harghitei.

• PESTE 25 DE FELURI de salate, ciorbe şi mân-
căruri pregătite în bucătăria noastră, murături de
casă, varză acră, borş de tărârţe şi leuştean.

• GAMÃ COMPLETÃ de prăjituri româneşti, cozo-
naci, fursecuri şi saleuri. Colivă la comandă.

• LARGÃ VARIETATE de salamuri, muşchi ţigă-
nesc, ceafă afumată, coaste, slănină, cârnaţi caba-
nos, tobă de casă, lebăr, şuncă, ciolan afumat,
toate preparate în afumătoarea noastră. Mititei
proaspeti.

• LARGÃ VARIETATE de brânzeturi, telemea
de oaie, caşcaval, caş şi urdă proaspătă, brânză
dulce de vacă.

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

Vindem ziare româneşti primite săptămânal
din România (vineri, după orele 16:00)

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

SSÂÂMMBBĂĂTTĂĂ::  77::0000 --1188::0000
DDUUMMIINNIICCĂĂ::  77::3300 --1144::0000

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

Moscheea Profetului (Al-Masjid al-Nabawi), Madina - locul unde
se află mormântul lui Mohamed 

Steagul islamului (Alam al-Islam) sau Shahada (Alam al-Sha-
hada), credoul islamic: „Nu este alt dumnezeu afară de Dum-
nezeu, iar Mohamed este Trimisul Său.” 

Musulmani practicând Salah, rugăciunea islamică.



FFeemmeeiiaa  ddiinn  ppăădduurree      
Poliţia din Berna, capitala

Elveţiei, a fost anunţată de un turist că
într-o pădure din apropiere pare a locui,
de una singură şi în condiţii precare, o fe-
meie. În urma cercetărilor efectuate s-a
descoperit faptul că locatara bordeiului
construit dintr-o umbrelă şi o bucată de
pânză impermeabilă este o nemţoaică
dintr-un sat de lângă Berlin care a fost
dată dispărută în 1997. Gabriele Schulze,
în vârstă acum de 52 de ani, pare a fi într-
o stare bună de sănătate. Iniţial ostilă ideii
de a-şi reîntâlni familia, Gabriele a ac-
ceptat în cele din urmă ca sora sa să vină
să o ia pentru a se întoarce pe meleagurile
natale. Autorităţilor nu le este clar însă
unde a locuit femeia înainte de a se instala
în pădurea elveţiană, deoarece ea a ajuns
acolo doar cu un an în urmă.  

LLooccuuiinnţţăă  îînn  ccaavvoouu  
Un bărbat din judeţul Argeş, pe

nume Ticu Crivăt, şi-a iubit atât de mult
soţia, încât i-a construit un cavou şi
aproape că s-a mutat şi el acolo. În urmă
cu doi ani, inima ei a cedat. Întâi a fost în-
gropată, însă Ticu, dorind să-i respecte
soţiei sale ultima dorinţă, a vândut un petic
de teren şi a demarat construcţia cavoului. 

Când deschizi uşa metalică de la
intrare, ai senzaţia că intri într-o casă.
Cavoul are alarmă şi sistem de suprave-
ghere şi adăposteşte o viaţă de amintiri.
Locul în care se află sicriul este separat
doar de un geam termopan. În cavou, Ticu
a rânduit cu răbdare şi dragoste toate lu-
crurile care i-au rămas de la soţia sa, Vio-
rica. Până şi o pereche de papuci este
frumos aşezată sub un scaun, lângă
pantofii lui. Pe măsuţă a aranjat un ceas şi
un radio iar într-un alt compartiment sunt
rânduite lucruri de toaletă: săpun, spray,
pastă de dinţi şi şampon.Chiar şi pahare de

diferite dimensiuni a adus omul în acest
lăcaş al morţii. Bărbatul, după cum el în-
suşi mărturiseşte, a iubit-o foarte mult pe
Viorica, fiind căsătorit cu ea de 45 de ani,
de la vârsta de 16 ani. Deoarece locuieşte
aproape de cimitir, Ticu îşi petrece mai tot
timpul în cavou, alături de fosta lui
nevastă. 

CCooppiill  nnăăssccuutt  ccuu
ddoouuăă  ccaappeettee          

O femeie din Oradea, mamă a 9
copii, a dat naştere unui făt cu 2 capete.
Copilul s-a născut mort, iar medicii de la
maternitate afirmă că acesta era afectat de
o malformaţie foarte gravă. Pe de altă
parte, durerea mamei e cu atât mai mare cu
cât medicul ginecolog o informase în pe-
rioada sarcinii că urma să aibă gemeni.
Copilul, un băiat, avea două capete lipite
de torace. Nu avea plămâni iar inima era şi
ea deformată. După cum au declarat
medicii, copilul nu avea nici o şansă de
supravieţuire. 

Colegiul medicilor a transmis
familiei că poate să depună o plângere pen-
tru malpraxis împotriva doctorului care a
supravegheat sarcina.

FFoottooggrraaffiiaa  uunnuuii
aattaacc  ddee  ccoorrdd  

Din cele mai vechi timpuri, oa-
menii au fost curioşi să ştie ce se întâmplă
în corpul uman când aceasta suferă din
cauza unei boli sau are un accident. Cu aju-
torul tehnologiei moderne, medicii britanici
au fotografiat inima în timpul unui atac de
cord. Imaginile arată cum reacţionează cor-
dul în cazul unui atac şi vor ajuta la îm-
bunătăţirea tratamentelor pentru bolnavii de
inimă. De asemenea, fotografiile furnizează
medicilor mai multe informaţii despre he-

moragia internă care se produce din cauza
atacului. 

Specialiştii au folosit rezonanţa
magnetică pentru a surprinde imaginile ce
arată hemoragia cauzată de infarct în
cazurile a 15 pacienţi, constatând că hemo-
ragia internă era proporţională cu gravitatea
afecţiunilor cauzate de atacul de cord. Ima-
ginile înfăţişează o secţiune transversală a
muşchiului inimii, iar zona afectată de he-
moragie este colorată în roşu. În timpul unui
atac de cord, sângele rămâne blocat în arteră,
iar oxigenul nu mai ajunge la inimă. 

Bolile cardiovasculare sunt foarte
frecvente în Marea Britanie, unde din cauza
atacului de cord o persoană moare la fiecare
6 minute. 

ŢŢiiggăărrii  ffăărrăă
nniiccoottiinnăă        

Un grup de cercetători japonezi
a descoperit gena care face ca frunzele de
tutun să conţină nicotină. Oamenii de şti-
inţă preocupaţi de combaterea efectelor
negative ale fumatului ştiau deja că
nicotina este secretată de rădăcina
plantelor de tutun, dar este pentru prima
dată când se descoperă gena care se află
la originea transferului substanţei în
frunze. 

Descoperirea acestei gene lasă să
se întrevadă posibilitatea creării unui alt
soi de tutun care să aibă un conţinut redus
de nicotină, reducând dependenţa de
această substanţă la cei care fumează.
Identificarea genei respective poate avea
întrebuinţări în domeniul medical dar şi
în cel agricol. „Ţigările cu un nivel redus
de nicotină riscă să nu se vândă atât de
bine, dar capacitatea de transfer a acestei
gene poate însă ajuta la transportarea unor
substanţe (de natură similară) care pot fi
utilizate ca medicamente“, au explicat
cercetătorii, subliniind că studiul nu este

încă finalizat şi că noi descoperiri ar putea
fi făcute în acest domeniu. 

OO  nneemmţţooaaiiccăă,,  aauu--
ttooaarreeaa  cceelluuii  mmaaii
hhaarrdd  rroommaann  ppoorrnnoo

Cel mai hard roman porno scris de
o femeie aparţine nemţoaicei Charlotte
Roche. Intitulată Wetlands, cartea a stârnit
reacţii puternice, zvonindu-se chiar că unii
cititori au leşinat parcurgând anumie pasaje.
Romanul a fost publicat pentru prima oară
în Germania, anul trecut, şi a devenit singura
carte germană care s-a aflat în fruntea topu-
lui de best-seller mondial de pe site-ul Ama-
zon. Naratorul romanului este Helen, o fată
de 18 ani care oferă cititorilor un subiect
sexual explicit. Potrivit autoarei, ea este o
„eroină care are o atitudine total creativă faţă
de corpul său” şi personajul e oarecum au-
tobiografic. „Bărbaţii cred că pot fi dez-
gustători şi sexuali, iar acum le-am arătat că
şi femeile pot face la fel. Sunt total de acord
cu pornografia”, a declarat Roche.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Charlotte Roche



Agitaţie mare la Montreal weekendul trecut, când
toate vedetele hocheiului au venit în oraş pentru All Star
Game şi activităţile conexe de la Centre Bell. În cafenele,
restaurante, baruri şi cluburi toată lumea vorbea despre
hochei iar în faţa marilor hoteluri, fanii aşteptau înfriguraţi la
propriu şi la figurat apariţia câte unui star. Meciul propriu-
zis nu a fost unul încrâncenat, pentru că nu are şi nici nu va
avea vreodată miză. E jucat pentru spectacol, cu 2-3 viteze
reduse pentru a nu risca accidentări în a doua perioadă a se-
zonului, unde se aprind orgolii şi se numără cu adevărat
banii. Ce rămâne după această partidă? Perpetuarea popu-
larităţii acestui sport, prezenţa a zeci de mii de oameni şi în
special a copiilor în jurul sportivilor, entuziasmul tinerilor şi
al celor mai puţin tineri în arenele de hochei, prestanţa oraşu-
lui gazdă care devine „Capitala hocheiului profesionist” pe
durata evenimentului, intrând astfel în istoria NHL. Toate
aceste activităţi s-au desfăşurat în aer liber, la temperaturi de
-20º sau chiar -30º C, dar din dorinţa imensă de a participa la
un eveniment important, foarte multe persoane au ignorat
acest aspect.

La fel s-a întâmplat şi la cea de-a treia ediţie
Igloofest, desfăşurată în totalitate la exterior, pe cheiul por-
tului. Considerând detaliile organizatorice şi prezenţa nu-
melor din ce în ce mai sonore pe scenă, anul acesta, graţie
importantelor contribuţii din partea sponsorilor, putem spune
că festivalul a ajuns la maturitate.

Ce este Igloofest? Este festivalul de muzică elec-
tronică al iernii la Montreal, care se desfăşoară cu precădere
în luna ianuarie, pe durata a trei weekenduri din care s-au
scurs deja două. Organizatorii sunt piknicarii de la piknic-
electronik, cei care de ani buni organizează concerte la baza
podului Jacques Cartier sau piknicele la cabane à sucre.

Al doilea weekend i-a avut ca protagonişti vineri pe
Modeselektor & Pfadfinderei, Housemeister, Skratch Bastid,
FunkyFalz, VJ Delray, iar sâmbătă pe Tony Rohr, Frivolous,
Bleuchut, VJ Futil, cu participarea extraordinară a lui
Damian Schwartz. Sâmbătă s-au strâns peste 500 de per-
soane în port, toţi plătitori de bilete şi pregătiţi să câştige unul
dintre marile premii oferite la concursurile de costume de
iarna „onepiece” sau la cea mai populară fotografie de pe
Facebook luată de către profesionişti ce-ţi pot cosmetiza al-
bumul foto pentru doar 5$. Aceste activităţi sunt singurele
care se desfăşoară înăuntru, într-unul din pavilioanele por-
tului, pentru a oferi posibilitatea participanţilor de a se
reîncălzi puţin. Tot la interior se găsesc amenajate două
baruri de unde poţi bea vin fiert, ceai, cafea sau băuturi spir-
toase. Alte două baruri şi mai multe radiatoare gigant sunt

amplasate la exterior, pe lângă focurile cu lemne presărate
pe toată suprafaţa sitului. Nu puteau lipsi nici anul acesta
sculpturile de gheaţă şi mai ales igluul, simbolul festivalului,
reprezentat în mai multe forme, care mai de care mai fan-
teziste. Ediţia de anul acesta se bucură de o sonorizare im-
pecabilă asigurata de Solotech, care face diferenţa faţă de
anii precedenţi, când a fost bine dar nu foarte bine. VJ-ii sunt
ceva mai statici în animaţie dar le putem pune prestaţia mai
„îngheţată” pe seama frigului de afară.

Finalul festivalului va alinia starurile acestei ediţii,
pe care le veţi putea vedea vineri sau sâmbătă, începând cu
ora 9:00, preţul unui bilet fiind de 10$/pers./seară. Iată pro-
gramul: vineri, 30 ianuarie - James Holden, Alix, Greg Pid-
cock şi VJ Les Crazy Tapis şi Baillat Cardell & fils. Sâmbătă,
31 ianuarie - Evil Nine, Adam Freeland, Le Matos, Hatch-
matik şi VJ GPG şi M
Avertisment: Echipament adecvat contra frigului şi bună dis-
poziţie absolut necesare!
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All Star Game şi

Pentru a rămâne alături de cei de la Piknicelec-
tronik, vă propunem în această săptămână
două topuri întocmite de ei pentru anul 2008

ce reunesc piese în două categorii: cea electronică,
unde protagonistul serii de sâmbătă, 24 ianuarie, se
găseşte pe prima poziţie şi cea de „toate genurile”,
unde o plăcere deosebită ne face prezenţa trupei Por-
tishead, pentru cei care-şi mai aduc aminte debutul
lor fulminant în ‘91.

TOP 10 2008 - Electronică
1) Damian Schwartz - Party Lovers
2) Lindstrom - Where You Go I Go Too
3) Wighnomy Brothers - Metawuffmischfelge
4) Noisia - Fabric 40
5) Flying Lotus - Los Angeles
6) Shed - Shedding the Past
7) Hercules & Love Affair - Hercules &

Love Affair
8) Loco Dice - 7 Dunham Place
9) Ricardo Villalobos - Vasco
10) Quiet Village - Silent Movie

Menţiuni onorabile pentru Dj/Rupture, Âme, Mini-
logue, Deadbeat, Appleblim-Dubstep Allstars,
Efdemin şi Bruno Pronsato.

TOP 10 2008 - Toate genurile
1) Portishead - Third
2) TV on the Radio - Dear Science
3) Vampire Weekend - Vampire Weekend
4) The Bug - London Zoo
5) Of Montreal - Skeletal Lamping
6) Bonde Do Role - With Lasers
7) Deerhunter - Microcastle/Weird Era Cont.
8) Hot Chip - Made in the Dark
9) Nick Cave & The Bad Seeds - Dig!!! Lazarus

Dig!!!
10) Cut Copy - In Ghost Colours

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



SPORT1717

În plină criză economică, Manchester City con-
tinuă să şocheze lumea fotbalului cu sumele pe care le
oferă pentru a atrage fotbalişti de clasă la echipă. Şeicii
de la Abu Dhabi United Group, proprietarii lui Man-
chester, au încercat cu disperare să-l achiziţioneze pe
brazilianul Kaka, de la AC Milan, pentru suma record de
103 milioane lire sterline. După negocieri foarte intense,
care au culminat cu vizita tatălui jucătorului în Anglia
pentru a perfecta transferul şi cu proteste ale fanilor lui
AC Milan care au cerut jucătorului să rămână în Italia,

Silvio Berlusconi, proprietarul lui Milan, a pus capăt
acestei aventuri. El a declarat că pentru Kaka banii nu
reprezintă totul şi că dorinţa lui este de a nu se transfera.
La rândul sau, tânărul şi talentatul jucător brazilian a de-
clarat că nu i-au trebuit decât 30 de secunde pentru a se
decide să rămână, declaraţie destul de ipocrită ţinând
cont că negocierile se aflau într-un stadiu avansat. În tot
cazul, se pare că Berlusconi şi-a făcut puţină propagandă
electorală, opunându-se acestei mutări şi mulţumindu-i
astfel pe suporteri. În ceea ce-i priveşte pe Manchester
City, poate că în loc să umble după nume mari, de la care
să aştepte minuni, ar trebui să aducă câţiva jucători de
clasă pe posturile cheie, eventual poate şi un antrenor
care să aducă un spirit mai competitiv la club. Nu de alta,
dar nu cred că şeicii cu buzunarele neîncăpătoare sunt
mulţumiţi cu locul 11 în clasament, în ciuda prezenţei
stelei Robinho în atac, achiziţionat în toamnă cu 32.5
milioane de lire de la Real Madrid, până acum singurul
transfer de marcă de la Manchester City.

Apropo de şeici, un alt club englez, Liverpool,
ar putea încăpea pe mâna unor bogătaşi arabi, după ce
unul din co-proprietarii actuali, Tom Hicks, a început ne-
gocierile cu familia Al Kharafi din Kuweit pentru vân-
zarea clubului. Celălalt proprietar al lui Liverpool,
George Gillett, care este printre altele şi principalul in-
vestitor al echipei de hochei Les Canadiens, este înfuriat
de încercarea lui Hicks, care vine după ce însuşi Gillett
a avut tratative eşuate cu familia Al Kharafi anul trecut.
Între timp, Liverpool şchioapătă în campionat şi cedează
locul întâi în favoarea lui Manchestrer United.

Şi încă o dată apropo de şeici, Mirel Rădoi s-a
transferat la Al-Hilal în Arabia Saudită, echipă antrenată
de Cosmin Olăroiu, fostul manager al Stelei. Câteva sute

de suporteri saudiţi l-au aşteptat pe Mirel la aeroport cu
mare entuziasm, chiar dacă era ora 2 noaptea. O afacere
bună din punct de vedere financiar pentru Steaua, care a
primit 6 milioane de euro, cât şi pentru Rădoi, care va
câştiga 1,4 milioane de euro în trei ani. Al-Hilal a fost
antrenată de-a lungul timpului şi de Ilie Balaci şi Anghel
Iordănescu, iar printre jucătorii cunoscuţi care au evoluat
aici se numără brazilianul Rivelino, care a jucat între
1978 şi 1981. Va fi interesant de văzut dacă Rădoi,
jucând la cel mai titrat club din Arabia Saudită, care se
luptă pentru Asia Champions League, va reuşi să se
menţină la un nivel care să-i permită convocarea la
echipa Naţională.
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Ali Baba, Kaka şi cele 103 milioane de lire sterline

Impact Montreal, echipa de fotbal fanion a oraşu-
lui, va juca la stadionul Olimpic pe 25 februarie, de la ora
20:00, meciul tur din sferturile de finală ale Ligii Campi-
onilor CONCACAF. Adversară va fi echipa mexicană San-
tos Laguna, câştigătoare a grupei D de calificare. Impact
l-a pierdut pe atacantul de 24 de ani Byers, care s-a trans-
ferat la San Jose în MLS (Major League Soccer), pentru un
salariu pe care Impact nu şi-a permis să-l plătească jucă-
torului. Nick de Santis, directorul tehnic al echipei, este
însă optimist şi speră să găsească un înlocuitor, tot în MLS,
unde în acest an numărul de jucători înscrişi pe foaia de ar-
bitraj s-a redus de la 28 la 24.

Pentru ca acest meci să se poată desfăşura pe sta-
dionul Olimpic, de altfel singura gazdă posibilă, trebuie să
se îndeplinească anumite condiţii: să nu existe acumulări
de zăpadă sau gheaţă pe acoperişul stadionului sau pe
partea frontală a turnului şi să nu ningă sau să plouă cu

gheaţă în timpul jocului. Deci în primul rând să urăm
echipei Impact noroc cu vremea şi apoi succes pe teren!

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

Stadionul Olimpic
din nou în prim plan

Bute se întoarce
Un alt eveniment sportiv de anvergură la Mon-

treal: Lucian Bute va boxa împotriva columbianului Ful-
gencio Zuniga pentru a-şi apăra titlul de campion
mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF.
Meciul, în 12 runde, va avea loc pe 13 martie la Centre
Bell.

Zuniga este considerat un adversar foarte pe-
riculos, la nivel apropiat de cel a lui Andrade, pe care
Bute l-a învins în octombrie, la capătul unui meci „cu
cântec”. Lucian pare hotărât să-şi repare din imaginea
şifonată după acel meci, prin alegerea unui adversar atât
de puternic, mai ales că Zuniga a fost printre puţinii
boxeri recomandaţi de către Showtime, care deţine drep-
turile de televizare a jocurilor de box în Statele Unite.

Ricardo Kaka

Mirel Rădoi

Lucian Bute
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OFERTE DE MUNCĂ

Job opportunity! Canadian Diamond
Marketing 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

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

CERERI DE MUNCĂ

Caut urgent loc de muncă in domeniul
programare web (dhtml/css, JavaScript,
php, ASP.net, MySQL/as2, as3, Joomla),
Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop. Tel:
514-268-4123.

Tâmplar, asamblez mobilă la domiciliul
clientului, montez blaturi de bucătarie
(comptoirs), fac diverse reparaţii de tâm-
plărie. Tel: 514-343-0462; 514-692-0462.

Amenajări interioare/renovări. Pentru un
serviciu de calitate şi un preţ foarte bun,
contactaţi-mă. Dănuţ Bancu, tel: 450-627-
3899.

Doamnă româncă, 52 de ani, îngrijesc
copil la domiciliul meu (CDN) sau al
copilului. Informaţii la: 514-739-8348.

Şofer profesionist, 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.

AUTO

Vând 4 jenţi noi de 17' pentru Mercedes.
Tel: 514-731-7770.

Vând DODGE RAM 1500 4.7l, 212.000
km, an 2002. Preţ 4750$, negociabil.
Tel: 514-961-3855.

KIA MAGENTIS LX V6 2007
(cumpărată în septembrie 2006), 2,7 l, 185
cp, 25000 km, excelentă stare, proprietar
nefumător, schimb ulei gratuit la conce-
sionar transferabil noului proprietar, auto-
matic 5 viteze. 15.000$. Motivul vânzării:
mutare în Europa. Tel: 514-331-2175.

Următoarea apariţie:
13 februarie

(data limită pentru dat
anunţuri:

8 februarie)

ÎNCHIRIERI

Condo de lux, 4 ½, 1000 pi2, Centre Ville
(Crescent), la 100 m de staţia de metrou
Lucien L’Allier. Impecabil, frumos, şemi-
neu, garaj, 1650$/lună. 514-937-7447.

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.

ANUNŢURI

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 pro-
gram de slujbe: duminica, 9:30-12:30,
utrenia şi Sfânta Liturghie; miercuri, orele
20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta,
orele 16:00, slujba vecerniei. Adresa:
2000 boul Marie, Longueuil (Saint-Hu-
bert), 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 reli-
gioase: joi, 18:00-20:00; duminică,
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 Denonville,Ville-Emard (Mtl), H4E
1M8 (metrou Monk, autobuz 36 direcţia
nord, a 4-a staţie). Pr. Gheorghe Avram:
514-745-7565;
www.sfantamariamica.org

MICA PUBLICITATE

GRATUITĂ.
Profitaţi!

514-690-8831

în este

Doamnă agreabilă, doresc să cunosc domn
între 40-55 de ani, serios, stilat, iubitor de
călătorii şi activităţi sportive în vederea
unei relaţii stabile. ramona.eu@gmail.com

Tânăr drăguţ, situaţie deosebită, caut re-
laţie prietenie-căsătorie cu dom-
nişoară/doamnă între 18 şi 38 de ani.
Aştept mesajul dumneavoastră la
georgedragut@rocketmail.com

Divorţat, 35 de ani, fără obligaţii, doresc
să-mi întemeiez o familie alături de o
doamnă sinceră, serioasă, maxim 30 de
ani, nefumătoare. m_mircea@ymail.com

VÂNZĂRI

Vând avantajos cartuşe de imprimantă laser
color, timbre de colecţie şi accesorii erotice.
Tel: 514-230-6945 sau rmail:
patapat32@yahoo.ca.

Vând (lichidez) diverse obiecte electrocas-
nice şi de mobilă (dormitor, ecran plat cal-
culator, TV Philips, dezumidificator, aparat
aer condiţionat portabil, frigider, aragaz,
etc.). Motivul vânzării: mutare în Europa.
Tel: 514-331-2175.

O ocazie unică, condo disponibil în triplex
nou, situat la 50 m de canalul Lachine, arhi-
tectură stil european în cărămidă şi piatră,
foarte spaţios, 1260 pi2, înălţime de 9 pi-
cioare, recuperator de caldură şi aer
condiţionat, 2 camere de dormit, 2 săli de
baie, bucătarie din lemn importată din SUA,
mare sufragerie şi salon, două mari bal-
coane, sală de lavaj, un loc de parcare şi de-
bara la subsol. Telefonaţi la Sandu:
514-219-6562, Me-Ra Developpement Inc

Cea mai mare colecţie de filme româneşti
din Montreal. Peste 400 de filme istorice,
comedii, de acţiune, pentru copii, docu-
mentare, sportive. Tel: 514-944-1418.

www.accentmontreal.com

MATRIMONIALE

Cum puteţi primi răspuns la
orice întrebare personala?

Dragoste, destin, carieră, soluţii
de iesire din impas, cauzele

problemelor actuale, totul poate
găsi o cale cu ajutorul Tarotului

doar apelând la Catrinel.
Rezultate garantate.
(514) 618-5627
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HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fereşte-te de stres, fi-
indcă tandemul Soare-Marte în
Capricorn te cam tensionează.

Dragoste: Visezi cu ochii deschişi la legătura
ideală, dar fie râmai în lumea viselor, fie relaţia
se soldează cu o dezamăgire. Financiar: Se
poate să te confrunţi cu nişte restricţii, pe care
însă le depăşeşti printr-o manevră ingenioasă.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Energia ta este mult su-
perioară, ceea ce te face să profiţi
din plin de forma ta excelentă.

Dragoste: Pui mare preţ pe potrivirea intelectu-
ală şi spirituală, iar fericirea ta maximă ar fi să
călătoreşti sau să descoperi lumea alături de fi-
inţa dragă. Financiar: Stai cu ochii pe portofel
pentru că există riscul unui furt.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Simţi că ai o oarecare
înclinare către depresie, încearcă
să te relaxezi făcând ceva plăcut.

Dragoste: Sensibilitatea emoţională este
mărită iar nevoia de tandreţe şi afecţiune nu
cunoaşte margini. Financiar: Întâlniri impor-
tante şi schimbări bruşte de planuri.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Oboseala şi stresul s-ar
putea să-şi spună cuvântul.
Dragoste: Dacă te atrage,

apropie-te şi arată-i interesul tău.  Financiar: Nu
trebuie să te hazardezi spre cheltuieli mai mari
decât poţi duce, de aceea cumpătarea este cu-
vântul de ordine al zilei.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele care te pot
vizita trecător sunt doar de ordin
psihic. Dragoste: Jupiter intră în

sectorul cuplului anunţând un imens potenţial
romantic. Financiar: Şansele sunt în favoarea
nativilor din Leu în afacerile de orice fel. Este
momentul perfect să-ţi extinzi afacerea sau să-ţi
recuperezi din datorii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Jupiter îţi promite o o
creştere semnificativă a puterii de
muncă. Dragoste: Este timpul să

încerci ceva mai îndrăzneţ în materie de erotism,
să-ţi înnoieşti garderoba sexy, să mai înveţi
câteva trucuri şi să preiei iniţiativa. Financiar:
Veniturile regulate nu se modifică dar apare ten-
taţia speculaţiei, care este cu două tăişuri. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Menajează-te, nu face
nimic din ceea ce ştii că-ţi
dăunează şi fă-ţi timp pentru un

consult general. Dragoste: Dragostea te poate
face să greşeşti, raţiunea nu, deci fii fericit dacă
lucrurile nu sunt fierbinţi, ca altădată. Finan-
ciar: Priveşte puţin peste umăr, la restanţele şi
obligaţiile pe care le-ai trecut în aşteptare. Acum
poţi restabili echilibrul între trecut şi prezent.                                             

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu alerga, păşeşte cu
atenţie mai ales dacă este polei
sau gheaţă. Mânuieşte cu grijă

obiectele periculoase. Dragoste: Vrei să-ţi joci
cărţile cât mai bine pentru a avea controlul re-
laţiei şi în acest sens cauţi să ţii secrete atuurile
pe care le ai în mână. Financiar: Zona finanţelor
este deocamdată calmă.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Atât ca stare de spirit
cât şi ca tonus fizic, situaţia pare
instabilă şi oscilantă. Dragoste:

Din punct de vedere sentimental, nu te afli în cea
mai romantică perioadă. Financiar: Banii se
reaşează încet, încet pe făgaşul normal, nu mai
resimţi aceleaşi constrângeri ca în lunile ante-
rioare.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Eşti în formă, ai
vigoare, viteză de reacţie, di-
namism. Dragoste: Ai mult mag-

netism, atragi fără efort şi îţi face mare plăcere
să provoci, să inciţi, să cucereşti. Financiar:
Dacă decizi să treci la economii mai stricte, o
faci doar pentru că doreşti să aduni o sumă mare
într-un cont. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Dacă ai hipertensiune
sau un ficat sensibil, ia-o mai uşor.
Dragoste: Deocamdată pui ac-

centul pe flirt, aventură şi sex sau, altfel spus, pe
latura de sport şi divertisment a iubirii! Finan-
ciar: Poţi avea câştiguri frumoase, dar vezi ce
faci cu banii!                                                                                                                                                                                                                                                  

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ţine-te cât mai departe
de dulciuri şi alte delicatese:
Venus nu prea rezistă  tentaţiilor!

Dragoste: Totul este OK cu un singur amenda-
ment: atenţie la comunicare. Financiar: În plan
material, e rost de cadouri şi mici venituri supli-
mentare.

1. Din 400 de cubuleţe cu latura de 1 cm construim un cub cât mai mare posibil. Câte cubuleţe
rămân neutilizate?
A) 57     B) 72     C) 81     D) 90     E) 100             
2. Am scris o carte de 972 de pagini despre canguri. Numerotez paginile de mână, pentru a fi
sigur că nu sar nici una. De câte ori scriu cifra 7?
A) 277    B) 278    C) 279     D) 289     E) 290          
3. Se ştie că un anumit patrulater este paralelogram. Atunci se poate afirma că:
A) Cele două diagonale sunt axe de simetrie; B) Mediatoarele laturilor sunt axe de simetrie; C)
Mijlocul unei diagonale este centru de simetrie; D) Are o axă de simetrie; E) Bisectoarele unghiu-
rilor sunt axe de simetrie
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 8
februarie 2009 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la maga-
zinul Renaud-Bray în valoare de 25$ din partea firmei RIK-LINX COMPUTERS.

Soluţiile concursului din numărul trecut

1.  B, 81°     
2.  A, 7 cm.
3.  B, 63 cm.            

În urma tragerii la sorţi, câştigătorul este Cristian Olaru.

CCOONNCCUURRSS

BBAANNCCUURRII
☺Maria: Ioane, cum se zice corect? Fu-
nicular sau furnicular?
Ion : La ce?

☺Un tip stătea cu soţia la TV. La un mo-
ment dat, el se întoarce spre ea şi-i spune:
- Pun pariu că nu-mi poţi zice nimic care
să mă facă şi bucuros şi trist în acelaşi
timp.
Ea:  OK, o ai cea mai mare dintre toţi pri-
etenii tăi.

☺Nevasta lui Bulă îşi pune picături în
ochiul stâng, apoi în cel drept şi, la sfârşit,
între picioare.
- Eşti nebună? Acolo de ce pui? o întreabă
Bulă, siderat de gestul ei.
- Cum de ce? Răspunde femeia. A trecut

multa vreme de când nici ea n-a mai văzut
nimic!

☺Doi îndrăgostiţi, pe o bancă, în parc:
- Iubitule, când o sa ne căsătorim o să
avem doi copii, un băiat şi-o fată.
- Dar de unde ştii?
- Amândoi sunt la mama, la ţară.

☺Un bărbat la volanul unei maşini.
Noapte,  foarte obosit după multe ore de
condus. La un moment dat, trage pe
dreapta pentru foarte necesarul pui de
somn. Nici n-apucă să aţipească, că-l
trezeşte unu:
- Nu vă supăraţi, aveţi un ceas? 
Ăsta nervos răspunde:
- E 4 jumate! Se bagă iar la somn.
După ceva timp, altul îi bate-n geam:
- Nu vă supăraţi, aveţi un ceas? 
Ăsta, şi mai nervos:
-E 5 fără 10! După care scrie pe o foaie
mare: NU ŞTIU CÂT E CEASUL şi o
lipeşte pe maşină.Un al treilea se opreşte şi
îi bate-n geam.
- Tu ce mai vrei mă? întreabă şoferul
enervat la culme.
- E 5 şi 20!

☺Anunţ:
Datorită crizei financiare care afectează în
acest moment întreaga lume, pentru a face
economie, luminiţa de la capătul tunelului
va fi stinsă până la noi ordine. S-auzim de
bine. Dumnezeu

☺Unui şofer aflat în misiune, plutonier de
armată, îi rămâne camionul blocat în
noroi. La un moment dat trece jeepul ge-
neralului care îl vede chinuindu-se să
împingă camionul.
- Ce faci plutonier?
- Am rămas împotmolit şi încerc să scot
camionu' din noroi, să trăiţi!
- Hai să te ajut!
Se chinuie cei doi şi după două ore, plini
de noroi, reuşesc într-un final să mute
camionul.
- Hai c- am făcut-o şi pe asta! Dar ce trans-
porţi, plutonier?
- 30 de recruţi, să trăiţi!

☺El şi ea la restaurant. Ea, sorbind dintr-
un pahar de vin:
- Să ştii că nu poate fi vorba de sex înainte
de căsătorie.
- Atunci sună-mă după ce te căsătoreşti.

☺- Domnule doctor, cum a murit Ion?
- Nu ştim încă. Tot ce ştim este că la au-
topsie s-a zbătut mult.

☺Scumpule, zice soţia, mai ţii minte ştiu-
cile alea pe care le-ai prins astă vară, când
ai fost la pescuit cu prietenul tău Vasile?
- Sigur că da, iubito.
- Ei bine, una din ele a telefonat să te
anunţe că ai devenit tată!

☺Noutate în New York!!! S-a deschis un
nou magazin, unde femeile pot cumpăra
un iubit. La intrare sunt expuse instrucţi-
unile despre cum funcţionează magaz-
inul:
1. Poţi vizita magazinul o singură dată;
2. Există 6 etaje, iar caracteristicile se îm-
bunătăţesc pe măsură ce urci;
3. Poţi alege orice bărbat la etajul în care
te situezi sau urci la un etaj superior;
4. Nu se poate să te întorci la etajul infe-
rior.
O femeie hotărăşte să viziteze magazinul
pentru a găsi un iubit. La primul etaj,
anunţ la intrare: „Aceşti bărbaţi au un loc
de muncă.” Decide să urce la următorul
etaj. 
La al 2-lea etaj, anunţul la intrare scrie:
„Aceşti bărbaţi au un loc de muncă şi
iubesc copiii.”Decide să urce la următorul
etaj. 
La al 3-lea, anunţul zice: „ Aceşti bărbaţi
au un loc de muncă, iubesc copiii şi sunt
extrem de frumoşi.” 
„Wow”, zice femeia, dar simte că trebuie
să urce mai sus.
Al 4-lea etaj, anunţul de pe uşa intrării in-
formează: „Aceşti bărbaţi au un loc de
muncă, iubesc copiii, sunt extrem de fru-
moşi şi ajută la treburile casnice.” 
„Incredibil” exclamă femeia. „Cu greu
reuşesc să rezist!”Dar, urcă din nou. 
La al 5-lea etaj, anunţul de pe uşa intrării
zice: „Aceşti bărbaţi au un loc de muncă,
iubesc copiii, sunt extrem de frumoşi,
ajută la treburile casnice şi sunt extrem de
romantici.”
Femeia e foarte tentată să rămână şi să-şi
aleagă unul, în schimb hotărăşte să urce
la ultimul etaj.
Al 6-lea etaj: „Eşti vizitatoarea nr.
31.456.012 a acestui etaj. Aici nu există
bărbaţi, acest etaj există doar pentru a
demonstra cât e de imposibil să
mulţumeşti o femeie. Mulţumim pentru
alegerea de a vizita magazinul nostru!”
Vizavi de acest magazin s-a deschis unul
de iubite.
La primul etaj sunt femei ce iubesc sexul.
La al 2-lea etaj, sunt femei ce iubesc sexul
şi sunt şi bogate.
Etajele  3-4-5 şi 6 n-au fost niciodată
vizitate!

☺Maria s-a dus în pădure să culeagă
floricele împreună cu Ion, dar cum era
multă lume pe-acolo, chiar asta au făcut.

☺La un proces legat de evaziunea fiscală
dintr-o companie, judecătorul întreabă:
- Inculpat, recunoşti că ai încercat să scapi
de plata impozitelor şi taxelor prin
metoda descrisă mai devreme de comis-
arul Gărzii Financiare?
- Sincer, nu, dar şi metoda descrisă de
dumnealui merită atenţie...

☺Un beţiv, în drum spre casă, se împie-
dică şi cade. Se ridică cu greu, porneşte şi
iar cade.
- Dacă ştiam că o să mai cad o dată, nu
mă mai ridicam.
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