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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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„Naţionalizaţi băncile! Suntem toţi
suedezi acum”, îndeamnă reputatul
economist american Nouriel Roubini 
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Din luna ianuarie, există la Montreal Cercul de lec-
tură dedicat tinerilor între 10 şi 16 ani, care are loc în
fiecare duminică între orele 10:30 - 12:30, în sala so-
cială a Bisericii Ortodoxe Române Sfântul Nicolae.
Crecul a fost creat de dl. Dragoş Samoilă, teolog, li-
cenţiat al departamentului de Teologie ortodoxă al
Universităţii Bucureşti, diplomat în Ştiinţe politice
(maîtrise) la Université de Montréal şi autorul ro-
manului Cele trei fete, premiat anul trecut la Salonul
de carte de la Montreal. O reflecţie despre necesarul
în cultură, un interviu despre ce a motivat crearea
acestui Cerc de lectură.

Dan Vulpe, Accent Montreal: Ce vă motivează?
Dragoş Samoilă: Cred că aş putea face o listă lungă pen-
tru a explica toate motivele care mă fac să mă implic în
acest Cerc de lectură, dar o să răspund mai pe scurt. Mo-
tivul principal este necesitatea. Şi să mă explic. Necesi-
tatea vine să răspundă unui necesar sau mai bine spus, este

manifestarea lui. Când acest necesar este organic, evi-
denţele nu pot fi negate şi ne putem da seama foarte re-
pede de ceea ce avem nevoie. Când însă necesitatea este de
ordin cultural sau spiritual, atunci lucrurile se complică
deoarece necesarul, la rândul lui, poate fi necunoscut şi
fiind necunoscut, intangibil. Având o necesitate fără un
necesar în cultură, spiritul poate şi trebuie să-şi caute
răspunsul în altă parte, iar aici, orice substitut va rămâne
mereu un substitut şi nimic mai mult.

În această schemă, cei mai vulnerabili sunt copiii,
pentru că ei, chiar dacă pot simţi necesitatea, nu au cum
să cunoască, la vârsta lor, necesarul. În acelaşi timp, tot ei
sunt cei în care necesarul cultural se manifestă cel mai
mult, pentru că sunt în perioada în care se formează şi se
rafinează limbajul şi odată cu el intelectul, gândirea. Nu
degeaba copilăria este perioada întrebărilor. Ştiu că am fost
impresionat când am văzut o statistică, cu mult timp în
urmă, în care se arăta numărul mediu de întrebări pe care
le pune un copil pe zi. Cred că întrebarea nu este altceva

decât tocmai căutarea necesarului, a cunoaşterii. De aceea
consider că un cerc de lectură ar veni în întâmpinarea în-
trebărilor pentru a le explica, a le nuanţa şi diversifica.
Cum se poate vedea, necesarul în cultură nu dispare nicio-
dată, ci devine din ce în ce mai acut, mai prezent şi mai in-
cisiv, prin urmare, necesitatea îl urmează devenind şi ea
din ce în ce mai pregnantă. Dar văd că până acum nu am
făcut decât să vă arăt că în loc să rezolv o problemă, de
fapt o accentuez. Şi aşa este, pentru că o întrebare lămurită
va face loc mereu altor întrebări noi.

Mai putem vorbi de un necesar şi anume cel
părintesc, care se manifestă în sacrificiul pentru binele
copilului, acest sacrificiu mergând până la exemplul per-
sonal în faţa acestora. Ei bine, cercul de lectură vine să în-
tregească un efort şi să împărtăşească o experienţă
acumulată în fiecare din participanţi, să extindă astfel nece-
sitatea părintească în domeniul cultural sau s-o însoţească
pe acest tărâm.

continuare în pagina 7
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Cercul de lectură, un mediu potrivit
pentru cunoaştere
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Auzi voci
Curând trebuie să pleci înapoi spre
Monteal ca să ai de unde să te întorci. O
să zbori. Dar o s-o faci cu mintea plină.
Ţi s-a spus ce să faci, cum să faci, când
să faci, de ce să faci. Ţi s-au dat exem-
ple, ţi s-au explicat situaţii, ţi s-a prezis
viitorul. Totul pare simplu dacă asculţi
doar o persoană. Dacă le multiplici,
simplitatea dispare. Pui mâinile la ure-
chi. Să faci linişte.

SORIN ION
Accent Montreal

Nu ai înnebunit. Vocile vin din
toate direcţiile purtând mesaje care îţi
spun ce să faci. Sunt diversificate, con-
tradictorii, ţipătoare. Rămân în suspensie
în jurul ţestei ca o ceaţă groasă care aco-
peră Londra. Parcă de o parte a capului
ai un înger cu aripile albe ataşate de
spate, cu harpa acordată la perfecţie. În
cealaltă parte e un drac roşu cu coada ca
un bici de bătut sclavi şi cu o suliţă care
seamănă cu parii lui Vlad Ţepeş. Fluturi
mâinile în jurul capului ca un descreierat,
parcă vrei să scapi de un ţânţar insistent
venit să se adape cu sânge. Insecta pare
să dispară, sunetul nu. Vocile sunt ca
bâzâitul în nopţile călduroase de vară.
Mereu prezente.

Auzi că până şi la frizerie ajunge
din ce în ce mai puţină lume. Înainte se
lucra peste program la tăiat de păr, foar-
fecele erau date la ascuţit des, lumea
citea din tabloidele aruncate pe măsuţe şi
aştepta să-i vină rândul în faţa oglinzii.
Sau că şefii ziarelor au ales să îngheţe
salariile. Nu au fost inspirate de frigul de
afară ci mai degrabă de „Cotele Apelor
Dunării” şi al ei mesaj de „gheaţă la
mal”. Se stă la muncă de dimineaţa până
seara. Rămâi prins între zidurile fabricii
ca un elev care era ţinut în clasă pentru
că nu se auzea clopoţelul. Aveai dreptul

să pleci dar nu erai lăsat şi nici nu aveai
putere să schimbi cumva ceva. Ar trebui
să te duci spre casă sau să fii plătit o dată
şi jumătate dacă rămâi. Dar nu. Over-
timeul e un cuvânt englezesc şi atât.

Auzi şi că pică România. Greu
de imaginat cum să pice ceva care deja e
în groapă, dar pică. Se duce dracului. O
să fie dezastru. Deja nu se mai găseşte de
muncă. În jurul crizei se învârte totul.
Din cauza asta eşti şi îndrumat să rămâi.
În Canada. Să stai naibii acolo unde dacă
ar fi să se pice s-ar putea. Pentru că nu
eşti deja în groapă. Eşti deasupra ei. Sau
nu. Cică nu pică. Lumea cumpără ca şi
înainte, merge cu maşina ca şi înainte. Ba
mai mult. Preţurile la apartamente sunt
din ce în ce mai mici, adică tind spre nor-
malitate, ba chiar şi automobilele sunt
mai ieftine. Lumea îşi pierde munca ca şi
înainte. Disponibilizările au fost la or-
dinea zilei în România de 20 ani şi nu a
mai murit nimeni. De rahat, vorbă
românească. Cu alte cuvinte e de ajuns să
păcăleşti moartea. Trebuie să te
mulţumeşti doar cu faptul că eşti viu.

Auzi că n-ai cum să nu te des-
curci. Ai în tine asta. E ca mersul pe bi-
cicletă. Nu se uită. Te-ai născut român,
deci ştii asta. Şi dacă ar fi mai rău, tot
bine ar fi. Micii o să sfârâie, berea o să
curgă, muzica o să cânte. Nimic, nicio-
dată nu poate opri asta.

Tot nu te-ai oprit din fluturat
mâinile. Încerci să alungi vocile. Renunţi
pentru că nu poţi scăpa. Dar de cine să
asculţi? De dracul cu aripile ataşate de
spate şi cu harpa acordată la perfecţie?
Sau de sfântul ăla cu coada ca un bici de
bătut sclavi şi cu suliţa ca parii lui Vlad
Ţepeş?

De tine. Încă o rundă de Canada.
O rundă care trebuie să se termine cu un
knock out. Cine o va lua sub bărbie? Cine
va fi K.O.?

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

BBaassaarraabbiiaa,,  llaaccrriimmaa  nneeaammuulluuii
rroommâânneesscc

Împlinirea a 91 de ani de la
unirea Basarabiei cu România din 1918
va fi marcată la Montreal joi 26 martie,
ora 16:00, la centrul Socio-comunitar
Côte-des-Neiges (6767 Côte-des-Neiges,
etajul 6, H3S 2T6, lângă magazinul
Maxi). Organizatorii evenimentului sunt
Asociaţia Culturală Română din Montreal
(Pres. Prof. Dr. Paul Dăncescu), Comuni-
tatea Moldovenilor din Quebec (Pres. d-
na Ala Mîndîcanu), Asociaţia Scriitorilor
Români din Canada (Pres. Ing. Alex
Cetăţeanu); AGORA Romagna Latina

(Pres. dl. Daniel Manolescu, Ms) şi
Comitetul Cultural al Bisericii Ortodoxe
Române Sf. Nicolae din Montreal (Pres.
dl. Prof. Vania Atudorei, Ms). 

Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu de la
Facultatea de Teologie a Universităţii
Sherbrooke şi Preot paroh la Biserica
Ortodoxă Română Sf. Nicolae va
prezenta conferinţa omagială intitulată
Basarabia, lacrima neamului românesc.

Intrarea este gratuită. Informaţii:
Prof. Dr. Paul Dăncescu, 514-733-3035,
d-na Ala Mîndîcanu, 514-351-6818.

Cei care au participat în ziua de
21 ianuarie 2009 la comemorarea regre-
tatului poet basarabean Grigore Vieru
(1935-2009) au avut parte de un program
literar-muzical de suflet. 

La evenimentul organizat de
Asociaţia Culturală Română şi Comuni-
tatea Moldovenilor din Quebec au luat
parte numeroşi iubitori ai poeziei sale,

proveniţi de pe ambele maluri ale Prutu-
lui, care au venit să-i recite versurile şi să-
şi amintească despre frumoasele clipe de
comunicare cu marele om de cultură. D-
na Ala Mîndîcanu, preşedinta Comunităţii
Moldovenilor din Quebec, a pregătit un
slide-show cu imagini, versuri şi cântece
pe versurile poetului. Cele mai frumoase
versuri ale sale dedicate copiilor, mamei,
limbii române au fost recitate cu măiestrie
de către actriţa Eugenia Mărgineanu.
Auzul celor prezenţi a fost încântat de
doinele şi melodiile populare interpretate
la caval, fluier şi ocarină de către dl.
Vasile Bulai, membru al recent înfiinţatu-
lui Club de Aur. 

„Pentru mine, poezia lui Grigore
Vieru a constituit revelaţia simplităţii lim-
bajului artistic modern. Grigore Vieru
este un poet modern, cu o metaforă pe cât
de complexă, pe atât de concentrată la di-
mensiunea simplităţii genialului”, a spus
doamna profesoară Ortansa Tudor, care l-
a cunoscut pe Grigore Vieru la Bucureşti
înainte de Revoluţie. 

GGrriiggoorree  VViieerruu  ccoommeemmoorraatt  llaa
MMoonnttrreeaall

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor
Români (www.scriitoriiromani.com) in-
vită pe toţi cei care doresc să participe şi
să citească la întâlnirile lunare ale Cena-

clului Eminescu să ia legătura cu scri-
itoarea Livia Nemţeanu la telefon       514-
738-3553 sau prin email:
livianem@videotron.ca

CCeennaacclluull  lliitteerraarr  EEmmiinneessccuu



BBiigg  BBrrootthheerr  ppee
şşoosseellee  

Ministrul Transporturilor din
Quebec a anunţat zilele trecute că 15 foto-
radare vor fi instalate în diverse regiuni
ale provinciei. Introducerea noilor radare
va permite să se stabilească în ce măsură
aceste sisteme de supraveghere pot
împiedica infracţiunile rutiere. Acest
„proiect-pilot” va începe din 19 mai şi va
dura 18 luni iar după o perioadă de graţie
de 3 luni (19 mai - 19 august), răstimp în
care cei ce încalcă legea vor primi doar
un avertisment, se va trece la măsuri puni-
tive. Astfel, pentru o trecere pe roşu
amenda se va ridica la 100$, dar în caz de
nerespectare a vitezei admise amenzile
pot urca până la câteva sute de dolari. Din
19 august amenzile acordate pentru exces
de viteză (în urma fotografiei făcute de
radar) vor avea aceeaşi valoare ca cele
acordate în cazuri similare de către
poliţie. Cei care vor fi prinşi în flagrant
delict (cu poza ca dovadă) nu vor fi pe-
nalizaţi cu puncte de inaptitudine pentru
aceste infracţiuni ale codului rutier. 

La un an după apariţia acestui in-
strument de control, ministrul va supune
dezbaterii parlamentare un raport complet
despre acest proiect. 

E de aşteptat ca, în cazul în care
experienţa se dovedeşte a fi benefică pen-
tru siguranţa traficului (mai puţine acci-
dente şi infracţiuni pe şosele), atunci sute
de asemenea radare vor apărea în sistemul

rutier municipal şi provincial. 

LLiibbeerraalliissmm  ccââtt
ccuupprriinnddee  AAmmeerriiccaa

Premierul Que-
becului, Jean
Charest, vrea o
extindere a actu-
alului Acord de
l i b e r - s c h i m b
nord-amer ican
(ALSNA) pentru
a atenua efectele
nefaste ale crizei
e c o n o m i c e . Î n

timpul unui discurs rostit la Universitatea
Harvard (considerată drept cea mai bună
din lume), Jean Charest s-a pronunţat îm-
potriva măsurilor protecţioniste atât de des
vehiculate în ultima vreme de către o parte
a clasei politice americane. „După vizita
preşedintelui Obama în Canada cred că ne
aflăm în situaţia în care putem redeschide
acest dosar de liber-schimb cu Statele Unite
şi Mexic, nu pentru a restrânge comerţul ci
pentru a ameliora anumite clauze” a spus
prim-ministrul provinciei. Ideea este de a
lărgi acest acord la nivelul Americilor, de
Sud şi de Nord, tocmai pentru a relansa şi a
întări schimburile comerciale pe direcţia
nord-sud. „De ce să nu facem un acord mai
larg de liber-schimb, de la Arctic la Antarc-
tic?” s-a întrebat retoric şeful guvernului,
care nu s-a sfiit deloc să vină în sprijinul
acestui proiect pan-american cu argumente
din discursul Uniunii Europene. „Merită să
învăţăm ceva din paginile de istorie ale Eu-
ropei” a insistat Charest. Ca la mai toate în-
tâlnirile şi conferinţele din ultimii ani,
Charest s-a folosit şi de această tribună pen-
tru a promova proiectul de liber-schimb cu
Uniunea Europeană.  

PPrriimmăărriiaa  oopprreeşşttee
eexxoodduull                                

Spiritul conciliator al politicienilor
de toate culorile a răzbit deunăzi şi-n cazul

Consiliului de la Primăria Montreal,
atunci când Puterea şi Opoziţia şi-au dat
mâna pentru a sprijini programul „Acces
la proprietate”, care are ca scop frânarea
„hemoragiei” de locuitori din oraş către
suburbii. O statistică realizată de
funcţionarii Primăriei ne arată o situaţie
mai mult decât îngrijorătoare în ce
priveşte acest veritabil exod: din 2002 în-
coace, 150 000 de locuitori au ales să
plece din metropolă şi să se stabilească
împrejurul oraşului sau în alte zone ale
provinciei. Astfel, pentru a accesa o pro-
prietate, programul oferă un ajutor finan-
ciar de 6 500$ cuplurilor fără copii şi 10
000$ cuplurilor cu copii. Preţul de achi-
ziţie trebuie să fie de maxim 180 000$
taxe incluse pentru cei fără copii şi de 235
000$ (taxe incluse) pentru cei cu copii. 

Preţul mediu al unei proprietăţi
în Montreal continuă să crească şi asta în
ciuda unei situaţii economice deloc pro-
pice investiţiilor imobiliare. În 2009, con-
form Societăţii Canadiene de Ipotecă,
preţul mediu al unei case individuale noi
va creşte cu 5% faţă de 2008. Preţul
caselor duplex va creşte, după spusele in-
stituţiei cu 10% în decursul anului. 

În 2008 doar 1 250 de gospodării
au beneficiat de prevederile programului. 

OOppoozziiţţiiaa  îîii  cceerree
ssooccootteeaallăă  lluuii
CChhaarreesstt

Cele trei partide provinciale de
opoziţie şi-au acordat vocile pentru a cere
socoteală prim-ministrului Charest şi
ministrei de Finanţe Jérôme-Forget în
ceea ce priveşte reculul istoric pe care
Caisse de dépôt l-a afişat în 2008. Cifra
pierderilor este şocantă - 40 de miliarde -
iar Parti québécois, Action démocratique

du Québec şi Québec solidaire vor să-i
chestioneze pe cei doi în cadrul comisiei
parlamentare care se va reuni în curând
pentru a studia anul catastrofic pe care
această instituţie l-a avut. 

Pauline Marois, şefa PQ, consi-
deră că o parte considerabilă a pierderilor
de la Caisse se datorează „strategiei de re-
dresare rapidă” iniţiată de primul-mi-
nistru în 2004. Ea este convinsă că în
ciuda discursurilor liniştitoare ale unor in-
stituţii publice precum CSST şi Régie des
rentes, contribuabilii vor trebui să
acopere, mai devreme sau mai târziu,
gaura financiară săpată de Caisse de
dépôt.  „Nimeni nu ne poate convinge că
o pierdere de 40 de miliarde de dolari nu
va avea un impact asupra cotizaţiilor” a
declarat Marois.

Guvernul, pe de altă parte, face
tot posibilul pentru a se disocia de ceea ce
se întâmplă la Caisse de dépôt. Jean
Charest şi-a minimizat implicarea, su-
bliniind că rolul său este doar de a numi
gestionarii şi de a stabili mandatul insti-
tuţiei, în timp ce Monique Jérôme-Forget
a declarat că nu va accepta să depună
mărturie în faţa comisiei. Totodată, a ea
asigurat cetăţenii că fondurile de pensii
depuse la Caisse nu sunt ameninţate şi că
prestaţiile sunt garantate.

Rubrică realizată de RAREŞ BURLACU
raresburlacu@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

Zâmbiţi, amenda vine după!

Hai să-ntindem hora
americană!

Primare, primare, dă-ne o casă mai mare...

Jean Charest se spală pe mâini de situaţia
dezastruoasă de la Caisse de dépôt



Am intrat în vama Sculeni la
jumătatea lui Brumărel, într-o purpurie zi
de toamnă târzie, mozaicul culorilor frun-
zelor dându-mi o notă de bună dispoziţie
contagioasă pentru ceilalţi ziarişti ce mă
însoţeau în frumoasa limuzină cu numere
de înmatriculare occidentale. Prezentăm
paşapoartele. După întocmirea rapidă a
declaraţiilor vamale pentru aparatura
video ce ne însoţea, suntem lăsaţi să tre-
cem.

„Drum bun”
Drumul a fost bun doar circa o

sută de metri. Ne-am trezit că striga după
noi un civil aflat în pragul pensiei.
- Hei, tavarişci, viniţ aişi, ‘napoi.
Speriaţi, întoarcem maşina solicitând lă-
muriri.
- Aţ plătit asiguraria pientru maşână?
- Avem carte verde valabilă în toată Eu-
ropa.
- Poati sî fii valabilî în toatî Ieuropa, în
Moldova nu-i.
- Bine dar la vamă nu ne-a spus nimeni că
trebuie să plătim.
- Nu-i nicî, nu-ţ plăti, nu-ţ trieşi.
- Cât costă?
- Zăşi ieuro.
- Nu avem euro.
- Îţi plâti în lei moldovineşti sau
româneşti.
- Câţi lei româneşti?
- Tri suti şinşizăşi di lei.
- Altceva mai trebuie plătit?
- Nu.
După ce plătim, demarăm în trombă.
Eram în întârziere şi se înnoura. Bucuria
ne-a fost de scurtă durată. După încă o
sută de metri, o barieră păzită straşnic de
doi grăniceri înarmaţi până-n dinţi ne taie
elanul.
- Aţ plătit taxî di drum?
- Nu ne-a spus nimeni. Cât costă?
- Zăşi ieuro.
- Nu avem euro.
- Atunşi îţi plăti în lei moldovineşti sau
româneşti.
- Unde?
- Iaca, înapoi. Lângî casa şeie undi aţ
plătit asiguraria.
Întoarcem, plictisiţi, şi intrăm în clădirea
cu pricina. La ghişeu, reuşim foarte greu
să ne înţelegem cu interlocutorul care vor-
bea numai ruseşte. Privim admirativ la
calculatorul IBM-PC cu care era dotat.
Observăm rapid că nu ştie să-l folosească.
După ce apasă la întâmplare pe nişte
clape, ia o socotitoare cu biloaie mari şi
află că pentru zece euro trebuie să plătim
35 de lei româneşti. Plătim şi plecăm um-
flându-ne de râs. Uitasem că râsul aduce
plâns. După altă sută de metri, suntem

opriţi din nou.
- Trebui sî plâtiţ taxî di poluari.
- Cât?
- Zăşi ieuro.
- Maşina noastră este de provenienţă
franceză şi respectă normele de poluare
Euro.
- Şie-s aşielie?
- Funcţionează cu benzină fără plumb, are
catalizator şi nu poluează. În plus, are şi
instalaţie GPL originală.
- La şie-ţi folosăşti? La noi nu-s de-aiste.
Nu ni intieriesiazî. Îi musai sî plâtiţ. De
nu, pui aparatu aista pi ţava şieie di işa-
pamient şî găsăsc io şieva.
- Bine, verificaţi.
Apăs discret butonul prin care comut ali-
mentarea automobilului pe GPL şi reduc
poluarea la minimum, aşteptând liniştit
verdictul. Observ discret neîndemânarea
celui ce folosea anticul aparat ce continua
cu încăpăţânare să nu funcţioneze.
- Ei, merge?
- S-o difiectat, bată-l vina, dar tot trebui
sî plătiţ. Vidieţ poliţistu şiela cari şiedi la
bara şieie? El n-o luat liafa că nu-s bani
în Republicâ. Musai gâsăsc o picăturî di
ulei pi supt motoru aista şî sî plâtiţ polu-
aria. Altifeli, poliţistu şiela o sî vî
amiendiezî cu şinşizăşi di ieuro.
- Bine, dar suntem ziarişti. De la Amster-
dam până aici nu am plătit la nici o fron-
tieră.
- Di şie nu spui brie aşî? Da o bieri tot tre-
bui sî dai coliegului mieu.
Scot câteva hârtii de 10 lei şi îl las să-şi
ia singur. E rezonabil. Ia două hârtii pe
care le strecoară discret prin fereastra în-
tredeschisă. Amuzat, îi mai dau câteva şi
plecăm voioşi.
Peste o sută de metri, ne opreşte poliţis-
tul.
- Avieţ asâgurari?
- Avem.
- Aţ plătit taxî di drum?
- Plătit.
- Aţ plătit poluaria?
- Da.
- Di şie avieţ farurili aprinsî?
- Venim din Ungaria şi acolo te
amendează dacă circuli ziua cu farurile
stinse.
- La noi ti amiendiazî dacî mierji zâua cu
farurili aprinsî.
- Pentru ce?
- La noi îs rachieţ şî si priesupuni cî ieşti
amieninţat cu pistoliu di şiel di lângî tini
şî siemnalizăzi piericolu.
- Şi cât trebuie plătit?
- Zăşi ieuro.

Rubrică realizată de MIHAI ANTOCI
mihaiantoci@accentmontreal.com
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Farmecul discret al
vameşilor basarabeni

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

„Zăşi ieuro”



Vineri 27 februarie 2009Vineri 27 februarie 2009 ■■ PAG. 6PAG. 6ANCHETĂ

Printr-un ordin special al Procurorului General, cu
aprobarea Direcţiei Securităţii Statului şi semnat de
Nicolae Ceauşescu, în perioada 1973-1974 mai mulţi
procurori din România au fost nominalizaţi pentru
efectuarea unui curs special la Şcoala de Perfecţionare
a Cadrelor de Securitate de la Bran. Nume cunoscute
astăzi se regăsesc pe această listă, arhivele şcolii
aflându-se şi în prezent sub controlul SRI.

MIHAI ANTOCI
Accent Montreal

Procurori şcolarizaţi de Securitate
Acolo, sub conducerea colonelului Meclu,

procurorii erau instruiţi atât asupra muncii de criminalist,
cât şi în vederea colaborării cu organele de securitate –
fiind recrutaţi ca ofiţeri de securitate conspirativi. Totul se
făcea după criterii comuniste, însuşindu-se atribuţiile
muncii de securitate: fabricarea de probe, şantajul, admi-
nistrarea torturii şi exterminarea oponenţilor regimului co-
munist. În vederea realizării acestui ţel „nobil”, cursanţii
erau împărţiţi în 4 grupe fără să ştie nimic unii despre
celalţi. În perioada de 3 luni cât dura instrucţia şi spe-
cializarea, ei nu aveau dreptul să părăsească sediul unităţii
decât cu bilet de voie şi anunţând traseul, pentru a fi
supravegheaţi.

Conducerea superioară a Direcţiei Securităţii Sta-
tului a luat legătura personal cu fiecare dintre procurori,
fără ca persoanele cu care aceştia stăteau de vorbă să se
identifice. Procurorii erau codificaţi conspirativ şi urmau
să primească, pe lângă munca de procuror, şi atribuţii de
securitate. Ulterior ei au intrat în contact în mod conspira-
tiv cu un ofiţer al Direcţiei Securităţii Statului şi cu activişti
ai PCR şi au desfăşurat activităţi specifice muncii de secu-
ritate.

Drumul spre înalta societate: de la Şcoala de
Securitate de la Bran în Parchetul General

După Revoluţia aşa-zis anticomunistă din decem-
brie 1989, mulţi dintre procurorii care au fost la cursurile
securităţii în acei ani au fost menţinuţi pe post şi chiar
avansaţi.

Unul dintre securiştii de la Securitatea Municipiu-
lui Bucureşti care avea trecut pe legitimaţie numele con-
spirativ Mihai Barbu, a folosit diverşi procurori în activităţi
ale Securităţii, organizând diversiuni la nivel naţional.
Acest ofiţer ţinea legătura la Comitetul Central al PCR cu
Nicolae Ceauşescu, fiind informatorul lui personal, lucru
confirmat şi de şeful Serviciului Protocol de la Ministerul
Agriculturii, probabil tot cu grad de colonel, cu numele
Olea Eugen. După Revoluţie, conspirativul Barbu a fost
preluat încă din prima zi din cadrul Securităţii Municipiu-
lui Bucureşti şi promovat de Ion Iliescu ca şef al Corpului
de Control al Ministerului de Interne, lângă generalul
Chiţac.

Specialişti în expulzări şi iradieri
Asemenea lucrători din Ministerul de Interne şi-au

permis după Revoluţie să refuze intrarea în ţară a Majestăţii
Sale Regele Mihai şi să-l expulzeze pe faimosul dizident
Doru Braia. Printre procurorii instruiţi în şcolile speciale
de securitate au fost şi câţiva care colaborau cu Unitatea K
a Securităţii, creată după modelul sovietic. Această unitate
funcţiona vizavi de sediul Securităţii Municipiului Bu-
cureşti, la subsol. Acolo duşmanii politici erau chemaţi la
audieri şi lăsaţi într-o sală cu pereţi de plumb unde erau ira-
diaţi. Cam de asta se ocupau procurorii şcoliţi de securi-
tate.

Fotografie interzisă
În primul rând al fotografiei de mai sus sunt re-

cunoscuţi la un antrenament în Poligonul de trageri al Şcolii
de Perfecţionare a Cadrelor de Securitate de la Bran,
procurorii care au împărţit dreptate după Revoluţie: Ursu la

Piteşti, Popovici la Galaţi, Filip la Teleorman, un procuror
de la Sălaj şi procurorul militar Emil Costea, fugit după
Revoluţie în Suedia.

Este foarte interesant cazul lui Emil Costea care a
ajuns procuror militar la Parchetul General, fost coleg cu
procurorul militar Levanovici şi cu colonelul magistrat
Mihai Popov, fost Procuror General Militar al Parchetului
Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel a Ministerului
Public.

Procuror împuşcat pentru neexecutarea
ordinelor Securităţii

Din cauza
abuzurilor care îi erau so-
licitate de organele PCR în
calitate de procuror mili-
tar, în vederea întocmirii
unor dosare pe criterii
politice şi de a acoperi
fapte extrem de grave
comise de nomenclatura
de partid, Costea s-a îm-
bolnăvit. Deoarce a co-
mentat ordinele inumane
primite, a căzut în diz-
graţia organelor PCR. Ca
urmare, a fost împuşcat în
timpul Revoluţiei şi a fost
nevoit să părăsească ime-
diat România, fugind în
Suedia, la Stockholm,
unde a şi rămas definitiv.
Fratele lui care lucra la
Contrainformaţii Militare
la Constanţa a fost dat
afară imediat.

Un procuror rebel
spune că îi este silă
de Procuratură

Din cauza ilega-
lităţilor şi abuzurilor ac-
tiviştilor de partid, precum
şi a ordinului de a comite
fapte ilegale, procurorul
Alexandru Pantea a ajuns
în situaţia psihică de a so-
licita transferul din cadrul
Parchetului, motivând că
„îi este silă de Procuratura
României”. Documentul
acesta se află la Curtea Eu-
ropeană a Drepturilor
Omului de la Strasbourg.

Ca urmare, după ce acesta a fost vânat înainte de Revoluţie
şi a ajuns victimă a organelor de Securitate, azi este o vic-
timă a celorlalţi procurori şi securişti rămaşi în funcţie la
cele mai înalte niveluri. Pantea a solicitat dosarul său de la
Serviciul Personal din Procuratura Generală, unde l-a în-
tâlnit pe vechiul procuror comunist Ilie Picioruş, absolvent
al altei serii a Şcolii de Perfecţionare a Securităţii, dar a
fost refuzat pe motiv că sunt acte clasificate şi deci strict se-
crete. Vom reveni cu alte cazuri similare care compromit
inclusiv intrarea Românei în Uniunea Europeană.

mihaiantoci@accentmontreal.com

66

Procurorii terorii
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În ceea ce mă priveşte, cred că este de asemenea
o necesitatea. Şi cred că nu o să vi se pară nimic ne la locul
lui dacă v-aş spune că necesitatea mea este ca necesitatea
copiilor să întreacă necesarul nostru. Cu alte cuvinte, aş
vrea ca cei care ne urmează să aibă mai din timp acces la
cunoaştere, să aibă o capacitate mai mare de analiză decât
noi, să cunoască marile realizări culturale şi să le ducă mai
departe, să le rafineze.

DV: Cum găsiţi timp să faceţi această muncă benevolă?
DS: Timpul este atât de maleabil încât este imposibil să
vrei să faci ceva şi să nu poţi să întinzi de timp pentru a
face acel lucru. Este ca în dragoste: când iubeşti, poţi face
orice şi ai timp să-ţi întâlneşti şi persoana iubită. Când nu
iubeşti, cea mai bună scuză pentru a nu întâlni pe cineva
este lipsa de timp. Eu aş vrea să mulţumesc părinţilor care
îşi aduc copiii la Cercul de lectură şi care întind astfel de
timpul şi aşa puţin, pentru ca aceştia să poată descoperi
câteva din cărţile mari ale omenirii, pentru a putea discuta
şi pune întrebări pe marginea lor.

DV: Ce resurse stau la baza încrederii în succesul acestei
întreprinderi?
DS: Aici nu-mi fac nicio problemă, succesul este garantat!
Resursa principală, materia muncii noastre la Cercul de lec-
tură, este cartea ce şi-a făcut de mult dovada valorii ei. Cât
despre copiii care participă, mi-am dat seama de la prima
întrevedere că au o capacitate extraordinară de a înţelege.
Urmarea? Cărţile abordate vor fi din ce în ce mai complexe,
iar cei ce vin în întâmpinarea lor, din ce în ce mai avizaţi şi
mai curioşi. Din întâlnirea dintre dorinţa de a şti şi materia-
lizarea dorinţei de a împărtăşii (cartea), nu poate să rezulte
decât performanţa la adăpostul căreia vom cunoaşte cu si-
guranţă echilibrul şi bucuria, asta ca să fac referinţă la
prima carte parcursă deja în cadrul cercului.

DV: Ce urmăriţi să creaţi în aceste minţii tinere?

DS: Mi-e puţin teamă de termenul „a crea”. Fiind teolog,
sunt destul de scrupulos în privinţa terminologiei. Sunt ten-
tat să răspund că eu nu creez nimic ci doar ajut la creaţie.
Dar privind mai relaxat, cred că pot spune că vreau să creez
un mediu potrivit pentru cunoaştere, unde să se poată citi şi
explica sau dezbate. Restul cred că îl va crea fiecare în in-
teriorul său, folosind instrumentele la care va avea acces şi
cu ajutorul Cercului de lectură.

Întorcându-mă puţin la întrebare, în minţile par-
ticipanţilor aş vrea să aduc atât o cunoaştere conceptuală
cât şi exemple sau modele de care este atât de mare nevoie
în vremea copilăriei. Exemple clare ar fi primele două cărţi
abordate: Platon – Alcibiade şi Mircea Eliade - Romanul
adolescentului miop. Am ales ca începutul cercului de lec-
tură să fie pur socratic şi de aceea am început cu un dialog
din Platon. Cine se sperie de titlu înseamnă că nu a citit di-

alogul şi spun asta pentru că marea majoritate a celor
din exterior cărora le-am destăinuit lectura noastră,
au început prin a protesta. Interesant este că micilor
cititori nu li s-a părut nimic deosebit să înceapă lec-
tura unui dialog platonic şi asta m-a pus pe gânduri.
De ce ei au acceptat cu interes această lectură, iar cei
mari au refuzat-o în mare parte? Explicaţia vine să
clarifice puţin răspunsul la întrebarea de mai sus.
Copii nu au venit la Cercul de lectură nici cu frici,
nici cu angoase, au venit cu mintea pregătită să
cunoască şi nu s-au speriat de un nume. Socrate şi
Platon nu le spuneau prea mult, aşa că au deschis
cartea şi au început să citească ascultându-mi micile
explicaţii. Aşa am descoperit împreună că Platon nu
a scris lucruri de neînţeles, ba din contră, a abordat
situaţii de zi cu zi, din care a reuşit să scoată o în-
văţătură de un bun simţ extraordinar. Ce este mai sim-
plu decât a înţeleg că înainte de a încerca să înveţi
ceva pe cineva, trebuie să ştii tu la rândul tău bine ceea ce
vrei să spui, sau că pentru a explica un lucru, trebuie să ştii
in prealabil mai bine acel lucru decât cel căruia vrei să-l
explici? Dar noi, cei mari, respectăm mereu aceste lucruri?
Într-o lume unde ambalajul sau imaginea contează şi mai
puţin substanţa, am rămas noi fideli unor principii clare?
Oare nu ne flatăm de multe ori crezând că ştim ceva, când
de fapt nu ştim cu adevărat ci doar avem opinii? Oare nu
facem lăutarism în cultură, de multe ori, ca să-l citez pe
Noica? Ei bine, copiii au ca bază acum un principiu pe care
sper să-l respecte. Poate nu de prima dată, dar cu siguranţă
că atunci când vor greşi, dacă se va întâmpla asta, vor ştii
unde să se întoarcă şi să vadă unde au greşit.

Să vă mai dau un exemplu, primul care-mi vine
în minte, legat tot de prima lectură. Facem noi diferenţa
clară între cel care posedă şi lucrul posedat? Socrate ne
atrage atenţia că de multe ori, credem că ne ataşăm de
cineva, dar ne ataşăm de ceea ce-i aparţine acelei persoane
şi nu de ea. Am mai încercat noi, cei mari, să facem această
diferenţă, acum când „haina face pe om”, când bunăstarea
sau imaginea se confundă cu omul care le posedă? Oare

ştim unde să ne uităm pentru a vedea persoana? Pla-
ton ne spune asta şi ne mai spune ceea ce este mai
important din persoana noastră şi a celuilalt. În ce
oglindă trebuie să ne uităm pentru a ne vedea noi ca
persoane? Toate aceste lucruri sunt greu de înţeles
pentru un copil sau pentru un adult? Din experienţa
de până acum pot să spun fără frică de a mă înşela că
pentru un copil, toate acestea sunt naturale şi uşor de
înţeles. Dificile sunt pentru un om matur care are cu
totul alte valori şi căruia îi este greu să recunoască
adevăruri peste care s-au aşezat multe experienţe mai
mult sau mai puţin dorite. Dificil este să ştergi din
tine obiceiuri îndoielnice şi judecaţi circumstanţiale,
pentru a rescrie principii clare.

Mai trebuie să răspund la întrebare? Ce vreau să
creez în aceste minţi tinere? Vreau să-i ajut să înţe-
leagă principii clare, care le vor da o judecată limpede

şi tăioasă. Restul va veni de la sine.

DV: Cum reuşiţi să colaboraţi cu părinţii?
DS: Dacă am anumite temeri, toate acestea sunt legate de
părinţi şi aceasta pentru că, deocamdată, ei iau deciziile
pentru copiii lor, iar aceste decizii pleacă de la convinge-
rile pe care le au, de la valorile pe care le-au adoptat deja.
În plus, mai sunt probleme financiare, de organizare, pro-
bleme pe care numai un părinte le poate şti, iar ca urmare
a acestora, copiii pot fi aduşi sau nu la cercul de lectură.
Dar de ce să mă gândesc la ceea ce-ar putea fi? Până în
prezent, lucrurile au funcţionat perfect. De altfel, Cercul de
lectură a început între prieteni. Începutul l-am făcut dis-
cutând cu părinţii care-mi sunt prieteni. Lor le-am cerut
avizul şi sfatul, făcând apel şi la experienţa lor şi m-am bu-
curat mult văzând că mă deleagă pentru două ore pe săp-

tămână pentru a le transmite ceva copiilor lor. Şi de ce să
n-o spun? Până acum am avut numai surprize plăcute şi în-
curajări din partea părinţilor a căror copii îi am la Cercul de
lectură. Şi tocmai asta mă face să vă transmit gândurile
acestea, acum, nu pentru ei sau pentru copiii care vin deja,
ci pentru ceilalţi părinţi şi copii care sunt interesaţi să par-
ticipe.

Dacă nu aş fi convins că ceea ce facem este bine,
cu siguranţă că nu aş face şi chiar dacă aş fi convins, dar aş
avea rezultate proaste, atunci iarăşi nu aş mai face. Primul
lucru pe care mi l-au promis părinţii a fost să-mi spună ce
impresie au copiii despre Cercul de lectură. Ei bine, se pare
ca am avut cel puţin notă de trecere din partea lor, aşa că
mergem înainte.

DV: Cum aţi vrea să vă ajute părinţii?
DS: La întrebarea acesta cred că am răspuns deja. Princi-
palul lucru ar fi să-şi aducă copiii la cerc. Ar mai fi de adău-
gat că se impune o continuare a eforturilor şi acasă prin
încurajări şi întrebări pentru a sublinia importanţa unui
lucru învăţat. Văzându-şi părintele citind, un copil va avea
cu siguranţă certitudinea valorii lucrului pe care-l face.

DV: Ce dificultăţi aţi întâlnit?
DS: Cum vă spuneam, dificultăţi din partea copiilor nu am
avut. Odată ce ne găsim laolaltă şi începem lectura, totul
merge armonios. Greutăţile sunt până acolo. Şi dacă am
enumerat greutăţile pe care le poate întâmpina un părinte şi
care se răsfrâng astfel şi asupra mea, în plus, am avut ceva
probleme până am găsit o sală potrivită unde să putem ţine
cercul, dar se pare că până acum, cu ajutorul Bisericii Sfân-
tul Nicolae, această problemă s-a rezolvat. Tot de la Bise-
rica Sfântul Nicolae, prin Părintele Vasiliu, Părintele Daniel
şi Consiliul parohial, am beneficiat de un fond pentru
cumpărat cărţi. Aşa am reuşi să ofer cărţile de citit copiilor
care au participat.

DV: Aţi fi de acord să faceţi această activitate şi la alte bi-
serici româneşti din Montreal?
DS: Ar fi o plăcere să avem atâţia copiii dornici de lectură
încât să avem mai multe centre. În principiu, locul nu este
atât de important. Lectură s-a făcut şi la lumina felinarului.
Oriunde ne putem întâlni şi exersa lectura şi înţelegerea
ideilor, orice iniţiativă fiind bine venită. Cred că noi, ca şi
comunitate, trebuie să fim uniţi mai ales când este vorba
de copiii noştri, când este să-i învăţăm să citească pentru a
avea acces la cultura mare, atunci când ne mobilizăm pen-
tru a le da instrumentele pentru a fi fericiţi, pentru a-l cita
pe Aristotel. Ce fericire le putem oferi mai sigur decât ce a
culturii, care le va da echilibru indiferent de ce vor vrea să
facă şi prin ce vor trece în viaţă?

Interviu realizat de DAN VULPE
info@accentmontreal.com

Cercul de lectură, un mediu potrivit
pentru cunoaştere

Dl. Dragoş Samoilă, împreună cu câteva participante la
Cercului de lectură
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Echipajul era relaxat, de la Cairo la Jeddah zburau
fără pasageri. După efectuarea unor lucrări de rutină
la instalaţia de presiune statică şi dinamică a vite-
zometrelor şi a altimetrelor, Egypt Air 3115 decola, în
timp ce soarele cobora încet spre asfinţit. Totul părea
că decurge normal, un zbor de rutină. Dintr-o dată s-
au trezit în aer, nu numai la propriu, ci şi la figurat:
indicatoarele de viteză se opriseră la zero. Nu mai
aveau viteză?

NICK FURDI
Accent Montreal

În mod instinctiv, m-am uitat la indicaţiile giroori-
zontului pentru a memora poziţia avionului faţă de
orizontul artificial. Am revăzut în minte procedurile
şi manevrele pe care le exersasem doar cu două săp-

tămâni în urmă, în cadrul zborurilor de antrenament. Pilo-
tul instructor obtura cu o perdea specială parbrizul din faţă,
imitând condiţiile zborului de noapte sau în nori, după care
acoperea vitezometrul, astfel că trebuia să pilotezi avionul
ţinând cont numai de poziţia dată de
giroorizont şi regimul de funcţionare
al motoarelor (zbor orizontal 65%,
urcare 85-90%, coborâre-ralanti,
etc.). Trebuie să recunosc că nu prea
reuşeai de prima dată să aterizezi
avionul în aceste condiţii. De multe
ori aproape ajungeai la viteza mi-
nimă, când avionul începea să
tremure din cauza lipsei de viteză,
anunţându-te că urmează angajarea
într-o coborâre necontrolată din lipsă
de portanţă. Atunci intervenea in-
structorul. Ulterior, aceste exerciţii
vor fi executate numai la simula-
toarele de zbor datorită periculo-
zităţii lor. De data aceasta însă
situaţia era reală şi simţeam o undă
rece de la noadă până în creştet.

„Copilot, ţine uşurel ori-
zontul. Mitică, (mecanicul) pune 78
UPRT (regimul motoarelor). Peli-
cane, (telegrafistul) cere să ne diri-
jeze cu radarul ca să aterizăm cât mai
repede. Ghiţă, (navigatorul) cal-
culează ce greutate avem, să nu de-
păşim maxima de aterizare”, spuse
dintr-o suflare comandantul,
fixându-şi mâinile pe volanul manşei
şi picioarele pe pedalele palonieru-
lui, astfel încât eu nu mai putem face
nicio mişcare.

„Căpitane nu mai pot pi-
lota. Ai preluat comanda?” am între-
bat eu cu voce ridicată pentru a fi
sigur că mă aude.

„Tu eşti pe locul stâng, tu
pilotezi! Spune dacă nu eşti în stare”,
răspunse comandantul cu voce iri-
tată.

„OK, dar atunci nu mai o-
puneţi rezistenţă pe comenzi, că nu
pot să le mişc, parcă ar fi blocate”,
am zis eu încercând să rotesc volanul
manşei pentru a corecta înclinarea avionului. În acelaşi mo-
ment am simţit cum se reduce efortul pe manşă şi am putut
acţiona comenzile.

Ceva se întâmplase cu receptoarele de presiune
dinamică şi statică pe baza cărora aparatele de bord indicau
viteza de zbor, înălţimea şi viteza de urcare sau coborâre a
avionului. Conform procedurii de avarie, comutasem pe
reţeaua de rezervă dar era aceeaşi situaţie: ca şi cum ceva
sau cineva distrusese întreg sistemul de presiune statică şi

dinamică! Era clar că trebuia să aterizăm fără indicaţii
de viteză şi înălţime.

Giroorizontul este aparatul de bază care in-
dică poziţia avionului în aer. Are două zone distincte:
una bleu (sus, cerul) şi una maro (jos, pământul). Ma-
cheta (---/\---) care reprezintă avionul trebuie să fie
aliniată cu zona de separare a culorilor pentru ca
avionul să zboare la orizontală şi să-şi menţină
înălţimea. Dacă viteza scade, pentru a menţine
înălţimea de zbor este nevoie să se ridice botul avionu-
lui (trăgând către tine manşa) - macheta urcă pe bleu
la 5 grade şi aşa mai departe. Trebuie ţinut cont că
dacă avionul depăşeşte 11-13 grade ajunge să nu mai
aibă suficientă forţă portantă, din cauza lipsei de
viteză, şi atunci o ia la vale, adică se angajează
coborând ca un bolovan (vezi recentul accident de la
Buffalo). Simplu, nu-i aşa? Toată şmecheria e să jon-
glezi cu ajustarea puterii motoarelor şi unghiul avionu-
lui faţă de orizontală. Vrei să cobori, pui macheta sub
linia bleu; vrei să urci, macheta trebuie să fie deasupra
liniei maro.

„Egypt Air 3115 sunteţi la 25 km, vă apropi-
aţi de axul pistei. Aveţi liberă
aterizarea de urgenţă. Mijloacele
de salvare sunt pregătite”, se auzi
vocea tremurată a controlorului
din turnul de control.

„Am pista la vedere. Tre-
buie sa acţionăm prima bucată de
flaps şi să scoatem trenul de
aterizare. Oare viteza e bună?” întrebă
comandantul.

„Am 7 grade pe giroorizont.
Cred că e numai bună. Flaps 15 grade.
Scoate trenul de aterizare”, am
anunţat eu mecanicul de bord.

Am avut puţin de furcă cu sta-
bilizarea avionului care voia să o ia în
sus, semn că viteza fusese puţin mai
mare decât o estimasem eu, dar am
revenit pe panta de aterizare. Aveam
la vedere luminile firului director şi
ale pistei de aterizare. Aveam senza-
ţia că stăm pe loc, că nu ne apropiem
de pistă. Aşa cum ştiam, am plasat lu-
minile verzi de la începutul pistei la
jumătatea parbrizului pentru a fi pe
panta optimă de aterizare. Avionul
vroia însă să se ducă la vale, viteza era
în scădere.

„75% UPRT, nea Mitică, că o ia
la vale”, aproape am strigat către
mecanic care instinctiv a majorat pu-
terea motoarelor.

„Uşurel puştiule, că mai avem
niţel. Vezi că deviezi către stânga”,
spuse comandantul ajutându-mă să
corectez poziţia. „Redu uşor mo-
toarele...”

Fâssss.....fâssss se auzi zgomo-
tul caracteristic al contactului roţilor
cu pista de aterizare. Eram în sfârşit la
sol. Abia acum realizam că-mi intra
transpiraţia în ochi.

„Bravo puştiule! După ce ieşi
comandant, merg cu tine oriunde în

lumea asta”, spuse navigatorul ştergându-mi fruntea de su-
doare.

„Merg şi eu o mână” spuse telegrafistul.
„Lăsaţi vrăjeala că i se urcă la cap. N-aţi văzut

cum oscila ca barca pe valuri? Mai are de învăţat”, zise co-
mandantul cu o mină de nemulţumire pe faţă.

Am ajuns la parcare şi am procedat la oprirea mo-
toarelor. Întreaga echipă tehnică ne aştepta. Toţi erau în-
grijoraţi. Mecanicul de bord a deschis uşa avionului după

fixarea scării. Am scos capul pe uşă trăgând în piept aerul
răcoros. Ce bine e să fii cu picioarele pe pământ!
Împingându-mă într-o parte, comandantul s-a avântat afară,
coborând câte două trepte odată. S-a proptit în faţa in-
ginerului şef de tură cu mâinile în şolduri strigând:

„Oamenii tăi sunt nişte criminali! Era să crăpăm
din cauza lor! Am rămas fără indicaţii de viteză şi înălţime.
Aia care au lucrat la decantoarele prizelor de presiune ar
trebui spânzuraţi, fir-ar mama lor!”

„Uite vezi”, mi se adresă navigatorul, „ia aminte
şi învaţă: când ai să fii tu comandant, nu aşa trebuie să pro-
cedezi sau să vorbeşti cu oamenii, indiferent care este situ-
aţia. Te degradezi singur.”

Inginerul Vasile Aleşincu era un individ de
aproape 1,95 înălţime şi vreo 105 kg. Stătea cu braţele în-
crucişate la piept, uitându-se în jos către comandantul de
1,70 şi 65 de kg, lăsându-l să-şi facă numărul.

„Bine comandante, calmează-te acum. O să veri-
ficăm totul de la A la Z şi o să găsim cauza. Ştii bine că mai
apar şi surprize”, spuse cu voce calmă inginerul. Se uită
apoi după oamenii lui, dar aceştia erau deja în acţiune.

Între timp avionul era alimentat cu combustibil iar
navigatorul împreună cu comandantul plecaseră să depună
un nou plan de zbor şi să informeze dispeceratul despre mo-
tivele întoarcerii. După doar 5 minute tehnicianul de
aparate de bord mi-a arătat furtunul de cauciuc (toate trei
straturile) care era perforat din cauza frecării de o grindă
de aluminiu. Era exact bucata care făcea legătura între sis-
temul principal şi cel de avarie şi de aceea, chiar dacă am
comutat pe avarie, indicaţiile au rămas la 0. Normal, acest
furtun trebuia să reziste până când avionul ieşea la pensie.
Bineînţeles că ulterior s-au controlat toate avioanele dar nu
s-au mai găsit alte situaţii similare. Trebuia să ni se întâm-
ple nouă.

La numai 40 de minute de la aterizare eram din
nou în zbor către Jeddah, „alergând” cu viteză maximă ca
să recuperăm din timpul pierdut.

„Cairo control sunt Egypt Air 3110, avem indi-
caţie de nivel minim de ulei şi temperatură maximă de ulei
la motorul numărul 4. Trebuie să-l oprim.”

Era zborul care deja se întorcea plin cu pelerini de
la Jeddah. Asta da surpriză, mai ales că era motorul exterior.
Dar piloţii trebuie să se descurce. Vom vedea în numărul
viitor.

nickfurdi@accentmontreal.com

„Copilot, ţine uşurel orizontul”
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„„EErraa  eexxaacctt  bbuuccaattaa
ccaarree  ffăăcceeaa  lleeggăăttuurraa
îînnttrree  ssiisstteemmuull  pprriinn--
cciippaall  şşii  cceell  ddee  aavvaarriiee
şşii  ddee  aacceeeeaa,,  cchhiiaarr
ddaaccăă  aamm  ccoommuuttaatt  ppee
aavvaarriiee,,  iinnddiiccaaţţiiiillee
aauu  rrăămmaass  llaa  00..  NNoorr--
mmaall,,  aacceesstt  ffuurrttuunn
ttrreebbuuiiaa  ssăă  rreezziissttee
ppâânnăă  ccâânndd  aavviioonnuull
iieeşşeeaa  llaa  ppeennssiiee..
BBiinneeîînnţţeelleess  ccăă  uullttee--
rriioorr  ss--aauu  ccoonnttrroollaatt
ttooaattee  aavviiooaanneellee  ddaarr
nnuu  ss--aauu  mmaaii  ggăăssiitt
aallttee  ssiittuuaaţţiiii  ssiimmii--
llaarree..  TTrreebbuuiiaa  ssăă  nnii
ssee  îînnttââmmppllee  nnoouuăă..””
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Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598

immigration@mediatorcanada.ca www.mediatorcanada.com

• 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.

Populaţia lumii
■ Cel mai comun nume pe glob este, conform En-
ciclopediei Britanice, Muhammad.

■ Ţara cu cea mai mare populaţie este China care,
prin cei peste 1.3 miliarde de locuitori, reprezintă
aproape 20% din populaţia lumii. China este urmată
în acest top de India (1.130 miliarde locuitori, 17%
din total) şi Statele Unite (300.000 locuitori, 4.55%
din total), conform ONU. România ocupă locul 51
din 222 ţări, cu un total de 21,438,000 reprezentând
0.32% din populaţia globală.

■ 50% din populaţia Terrei locuieşte în 6 state
(China - 19.83% , India - 16.94%, SUA- 4.55%, In-
donezia - 3.47%, Brazilia - 2.79%, Pakistan -
2.44%). Cealaltă jumătate a omenirii trăieşte în nu
mai puţin de 216 tari.

■ În 1907, populaţia globală estimată nu depăşea
1.7 miliarde de oameni, în timp ce în 2007 numărul
crescuse de aproape 4 ori, la 6.67 miliarde.

■ În fiecare secundă se nasc 3 oameni, în fiecare zi
aproximativ 250 000 de nou-născuţi, adică aproape
87 de milioane pe an, apar pe Terra. Se estimează că
numărul de locuitori ai Pământului se va dubla până
în 2050, ajungând la peste 12 miliarde.

■ Potrivit unor specialişti americani, dacă toate
plantele care cresc pe Pământ s-ar folosi pentru

hrana oamenilor, acesta ar putea susţine existenta a
doar 15 miliarde de persoane. Este vorba de con-
ceptul de carrying capacity, care defineşte numărul
total de locuitori care pot coabita în acelaşi timp pe
Terra. Valoarea maximă a acestui număr presupune
ca toate resursele Pământului să fie utilizate cu
unicul scop de a asigura existenţa oamenilor (ceea
ce înseamnă ca vor dispărea parcurile şi rezervaţi-
ile naturale şi că toate resursele de hrană ale globu-
lui vor fi destinate exclusiv consumului uman).

■ Cel mai bătrân bărbat din lume în viaţă (ianuarie
2009) este Tomoji Tanabe. Japonezul a ajuns la ve-
nerabila vârsta de 113 ani, împliniţi pe 18 septem-
brie 2008.

■ Cea mai bătrână femeie din lume încă în viaţă
(ianuarie 2009) este Gertrude Baines, o americancă
de 114 ani. Fiind mai în vârstă decât Tomoji Ta-
nabe cu un an, doamna Baines este astfel cel mai
bătrân om din lume. Ea s-a născut pe 6 aprilie 1894.

■ Cea mai în vârstă persoană din toate timpurile
este franţuzoaica Jeanne Calment. Data naşterii sale
a fost stabilită ca fiind 21 februarie 1875 şi a trăit
122 de ani şi 164 de zile, până pe 4 august 1997. În
momentul centenarului marelui pictor Vincent van
Gogh, în 1990, ea era ultima persoana rămasă încă
în viaţa care îl cunoscuse. Când avea 100 de ani,
doamna Calment mergea încă pe bicicletă.

Floră şi faună
■ Specia cea mai numeroasă este cea a şoarecilor,
aceştia reprezentând mai mult de un sfert din
numărul total al mamiferelor.

■ Insectele reprezintă peste jumătate din numărul
total de specii, în timp de mamiferele reprezintă
doar 0,25 %. Pe lângă speciile deja descoperite, se
estimează că ar mai exista între 5 şi 30 de milioane
de specii încă neidentificate.

■ Melcul este binecunoscut pentru deplasarea sa
foarte lentă. Într-o singură zi el se deplasează
maximum 10 metri, şi asta doar dacă are la dispo-
ziţie o suprafaţă netedă.

■ Animalul cel mai masiv de pe Pământ este balena
albastră. Ea poate cântări peste 200 de tone, iar
inima acestui animal poate atinge o greutate de 800
de kilograme.

■ Când vine vorba de salturi la înălţime, campionul
de necontestat este fără doar şi poate puricele. Deşi
are doar 1.5 milimetri, el poate sări peste 20 de cen-
timetri, de 130 de ori mai mult decât propria-i
înălţime.

■ Esenţă a graţiei şi eleganţei, ghepardul este cel
mai rapid mamifer terestru, putând atinge o viteză
de 110 km la oră.

■ V-aţi întrebat vreodată cam câte cuvinte poate
reţine un papagal? Ei bine, papagalul Jaco african
(Psittacus erithacus) are un talent aparte în arta vor-
bitului, având un vocabular de circa 800 de cuvinte.

■ Tu`i Malila, o ţestoasă din specia Geochelone ra-
diata, deţine recordul pentru cea mai bătrână

ţestoasa din lume. Totodată, ea este şi cel mai bătrân
exemplar din categoria reptilelor găsit până acum
de cercetători. Ea a murit la vârsta de 188 de ani şi
a aparţinut familiei regale din statul Tonga, fiind o
donaţie din partea căpitanului britanic James Cook.

■ În ianuarie 2009 un homar uriaş, botezat George
de către angajaţii City Crab and Seafood, un restau-
rant din New York a cărui mascota era, avea 140 de
ani conform experţilor. El a fost aruncat înapoi în
mare după intervenţia activiştilor PETA.

■ Legătura dintre om şi pisică datează de cel puţin
3 500 de ani. Încă din Egiptul Antic pisicile erau
folosite pentru a prinde şoareci şi nici domesticite
nu şi-au pierdut această abilitate.

■ Pisicile au o memorie mult mai bună decât cea a
câinilor. Teste efectuate de cercetătorii de la Uni-
versitatea din Michigan au dus la concluzia că
memoria câinilor nu durează mai mult de 5 minute,
în timp ce cea a pisicilor se poate păstra până la 16
ore.

■ Cel mai mare număr de inele numărate pe fiecare
centimetru de rază al trunchiului unui copac este de
280 şi aparţin unui sequoia vechi de 4 000 de ani.

■ Dovleacul este un fruct care poate atinge dimen-
siuni gigantice, unele specii producând dovleci de
până la 400 de kilograme.

■ Magnolia este una din cele mai vechi specii de
flori, ea existând de dinaintea dispariţiei dinozaurilor.

■ Cea mai înaltă plantă acvatică este papirusul, al
cărui trunchi poate atinge o înălţime de 5 metri.
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Poate să se înece lumea în recesiune că pe o bucată
de lemn modelată de Brâncuşi cineva tot a plătit 36
de milioane. Doamna L.R., una din puţinele sculpturi
în lemn ce mai rămân de la marele artist, niciodată
expusă publicului, a fost achiziţionată prin licitaţie la
celebra casă Christie's în luna februarie a lui 2009. 

DIANA D
Accent Montreal

Ei da, L.R., Leonie Ricou, una din femeile cărora
Brâncuşi le-a aşezat în poală omagii era o mare
patroană a artelor, o femeie „bogată, frumoasă,

cultivată, bine informată despre artă şi literatură, deschisă
spre orice este nou şi cu o constituţie delicată”, cum o des-
cria sculptorul. Madame Ricou s-a stins din viaţa biolo-
gică prin 1930, însă spiritul Leoniei Ricou trăieşte
capturat într-o bucată de stejar şlefuit cu dragoste, care a
început drumul lung al operei de artă prin lumea noastră.
De când există, din 1914, el a intrat mai întâi în casa pic-
torului Fernand Leger, care a achiziţionat statuia în urma
unui troc cu Brâncuşi: Leger dădea la schimb câteva
pânze personale pe doamna din stejar cu figură de totem
şi aer african. Sfârşitul domnului Leger a dat semnul
plecării pentru ca văduva sa, Nadia Leger, i-a decis în-
străinarea. Ulterior, Doamna L.R. a trecut prin galeria
matematicianului transformat în negustor de artă Alain
Tarica, până-ntr-o zi, când în galeria de artă i-au păşit doi
bărbaţi care-au ştiut de la bun început ce căutau: erau
Pierre Berge şi partenerul său de viaţă, Yves Saint Lau-
rent. Astfel, Doamna L.R. şi-a găsit un strălucit adăpost
vreme de mulţi ani la numărul 55, rue Babylone, Paris, în
apartamentul YSL, unde „99% din oamenii care intrau nu

recunoşteau cine este”, spune Thomas Seydou (departa-
mentul Impresionism şi Artă Modernă al casei Christie's)
ce s-a ocupat de vânzarea ilustrei necunoscute. O singură
dată Doamna a fost expusă ca star al expoziţiei „Primi-
tivism” acolo unde arta modernă îşi găseşte prin excelenţă
căminul, la MOMA New York, în 1984. 

Bietul domn Brâncuşi, ce-ar fi spus dânsul dac-
ar fi aflat că la 60 ani după moarte sculpturile sale se vor
vinde cu bani enorm de grei? Că „Pasărea în spaţiu, pe
care vameşii americani au taxat-o ca material brut în loc
s-o recunoască drept operă de artă, ei bine, Pasărea se va
vinde în anul de graţie 2005 cu suma record de 27 de mi-
lioane de dolari? Să-i fie de odihna sufletului, zicem,
bucăţile acestea de lemn trăiesc mult mai mult şi trec prin
mâini de îndrăgostiţi, prin mâini lacome, prin mâini care-
au avut copii sau care dimpotrivă, şi-au făcut copii din
piesele de artă colecţionate. Ce e sigur, omul e însetat de
dragoste şi după moarte; Brâncuşi e vegheat în cimitirul
Montparnasse de un „Sărut”, şi cred că ar fi mândru ce-a
scos pe opera lui. Ar spune pe româneşte că dar din dar se
face raiul, căci banii plătiţi la licitaţie vor fi folosiţi la
găsirea unui leac pentru o boală necruţătoare, SIDA. Aşa
a vrut până la capăt Pierre Berge, care-a pornit de tânăr
şi-ntr-o viaţă de om a construit din dragostea pentru artă
ce-l unea cu Yves Saint Laurent o lume artistică fabu-
loasă, acum risipită în cele patru zări, între alte mâini. 

Unde a ajuns Doamna L.R. acum? Păi e bineînţe-
les secret, câştigătorul licitaţiei fiind un misterios
cumpărător prin telefon. Să mai spunem doar ca epilog că
maxim trei sculpturi în lemn de Brâncuşi se mai află în
colecţii particulare şi să-i urăm Doamnei L.R. o viaţă fru-
moasă. 

dianad@accentmontreal.com

ARTĂ ŞI CULTURĂ

Doamna L.R.
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Aţi auzit de Shitygroup sau Skank of America? E ul-
timul haz de necaz pe care-l fac americanii apropo
de băncile lor care au luat-o razna. În ultimele săp-
tămâni s-a tot vorbit despre o posibilă naţionalizare
temporară a unora dintre ele. Tăcerea iniţială de la
Casa Albă a trimis semnale de nelinişte la bursă,
Dow Jones plonjând la nivele ne mai văzute de mulţi
ani. Administraţia Obama a încercat apoi să calmeze
fricile investitorilor şi depozanţilor afirmând că îşi
menţine convingerea că sistemul bancar trebuie să
rămână privat dar în acelaşi timp suficient de bine
regularizat de către guvern. Acelaşi lucru l-a afirmat
şi Ben Bernake, preşedintele Federal Reserve,
spunând că naţionalizările nu sunt în plan, dar că
este posibil ca guvernul să deţină o parte minoritară
din bănci precum Citigroup. Argumentul că o
naţionalizare temporară ar putea fi răul cel mai mic
în situaţia de faţă vine însă de la cele mai neaştep-
tate voci, ca de exemplu Alan Greenspan, considerat
un fel mare preot al capitalismului laisser-faire.
Cum de s-a ajuns la o astfel de dezbatere?

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Pe când Obama semna stimulul fiscal de 787 de
miliarde de dolari, Alan Greenspan, fostul preşedinte al
Federal Reserve, declara pentru Fi-
nancial Times că „s-ar putea să fie
necesară o naţionalizare temporară a
unor bănci pentru a facilita o restruc-
turare promptă şi ordonată” a sis-
temului financiar. Numeroşi
economişti, analişti şi membrii ai
Congresului aparţinând întregului
spectru politic s-au raliat opiniei
exprimate de Greenspan. Astfel, un
cuvânt foarte delicat şi-a făcut drum
în dezbaterea publică despre viitorul
economiei americane. În vremuri nor-
male, ar fi fost un cuvânt care ar fi
provocat un veritabil şoc, dar acum
când la Bruxelles Comisia Europeană
tocmai a dat undă verde guvernelor de
a prelua controlul asupra băncilor
pentru a preveni colapsul unor insti-
tuţii financiare cheie - decizie care
vine după ce intervenţii similare s-au
produs deja în unele state membre -

puternicele opinii pro-naţio-
nalizare care se aud în Statele
Unite nu fac decât să se în-
scrie într-un trend foarte ac-
tual.

Pe scurt, naţio-
nalizarea băncilor în suferinţă
i-ar trimite un pic la plimbare
pe directorii executivi ai aces-
tora, permiţând guvernului să
supravegheze treburile în
timp ce creditul îşi reia cursul
prin arterele sistemului ban-
car. Când totul revine la nor-
mal, băncile vor fi
reprivatizate iar guvernul va
lăsa noul sector bancar să-şi ia
zborul. William Isaac, fost di-
rector la FDIC (Federal De-
posit Insurance Corporation),
în prezent preşedintele firmei de consultanţă Secura
Group, scrie însă la WSJ.com că naţionalizarea ar fi o
măsură greşită, deoarece va crea o succesiune de preluări
bancare de către guvern, un fel de efect domino, un motiv
de îngrijorare fiind şi faptul că nu există niciun fel de
strategie pentru a returna băncile în mâini private.

Bank of America, despre care s-a speculat intens
că ar putea intra sub controlul guvernului, a respins ideea

naţionalizării Într-un memo adresat angajaţilor, Ken
Lewis, CEO, a afirmat că B of A nu mai are nevoie de
asistenţă din partea guvernului, condiţiile sale financiare
fiind mult superioare celor în care se află alte bănci. Ce
se va întâmpla însă cu Citigroup sau gigantul American
International Group? Faptul că aceste două instituţii fi-
nanciare sunt în pragul unei naţionalizări de facto,
validează opinia unei intervenţii îndrăzneţe pe care re-
putaţii economişti Nouriel Roubini şi Matthew Richard-
son au expus-o într-un editorial la Washington Post.
„Naţionalizaţi băncile! Suntem toţi suedezi acum”, spun
ei. „Sistemul bancar al Statelor Unite este aproape de a
deveni insolvabil şi, dacă nu vrem să ne regăsim în situ-
aţia Japoniei din anii ’90 - sau în cea în care am fost în
anii ’30 - unicul fel de a-l salva este să-l naţionalizăm.
Este singura opţiune care ne-ar permite să rezolvăm pro-
blema activelor toxice într-un mod ordonat. Bineînţeles,
economia tot va fi în rahat dar cel puţin spirala morţii în
care suntem acum se va opri”. Dur spus, greu de asimilat
această viziune pesimistă. Nu degeaba Rubini a fost
supranumit „Dr. Doom”. Ar trebui totuşi menţionat că
Rubini este unul din foarte puţinii care au prezis
prăbuşirea sectorului imobiliar, mărturisindu-şi îngri-
jorările cu ani înainte ca aceasta să se producă.

Naţionalizarea e un cuvânt care sperie pe mulţi,
dar de vreme ce şi republicanii îl şoptesc acum, soarta
multor executivi şi membrii ai lobby-ului bancar ar fi
cazul să se schimbe.

simonapogonat@accentmontreal.com

N de la naţionalizare?
AMERICANA
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Pe scurt
ÎN 2030, OMENIREA VA AVEA NEVOIE DE DOUĂ
PLANETE

Începând din 2030, pentru a-şi acoperi nevoile de
consum - dacă acestea vor evolua în ritmul actual -
omenirea va avea nevoie de două planete, avertizează Fon-
dul Mondial pentru Natură (WWF). Amprenta ecologică a
umanităţii, indicator care evaluează consumul de resurse
naturale, depăşeşte cu 30% capacitatea planetei de a se re-
genera, insistă WWF în raportul său Planeta Vie 2008, pu-
blicat la Paris. Acest raport apare o dată la doi ani, având o
reputaţie recunoscută mondial în ceea ce priveşte analiza
asupra capacităţii Terrei de a funcţiona ca o planetă vie.
Presiunea exercitată de omenire asupra planetei s-a dublat
în ultimii 45 de ani, din cauza creşterii demografice şi a
consumului individual, explică raportul. Potrivit acestuia,
„indicele planetei vii”, un instrument de măsurare a
evoluţiei biodiversităţii mondiale, care ia în calcul 1 686
de specii de vertebrate din toate zonele lumii, a scăzut cu
aproape 30% în ultimii 35 de ani. Aproximativ 50 de state
dispun în prezent de resurse de apă moderate sau foarte
scăzute, subliniază WWF, iar numărul persoanelor care
suferă din cauza lipsei de apă pe toată durata anului sau se-
zonier urmează să crească din cauza încălzirii globale. SUA
şi China au cele mai mari amprente ecologice, fiecare în
jur de 21% din biocapacitatea globală (suprafaţa disponi-
bilă pentru producerea de resurse şi captarea emisiilor polu-
ante). Cetăţenii SUA însă utilizează în medie 9,4 hectare
globale, în vreme ce chinezii folosesc 2,1 hectare globale
de persoană. Analiza amprentei ecologice a umanităţii arată
că biocapacitatea globală este de 2,1 ha de persoană. Pen-
tru moment, chinezii sunt deci în medie, însă la scară mon-
dială, consumul este de 2,7 ha globale pentru fiecare
individ, cu 30% mai mult decât capacitatea planetei de a se
regenera. Criza economică pe care pe traversăm acum este
doar o avanpremieră la ceea ce se poate întâmpla atunci
când trăim dincolo de posibilităţile pe care le avem.

CIRCUITE ELECTRONICE TRANSPARENTE
Cercetătorii de la Uni-
versitatea Southern Ca-
lifornia anunţă progrese
către mult-căutatele cir-
cuite electronice „invi-
zibile” şi afişaje
transparente, foarte utile
pentru afişajele pe par-
briz - aşa numitele Head-

Up Display - sau pentru hârtie electronică. Dezvoltarea
acestor circuite electronice foarte mici şi transparente, cele
mai puternice de acest gen până în prezent, ar putea des-
chide calea către electronica transparentă şi alte aplicaţii
futuriste, incluzând ziare electronice şi afişaje purtabile pe
haine. Rezultatele studiului au apărut în numărul din ia-
nuarie al revistei ACS Nano. În articolul Transparent Elec-
tronics Based on Transfer Printed Aligned Carbon
Nanotubes on Rigid and Flexible Substrates, Chongwu
Zhou et al. subliniază faptul că deşi au mai fost dezvoltate
circuite transparente la scară nanometrică, versiunile prece-
dente sunt limitate la câteva materiale, respectiv semicon-
ductori transparenţi. Studiul descrie metoda de dezvoltare
a unor tranzistori transparenţi foarte subţiri (Transparent
Thin-Film Transistors sau TTFT) formaţi din nanotuburi
de carbon, aliniaţi foarte precis. Circuitele sunt transpa-
rente, flexibile şi au o performanţă foarte bună. Experi-
mentele de laborator arată că circuitele TTFT pot fi uşor
aplicate pe sticlă şi suprafeţe plastice, fiind promiţătoare
pentru o serie de alte întrebuinţări practice.

MICROINGINERIE

Motoare cât firul de păr
Deşi miniaturizarea motoarelor nu a ţinut pasul cu

cea a electronicelor, roboţi echipaţi cu nano-motoare ar
putea roii în curând prin organismul pacienţilor pentru a
ghida intervenţii chirurgicale. Ceea ce acum 40 de ani con-
stituia scenariul unui film SF în Fantastic Voyage este acum
mai aproape de a se realiza. Rezultatele unei cercetări con-
duse de James Friend de la Universitatea Monash din Aus-
tralia şi publicate în Journal of Micromechanics and
Microengineering anunţă dezvoltarea unui motoraş cât
două fire capilare ce ar putea alimenta mini-roboţi care să
„zboare” prin corpul uman.

În prezent, unele intervenţii chirurgicale sunt
împiedicate de dimensiunea şi de rigiditatea ustensilelor
medicale folosite. De exemplu, reţeaua labirintică de vase
de sânge ce traversează creierul nu lasă cateterele (instru-
ment medical tubular cu care se examinează un canal sau o
cavitate) să pătrundă în vasele de sânge mai mici. Cercetă-
torii au prevăzut de multă vreme că miniaturizarea va duce
la roboţi care să se mişte cu uşurinţă prin organism, însă
problema principală a fost găsirea unei soluţii pentru ali-
mentarea lor. Motoarele electrice convenţionale nu dau ace-
laşi randament atunci când sunt construite la scară mică şi,
pe măsură ce se apropie de dimensiuni de ordinul
milimetrilor, sunt secate de energie. Pentru a rezolva
această problemă, cercetările din ultimii ani au folosit ma-
teriale piezoelectrice, mai precis cristale care se dilată şi se
contractă la tensiuni ridicate. Ele au dat naştere unor mo-
toare liniare ce se mişcă înainte şi înapoi la frecvenţe înalte

şi care sunt uşor de fabricat. Anul trecut, Friend a creat unul
de dimensiunea unui bob de sare. Pentru a asigura mişcarea
în interiorul corpului însă, asemenea motoraşe trebuie să se
poată răsuci. Soluţia la această problemă a venit din lumea
bacteriilor care, majoritatea, au cozi asemenea unui fila-
ment, numite flageluri. Rotindu-şi flagelurile, ele sunt
propulsate într-o structură elicoidală ce le dă avânt prin apă.
Noua cercetare a aplicat acest sistem motoarelor liniare, pe

care le-a cuplat la o structură cu un decu-
paj în formă de arc spiral.

Prototipul are o lăţime de un
sfert de milimetru, cât două fire de păr
puse unul lângă altul, fiind cu 70% mai
mic decât predecesorul său care deţinea
recordul. Ar putea fi folosit pentru a trans-
mite imagini, pentru a livra cargouri mi-
croscopice şi pentru a efectua intervenţii
chirurgicale. Vor trece însă ani buni până
când va fi folosit pe pacienţi umani.

Ca o trimitere la filmul Fantas-
tic Voyage, microrobotul a fost botezat
Proteus, precum submarinul miniaturizat
care a fost injectat în corpul personajului
refugiatului sovietic pentru a distruge un
cheag de sânge la creier.
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NANOTEHNOLOGIE

Cel mai mic radio din lume
Zettl Research Group, o echipă de cercetători de la

Departamentul de fizică al Universităţii Berkeley (Califor-
nia) şi de la Lawrence Berkeley National Laboratory, con-

dusă de profesorul Alex Zettl, a creat primul radio complet
funcţional dintr-un singur nanotub de carbon, ceea ce îl face
cel mai mic radio creat vreodată. Ca să vă puteţi imagina di-
mensiunile acestui radio, un nanotub de carbon e de 10 000
de ori mai mic decât un fir de păr.

Nanotubul vibrează la frecvenţe radio pentru a re-
cepţiona semnalul, după care joacă rolul unui amplificator
şi demodulator. Cu numai o baterie şi căşti sensibile, poate
recepţiona frecvenţe AM şi FM. Având în vedere că radioul
cu nanotub în mare parte se auto-asamblează şi poate fi
reglat pe banda de frecvenţă dorită după fabricare, Zettl
crede că nanoradiourile vor fi relativ uşor de produs în
masă. Posibilele aplicaţii, în afară de receptori radio in-
credibili de mici, includ o nouă generaţie de dispozitive
pentru comunicaţii wireless. Tehnologia radiourilor cu
nanotuburi se poate dovedi a fi extrem de utilă şi în aplicaţii
biologice şi medicale. „Întregul radio ar încăpea foarte uşor
într-o celulă vie, iar dimensiunile mici ar permite inter-
acţionarea în siguranţă cu sisteme biolo-gice”, spune Zettl.
„Ne putem gândi la interacţionări cu funcţiile creierului sau
muşchilor, sau mişcare radio controlată prin sânge.” Este
de asemenea posibil ca radioul cu nanotub să fie implantat
în urechea internă ca o soluţie nouă şi discretă pentru trans-
miterea informaţiei sau ca o metodă radicală de a corecta
deficienţele de auz. Lawrence Berkeley National Labora-
tory caută acum parteneri industriali pentru a dezvolta şi
comercializa această tehnologie.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dang@accentmontreal.com



Descoperiţi calitatea produselor noastre!

Marţi 8:00 - 18:00 • Miercuri 8:00 - 18:00
Joi 8:00 - 20:00 • Vineri 8:00 - 20:00

Sâmbătă 8:00 - 17:00
Produse din carne afumată, peşte şi delicioasele murături
făcute după o reţetă proprie.
Acceptăm cărţi de debit precum si cărţile de credit MasterCard şi Visa.

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

„Doctorul viitorului nu va administra
nici un medicament, ci va educa pacientul să fie
interesat de propriul corp, de alimentaţie, de
cauza şi prevenirea bolii” - Thomas Edison, in-
ventator american (1847-1931). Mulţi aşteaptă
pasiv acel viitor în care nu vom avea nevoie de
medici. Câţi dintre noi investesc activ într-un vi-
itor sănătos? Câţi dintre noi adoptă un mod de
viaţă şi o alimentaţie corectă astfel încât să ne
tratăm preventiv, să ne salvăm corpul de la au-
todistrugere? În acest articol vă voi prezenta
tofu, unul dintre ali-mentele benefice sănătăţii,
folosit din timpuri străvechi în bucătăria asia-
tică, pe care însă unii dintre noi sunt reticenţi să-
l folosească.

ALINA MOSCOVICI
Accent Montreal

Dacă medicina ar avea drept scop pre-
venirea bolilor, atunci această profesie atât de pro-
fitabilă ar fi pe cale de dispariţie. Un exemplu pentru
a susţine această afirmaţie este programul american
„Ranversarea Bolilor de Inimă” (Reversing Heart
Disease Program), a doctorului Dean Ornish. Timp
de mai bine de 30 de ani, dr. Ornish a condus diverse
studii clinice, demonstrând pentru prima dată că
schimbarea majoră a modului de viaţă poate ranversa
afecţiunile cardiace severe, fără medicamente şi fără
chirurgie. Mai mult, cercetările sale arată că aceste
schimbări majore ale felului în care trăim au un im-
pact la nivel genetic, activând genele care ne prote-
jează de boli şi dezactivându-le pe cele care
generează cancer şi maladii de inimă. Sunt bine
cunoscute însă deficienţele sistemului de sănătate
american. După cum afirma doctorul Ornish: „Un
doctor care face o chirurgie de bypass-coronarian va
fi plătit de către compania de asigurări cu cel puţin
30,000$; pentru o angioplastie cu balon, cel puţin
7,500$. Dacă doctorul respectiv ar investi acelaşi
timp în a educa un pacient cu o condiţie cardiacă des-
pre nutriţie şi tehnici de controlare a stresului, com-
pania de asigurări nu l-ar plăti decât 150$. Iar dacă
doctorul ar petrece acelaşi timp în a educa o persoană
sănătoasă cum să-şi menţină starea de sănătate,
atunci compania de asigurări nu l-ar plăti deloc!”

Nici aici la Montreal nu suntem lipsiţi de
probleme. Este de prisos să menţionăm lipsa acută
de medici de familie sau de specialişti. Majoritatea
dintre noi am experimentat ce înseamnă să petreci
câte 9-12 ore la urgenţă, luni de zile pe lista de
aşteptare a unui specialist sau, în cazuri mai fericite,
câteva săptămâni pentru a fi consultaţi de un medic
rezident. Un viitor aşa cum îl visa Edison este însă
posibil numai atunci când ne decidem să ne luăm
sănătatea în mâini, când începem să investim într-o
condiţie fizică şi un stil de viaţă bazate pe o alimen-
taţie corectă. Cu acest articol aş dori să deveniţi mai
familiari cu unul din cele mai sănătoase alimente,
tofu.

Tofu nu este altceva decât brânza provenită

din laptele de soia, fiind folosit în Asia de peste 2 000
de ani şi introdus în Occident în urmă cu aproxima-
tiv 40 de ani. Acest aliment care are mai multă
textură decât gust este un adevărat cameleon culinar,
căci ia gustul alimentelor la care este adăugat. Tofu
este bogat în proteine şi fier şi slab în calorii, glucide,
grăsimi şi colesterol. În plus, după cum studii medi-
cale au arătat recent, tofu poate contribui la pre-
venirea bolilor de inimă, a cancerului de sân sau de
prostată, la ameliorarea simptomelor menopauzei,
ajutând şi la reglarea diabetului sau a maladiilor di-
gestive. De asemenea, tofu este indicat celor care au
intoleranţă la lactoză sau celor care suferă inter-
minabil de sinuzite, pneumonii sau infecţii urinare,
condiţii încurajate de producţia mărită de mucus din
corp, în urma consumului de lactate.

■ Întotdeauna tofu trebuie spălat; bucăţile rămase se
congelează în pungi de plastic sau se pun într-un con-
tainer la frigider, după ce au fost în prealabil
acoperite cu apă pură (vezi articolul precedent).
■ Pentru a minimaliza balonarea şi excesul de gaze în
sistemul digestiv, tofu trebuie întotdeauna gătit,
adăugându-i-se în prealabil câteva picături de lămâie.
■ Tofu solid se foloseşte tăiat în cubuleţe sau felii;
cel moale se poate întrebuinţa în sosuri, pudinguri
sau prăjituri.

Tofu prăjit
450 gr tofu „ferm” sau „extra ferm”
Ulei de canola (ulei comestibil de rapiţă)
Suc de lămâie
Condimente (cimbru uscat, sos de soia Bragg, us-
turoi, etc.)
Tofu se spală, se scurge de apă, se taie cubuleţe (2
cm) şi se stropeşte cu zeamă de lămâie. După câteva
minute, se stropeşte cu sosul de soia, plus condi-
mentele dorite. Se pune într-un vas de Jena/Pirex
acoperit în prealabil cu hârtie pergament unsă cu
uleiul de canola. Se lasă la cuptor 20-30 de minute la
180-190 grade Celsius (350-375 F). Atenţie însă, cu
cât se lasă mai mult la cuptor, cu atât textura va fi
mai uscată, mai crocantă. Se poate adăuga la salate,
pilafuri, sarmale de post.

Salată cu tofu
Tofu prăjit (reţeta precedentă), dat pe răzătoare
3 lujere de ţelină verde tăiate mărunt
2 ridichi şi un morcov daţi pe răzătoare
1 ardei roşu tăiat cubuleţe
1 ceapă verde tăiată mărunt
2/3 cană castraveciori muraţi tăiaţi mărunt şi storşi
Se amestecă ingredientele şi la urmă se adaugă un
sos preparat din: 1/2 cană de maioneză, 2-3 linguriţe
de muştar, 1 linguriţă de zeamă lămâie, 1/2 linguriţă
de piper negru. Se serveşte pe foi de salată verde,
acompaniat de felii de pâine prăjită.

alinamoscovici@accentmontreal.com

NUTRIŢIE & SĂNĂTATE1313

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

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4
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Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Simplu ghid de sănătate

Un viitor fără
medici... posibil?
TTooffuu,,  uunn  aalliimmeenntt  bbeenneeffiicc  ssăănnăăttăăţţiiii

TTooffuu  --  sseeccrreettee  şşii  rreeţţeettee



Scientologia este o mişcare religioasă
foarte controversată, motivul principal fiind fap-
tul că nu are alura unei religii. Fondatorul ei este
un inginer şi autor de science-fiction pe nume L.
Ron Hubbard, care în anii ’50 a ajuns la con-
cluzia că mulţi occidentali sunt într-o stare
emoţională precară, stare căreia religiile exis-
tente nu reuşesc să ofere soluţii viabile. Popu-
laritatea psihanalizei şi veniturile enorme făcute
de psihologi - doctori de suflet - l-au determinat
pe Hubbard să pună la punct un sistem care
vizează eliminarea „viruşilor existenţiali” din
conştiinţa omului. Unul din aspectele contro-
versate ale scientologiei este credinţa că sufle-
tul (thetan) se reîncarnează, având vieţi
anterioare pe alte planete înainte de a ajunge pe
Pământ. Şi, pentru ca să fie şi mai adâncă con-
troversa, se spune că se percep bani grei pentru
aflarea detaliilor referitoare la vieţile extrateres-
tre anterioare. Un alt aspect controversat se
referă la psihiatrie, pe care scientologii o con-
sideră abuzivă şi bună de abolit, fiind la originea
primului război mondial, ridicării la putere a lui
Hitler şi a lui Stalin şi la originea atacurilor din
11 septembrie 2001.

Sistemul conceput de Hubbard se
bazează pe introspecţia profundă a omului şi
vizualizarea precisă a unei situaţii sau eveniment
care reprezintă un absorbant de energie ce tre-
buie corectat. Sistemul scientologic este similar
cu meditaţia analitică propusă de budiştii ti-
betani, însă presupune prezenţa unui membru
mai experimentat care îl ajută pe cel căruia i se
face aşa zisul „proces de clarificare” (auditing)
în a plonja profund în această religie dar şi în a-
l scoate la suprafaţă.

Cartea fundamentală este Dianetics:
The Modern Science of Mental Health, scrisă de
Hubbard şi publicată prima oară în 1950. Bine
primită de public, găsindu-se pe lista bestsellers,
Dianetics a fost însă aprig criticată de savanţi,
doctori şi cercetători din lumea medicală pentru
deficienţele sale la nivel ştiinţific. Principiile Di-
aneticii (în traducere din greacă cuvântul însem-
nând „prin intermediul minţii”) susţin că mintea
umană este formată din 3 părţi: conştientul, sau
mintea analitică, subconştientul, sau mintea re-
activă, şi mintea somatică. Scopul este de a în-
lătura ceea ce mintea reactivă conţine şi
împiedică individul să devină mai sănătos, mai

bun, mai etic, etc.
În mare, aderarea la această religie

este marcată de o evaluare psihologică care de-
termină ce fel de caracter are noul adept.
Urmează perioada de „clarificare” a conştiinţei
şi apoi evoluţia în direcţia desfăşurării potenţia-
lităţilor psihologice. În procesul de clarificare
individul îşi aminteşte un eveniment care a fost
dublat de o emoţie negativă puternică. Memoria
este dezvoltată cu elemente reale sau structuri
imaginare pentru o mai bună definiţie. Odată
imaginea perfectată, elementele negative devin
vizibile şi subiectul poate să genereze ceva po-
zitiv în locul emoţiei negative. Să zicem că
cineva îşi aminteşte de un şef care urlă şi insultă.
Memoria acestei situaţii extrage continuu
energie din sistemul de funcţionare al respectivei
persoane. Prin interiorizare ghidată, individul
izolează evenimentul în cauză şi în locul emoţiei
de frică, de umilire, generează imaginativ una
plăcută, de acceptare, dragoste sau indiferenţă.
Sistemul funcţionează atât de eficient încât
numai aspectele morale îi pot reduce din popu-
laritate. În aceste timpuri în care omul modern
stresat şi confuz nu are timp şi poate nici resurse
să petreacă ani de zile în psihanaliză, scientolo-
gia rămâne un sistem eficient.

Conştientă că poate fi un concurent se-
rios establishment-ului medical, organizaţia
joacă cartea religiei: inginerul pe post de „titan”,
facilitatorii pe post de „preoţi”, fetele de la re-
cepţie pe post de „hmmm, c’est bon!”. Scien-
tologia este recunoscută ca religie în mai multe
ţări printre care şi SUA, dar în numeroase altele
este considerată un cult (Franţa, Austria, Belgia,
etc.) sau o organizaţie care urmăreşte interese
economice (Germania).

Observând atent scientologia, nu am
găsit nimic periculos, necurat sau toxic. Practic,
prin creşterea capacităţi de vizualizare şi a
retrăirii şi convertirii unor evenimente negative
în ceva pozitiv, omul nu poate decât să trăiască
mai bine şi mai fericit. Cei cărora le este frică de
scientologie probabil că au nevoie să treacă pe la
vreo „cură de clarificare”.

LOCURI DE PRACTICĂ
L’Eglise de scientologie
4489 Papineau
(514) 527-8766
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Scientologia, o religie
pentru ingineri

• 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)

Poate cea mai controversată re-
ligie este cea raeliană. Scandalul din
2002 cu clonarea embrionului uman este
încă viu în conştiinţa publicului. De-
sigur, a fost o încercare reuşită de a-şi
face publicitate gratuită, însă şi efectele
secundare au fost pe măsură.

Despre ce e vorba în acest sis-
tem? Rael, la origine un ziarist sportiv
francez, pe numele adevărat Claude Vo-
rilhon, pretinde că în anii ’70 a avut nişte
experienţe mistice, în care s-a întâlnit cu
nişte extratereştrii, Elohimii, ei fiind cei
care de fapt au creat fiinţa umană. Cu
aceste ocazii a primit instrucţiuni precise
despre cum trebuie să se pregătească
omenirea pentru a fi salvată când „ziua
judecăţii va veni”. Evident, doar cei care
se vor pregăti în cadrul raelianismului
vor fi salvaţi. Un soi de hangar a fost
pregătit undeva în cantoanele de est şi
adepţii pot petrece vacanţe în parcul care
înconjoară  „nava cosmică”.

Sistemul e relativ simplu şi se
bazează pe vizualizări ghidate. Odată ce
adeptul este condiţionat şi antrenat să
vizualizeze în holograme 6-D (cele cinci
simţuri plus analiza cvasi-inteligentă),
tot ceea ce se sugerează devine adevărat,
real în câmpul conştiinţei. Informaţiile
stocate anterior sunt inhibate, gândirea
abstractă este anulată şi sistemul devine
autosuficient. Abandonarea în aceste
meditaţii ghidate duce la stări extrem de
plăcute şi la vizualizări fantastice dar de
un realism fenomenal. Măcar şi pentru
aceste experienţe merita încercat.

Unul din punctele de atracţie al
religiei raeliene este transmiterea codu-
lui genetic al adeptului pe planeta care
va trebui să se retragă speţa umană.
Rael, într-un cadru festiv şi exaltat, pune
mâna pe fruntea adeptului, preia codul
genetic şi-l transmite la destinaţie. Trea-
ba nu e gratis. Prin analogie cu sistemele
indiene - dar desigur la un nivel mult
simplificat - am găsit că ceea ce face

Rael se poate traduce în felul următor:
se disociază (eliberează) de propriul
corp, se asociază cu spaţiul subtil al
adeptului şi se reduce la scara sub-
atomică, preia câteva informaţii
esenţiale (cod genetic simplificat) şi apoi
călătoreşte astral până pe planeta cu
pricina, depunând codul într-o bancă de
date, virtuală desigur. 

Sistemul lui e perfect coerent
cu religiile clasice iar Rael ştie acest
lucru. Cu toate că mulţi l-ar interzice, nu
se poate pentru că şi religiile clasice se
bazează pe elemente imposibil de
dovedit, împletite cu unele verificabile
în planul pământean. Cum el reuşeşte să
pună adepţii în transă şi să le arate că
ceea ce spune e adevărat, este imposibil
de combătut. Cărţile scrise sunt com-
plexe şi coerente, până la un anumit
punct, credincioşii se simt bine şi sunt
extrem de entuziaşti. Din nou, viaţa ca
un calvar sau un chin este străină cre-
dincioşilor raelieni.

S-a vorbit mult dacă la reuni-
uni se practică sexul în grup, obsesia
oricărui puritan frustrat. Răspunsul este
categoric „Nu!”. Chiar dacă există se-
minarii de instrucţie şi cultivare a
simţurilor, acestea nu sunt orientate pe
practici orgiastice, ci în direcţia tandreţii,
grijii, simpatiei şi respectului pentru fi-
inţa iubită. 

LOCURI DE PRACTICĂ
Nu există un loc unde puteţi merge nein-
vitaţi. Dacă însă scrieţi la
canada@rael.org, sigur veţi primi o in-
vitaţie. 

CĂRŢI RECOMANDATE
Intelligent Design - A Message From the
Designers - Rael

Rubrică realizată de DAN
POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

Raelianismul, un
alt fel de a
interpreta Biblia



LLaa  rroommâânnii,,  oo  bbeerree  şşii--oo
ţţiiggaarrăă

Potrivit datelor publicate de producătorii din in-
dustria berii care citează Institutul Naţional de Statistică, în
România consumul anual de bere pe cap de locuitor a cres-
cut la 95 de litri, cifră care situează România în primele şase
ţări consumatoare de bere din Europa. Românii au cheltuit
pe bere cu 8% mai mult anul trecut faţă de 2007, pentru o
sumă totală estimată la 1,7 miliarde de euro. Cu această
cifră, berea se află pe locul al doilea ca bun de larg consum,
după ţigări. Românii fumează mult şi practic îşi cheltuie
salariul pe ţigări, dând pentru acestea undeva între 2,5 şi 3
miliarde de euro. 

Rezultatele sunt în linie cu aşteptările jucătorilor
din industrie şi deşi anul acesta, datorită crizei economice, se
prevede o creştere cu doar maxim 3%, cifra de afaceri cu-
mulată pe care filialele locale ale multinaţionalelor din in-
dustria berii (Heineken Romania, Ursus Breweries, InBev
Romania şi URBB) o vor înregistra la finalul acestui an va
depăşi 850 de milioane de euro. 

LLaa  tthhaaiillaannddeezzii,,  uunn
tteemmpplluu  ddiinn  ssttiiccllee  ddee  bbeerree      

Puţini cred că s-au gândit ca din sticle să-şi con-
struiască o casă sau ceva util. Iată că în sud-estul Thailandei
un grup de călugări budişti au construit un templu din sticle
de bere, utilizând nu mai puţin de 1,5 milioane astfel de
„cărămizi”. Au început să strângă sticlele acum 25 de ani cu
scopul de a le recicla, dar văzând câte s-au adunat s-au gân-
dit să le folosească şi pentru scopuri religioase. Astfel s-a
născut „Templul celor un milion de sticle”, cum a fost de-
numit, iar pe lângă el au fost construite, tot din sticle, chilii,
săli de rugăciuni, un crematoriu, toalete pentru turişti şi un
turn de apă. Inclusiv dopurile au fost recuperate, din ele fiind
executate mozaicurile cu imagini religioase. Pe lângă marele
avantaj că este ieftină, această clădire este şi uşor de în-
treţinut iar lumina care pătrunde prin sticlele de bere brune
şi verzui este foarte plăcută. Datorită acestui mod ingenios
de construcţie, autorităţile continuă să le livreze călugărilor
sticle de bere pentru a-şi mări proprietatea.  

CChhiillooţţiiii  ccoorrddeelluuţţăă
Efectele crizei se fac

simţite peste tot iar
ideile năstruşnice nu în-
târzie să apară. Astfel, o
firmă de confecţii a con-
ceput un nou model de
lenjerie intimă: chiloţi
de damă în stil
cordeluţă. Aceştia nu au
clasicul elastic sau şnur
cu ajutorul cărora să se
prindă de corp ci efectiv
sunt executaţi dintr-o

bentiţă care la un capăt este mai lată pentru a acoperi părţile
genitale, fixându-se între picioare. Modelul se pare că a făcut
ceva furori în lume, deşi la unele teste cum ar fi dansul la
discotecă, chiloţii respectivi nu au făcut faţă, căzând lejer pe
podea. Noroc cu rochia lungă a purtătoarei!

BBaannccuurrii  aaddeevvăărraattee      
Românii ştiu să

glumească şi ştiu şi de glumă.
Facem glume din orice chiar
dacă suntem trişti sau neferi-
ciţi, alinându-ne necazurile pe
moment. Cine nu-şi aduce
aminte de bancurile seci cu
elefanţi în frigider sau în
maşină? Iată însă că un

cetăţean austriac, fermier, a trebuit să-şi ducă două vaci la
veterinar pentru un consult. Până aici nimic deosebit, numai
că omul nostru şi-a modificat maşina în aşa fel încât ani-

malele să poată fi „aşezate” pe bancheta din spate. Autotu-
rismul este unul obişnuit, un Golf Volkswagen. Cetăţeanul
austriac a declarat că el transportă animalele în acest mod
deoarece e mai confortabil pentru ele să stea la cald decât să
le pună într-o remorcă unde ar putea răci. Ba mai mult, după
spusele sale, tot aşa le duce şi la păscut. E de râs, viaţa în-
trecând bancul, dar organizaţiile pentru protecţia animalelor
s-au autosesizat şi au promis că vor lua măsuri pentru acest
tratament care frizează cruzimea.

SSăărruuttuull  îînn  ggaarrăă  iinntteerrzziiss!!        
Clasicul sărut pe peron

va deveni istorie. Cel
puţin aşa stau lucrurile
într-o gară din Marea Bri-
tanie, care a pus capăt
gesturilor de afecţiune în
public. Cuplurile care vor
să îşi ia un rămas bun ro-
mantic la gara Warrington

Bank Quay din Cheshire vor trebui să meargă într-o zonă
special amenajată, în parcare, unde au voie să se răsfeţe cel
mult 20 de minute. Motivul? Cuplurile care îşi luau rămas
bun provocau congestionarea traficului, îi întârziau pe alţi
pasageri sau distrăgeau atenţia conducătorilor de tren. 

Semnul sărutului interzis a evocat pentru mulţi cla-
sicul film „Brief Encounter”, realizat de David Lean în 1945,
despre o poveste interzisă de dragoste pe peronul unei gări
în Anglia conservatoare a epocii. Semnul, care parcă vrea să
spună No kissing please, we’re British, rimează foarte bine
şi cu numele companiei feroviare care l-a introdus: Virgin
Rail. 

DDiinn  pprreeaa  mmuulltt  SSFF        
Să te cheme Termopan, Urgenţa, Cortizon sau

Moon Unit şi Pilot Inspektor nu-i nimic: biroul de Stare
Civilă de la Moscova refuză de mai bine de şase ani să în-
registreze un băiat cu numele de SRHCVF260602, această
combinaţie ciudată de cifre şi litere fiind singura variantă pe
care părinţii sunt dispuşi să o ia în considerare pentru fiul
lor. Părinţii băieţelului născut pe 26 iunie 2002 spun că nu-
mele înseamnă „un specimen de rasă umană născut în clanul
Voronin-Frolov pe 26 iunie 2002”. Familia a depus mai
multe plângeri în justiţie, ajungând chiar la Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Niciun tribu-
nal nu a acceptat însă să le înregistreze plângerea, pe motiv
că s-ar crea un precedent, multe familii alegând nume care
mai de care mai bizare pentru odraslele lor.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com
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Atmosferă încinsă în faţa clubului situat la in-
tersecţia René Lévesque cu St-Denis şi asta când porţile
încă nu se deschiseseră. Din toate direcţiile veneau spre
club grupuri de rockeri ce-şi purtau cu mândrie, la minus
35º, gecile de „motor” cu însemnele trupei favorite şi
pantalonii cu cât mai multe accesorii, toate metalice.
Ţinută total nepotrivită pentru vremea de afară, dar am
înţeles repede că e vorba de mândrie, genul muzical res-
pectiv fiind asimilat cu duritatea şi dârzenia situaţiilor
prin care trebuie să treci. Nu putem exprima deci decât
RESPECT! În plus, evenimentul care urma să se producă
nu era unul tocmai comun. Deşi se întâmplă foarte des ca
la Medley diverse trupe autohtone să aducă un tribut

greilor muzicii, de această dată a fost mai special, tribu-
tul fiind dedicat trupei Metallica. Deci atenţie: BIG
RESPECT!

Am fost invitaţi la acest concert de cei de la
Alcoholica. Trupa Alcoholica e o adunătură de băieţi ta-
lentaţi care au aceeaşi pasiune: rockul în general,
Metallica în special. Pentru acest tribut ei s-au pregătit
intens şi foarte serios, ştiind că vor avea un public pe
măsură. Şi într-adevăr, s-au strâns în sală peste 500 de
rockeri de toate vârstele, de la cei foarte tineri cu dorinţa
vie de a se arunca de pe scenă ca la marile evenimente,
până la cei vârstnici care au preferat comoditatea
scaunului de la mese, de unde să vâneze cea mai mică

eroare a trupeţilor ce au cutezat la un aşa nume mare.
Nefiind specialişti în domeniu, am spune ca aceştia nu au
greşit şi că piesele au sunat aşa cum le ştiam de pe album
sau albume, pentru că s-a trecut prin toate.

Atmosfera a fost incredibilă. Toţi de acolo parcă
îţi erau prieteni de o viaţă. Rockerii ne-au spulberat ideea
că cine nu e de-al lor nu e bine venit în club - probleme
vechi, de pe vremuri, când tinerii se fugăreau prin par-
curi pe motiv de orientare muzicală. La Medley specta-
colul nu e doar pe scenă: în sală celebrele rockeriţe cu
blugi mulaţi, bluze decoltate şi ciocate sunt prezente
peste tot. Apoi, mulţi dintre obişnuiţii locului poartă cos-
tume parcă desprinse din alte lumi.

Pe nivelul scenei şi la etaj activează patru
baruri, unde găseşti toate băuturile, dar berea este cea
care curge în valuri. Designul interior în aceeaşi notă
„dură”, acustica foarte bună şi profesionalismul tehni-
cienilor dau un mare plus locului. La Medley se orga-
nizează concerte de gen cu trupe de calibru la date bine
stabilite iar în serile obişnuite se promovează rockul cu
o clientelă deja formată.

Din programul imediat următor al clubului am reţinut
câteva nume interesante.

Sâmbătă, 11 aprilie
Super Concert KREATOR

Miercuri, 29 aprilie
Paganfest Canada Part 2
Invitaţi: Korpiklaani, Moonsorrow, Eluveitie, Primor-
dial, Swashbuckle, Blackguard

Bilete pe www.admission.ca

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info: 514- 991- IDOL (4365)
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Rockeri în costume excentrice, mulţi
decibeli şi valuri de bere la Medley

Showbiz
LEONARD COHEN LA QUEBEC ŞI OTTAWA

Legendarul autor-compozitor montrealez se va opri la Pavillon
de la Jeunesse de Québec pe 21 mai iar pe 25 şi 26 mai se va produce
la Centre National des Arts de la Ottawa. Aceste trei date s-au adăugat
în turneul său nord-american care va debuta oficial pe 2 aprilie în
Austin (Texas) şi se va termina pe 2 iunie în Colorado. Itinerariul său
canadian cuprinde 11 oraşe dar deocamdată Montreal şi Toronto,
vizitate de Cohen în vara lui 2008, nu se află pe această listă.

CREMA JAZZULUI LA MONTREAL
Upstairs Jazz Bar & Grill se înscrie printre cele mai presti-

gioase 100 cluburi de jazz din lume într-un clasament întocmit de
Downbeat Magazine în ediţia sa din luna februarie. Din 1995, Upstairs
Jazz Bar & Grill prezintă montrealezilor atât talente locale, cât şi nu-
meroşi muzicieni consacraţi internaţional.

COLDPLAY, CEL MAI BUN VÂNZĂTOR AL ANULUI TRECUT
Trupa britanică de rock alternativ Coldplay a dominat

vânzările de discuri în 2008. Albumul Viva la vida or death and all his
friends s-a vândut în 6,8 milioane de exemplare pe întreg globul. De
asemenea, albumul a bătut toate recordurile de descărcare la mai puţin
de o lună de la lansare, a indicat Federaţia internaţională a industriei
fonografice. La începutul lunii, grupul a câştigat trei premii Grammy.

EVENIMENTE LA MEDLEY



SPORT1717

Chelsea produce o mică furtună în campionatul en-
glez, despărţindu-se de Felipe Scolari - Big Phil - pentru a-
l înlocui, chiar dacă numai până la sfârşitul sezonului, cu o
altă somitate: olandezul Guus Hiddink , supranumit „The
Golden Guus”. Decizia proprietarului lui Chelsea, magnatul
rus Roman Abramovich, de a schimba antrenorii în plin
sezon a stârnit multe comentarii contradictorii, unii spe-
cialişti fiind total împotrivă. Hiddink a confirmat însă şi a
debutat cu un succes important, 1-0 pe terenul lui Aston
Villa, prin golul lui Anelka.

În acest context, este interesant de văzut ce au de
spus managerii echipelor contra-candidate la titlu în Pre-
miership. Sir Alex Ferguson, manager la Manchester United
din 1986, cel mai elocvent exemplu de stabilitate şi succes,
se declară foarte mulţumit de această mutare şi e convins
că Chelsea nu mai contează în lupta pentru titlu. Deşi este
conştient de potenţialul lui Guus Hiddink de a scoate echipa
de pe Stamford Bridge din criză, Ferguson e apreciază că
această misiune va fi una de durată, astfel încât Man U va
profita şi va cuceri al 11-lea titlu. El critică aspru condu-
cerea lui Chelsea, pe motiv că nu a avut suficientă răbdare
cu celebrul antrenorul brazilian. Sir Alex crede că lupta pen-
tru supremaţie se va da între Manchester şi Liverpool, dar
va urmări cu atenţie şi evoluţia lui Aston Villa, revelaţia
campionatului, care se pare că a luat locul Arsenalului în
„careul de aşi”, situându-se actualmente pe locul patru.

Rafa Benitez, managerul lui Liverpool, trece
printr-o perioadă foarte frământată, sărind de la un conflict
la altul. În primul rând, Rafa este nemulţumit de situaţia
contractului său, care expiră într-un an şi jumătate şi nu a

fost încă reînnoit, în ciuda eforturilor sale şi a unei evoluţii
excelente a echipei. Cu alte cuvinte, relaţiile lui Rafa Ben-
itez cu cei doi patroni nu sunt prea strălucite. În Ianuarie, el
l-a atacat într-o apariţie televizată pe Alex Ferguson, nu-
mindu-l singurul manager din Anglia care nu este pedepsit
atunci când intră în conflict verbal cu arbitrii. Şi ca şi cum
asta nu ar fi suficient, antrenorul spaniol a declarat recent că
în timp ce Manchester United şi Chelsea au suficienţi bani
pentru a cumpăra jucătorii pe care îi vor atunci când îi vor,
el se luptă cu o situaţie mult mai grea la Liverpool, şi-
canându-i astfel din nou pe patronii clubului. Întrebat re-
cent care este situaţia contractului său, Benitez a declarat
că momentan se concentrează numai pe evoluţia echipei
sale pe teren. Din păcate pentru el, nici pe teren recent lu-
crurile nu stau prea bine, Liverpool remizând acasă, 1-1, cu
Manchester City şi permiţând lui Manchester United să se
desprindă la 7 puncte în fruntea clasamentului.
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Sir Alex Ferguson, Rafa Benitez şi
„The Golden Guus”

Pe lângă un manager de excepţie, un atac ucigător,
un mijloc inventiv şi o apărare de oţel, Manchester United
are parte şi de un înger păzitor în poartă: olandezul Edwin
van der Sar, care reuşeşte să doboare record după record
între buturile echipei engleze. Ultima dată când a primit gol
a fost în noiembrie anul trecut, de la Samir Nasri, jucătorul
lui Arsenal. Pe 31 ianuarie, Edwin a reuşit 1104 minute fără
gol, doborând astfel recordul deţinut de Steve Death de la
Reading, stabilit în sezonul 1978-1979. Pe 18 februarie,
când Manchester a bătut pe Fulham cu 3-0, olandezul a
ajuns la 1302 minute, stabilind un nou record de invinci-
bilitate într-un singur sezon, întrecându-l astfel pe Jose
Maria Buljubasich, cel care a avut 1289 de minute în 2005,
în campionatul din Chile. Următoarele recorduri pe care
van der Sar va încerca să le doboare sunt: recordul euro-
pean, deţinut din 1991 de belgianul Dany Verlinden cu
1390 de minute şi recordul mondial, care îi aparţine din
1978 brazilianului Mazaropi, cu 1816 minute. Rămâne de
văzut dacă talentatul portar olandez va reuşi în această ten-
tativă istorică. Între timp, el va avea un bun prilej de

încălzire în Ligă Campionilor, când campioana Angliei va
întâlni pe Inter Milan, numărul unu în Italia. Va fi şi o con-
fruntare a două vechi cunoştinţe, Alex Ferguson şi Jose
Mourinho.

Alte întâlniri de „gradul trei” în Liga Campionilor:
Real Madrid - Liverpool, Arsenal - Roma, Chelsea - Ju-
ventus şi Lyon - Barcelona. Şi restul meciurilor se anunţă
interesante, mai ales că numai „spuma Europei” a ajuns în
această etapă: Atletico Madrid - Porto, Sporting - Bayern şi
Villareal - Panathinaikos

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

Van der Sar,
îngerul păzitor de la Man U

Mutu, speranţa
noastră

Înjurat în Ghencea şi acuzat de o parte a presei
româneşti că „s-a dat accidentat” în amicalul cu Serbia,
Briliantul rămâne de fapt singură noastră speranţă, unicul
jucător român care poate decide singur soarta unui meci.
Adi o dovedeşte cu prisosinţă la Fiorentina, unde a de-
venit un adevărat erou. El a reuşit 3 goluri în egalul cu
Bologna, 3-3 şi a marcat golul victoriei, 2-1, în meciul cu
Chievo, în ultimele secunde ale jocului. Să sperăm că el
va continua să strălucească, atât la Viola, cât şi la Naţio-
nală.

The Golden Guus

Sir Ferguson

Rafa Benitez
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OFERTE DE MUNCĂ

Caut persoană care să îngrijească 2 fetiţe
gemene de 4 luni, 2 zile pe săptămână (20
de ore), nefumătoare, cartier St. Michel.
Pentru informaţii, contactaţi Sorin sau
Elena. 514-382-1984.

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.

SERVICII

Predau cursuri de ghitară pentru începă-
tori. Informaţii: Ioji Kruppa, tel: 514-238-
7365.

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

Următoarea apariţie:
13 martie

(data limită pentru dat
anunţuri:
8 martie)

ÎNCHIRIERI

Apartamente renovate în zona Magazinu-
lui Bucureşti, 5488 Avonmore, colţ cu
Clanranald, 3 ½ şi 1 ½, inclus apă caldă,
căldură şi aragaz; 3 ½, inclus apă caldă,
electricitate, posibilitate de instalare
maşini spălat şi uscat rufe. 514-488-4272.

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. Tel: 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

VÂNZĂRI

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

Vând (lichidez) diverse obiecte electro-
casnice şi de mobilă (dormitor, ecran plat
calculator, 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 La-
chine, arhitectură stil european în
cărămidă şi piatră, foarte spaţios, 1260
pi2, înălţime de 9 picioare, 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 balcoane, sală de lavaj,
un loc de parcare şi debara la subsol. Tele-
fonaţi 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

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

AUTO

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

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.

Vând DODGE RAM 1500 4.7l, 212.000
km, an 2002. Preţ 4 750$, negociabil.
Tel: 514-961-3855.
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HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te prezinţi bine, cât
timp nu comiţi abuzuri sau impru-
denţe. Dragoste: Dragostea cere

sacrificii, se ştie, dar tu nu prea eşti în stare să
tolerezi orice de dragul celuilalt. Financiar:
Cumperi lucruri cam piperate pentru buzunarul
tău, doar pentru a rupe gura târgului şi a arăta
lumii că o duci bine.   

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu stai prea bine la
capitolul echilibru interior şi stare
de spirit. Dragoste: Pasiunea

poate răsări oricând în calea ta, iar chemarea
aventurii te atrage către tot felul de ispite.  Fi-
nanciar: Te vei descurca şi vei reuşi să achiţi
toate facturile restante.                                                                                

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Tot ce faci în glumă,
cu speranţa că nu te va afecta, e
posibil să nu treacă neobservat,

deci nu face experimente absurde cu organis-
mul tău. Dragoste: Iubirile secrete, ascunse,
poate chiar adulterine, sunt în vizor, dar numai
de tine depinde dacă le laşi să te cucerească sau
îţi asculţi mintea. Financiar: Fii atent la bani,
veniturile tale pot fi ameninţate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: În această perioadă nu
se produc tranzite semnificative
care să-ţi influenţeze starea de

sănătate. Dragoste: Pot apărea schimbări sur-
prinzătoare care îţi vor aduce multe satisfacţii
sentimentale. Financiar: Când vă aduceţi cu
toţii contribuţia, suma care reiese la final este su-
ficientă pentru a vă achita toate facturile.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la o stare
de nervozitate crescută, datorată
prezenţei lui Neptun în casa a 8-a.

Dragoste: Venus tranzitează Berbecul, ceea ce
înseamnă că relaţia cu partenerul de viaţă se
derulează cam monoton şi rece.  Financiar: Vei
avea o stare financiară bună în acest interval. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun
exces totul se va menţine la un
nivel satisfăcător. Dragoste:

Dragostea nu ascultă de planuri. Lasă lucrurile
să evolueze în legea lor, fără să exagerezi cu
planificarea. Financiar: Eşti predispus la
pierderi financiare sau la a fi înşelat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti
de afecţiuni ale căilor respiratorii.
Dragoste: Venus tranzitează zodia

Berbecului şi indică faptul că viaţa ta sentimen-
tală nu se prezintă prea strălucit. Financiar:
Devii mai econom, conştient că orice exces te
poate costa câteva luni de acum încolo. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Există un pericol de
îmbolnăvire prin contractarea
unei răceli sau gripe. Dragoste:

Viaţa de cuplu nu îţi oferă prea multe satisfacţii,
te întorci cu sufletul încărcat acasă, cu gândul la
comunicarea greoaie pe care o ai cu partenerul.
Financiar: Este o perioadă delicată care va dura
destul de mult dar măcar te va ajuta să-ţi res-
tructurezi cheltuielile.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Începi să descoperi ur-
mările propriilor reguli de viaţă:
dacă ai fost cumpătat, rezultatele

sunt bune; dacă ai greşit cu organismul tău, în-
cepi să resimţi. Dragoste: E un moment bun
pentru împăcări, explicaţii şi soluţionarea pro-
blemelor mai vechi. Financiar: Cu bani, aduci
bucurie şi celorlalţi. Ce-ar fi să le faci cinste ami-
cilor tăi găsind un motiv oarecare de sărbătorit?

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin
reţetele vechi sau fă-i o vizită
medicului. Ai cam uitat de el.

Dragoste: Îi propui celui drag diverse idei de în-
noire a relaţiei, iar el se lasă total pe mâna ta.  Fi-
nanciar: Eşti un om chibzuit şi rezervele tale
sunt suficiente pentru a face faţă problemelor
economice.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Du-te la medic fără
teamă, pentru că nu e nimic care
să te sperie! Dragoste: Dacă stai

şi aştepţi doar de la partener un miracol, aştepţi
degeaba. Uneori e mai bine să treci la fapte şi să
faci primul pas. Financiar: Mizează pe origina-
litate dacă vrei succes financiar.                                                                                                                                                                                            

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent
cu sănătatea ta, cu atât te simţi mai
bine, dar nu transforma prudenţa în

ipohondrie. Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu
găseşti în perioada asta, pentru că acum eşti ca un
fluturaş din floare în floare. Financiar: Situaţia ta
este în creştere, dar nu va fi nimic spectaculos.

1. S = 1+2+3+ ...+100. Câte semne de „ + ” trebuie schimbate în  „ − ” pentru a obţine 1991 în
loc de S?
A) Imposibil    B) 3    C) 4    D 5    E) 6 
2. Ornitorincul matematician depune două ouă sferice cu diametrul de 3 cm. El ouă un singur ou
o dată şi îl îngroapă cu precizie la 200 m de sursa de apă cea mai apropiată şi la 670  m de un eu-
calipt. Niciodată două astfel de animale nu-şi îngroapă oul în acelaşi loc. Câte ouă pot spera să
găsesc în zona unui râu şi a unui eucalipt?
A) 9    B) 16    C) 20    D) 54    E) 5                                                            
3. Un păianjen îşi întinde firele în interiorul unui cub de sticlă. Fiecare fir porneşte şi se termină
într-un vârf, pe mijlocul unei laturi sau în centrul unei feţe. Punctul de început şi cel de sfârşit nu
se găsesc niciodată pe aceeaşi faţă a cubului. Câte fire poate întinde în acest mod?
A) 290    B) 145    C) 92    D) 68    E) 36                                                    
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 8
martie 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.  A, 100         
2.  D, 1000                             
3.  B, 16      

În urma tragerii la sorţi, câştigătorul este Florin Radu.

CCOONNCCUURRSS

BBAANNCCUURRII
☺ În sala de aşteptare trei bărbaţi stau cu
sufletul la gură. Iese moaşa şi îl felicită pe
primul: 
- Felicitări, aveţi gemeni!
- Doamne, ce coincidenţă, eu chiar lucrez
la Minessota Twins.
După o oră iese aceeaşi femeie şi spune
celui de-al doilea tătic:
- Incredibil, aveţi tripleţi!
- Nu pot să cred, ce coincidenţă, eu lucrez
la 3M Company. 
Al treilea leşină.
- Ce s-a întâmplat? întreabă moaşa.
- El lucrează la 7UP…    

☺ Soţul ajunge acasă la 5 dimineaţa. Ne-
vasta: 
- Unde ai fost, Superman? 
- Păi, să vezi, am fost cu nişte clienţi în
oraş. 
- Şi ai stat cu ei până la 5 dimineaţa, Su-
perman? 
- Păi, da, am reuşit să obţin un contract şi... 
- Şi după aia ce ai mai făcut, Superman? 
- Păi, am fost să bem ceva la un bar. 
- Şi pe urmă, Superman? 
- Păi, am fost la un bar de striptease, aşa au
vrut clienţii, dar a fost foarte urât şi plicti-
cos. Da’ de ce îmi tot zici Superman? 
- Pai doar Superman îşi mai poartă chiloţii
peste pantaloni.  

☺ Culmea tupeului: un bărbat se întoarce
acasă la 4 dimineaţa mirosind a parfum de
damă, cu urme de ruj pe cămaşă, intră în
casă şi văzând-o pe nevastă-sa cu o mătură
în mână îi zice:
- Nu te enerva iubito, că tu urmezi!  

☺ Un om sparge o bancă şi ia câţiva os-
tateci. Îl întreabă agresiv pe primul reţinut: 
- Spune-mi, m-ai văzut jefuind banca? 
- Da! răspunde ostatecul.
Fără să mai stea pe gânduri hoţul îl îm-
puşcă în cap. Apoi întreabă acelaşi lucru
pe următorul. Al doilea ostatec răspunde: 
- Eu nu te-am văzut, dar te-a văzut ne-
vastă-mea.  

☺ - Dragă, suntem căsătoriţi de peste 10
ani şi am observat că am început să facem
dragoste numai când ai tu nevoie de bani.
- Şi ce, după tine acest lucru nu se întâm-
plă suficient de des? Că se poate rezolva…  

☺ Doi bebeluşi în salonul de nou născuţi:
- Tu ce eşti, băiat sau fetiţă?
- Băiat.
- Dar de unde ştii? 
- Dacă iese infirmiera, îţi arăt. 
Iese infirmiera, moment în care acesta îşi
ridică păturica:
- Uite, am şosetuţe albastre!  

☺ Când era însărcinată nevastă-mea, i-
am zis:
- Iubito, dacă o să semene cu tine, o să

fie magnific. 
La care ea mi-a răspuns:
- Şi dacă o să semene cu tine, o să fie
miracol.  

☺Mămico, nu pot să dorm! Spune-mi, te
rog, o poveste!
- E trecut de 1 noaptea. Las' că vine tăticu
imediat şi când o să-l întreb pe unde-a
fost, o sa ne spună el o poveste!  

☺ Soţul aşteaptă lângă salonul de înfru-
museţare. După un timp îndelungat iese
de acolo soţia sa.  El se uită la ea, respiră
adânc şi spuse: 
- Nu-i nimic dragă, măcar ai încercat! 

☺Bulă şi cu Ştrulă se ceartă:
- Tatăl meu este mai bun! spune Ştrulă.
- Nu e adevărat!
- Şi fratele meu este mai bun!
- Nu e adevărat!
- Şi mama mea este mai bună!
- Asta aşa este, spune Bulă, aşa zice şi
tata.

☺- De ce ţin moldovenii târnăcopul lângă
televizor?
- Când se strică un canal, sapă altul.

☺Un tânăr sună la Hot Line:
- Bună iubitule, spune tipa.
- Buna scumpo, răspunde el.
La care tipa spune:
- Aş face orice pentru tine!
El îi răspunde:
- Bine, atunci închide şi sună-mă tu!

☺Un scoţian aduce acasă un coş cu
căpşuni. Ia una din ele şi o dă fiului său
zicându-i:
- Ia fiule! Restul au acelaşi gust.

SSUUDDOOKKUU
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