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La început a fost cuvântul: Accent. L-am ales pen-
tru că e scurt şi se scrie la fel şi în română, şi în franceză,
si în engleză, dar şi pentru faptul că trimite la acel ceva e-
ssenţial care ne distinge în contextul multicultural în care
trăim. Având deja subiectul, sloganul a venit de la sine şi
cred că sunteţi de acord cu noi când spunem că într-un Que-
bec plin de accente, Accentul nostru face diferenţa. Apoi
ne-am ales un logo. Iniţial unul mai conservator şi mai cla-
sic, pe urmă unul - cel actual - care credem că ni se
potriveşte mai bine: este mai altfel şi iese din tipare (şi din
chenarul roşu de pe prima pagină!).

Vă propun deci să răsfoiţi cele 24 de pagini ale
ziarului Accent Montreal. Veţi putea constata că Accentul
nostru cade în primul rând pe comunitate şi de aceea ştirile,
evenimentele şi comentariile din şi despre aceasta îşi găsesc
loc în primele pagini ale ziarului (pagina 3). Desigur, nu
putem şi nici nu vrem să scăpăm realităţii care ne încon-
joară. În pagina 4 veţi putea găsi o reflecţie despre visul
american şi câteva aspiraţii canadiene.

Articolul vedetă al acestui număr este intitulat
„Anomalii genetice în Quebec” şi îl veţi putea citi în pagina
12. Vom continua seria dezvăluirilor unor aventuri palpi-
tante şi inerente meseriei de pilot, semnate Nick Furdi
(paginile 10 şi 11, rubrica Poveşti adevărate). Şi pentru că
deja a venit vorba de logo, în pagina 6 veţi putea afla în-
treaga poveste de creaţie a logo-ului nostru.

V-am promis că nu vă veţi plictisi cu noi: pagina
18 se intitulează Clubbing & Fun iar echipa Idol Concerts
duce o viaţă de noapte intensă, plimbându-se prin cluburile
şi locurile „hot” din Montreal pentru a povesti în exclusivi-
tate cititorilor noştri aventurile şi impresiile culese din acest
periplu. Montrealul este recunoscut pentru bogăţia festi-
valurilor, concertelor şi expoziţiilor pe care le găzduieşte
iar noi încercăm să vă ţinem la curent cu calendarul acestor
evenimente. Mai ales, pe cât posibil, a celor mai bune dintre
ele: cele gratuite. Amatorii de fotbal şi cultură trebuie să
meargă direct la pagina 9 unde vor afla detaliile despre cea
de-a treia ediţie Rencontres Internationales cinéma et sport
şi Festifoot.

Despre România, Octavian Secară vă oferă o vi-
ziune „Pe gaura cheii” (pagina 7), iar Tudor Lavric, cores-
pondentul nostru din Bucureşti, vă propune o analiză a
primului tur al alegerilor locale care s-a desfăşurat de puţin
timp.

Pasionaţii de ştiinţă şi tehnică au la dispoziţie o
întreagă pagină (16), unde ultimele descoperiri şi cele mai
fascinante inovaţii sunt prezentate de Dan Georgescu.

Avem şi sport, evident, mai ales acum în febra
EURO 2008 (paginile 20 şi 21) iar această rubrică semnată
de analistul nostru sportiv Florin Moscovici nu va lipsi din
niciun număr Accent. Pe lângă toate acestea, vă oferim di-
verse sfaturi (pagina 15), vă prezentăm diverse fete fru-

moase de origine română (Modeling şi frumuseţe, pagina
19), vă invităm să confruntaţi diverse tabuuri alături de Dr.
Maia (pagina 8), să râdeţi cu personajul fetiş al lui Gaiţă,
celebrul de acum Mardare, şi cu bancurile trăznet pe care
le-am selectat în pagina 22.

Ziarul Accent este disponibil în toate punctele in-
tens frecventate de românii din Montreal şi împrejurimi.
Lista tuturor punctelor nostre de distribuţie se află în josul
paginii 2. Suntem uşor de găsit dar dacă doriţi ca ziarul nos-
tru să vină prompt la uşa dumneavoastră, la fiecare două
săptămâni, găsiţi în pagina 9 toate detaliile abonamentului
pe care îl oferim.

Mica noastră publicitate este gratuită (pagina 23).
Dacă aveţi ceva de cumpărat, de vândut, de închiriat şi mai
ales un loc de muncă de oferit unui alt român, nu ezitaţi să
ne contactaţi, prin e-mail, telefon sau la adresa poştală a
redacţiei. Această informaţie, împreună cu numele tuturor
celor care contribuie ca Accentul nostru să cadă întotdeauna
bine, se află tot în pagina 2.

Suntem „ascuţiţi” la nevoile şi preocupările dum-
neavoastră. Avem energia şi priceperea de a contribui la
acel „community building” pe care îl dorim cu toţii. Pentru
că, sper că ştim deja cu toţii, într-un Quebec plin de ac-
cente, Accent face diferenţa!

SIMONA POGONAT

Accentul nostru ... „ascuţit”

PUBLICAŢIE BILUNARĂ



Comunitate

SEZONUL 2008 LA VAL-DAVID

Asociaţia Română din Canada (ARC) cu sediul la
Val-David, anunţă programul verii 2008:
21 iunie - Picnic de Sfântul Ioan Botezătorul, patronul Que-
becului;
12 iulie - Picnic de ziua Canadei;
16 august - Picnic de Sfânta Maria sau Întâlnirea românilor

de pretutindeni, aniversarea unui an de la înfiinţarea Foru-
mului Unităţii Românilor;
6 septembrie - Picnic de ziua muncii şi adunarea membrilor
fondatori ai Câmpului de la Val-David;
4 octombrie - Picnic al mustului care „fierbe”. Închiderea
sezonului.

ARC vă aşteaptă cu mic, cu mare la Câmpul
Românesc de la Val-David. Cum se ajunge? Pe autostrada
15 nord, ieşirea 76, se continuă pe drumul 117 nord până la
strada Predeal-Trudeau în faţa „Porţii cu dor”.
Info: www.arcanada.org

FESTIVALUL NATURII 2008

Deschis ca în fiecare an cu ocazia Zilei Terrei,
pe 22 aprilie, sezonul de activităţi în rezervaţia naturală
ornitologică federală Parc des Rapides din Montreal con-
tinuă de-a lungul întregii perioade estivale.

În program sunt oferite foarte multe activităţi
recreo-educative dedicate mediului înconjurător, culturii
şi istoriei, reunite într-un adevărat festival al naturii la

care participă montrealezi de diverse origini, printre care
şi mulţi români-canadieni. În ultimii doi ani, vizitatorii de
origine română ai parcului au format al treilea grup de
afluenţă după francofoni şi anglofoni.

Colaborarea dintre Forumul pentru Istorie, Cul-
tură şi Latinitate AGORA ROMAGNA LATINA, diverse
grupuri canado-române din Montreal şi Grupul pentru
Ecologie şi Istorie HERITAGE LAURENTIEN s-a dez-
voltat din ce în ce mai mult în ultimii patru ani şi se con-
cretizează prin promovări mass-media, conferinţe de
sensibilizare pe teme ecologice sau istorice şi diverse alte
activitati educative oferite gratuit publicului montrealez.

De-a lungul anilor, grupul Heritage Laurentien a
promovat dezvoltarea relaţiilor interetnice, oferind mai
multor români-canadieni posibilitatea de a-şi pune în va-
loare cunoştinţele (prin posturi remunerate, stagii stu-
denţeşti sau benevolat) şi de a acumula noi competenţe.
Este interesant de amintit faptul că preşedintele şi fonda-
torul grupului Heritage Laurentien, biologul Patrick Asch,
este de origine română, fiind a treia generaţie a unui emi-
grant din Bucovina.

Ştiri şi evenimente
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PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

Avem o veste foarte bună atât pentru cititorii ACCENT Montreal, cât şi pentru
toate firmele care doresc să-şi mărească raza de marketing în Canada. Începând
cu acest prim număr, s-au pus bazele unui parteneriat între publicaţia noastră,
Jurnalul Românesc din Toronto şi Alo România din Edmonton. Echivalente atât
ca format, cât şi ca tiraj, cele trei ziare vor colabora pe linie de marketing, publi-
citate şi linie editorială, prin schimburi de materiale.
Astfel, de acum înainte puteţi alege opţiunea de fi prezenţi şi pe piaţa din Toronto
sau Edmonton printr-un simplu telefon la redacţia ACCENT Montreal.

514-667-3920 şi info@accentmontreal.com

„... Urmează prima zi din restul vieţii mele... o să mă
întorc nu te teme... am crescut într-un bloc murdar,
lângă un calorifer rece, cu ochii pe contuar... e o ţară
de căcat... şi aştia, ca şi comuniştii, ne-au dat dracu’
până acum... e ultimul meu tren, ştii că îl aştept de
mult...”

SORIN ION
Accent Montreal

Primele ore

Rimele lui Ombladon de la Paraziţii taie cu greu
zgomotul asurzitor al motoarelor de avion încercând să
răspundă unor întrebări înţepenite în creier mai rău ca un
cârlig pescăresc în gura peştelui. De ce ai plecat? O să fie
mai bine? Întrebări...Îndoieli...

Micul geam al aeronavei te lasă să vezi doar ză-
padă. La naiba! În trei zile se intră în aprilie şi Montrealul
este plin de nămeţi. Prietenul, afară, îngheţat, te anunţă că
iarna e aproape la fel ca în România. Nu exact la fel. E mai
lungă, aproape de şase luni, şi trebuie să arăţi ca
Schwarzenegger. Zilnic trebuie sa râneşti la zăpadă. Te gân-
deşti că acum 30 de ore ai ieşit pe uşa din bloc în mânecă
scurtă. Si că trebuie să vină vara şi în Canada. Într-un final!

Înfunzi cu greu bagajele într-o „japoneză”

boşoroagă, care nu are plăcuţă de înmatriculare pe faţă,
doar pe spate, şi speri să ajungi cât mai repede în pat. Odi-
hna ţi-ar putea alunga toate îndoielile. Chiar şi cu sute de
mii de kilometri la bord „japoneza” se ţine bine. Toropeala
te învăluie. Nu pierzi nimic din peisaj pentru că e noapte.
Ochii aproape închişi se cască însă larg, capul fiind aproape
de a transforma maşina niponă într-o decapotabilă. O
groapă au şi aştia în drumuri şi chiar ea s-a găsit să-ţi spună
Bienvenue au Québec!
De fapt nu e doar una.
Sunt multe. Aproape la
fel de multe ca la Bu-
cureşti. Doar denu-
mirea diferă. Se
numesc cuiburi de
găină.

Te opreşti să
iei nişte beri. Ai ajuns
unde ai vrut, cât mai
departe de România, şi
evenimentul trebuie
udat. Alegi o bere nord-
americană. Nişte Bud-
weiser. Doar asta îţi
sună cunoscut. 10
dolari. Bun! Scoţi
banii, te uiţi pe casa de

marcat, dar vezi 11,7. Preţurile afişate la raft sunt fără taxe.
Nu plăteşti ce vezi! Plăteşti în plus.

Gropi, maşini vechi, ierni de jumătate de an,
preţuri aiurea... Asta-i Canada!?! De ce ai plecat din Româ-
nia? Răspunsurile nu vin încă. Orele de zbor şi berea îşi fac
efectul. Adormi buştean.

opinii@accentmontreal.com

Jurnalul altui emigrant



The American Dream
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Vecinii de la sud trăiesc momente istorice: campania
pentru biletul de intrare la Casa Albă a ajus, în
sfârşit, în faza finală iar unul dintre cei doi candidaţi,
cu şanse reale de victorie, este Barack Obama. Extra-
ordinarul provine din faptul că senatorul din Illinois,
alesul partidului Democratic pentru preşedinţie,
provine dintr-o minoritate vizibilă. Pentru prima oară
în ultimii 40 de ani, de când aspiraţiile senatorului
Robert Kennedy pentru cel mai înalt post al Statelor
Unite au schimbat modul american de a face cam-
panie electorală, sintagma „the American dream” re-
zonează din nou cu intensitate.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Nicio altă ţară din lume nu ne captează atenţia pre-
cum SUA. Încă cea mai puternică economie, forţă militară
şi influenţă culturală de pe planetă, ne uităm la această ţară
cu admiraţie sau cu dipreţul provenit din dezamăgire. De
ce? Pentru că expresii precum „the American dream” sau
„only in America” fac parte nu numai din vocabularul lor,
ci dintr-unul comun celor 4 puncte cardinale. Ne-am obiş-
nuit, de generaţii întregi, să ne uităm la ei ca leaderi mon-
diali, ca la cei care dau tonul, ca la locul unde totul este
posibil. Când americanii eşuează, toţi, într-o măsură mai
mare sau mai mică, o simţim.

Şi asta cu atât mai mult aici, în Canada: sunt sin-
gurii noşti vecini, principalul nostru partener economic,

forţa dominantă care a contribuit la crearea unei identităţi
canadiene (dacă putem vorbi de aşa ceva), fie printr-o
reacţie de tandem sau una de opoziţie.

Am simţit o profundă dezamăgire când Hillary
Clinton şi-a suspendat campania, recunoscându-şi înfrân-
gerea. Pe cât de extraordinară este nominalizarea lui
Obama pentru Casa Albă, pe atât de extraordinară şi istoric
importantă a fost cursa ei pentru obţinerea acestei nomi-
nalizări din partea partidului Democratic. Desigur, femei
preşedinţi sau prim-miniştri au existat şi există în alte ţări,
iar Canada se numără printre ele cu Kim Campbell, deşi
numai pentru o foarte scurtă perioadă de timp, din iunie

până în noiembrie 1993.
De ce aş fi dorit-o pe Hillary Clinton preşedinte al

Statelor Unite? Pentru speranţa că într-o zi visul american
al echităţii salariale va deveni unul nord-american iar gu-
vernul nostru federal va prelua modelul celor câteva pro-
grame provinciale - precum cel din Quebec sau Ontario -
pentru a face din echitatea salarială dintre femei şi bărbaţi
o politică şi o realitate canadiană. Şi pentru speranţa că ţara
în care trăiesc acum nu va renunţa niciodată la acoperirea
universală a îngrijirilor medicale.

Pe când era prima doamnă a Statelor Unite,
Hillary Clinton a militat enorm pentru ca toţi americanii,
indiferent de contul lor bancar, să aibă acces egal la îngri-
jire medicală. Modelul care i-a servit ca sursă de inspiraţie
a fost cel canadian şi în vreme ce la Washington lobby-uri
puternice se confruntau pe această temă, canadienii îşi
reafirmau mândria în sistemul lor de sănătate. Conform
sondajelor vremii, din Insula Prinţului Edward şi până în
Columbia Britanică, locuitorii acestui imens spaţiu afirmau
că ceea ce îi defineşte în lume, nucleul identităţii lor cana-
diene este exact acest sistem medical generos. Desigur, ştim
cu toţii cum s-a soldat bătălia lui Hilary pentru acestă cauză
şi ce transformări a suferit de atunci sistemul nostru de
sănătate, poate nu chiar aşa de independent de această în-
frângere a doamnei Clinton. Speram deci ca vântul de
schimbare care ar fi cuprins Washingtonul cu un alt Clin-
ton la Casa Albă sa adie un pic şi aici ca să ne aducă a-
minte că ne-am abătut prea mult de la practica şi principiul
care au făcut din această ţară un model de urmat pentru al-
tele.

Barack Obama îmi alimentează însă alte aspiraţii
şi îmi atrage un alt tip de simpatie, nu mai puţin important.
Sunt minoritară, evident nu chiar aşa vizibilă, dar am ac-
centul bagajului meu cultural dobândit în România şi vreau
să trăiesc într-o lume în care acest lucru e o sursă de mân-
drie nu de discriminare. Mă gândesc că dacă Biroul Oval
poate găzdui un preşedinte african-american, dacă ei îşi pot
înfrânge prejudecăţile şi istoria de segregare şi dacă acest
lucru reprezintă un exemplu cu potenţial de a fi cunoscut în
întreaga lume, ceva, ceva o să se schimbe în noi toţi. Prin
urmare, şi în rutina zilnicelor zâmbete pe care le primesc:
pentru ca din ce în ce mai mult, acestea să nu mai
mascheze o faţadă în spatele căreia de multe ori se ascunde
o atitudine mai puţin binevoitoare. simonapogonat@accentmontreal.com

■
FINANŢAREA CAMPANIILOR ELECTORALE ÎN
STATELE UNITE ŞI CANADA

Ambele ţări au reguli bine puse la punct în ceea ce priveşte
finanţarea campaniilor electorale şi ambele au o agenţie in-
dependentă pentru implementarea acestor reguli (respec-
#v Elec#on Canada şi Federal Elec#on Commission în USA).

Cele două ţări vecine au culturi poli#ce care se deosebesc
prin faptul că în USA valoarea primordială este libertatea
individuală, pe când în Canada cultura poli#că valorizează
în primul rând egalitatea şi buna guvernanţă. Diferenţa din-
tre aceste două trăsături face ca în USA aplicarea regulilor
de finanţare electorală să cons#tuie un caz mai complex şi
mai dificil.

Par#dele poli#ce americane sunt rela#v slabe ca organiza-
ţie, acest lucru permiţând candidaţilor să-şi definească pro-
priile agendele poli#ce şi să-şi strângă ei înşişi fondurile
necesare campaniei; în Canada campaniile de finanţare
sunt în principal conduse de par#dele poli#ce, organizaţii
mult mai disciplinate decât cele americane.

Deoarece în USA alegerile au loc la intervale fixe de #mp,
campaniile electorale sunt din ce în ce mai lungi (2 ani pen-
tru prezidenţiale) şi mai cos#sitoare; în Canada media cam-
paniilor electorale este de 36 de zile.

Legislaţia americană este axată în principal pe limitarea
contribuţiilor şi transparenţă; în Canada sunt limitate nu
numai contribuţiile pe care indivizii, corporaţiile sau sindi-
catele le pot face într-o campanie electorală dar şi cheltu-
ielile pe care par#dele, candidaţii sau orice altă terţă parte
cu interes să influenţeze rezultatele alegerilor le fac.

Pentru că în USA limitele impuse sumelor cheltuite sunt
considerate a#ngeri ale libertăţii individuale, atât indivizii
cât şi grupurile de presiune pot aloca sume nelimitate pen-
tru a milita pentru alegerea sau înfrângerea unui candidat,
atâta #mp cât banii nu îi sunt vărsaţi direct acestuia sau
cheltuiţi în coordonare cu campania sa.



TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

este o societate canadiano-română
care se ocupă cu reprezentarea in-

tereselor imobiliare ale clienţilor săi
(români şi/sau străini) şi în România

prin servicii incluzând cumpărări,
vânzări, transferul la cerere a

fondurilor realizate, cât şi
închirieri, investiţii,

dezvoltări.
În principal, membrii comunităţilor
româneşti din străinătate (Canada,
SUA, Spania, Italia, Australia) ape-

lează la serviciile noastre, în vederea
rezolvării

chestiunilor lor imobiliare din
România.

Am fi bucuroşi să vă putem sprijini în
rezolvarea

intereselor dumneavoastră
imobiliare, dacă bineînţeles, doriţi să

apelaţi la serviciile
noastre.

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

Ultracentral - Bulevardul Libertăţii
(la fântâni - Casa poporului)

Apartament 3 camere cu 2 dormitoare,
etaj 4 din P+8

Calitate-lux, renovat la nivel occidental,
aer condiţionat.
260.000 euro

PRO NOVI IMMO
CĂTĂLIN DAN - DIRECTOR GENERAL (PDG)

Str. Smârdan Nr.7, etaj 1,Sector III, BUCUREŞTI
tel: +40.21.311.6245, fax:+40.21.311.6246, cel: +40.745.700.429

MONTREAL 514-937-7447 e-mail: office@pronovi.eu

Cătălin DAN şi echipa

ADAUGA VALOARE

PRO NOVI
IMMO

cel: +40.752.102.210

DE VÂNZARE

WWW.PRONOVI.EU

Blestemul numarului 13 este o tradiţie tipic
americană. Ei sunt bine cunoscuţi pentru marea abilitate
de a evita numărul în cauză: blocurile care au mai mult
de 12 etaje sunt numerotate în felul următor: etajul 1, 2,
3...11, 12, 14, 15, iar multor străzi le lipseşte casa de la
numărul 13. Unii americani nu acceptă să lucreze în
această zi, alţii nu mănâncă în restaurante, iar unii refuză
vehement să stabilească data nunţii în această zi. Tocmai
pentru că această teamă a devenit atât de populară, psi-
hologii au studiat-o şi au şi denumit-o: frica de numărul
13 se numeşte triskaidekafobie, iar teama de vineri 13
poartă o denumire şi mai complicată: paraskevidekatri-
afobie.

13 la diferite popoare
În religia vechilor nordici, o legendă povesteşte

despre un faimos banchet în Walhala, raiul razboinicilor
şi al vitejilor, la care au fost invitaţi 12 zei. Loki, zeul în-
tunericului, nu a fost chemat la această petrecere, motiv
pentru care acesta l-a atacat pe Balder (echivalentul lui
Zeus in tradiţia nordicilor) şi l-a omorât. Ca urmare, în-
treaga Walhala a fost distrusă. Din acel moment s-a con-
siderat că aduce ghinion să inviţi 13 oameni la o petrecere.
Biblia povesteşte despre exact 13 oameni prezenţi la Cina
cea de Taină (Isus şi cei 12 apostoli). Fobia numărului 13
nu se opreşte aici: în tradiţia musulmană nu este acceptat
ca 13 oameni să stea la masă - se spune ca toţi vor muri

în următorul an. În plus, dacă numele tău are 13 litere, vei
avea norocul diavolului (Jack the Ripper, Charles Man-
son, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy sau Albert De
Salvo).

Egiptenii şi chinezii ies din categoria
triskaidekafobilor: ei consideră numărul 13 norocos. Se
pare că şi mulţi dintre români fac această afirmaţie în
încercarea de a salva reputaţia numărului fatal. Vineri 13
este în realitate o sumaţie de ghinion: vineri - considerată
cea mai nenorocoasă zi a săptămânii, combinată cu 13,
cea mai nefericită zi a lunii au ca rezultat cea mai ghinio-
nistă zi posibilă: vineri 13. Această coincidenţă are loc de
48 de ori în 28 de ani, apoi ciclul se repetă identic.

Am stabilit deja motivele pentru care numarul 13
este considerat ghinionist. Se pare că nici ziua de vineri nu
se lasă mai prejos: Chiar dacă eşti superstiţios sau nu,
cercetătorii americani au dovedit că ziua de vineri 13 are
într-adevăr o încărcătură istorică plină de ghinioane: se
pare că Eva i-ar fi oferit faimosul măr al păcatului lui
Adam într-o zi de vineri 13, iar conform Bibliei în aceeaşi
fatală zi ar fi început Potopul. În plus, într-o zi de vineri
13 Isus a fost răstignit. Conform credinţei maya, sfârşitul
lumii va avea loc într-o zi de vineri 13 din anul 2012. În
anii 1800, marinarii refuzau să plece pe mare vinerea.
Pentru a infirma toate aceste zvonuri, marina britanică a
selecţionat câţiva marinari într-o zi de vineri pe care i-a
îmbarcat într-o navă numită H.M.S. Friday, au găsit un

căpitan pe nume James Friday şi i-au trimis pe mare într-
o zi de vineri. Se pare însă că socoteala de pe uscat nu s-
a potrivit cu cea de pe mare, pentru că nava nu s-a mai
întors niciodată în port.

Legendele din jurul zilei de vineri îşi găsesc ex-
plicaţia tot în religie. Înainte de existenţa bisericii creştine
ziua de vineri era dedicată lui Venus, zeiţa dragostei şi a
frumuseţii. Odată cu schimbarea religiei din păgână în
creştină, biserica a fost condusă de către bărbaţi. Se pre-
supune că aceştia nu au acceptat ca ziua de vineri să fie
guvernată de o zeitate feminină, motiv pentru care au ini-
ţiat zvonurile conform cărora vinerea este o zi ghionistă,
zvonuri care nu au fost uitate până în ziua de astăzi.

Poate părea puţin ciudat, dar se pare că ziua de
vineri 13 chiar este ghinionistă! Oamenii sunt predispuşi
să aibă accidente sau să se îmbolnăvească la această dată.
Explicaţia stiinţifică este urmatoarea: având atât de multe
poveşti construite în jurul zilei de vineri 13, oamenii tind
să dezvolte o anxietate crescută la această dată, supraso-
licitându-şi sistemul nervos vegetativ, cel care reglează
activitatea organelor interne. Datorită acestei suprasoli-
citări, ne putem îmbolnăvi mai uşor. În legătură cu
frecvenţa crescută a accidentelor, cercetatorii susţin că
ziua de vineri 13 ne determină să fim mai neîndemânatici
decât de obicei, fenomen uşor explicabil prin aceeaşi an-
xietate.

(A.M)

Vineri 13 iunie 2008 ■ PAG. 555 In jurul nostru

Sunteţi paraskevidekatriafobici?
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OCTAVIAN SECARĂ
Accent Montreal

Autospecialele poliţiştilor
români, dotate cu canistre
Un echipaj de poliţie a fost surprins recent
la o staţie de benzină umplându-şi ca-
nistrele, atenţie, din plastic, cu com-
bustibilul necesar. Acest lucru m-a făcut să
mă gândesc la epoca de mult apusă când din
cauza crizei de benzină fiecare alergam cu
canistre pe la staţiile PECO pentru a prinde
câte ceva din combustibilul mult visat. Să
se întîmple acum oare acelaşi lucru dar din
cauza preţului? Răspunsul a venit de la cei
în drept, care au explicat că datorită faptului
că Poliţia Română are contract de ali-
mentare pe bază de bonuri valorice numai
de la Petrom, acesta nu are unităţi de des-
facere în toate localităţile iar atunci se re-
curge la această metodă de a transporta
benzina în canistre. Oare nu s-a putut găsi o
metodă de compensare între firmele care
gestioneză vânzarea de combustibil şi
Poliţia Română, având ca scop alimentarea
cu combustibil al autospecialelor de la ori-
care dintre punctele de desfacere, indiferent
de firma aparţinătoare? Ne cam facem de
râs, suntem totuşi în 2008 iar transportul
benzinei în canistre de plastic este interzis.

Românii la ,,muncă” în Italia?
Directorul administraţiei penitencia-

relor din Italia, Etore Ferrara, a declarat că
în anul 2007 un număr de 2,800 de deţinuţi,
adică un procent de 73% din totalul deţi-
nuţilor europeni aflaţi în custodia lor, erau
de origine română. Proporţia deţinuţilor
străini a înregistrat o creştere alarmantă
pentru autorităţile italiene: dacă în anii ‘90
circa 15% dintre aceştia erau străini, în
2001 cifra era de 29%. Ministrul de interne
italian Roberto Maroni a declarat la rândul
său că numai în regiunea Campania, care
include şi oraşul Napoli, în 2007 s-au înreg-
istrat peste 230,000 de delicte, fiind arestate
mai mult de 18,000 de persoane. Într-un
număr de 951 de delicte din totalul acestora,
au fost implicaţi cetăţeni de origine română
iar în 533 cetăţeni proveniţi din fosta Yu-
goslavie. Pentru a preveni şi contracara acţi-
unile infracţionale comise de cetăţenii
români în Italia, autorităţile române au
trimis poliţişti şi procurori care să sprijine
autorităţile italiene. Să sperăm că această

măsură va avea rezultatul scontat şi că în
Italia se va vorbi despre români numai de
bine.

Costel Busuioc şi Julio Iglesias
Cine zice că poporul român nu e plin

de oameni talentaţi se înşală amarnic. Iată
un exemplu elocvent: Costel Busuioc, de
care probabil aţi auzit, un om simplu dintr-
un sat bănaţean care, zidar fiind, a plecat în
Spania să-şi încerce norocul. Norocul i-a
sărit în cale dar nu în zidărie ci datorită
vocii sale de aur care a fermecat întreaga
audienţă a concursului spaniol de inter-
pretare muzicală ,,Hijos de Babel”, pe care
de altfel Costel l-a şi câştigat. Din zidarul
căruia România i-a închis uşile, neajutându-
l să-şi valorifice vocea datorită faptului că
nu avea liceul terminat, Costel Busuioc a
ajuns o vedetă de talie mondială, căci altora
nu le-a păsat de astfel de detalii biografice.
După ce şi-a lansat primul album şi a con-
certat prin Europa, Busuioc va cânta alături
de faimosul Julio Iglesias în patru oraşe ale
ţării într-un proiect numit ,,Arta contra
drog”. Oare de ce în România nu se pot
afirma astfel de talentele?

Firme româneşti fantomă
După ce cu puţin timp în urmă o firmă

de turism a avut tupeul să lase două grupuri
de copii de izbelişte în străinătate, nea-
chitându-le cazarea şi costul combustibilu-
lui, iată că o nouă păţanie de acelaşi fel a
apărut zilele trecute, de data aceasta cu 170
de turişti români aflaţi în Franţa. Aceştia au
plecat într-un pelerinaj religios la biserica
greco-catolică din localitatea Lourdes. Spre
surprinderea lor, nu au avut unde dormi
deoarece agenţia de turism nu le achitase
cazarea. Fiecare dintre ei plătise deja 475
de euro pentru acest voiaj. A fost contactată
Ambasada României de la Paris care le-a
rezolvat problema cazării celor implicaţi. Ei
urmează să dea în judecată firma de turism
fantomă, originară din Tg-Mureş. Compa-
nia respectivă derutează autorităţile de re-
sort schimbându-şi foarte des sediul. Curios
este faptul că patronul acestei firme de tur-
ism nu este la prima abatere, el fiind în vi-
zorul poliţiei de doi ani. Încă o dovadă a
firavului sistem românesc, în care nepăsarea
se îmbină cu haoticul, ajungând la un dis-
preţ total între sistem şi cetăţean şi invers.

octaviansecara@accentmontreal.com

Eterna şi fascinanta Românie
Câteva lecţii se pot desprinde de pe
urma alegerilor locale din România,
chiar dacă în Bucureşti vom mai vota la
15 iunie.

TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Capitala va avea probabil, pentru
prima dată în istoria sa, un primar inde-
pendent. Cât de independent va rămâne
Sorin Oprescu, cât de independent poate
rămâne, se va vedea curând. Se ştie că Pri-
marul general, fără un sprijin în Consiliul
general, nu va putea lua nicio decizie, aloca
nici un ban şi va lăsa Bucureştiul paralizat.
Pentru turul al doilea s-au concentrat în
spatele lui Sorin Oprescu forţele stângii îm-
preună cu liberalii, promiţându-i o majori-
tate fragilă în Consiliu. Vasile Blaga, unul
dintre candidaţii „de suflet” ai preşedintelui
Băsescu, nu prea mai are de unde să ia vo-
turi.

Va fi şi Bucureştiul un oraş al so-
cial-democraţilor, după cum s-a înroşit
toată ţara la 1 iunie? Până acum Bucureştiul
era, din punct de vedere al primăriilor şi
consiliilor locale, atipic pentru România, un
fel de insulă a dreptei într-o Românie de
stânga. Deocamdată la sectoare, dintre cei
doi primari care au tranşat lupta, unul este
candidatul PSD Niculae Onţanu, ce-i drept
unul atipic, perceput ca nefiind foarte legat
de PSD (a cochetat şi el, la un moment dat,
cu ruptura de partid). Harta electorală a
României, încă neterminată, mai apare, ce-
i drept, colorată în roşu şi portocaliu (cu-
loarea PD-L), dar planul preşedintelui
Traian Băsescu de a-şi aduce partidul la
putere (locală deocamdată) s-a dezumflat în
bună măsură, la scorul de 28 la sută. Acest
scor nu se poate decât înrăutăţi, fiindcă Par-
tidul Liberal merge spre o alianţă cu PSD,
care va lăsa Partidul Democrat cu consilii
locale de numărat pe degetele de la o mână.

O altă lecţie a alegerilor este dis-
pariţia Partidului România Mare din toate
consiliile generale. Este, după alegerile eu-
ropene, deja al doilea semn pe care îl
primeşte PRM într-un an, că populaţia s-a
săturat de discursul naţionalist-găunos, care
nu afişează soluţii la problemele ei reale.

Cât de sunător este discursul anti-
corupţie, s-a văzut la 1 iunie, când mai
mulţi „baroni” ai PSD s-au văzut reconfir-

maţi pe posturi din primul tur, în frunte cu
Marian Oprişan în judeţul Vrancea.

Şi în fine nu o lecţie, ci un avertis-
ment. La Bucureşti se vor confrunta în turul
al doilea candidaţi care...nu sunt ei! Sau, cel
puţin, cărora adversarii le pun la îndoială
personalitatea. În seara electorală Sorin
Oprescu a declanşat atacurile, declarând că
„Blaga e Videanu şi Videanu e Blaga”. Se
face şi pasul următor al analogiei, Blaga
egal Videanu egal Băsescu. Replica a venit
din partea candidatului democrat-liberal,
Vasile Blaga, care a afirmat că Sorin
Oprescu este candidatul oficial al lui Ion Ili-
escu. Caricaturi din presa cotidiană de la
Bucureşti preiau analogia, făcându-i să se
dueleze pentru primăria generală pe Bă-
sescu şi Iliescu.

Din toate aceste motive, sprijinul
politic al social-democraţilor pentru Sorin
Oprescu va rămâne, cel puţin deocamdată,
camuflat într-un discurs „anti-PDL”.
Preşedintele de onoare al partidului, Ion Ili-
escu, ar fi vrut un sprijin mai făţiş. Totuşi, în
cele din urmă s-a recurs la soluţia liderului
Mircea Geoană, care a avertizat că un
„exces de sprijin” pentru Sorin Oprescu ar
putea dăuna independenţei acestuia. După
alegeri însă, nimeni nu va mai avea motive
să se ascundă după degete.

Candidaţii care nu sunt ei

Sorin Oprescu
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Prietenia. O relaţie interumană fără de
care, cel puţin teoretic, viaţa fiecăruia
dintre noi ar fi mai goală.
Avem nevoie de prieteni, mai mulţi sau
mai puţini, dar avem nevoie de ei.
Singurătatea este una dintre princi-
palele cauze ale depresiei şi ale
dezechilibrelor psihice, rata sinucide-
rilor fiind mult mai mare în rândul oa-
menilor care se simt singuri.

DR. MAIA BĂLAN
Accent Montreal

Cu toate acestea, folosim prea
des cuvântul prietenie pentru a defini o
relaţie interumană convenţională. Ce
înseamnă, de fapt, un prieten? Ce trebuie
să-ţi demonstreze omul respectiv pentru
a deveni demn de titlul de prieten? E su-
ficient să fie întotdeauna disponibil să
ieşiţi la o bere? Nu. Trebuie să vorbiţi zil-
nic la telefon? Nu. Atunci?

Aristotel spunea că prietenia este
„un suflet în două corpuri”, iar sufletul
trece şi prin stări pozitive, şi prin stări
negative. Un prieten e lângă tine în situ-
aţii plăcute, de care vă bucuraţi împreună,
dar şi în situaţii mai puţin plăcute, încer-
când, tot împreună, să găsiţi o soluţie.
Un prieten este cel care îţi poate asculta
păsul fără să te întrerupă şi fără să facă în
aşa fel încât discuţia să fie deturnată către
problemele lui. Pentru că, instinctual şi
subiectiv, fiecare om tinde să creadă că
problemele lui sunt mai grave decât ale
celorlalţi; prietenul este cel care are pu-
terea să-şi lase propriile probleme deo-
parte şi să încerce să te ajute pe tine.

O să vi se pară, poate, o utopie
ca cineva să uite de sine pentru a te ajuta
sau doar a te asculta, dar aceasta este
definiţia unui adevărat prieten.

Femeie şi bărbat sau doar prieteni?
Pot oare o femeie şi un bărbat să

fie doar prieteni? Există relaţii platonice?
Bineînţeles; dacă n-ar fi existat, de ce ar
mai fi inventat omenirea cuvântul pla-
tonic? De ce să considerăm că o relaţie
de prietenie între o femeie şi un barbat
este mai puţin credibilă sau sinceră decât
aceea dintre două persoane de acelaşi
sex? De ce în ochii societăţii prietenia
dintre două persoane de sex opus este
ameninţată de instincte sexuale? De ce să
eliminăm aspectul pur al noţiunii de pri-
etenie, care nu ţine cont de sexualitate?
De ce să nu acceptăm că există relaţii
bazate pe criterii altele decât pasiune şi-
sau dorinţă fizică?

Liantul unei astfel de relaţii con-
stă în principii şi idei complementare,
compa-tibilitate de comunicare şi, mai
ales, oportunitatea de a vedea o anumită
situatie din perspectiva sexului opus.

De la iubit(ă) la prieten(ă) sau nu
Ce se întâmplă după ce se rupe o

relaţie? Care va fi statutul unuia faţă de
celălalt? Reuşim oare să ne detaşăm sen-
timental şi să ignorăm aspectul negativ ce
a dus la separare pentru a păstra valorile
fundamentale ce au determinat compati-
bilitatea iniţială? Pentru că, trebuie să re-
cunoaştem, fără o compatibilitate iniţială
o relaţie nu s-ar naşte.

Altfel spus, nu poate exista pasi-
une fără compatibilitate. Şi atunci se
ridică întrebarea: avem puterea să
păstrăm caracterul pur, „necontaminat”
de pasiune şi de sex, al legăturii create în
primul moment?

Ce este mai uşor: încetarea
oricărei legături cu fostul/fosta sau păs-
trarea unei relaţii ce a „retogradat” doar
la prietenie? Cu siguranţă există persoane
care sunt capabile să facă tranziţia de la o
relaţie de cuplu la o relaţie de prietenie,

dar, de asemenea, există şi persoane pen-
tru care această tranziţie este mai
dureroasă şi mai dificilă decât lipsa ei.

Rămâne să ne gândim şi să ne
răspundem sincer nouă înşine în ce cate-
gorie ne încadrăm. Nu se pune problema
unui răspuns corect sau a unuia greşit,
nici a unui răspuns universal valabil, ex-

istă doar răspunsul pe care ni-l dăm şi
care ne face să ne simţim confortabil cu
ceea ce suntem: simpli oameni, ale căror
decizii sunt influenţate de sentimente.

Cu certitudine nu vor exista două
răspunsuri identice la aceste întrebări.
Aşteptăm comentariile voastre.

Prietenie sau pasiune

dr.maia@accentmontreal.com

Agent imobiliar afiliat
Adrian EnacheAdrian Enache

Cell: 514-261-9933
enacheadrian2000@yahoo.ca

Anumite condiţii se aplică.
Sunaţi pentru informaţii.

Terenuri disponibile la Chertsey:
- începând de la 18,000 $ pentru suprafeţe de min.33,000 pc
(financement maison disponibil)

- începând de la 25,000 $ pen tru suprafeţe de min.33,000 pc
(bord de riviere)

Cadouri oferite clienţilor, cumpărătorilor
sau vânzătorilor

Tel: 450-505-3777 Fax: 450-505-3399
3925, Ch. du Souvenir, Laval, Qc, H7W 1A9

Superb bungalow înTerrebonne Ouest
(aproape de 19, 15 şi 640), imens teren, 2+1
dormitoare, 1 baie + 1 salle d’eau, impecabil
Preţ 259,900$ negociabil

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



ST. HUBERT Rezidenþã
pensiune pentru persoane au-
tonome 19 camere indepen-
dente Venit minim
4000$/lunã. Preţ : 495.000$

LACHINE, condo 1994, 2
dormitoare, cu mezanin, 1 ½

bãi.
Preţ : 199.000$

MONTREALAHUNSTIC
Excelent semi-comercial, 3000
pc pe etaj, doua spatii comer-
ciale la parter, de 1500 pc fie-
care si 4 apartamente (4x4 ½)

la etaj, electric. Preţ : 549.000$

FABREVILLE LAVAL(ST. ROSE)
Cotage 1987, mare, 3+2 dormitoare, 2 ½ bãi, excelent pen-

tru profesionali şi intergeneraţii. Preţ : 259.000$

CARMEN DAN
imobiliar afiliat

celular: (514) 823 8772
birou: (514) 937 7447
email dcata@videotron.ca

www.carmendan.com
4701-K blv. Saint Jean
Dollard-des-Ormeaux

Qc., H9H 2A7

premiatã

CLUB
100% OR

Dacã dvs. sau
un prieten aveţi

intenţia de a
cumpãra o pro-

prietate (rezi-
denţialã, duplex,

triplex, bloc de locuinţe sau
comercialã) ar fi bine sã

stãm de vorbã
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T
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MONTREAL, JEAN TALON
bloc 8 apt (8x3 ½), încãlzire elec-

tricã, 100% închiriat, revenue
39.250$.

Preţ : 399.000$

CENTRE VILLE MON-
TREAL,

Locaţie colosalã, condo reno-
vat, 2 dormitoare, 1 ½ bãi,

piscinã, garaj.
Preţ : 299.000$

MONTREAL,
VERDUN
Semicomercial, re-
novat, doua cabinete
medicale, încãlzire
electricã, venit brut
70.000$/an.
Preţ : 880.000$

MONTREAL, COTE

DES NEIGES

cochet condo, renovat

1999, bine situat pentru

un student sau cuplu

tânãr, un dormitor.

Preţ : 129.000$

RREE
VVEE
NNUU
EE

3399..
225500

$$

COTE-DE-NEIGES- COTE ST CATHERINE
Bloc 15 apt. ( 4 ½ si 3 ½ ) venit brut

89.000$/an
Preţ : 839.000$

Cu 5 zile înainte de Euro 2008, Montre-
alul va fi cuprins de febra fotbalului,
căci din 18 până pe 26 iunie va avea loc
cea de-a treia ediţie Rencontres Interna-
tionales cinéma et sport. Momente isto-
ice, destine umane, contexte culturale şi
chestiuni geopolitice, toate din perspec-
tiva balonului rotund. Zidane,
Maradona, Drogba, cei 11 din FLN,
Cosmosul newyorkez, echipele naţionale
ale Palestinei şi Tibetului şi fanii de la
Mondialul 2006 vor fi prezenţi pe
ecrane la această întâlnire. Pe lângă fot-
bal, programul evenimentului include
două filme percutante despre atletism şi
hochei.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Pe parcursul celor 12 zile, 11 filme
şi documentare de excepţie vor putea fi
vizionate la Ex-Centris (18-21 iunie) şi la
Cinéma du Parc (20-26 iunie). Întâlnirea
dintre sport şi cinema va debuta la Ex-Cen-
tris, unde vor fi prezentate o serie de lung
metraje şi documentare în premieră canadi-
ană. Vizionându-le veţi putea explora legă-
tura dintre polică şi sport, alături de un
campion olimpic care refuză să alerge anul
acesta la Pekin (Endurance), de echipa de
fotbal care a jucat sub culorile Frontului al-
gerian de eliberare naţională (Mémoire
retrouvée: le Onze du FLN) sau de giganţi ai
hocheiului care au oscilat între sacrificiu şi
revoltă faţă de sistemul sovietic (CCCR-
Hockey). În avanpremieră nord americană,
puteţi vedea şi primul film artistic despre
viaţa lui Maradona, realizat de italianul
Marco Risi. La mano de Dios este nu numai
un film despre sport şi fotbal, ci mai ales

unul despre cea mai mare victorie a unui
jucător de excepţie, cea asupra vieţii însăşi. 

La Cinéma du Parc vor fi prezen-
tate 7 filme, toate dedicate balonului rotund.
Vă veţi întâlni prin intermediul peliculei cu
legende ale fotbalului precum Pele, Zidane,
Maradona şi pe viu cu Sonam, invitatul de
onoare al acestei ediţii, căpitanul echipei
naţionale a Tibetului şi protagonistul filmu-
lui The Forbidden Team. Acest documentar
de 60 de minute prezintă lupta incredibilă a
unei echipe hotărâte să existe, în ciuda pre-
siunilor internaţionale, politice şi materiale
cu care se confruntă. The Forbidden Team
urmăreşte echipa fără ţară pe parcursul
pregătirii ei şi al meciului istoric de la
Copenhaga din 30 iunie 2001, de la primul
antrenament până la fluierul final al arbitru-
lui. Sportul, sentimentul identitar şi filo-
zofia budistă se împletesc în acest film plin
de umor şi sensibilitate.  
Info: lalucarne.ca

Pe lângă festivalul cinematografic,
Festifoot va lua cu asalt Parcul Jean Dra-
peau în zilele de 28 şi 29 iunie, când tensi-
unea Euro 2008 va atinge cote maxime.
Finala campionatului va fi difizată în direct
pe ecran gigant. Participarea e gratuită şi
probabil va fi numeroasă şi de acestă dată.
Acum doi ani, pentru finala Campionatului
Mondial, peste 10,000 de amatori de fotbal
s-au reunit pentru a urmări meciul.  
Info: festifoot.ca

simonapogonat@accentmontreal.com
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Când sportul se 
întâlneşte cu filmul

Excursie la Niagara şi Toronto 5 şi 6 iulie 2008
Autocar de lux

Şofer profesionist
Motel

Preţul :139$ de persoană    

Informaţii / Rezervări: (514) 991-8037
(514) 938-3918
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Un avion plin ochi. Pasagerii sunt în majoritate copii.
Un zbor care se anunţa obişnuit, pe o vreme fără
cusur, devine dintr-o dată dramatic.
Un nou episod palpitant din aventurile meseriei de
pilot, mai puţin cunoscute publicului larg.

NICK FURDI
Accent Montreal

n perioada anilor ’70-’85 turismul românesc a
cunoscut o ascendenţă deosebită în special în
privinta turiştilor străini, care veneau atraşi de fru-
museţile ţării noastre, dar mai ales de preţuri, mult
mai mici decât în alte zone turistice similare din

Europa. Acest lucru a fost determinat şi de faptul că în-
treaga lume occidentală a admirat curajul României de a se
opune participării la înăbuşirea revoltei din Cehoslovacia
din 1968, chiar dacă era la un pas de a fi şi ea invadată de
armata sovietică. În felul acesta, România a beneficiat de
credite valutare importante cu care s-au putut face diverse
importuri de tehnologie pentru întreaga industrie. De acest
lucru s-a bucurat şi compania TAROM care a putut achi-
ziţiona avioane moderne BAC-111 şi Boeing 707, lucru
care i-a înfuriat teribil pe „fraţii” de la răsarit. Deja
TAROM-ul nu mai făcea faţă cererilor agenţiilor de turism
pentru transportul vizitatorilor străini. Aeroportul Kogăl-
niceanu (Constanţa) a devenit aeroport internaţional şi a
fost moder-nizat, căci era unul din aerodromurile militare
„secrete” pe care zbura avionul de vânătoare MIG-21. În
special după catastrofa avionului BAC-111 care venea de la
Istambul s-au luat măsuri drastice de modernizare, cu mi-
jloace de dirijare şi supraveghere radar precum şi de asig-
urare a informaţiilor meteorologice precise. La vremea
respectivă, principalul tip de aeronavă pentru transportul
turiştilor străini era ILIUSHIN-18, supranumit şi „măgarul
Europei” căci îl puteai vedea pe 90% din aeroporturile eu-
ropene şi nu numai. Chiar dacă era de producţie rusească,
avionul şi-a demonstrat fiabilitatea ajungând până în Aus-
tralia şi chiar făcând înconjurul lumii.

Pe la începutul lunii iulie 19.., unul din avioanele
T A R O M ,
bineînţeles un
IL-18, decola
în jurul orei
18:00 de la
a e r o p o r t u l
Kogălniceanu
către Hamburg
pentru a prelua
un grup de 100
de copii între 7
şi 14 ani care
urmau să pe-
treacă două
săptămâni în

tabăra internaţională de la Năvodari. Totul a decurs perfect.
Copiii, cărora li s-a permis ca pe rând să poată sta câte trei
minute în cabina de pilotaj, erau fascinaţi de câte aparate şi
„ceasuri” sunt pe bord. După ce a trecut de miezul nopţii au
adormit visând probabil la meseria de pilot, în vreme ce
avionul zbura liniştit către Kogălniceanu, unde aterizarea

era prevazută pentru ora 3:15 a.m.
Vremea era minunată, niciun fir de nor pe cer,

temperatura la sol era de +22 C, vântul calm. În cabina de
pilotaj se făceau pregătirile de aterizare şi fiecare îşi vedea
de îndatoririle care îi reveneau. Comandantul, un pilot cu o
bogată experienţă de zbor, îi dădea diferite sfaturi secun-
dului, care urma să execute toate manevrele de venire la
aterizare şi bineînţeles aterizarea propriuzisă. Navigatorul
glumea spunând că dacă din cauza aterizării copiii se vor
trezi, copilotul va trebui să plătească toată consumaţia de la
restaurant...

Copilotul a dat comanda de scoatere a
trenului de aterizare iar mecanicul de bord s-a con-
format. Zgomotul caracteristic făcut de deschiderea
trapelor şi extinderea jambelor (roţilor) trenului de
aterizare s-a făcut auzit iar becurile roşii s-au aprins
confirmând că acesta este în curs de extindere.
După 10-12 secunde urmau să se aprindă becurile
verzi, câte unul pentru fiecare jambă: bot, stânga,
dreapta. În mod normal, primul se aprinde becul
stâng, apoi dreptul şi ultimul este cel de la jamba de
bot. SURPRIZĂ !!! Stânga da, bot da, dreapta
...ba ! Problemă. Mecanicul a apăsat imediat bu-
tonul de test al becurilor, fiind sigur ca acesta s-a
ars. Însă la test becul se aprinde! „Căpitane, avem
o problemă la jamba dreaptă.” „Am văzut”
răspunde acesta, „s-a mai întâmplat şi altă dată.
Mai bagă-l odată şi pe urmă scoate-l din nou. Dacă
nu iese normal, ratăm aterizarea. Vedem ce avem
de făcut...” Din nefericire însă, jamba dreaptă nu
vrea să se extindă. Comandatul anunţă situaţia tur-
nului de control, întrerupe venirea la aterizare şi
cheamă şefa de cabină a însoţitorilor de bord. Toţi copiii
trebuie treziţi, toţi trebuie să se lege cu centurile de sigu-
ranţă. Se consultă lista cu defectiuni şi acţiunile de urmat.
Trenul de aterizare nu vrea sub nicio formă să extindă
jamba dreaptă, chiar şi după acţionarea manetei de scoatere
a trenului cu „avarie”. Deja treaba este serioasă. Moment de
tăcere totală în cabină: toţi ochii se îndreaptă către Co-
mandant aşteptând un semn sau un ordin.

În teorie e simplu, sunt doar două posibilităţi. Una
dintre ele este venirea la aterizare numai cu jamba stangă şi
cu cea de bot. Când viteza se reduce, scade forţa de sus-
tentaţie şi avionul se înclină pe dreapta atingând pista cu
aripa. Numai că din cauza frecării mari cu pista avionul
poate vira destul de accentuat către dreapta şi nu este 100%
sigur că va putea rămâne pe pistă, cu toată frâna pusă de

pilot în partea opusă. În
plus, în aripă se găsesc
rezervoarele cu com-
bustibil. Nu e nevoie
decât de o scânteie ca să
ia foc, iar scenariul acesta
presupune scântei ca la
focurile de artificii. În
aeroporturile adevărate
exista posibilitatea îm-

prăştierii unei spume speciale care să împiedice producerea
scânteielor, având totodată şi un rol lubrifiant. Nu este însă
cazul României.
Atunci poate a doua variantă este mai bună: se vine la ateri-
zare cu trenul escamotat (sus) şi se aterizează pe burtă.
Numai că în această situaţie întreaga parte inferioara a fuse-
lejului ia contact cu pista. Nu e deloc simplu căci cele patru
motoare cu elice de 4.5 m diametru se pot zdrobi în mo-
mentul contactului, devenind adevărate proiectile mortale
pentru cei din interiorul avionului. În plus, pilotul trebuie să

fie un adevarat maestru ca să
menţină avionul perfect paralel cu
pista astfel încât elicele să atingă
solul în acelaşi timp. Altfel, avionul
virează brusc către partea în care
elicele au luat mai întâi contact cu
pista şi nu mai poate fi controlat.
Fuselajul se poate rupe atunci ca o
macaroană uscată.

Este ora 3:30 dimineaţa. Încă
noapte.... şi totuşi TREBUIE să
aterizeze. Dar nu oricum, căci
avionul este plin ochi cu copii. Co-
mandantul se gândeşte la proprii
săi copii şi încearcă să găseasca
soluţia cu cel mai mic risc posibil.
Mai e şi problema petrolului din
aripi. Avioanele de ultimă oră au un
sistem de largare a combustibilului
în caz de nevoie. Aşa, cu mult
petrol la bord eşti ca un Cocktail
Molotov, faci pac şi esti deja o fă-

clie. Până vin pompierii eşti scrum. Având experienţă de
pilot de vânătoare şi multe ore de exerciţii de acrobaţie la
activ, Comandantul ştie foarte bine că nu de puţine ori a re-
zolvat problema trenului de aterizare printr-o manevră br-
uscă de înclinare sau rotire, astfel încât jamba „agăţată” să
poată fi eliberată. Momentul este însă covârşitor şi simte
cum ochii i se umplu de lacrimi. Iese din cabina de pilotaj
şi discută cu unul din profesorii copiilor, cerându-i aces-
tuia să le explice ce urmează să se întâmple şi cât de im-
portant este să execute întocmai instrucţiunile însoţitorilor
de bord. Comunică turnului de control că va continua să
zboare în zona de asteptare ca să consume căt mai mult
petrol şi că în acest timp va mai încerca să rezolve pro-
blema. Copilotul atrage atenţia asupra unui amănunt spe-
cificat în procedura de aterizare forţată: aterizarea se poate
efectua pe pistă de beton sau de pământ. Comandantul ex-
clamă: „Măi puştiule, ştii că eşti deştept? Gata, o rezolvăm.
Zburăm către Băneasa şi aterizăm cu trenul escamotat pe
pista de iarbă de lângă cea de beton.” Apoi către turnul de
control: „Până ajung la aeroport să se ia legătura cu baza
flotilei de la Otopeni pentru deplasarea unor reflectoare
militare puternice care să lumineze pista de iarbă de la
Băneasa.” Situaţia de urgenţă fusese deja declarată. Drept
urmare, orice solicitare făcută de pilot trebuia executată în-
tocmai. Numai el ştia exact care este situatia şi numai el
era deplin responsabil de ceea ce se întâmplă.

Î

IILLYYUUSSHHIINN  --  IILL  1188

Primul zbor: 4 iulie 1957; Statut: în serviciu (Cuba, Siberia, Orientul Mijlociu); 
Capacitatea maximă în varianta pasageri: 120 de locuri;
Capacitatea maximă în varianta cargo: 13,500 kg;
Viteza maximă de croazieră: 650 km/h;
Distanţa maximă de zbor: 7,600 km;
Dimensiunea uşilor la cale: 1,40 x 0,76 m; 0,75 x 1,20 m; 0,90 x 1,28 m 

......„„TTrreennuull  ddee  aatteerriizzaarree
nnuu  vvrreeaa  ssuubb  nniicciioo
ffoorrmmăă  ssăă  eexxttiinnddăă
jjaammbbaa  ddrreeaappttăă,,  cchhiiaarr  şşii
dduuppăă  aaccţţiioonnaarreeaa
mmaanneetteeii  ddee  ssccooaatteerree  aa
ttrreennuulluuii  ccuu  „„aavvaarriiee””..
DDeejjaa  ttrreeaabbaa  eessttee  ssee--
rriiooaassăă..  MMoommeenntt  ddee
ttăăcceerree  ttoottaallăă  îînn  ccaa--
bbiinnăă::  ttooţţii  oocchhiiii  ssee  îînn--
ddrreeaappttăă  ccăăttrree
CCoommaannddaanntt  aaşştteeppttâânndd
uunn  sseemmnn  ssaauu  uunn
oorrddiinn””......  
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„„ZZbbuurrăămm  ccăăttrree  BBăănneeaassaa  şşii  aatteerriizzăămm  ccuu  ttrreennuull
eessccaammoottaatt  ppee  ppiissttaa  ddee  iiaarrbbăă  ddee  llâânnggăă  cceeaa  ddee
bbeettoonn..””  AAppooii  ccăăttrree  ttuurrnnuull  ddee  ccoonnttrrooll::  „„PPâânnăă
aajjuunngg  llaa  aaeerrooppoorrtt  ssăă  ssee  iiaa  lleeggăăttuurraa  ccuu  bbaazzaa
fflloottiilleeii  ddee  llaa  OOttooppeennii  ppeennttrruu  ddeeppllaassaarreeaa  uunnoorr
rreefflleeccttooaarree  mmiilliittaarree  ppuutteerrnniiccee  ccaarree  ssăă  lluummiinneezzee
ppiissttaa  ddee  iiaarrbbăă  ddee  llaa  BBăănneeaassaa..””  

a aeroportul Băneasa totul era calm. După
ora 23:00 nu mai erau curse, aşa că aeropor-
tul rămânea numai ca rezervă în caz de ceaţă
sau urgenţă. Cum afară era frumos, toată
lumea era relaxată, ba unii chiar aţipiseră.

Când a venit telefonul de la Kogălniceanu, Comandantul
de aeroport juca şah cu un subordonat. Mai întâi a crezut că
e o glumă proastă, apoi s-a dezmeticit şi a înţeles că e
„groasă”. „Bâlciul” telefoanelor a început în scurt timp: cei
de la Salvare nu vroiau să priceapă că este serioasă şi ade-
varată situaţia, iar pompierii spuneau că le trebuie cel puţin
30 de minute ca să alimenteze maşinile cu apă. Militarii
însă, tot militari. Au executat cu precizie ce aveau de făcut
şi în plus, au plasat de-a lungul pistei de iarba lumini de
marcaj şi au controlat să nu existe obiecte străine sau pe-
riculoase pe banda unde urma să se producă aterizarea.
Avionul se apropia, totul era asigurat. Doar salvările şi
maşinile de pompieri încă nu sosiseră... 

La bordul avionului copiii stăteau cuminţi şi legaţi
în centuri, repetând din când în când poziţia pe care tre-
buiau să o asume în cazul unei astfel de aterizări pericu-
loase. Au înţeles că după oprirea avionului trebuie să-şi
desfacă întâi centura şi apoi, cât mai repede, să părăsească
avionul pe ieşirile de avarie, îndepărtându-se cât mai mult
de el. Toţi erau calmi, nu plângea nimeni. Doar cei cinci
profesori care îi însoţeau erau albi ca hârtia şi îşi frecau
mâinile de nelinişte.

Comandantul de aeronavă a anunţat că va efectua
mai întâi o trecere la joasă înălţime pentru a exersa modul

de apropiere şi aterizare. Între timp la Băneasa s-au orga-
nizat cordoanele de miliţieni. Au apărut şi maşinile de pom-
pieri, grupându-se undeva la începutul pistei de beton de
parcă avionul ar fi fost elicopter şi s-
ar fi oprit tocmai acolo. Comandan-
tul de aeroport era turbat şi striga din
răsputeri în staţia radio ca acestea să
se deplaseze la 1,500 de metri de la
capătul pistei de beton. În acelaşi
timp, de undeva din noapte s-au
aprins nişte faruri puternice care ve-

neau direct către pistă.
Avionul a trecut foarte jos,
deasupra şoselei Bucureşti-
Ploieşti, deasupra pistei de
iarbă, pentru ca apoi, virând
către stânga, să ia iarăşi
înălţime. Toată lumea
prezentă a înţeles că până la
momentul adevărului nu
mai e mult. În depărtare se
vedea clar sclipirea de blitz
a luminilor sale de poziţie.

În cabina de pi-
lotaj tensiunea creştea cu
fiecare secundă. Mecanicul
tocmai anunţase că s-au
stins becurile pompelor de
combustibil din rezer-
voarele situate în aripi şi că
în cazul unei ratari a ateri-
zarii nu vor mai avea petrol.
„Nu va fi nicio ratare” a
venit răspunsul Comandan-
tului. „Fii foarte atent: când
trecem pe deasupra şoselei

o să-ţi comand să tai gazul la toate 4 motoarele odată, fără
ezitare. Doamne, ajuta-ne măcar pentru copiii ăştia că sunt

nevinovaţi. Puştiule, trebuie să mă ajuţi la direcţie dacă am
nevoie şi să apeşi cât te ţin puterile.”

Avionul se apropie de şosea cu farurile
aprinse şi pare foarte jos. Este la şosea. Vai!...
s-au stins farurile, s-a făcut linişte. Motoarele au
murit. Se aude doar un fâşâit moale ca o pală de
vânt. Roua din iarbă sclipeşte în lumina or-
bitoare a reflectoarelor militare iar avionul se
apropie milimetric de sol. Incredibil de uşor, se
aşează cu toată burta pe iarbă şi apare un nor de
praf precum siajul unei bărci cu motor în plină
viteză. Continuă să alunece fără zgomot şi
păstrează linia dreaptă. 

Gata, s-a oprit! Uşile de avarie zboară de
parcă ar fi fost catapultate şi copiii încep să
coboare. Aleargă ca nişte iepuri scăpaţi din
cuşcă, orbiţi de luminile reflectoarelor. Apar în-
soţitoarele de bord şi la urmă şefa de cabină,
după ce s-a convins că nu mai este niciun
pasager în avion. Nimeni nu are nici măcar o
zgârietură. Apar şi cei din cabina de pilotaj şi, în
fine, Comandantul care cere confirmarea că
toată lumea este teafără. Pompierii se asigură că
nu există posibilitatea unui incediu, copiii se îm-
barcă în autobuzele venite să-i ia făcând semne
de la revedere echipajului, miliţienii încep să
păzească avionul de care nimeni nu mai are voie
să se apropie. 

Apar încet şi zorile. Echipajul este con-
dus în clădirea aeroportului pentru ore lungi de
anchetă. Încep întrebările: ai facut aia? dar aia?
Şi tot aşa. Când li s-a permis să plece să se odih-
nească, Comandantul de aeronavă a ţinut să fie
de faţă la ridicarea avionul pe perne de aer şi la

executarea probelor de manevrare a trenului de aterizare.
Ştia el ce ştia, căci au existat cazuri în care unii piloţi au fost

condamnaţi, ca mai apoi să se constate că
nu erau vinovaţi. După ridicarea cu perne
de aer, avionul a fost pus pe cricuri la ori-
zontală, simulând poziţia de zbor. Aceeaşi
situatie cu trenul de aterizare: numai stânga
si botul, dreapta deloc. S-a încercat şi
scoaterea de avarie şi s-a constatat acelaşi
lucru. Echipajul era absolvit de orice vină
...aproximativ. Până la urmă, un inginer
constructor de avioane şi planoare care par-
ticipa la ancheta a constatat că de fapt un
cablu de acţionare a lacătului care ţinea
jamba pe poziţia escamotat s-a întins cu
câţiva centimetri, blocându-l. Verdictul?
Greşeală de proiectare pentru că şi la ac-
tionarea cu avarie, unde comanda şi exe-
cuţia trebuiau să fie independente de
sistemul principal,  deschiderea lacătului se
facea prin intermediul aceluiaşi cablu care
s-a întins.

După aproximativ opt luni, avionul era
din nou apt de zbor şi a zburat bine merci
până după ’89, când a fost dezafectat ca de
altfel toată flota de avioane EST (ruseşti).
Dar asta este altă poveste.

nickfurdi@accentmontreal.com

L

......„„AAvviioonnuull  ssee
aapprrooppiiee  ddee
şşoosseeaa  ccuu
ffaarruurriillee  aapprriinnssee
şşii  ppaarree  ffooaarrttee
jjooss..  EEssttee  llaa
şşoosseeaa..  VVaaii!!......
ss--aauu  ssttiinnss
ffaarruurriillee,,  ss--aa
ffăăccuutt  lliinniişşttee..
MMoottooaarreellee  aauu
mmuurriitt..  SSee  aauuddee
ddooaarr  uunn  ffââşşââiitt
mmooaallee  ccaa  oo  ppaallăă
ddee  vvâânntt””......

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Regiunea Saguenay din Quebec, se consideră a fi, îm-
preună cu Islanda, un teren de studiu extrem de in-
teresant, din cauza unui număr record de anomalii
genetice.

Istoria şi evenimentele petrecute de-a lungul
anilor au avut un rol foarte important în modelarea bagaju-
lui genetic al populaţiei franco-canadiene, rezultatul fiind
un număr ridicat de boli şi afecţiuni genetice.
Provinciile Quebec şi New Brunswick au fost primele teri-
torii nord-americane colonizate de europeni, majoritatea
colonizatorilor venind din nordul Franţei, mai exact din
Normandia şi Bretagnia. Regiunea Tadussac, situată la con-
fluenţa fluviilor Saguenay şi St-Lawrence, a intrat în istorie
drept primul punct de comerţ nord-american, comerţul de
bază fiind cel cu blănuri.

În 1608, Samuel de Champlain pune bazele oraşu-
lui Quebec - cunoscut astăzi sub denumirea de Quebec
City, oraş creat şi condus după legile monarhiei franceze.
Având în vedere că majoritatea colonizatorilor au fost băr-
baţi, Jean Talon semnalează acest aspect regelui Franţei,
Ludovic al XIV-lea. Astfel, pe le mijlocul secolului al
XVII-lea, aproximativ 800 de femei sunt trimise cu scopul
de a deveni soţiile colonizatorilor. Cunoscute sub numele
de „Fiicele regelui” – Les Filles du Roy, multe dintre ele
erau copile provenind din orfelinate franceze, singurul cri-
teriu de selecţie fiind sănătatea.
Pe scurt, franco-canadienii de astăzi ai provinciei Quebec
sunt descendenţii a aproximativ 2600 de colonizatori
francezi.

Din punct de vedere genetic, în literatura de spe-
cialitate există un termen care defineşte acest gen de situ-
aţie: the founder effect. Termenul se referă la pierderea
variaţiilor genetice în cazul în care o nouă colonie se
creează dintr-un număr foarte mic de colonizatori.

The Founder effect duce la o populaţie cu mai
puţine variaţii genetice, la o modificare genetică mărită, o
încrucişare selectivă, de unde rezultă o rată mărită de boli
genetice. Un exemplu al acestui efect este populaţia izolată
din Islanda.

În ultimele patru secole, între doisprezece şi şais-
prezece generaţii, Quebecul a dobândit ceea ce specialiştii
în genealogie numesc un lanţ genetic dezechilibrat. De
asemenea, în ultimul secol, biserica din Quebec a ţinut

foarte bune statistici familiale. Folosind aceste documente,
medicii au putut crea arbori genealogici foarte detaliaţi şi
au putut constata aceste modificari genetice.

În ultimele decenii s-a înregistrat o adevarată re-
voluţie în ceea ce priveşte studiile genetice, ceea ce a per-
mis oamenilor de ştiinţă, prin utilizarea de tehnici moderne,
să determine factorul afectat din ADN. Folosind statisticile
medicale şi clerice existente în Quebec, mai mulţi indivizi
din aceeaşi familie, afectaţi de aceeaşi boală genetică, au
fost subiecţii acestor studii genetice. După ce a fost identi-
ficată cauza sau locul unde mutaţia genetică a avut loc,
genele din acea zonă sunt succedate de PCR(Polymerase
chain reaction). Multe din aceste boli genetice pot fi expli-
cate de gene modificate, retezate sau chiar de ceva mult
mai simplu, ca de exemplu o schimbare în una din bazele
ADN-ului. După această identificare, alte familii sau pa-
cienţi din Quebec şi alte populaţii afectate de aceleaşi boli
genetice, sunt verificaţi pentru a se observa dacă modifi-
carea genetică survenită este
aceeaşi la toţi. La final, spe-
cialiştii pot introduce gene cu
mutaţii genetice în animale
(cobai) pentru a studia
mecanismul acestori boli şi,
de asemenea, pentru a putea
determina posibile trata-
mente.

O serie din aceste studii uimitoare au fost finali-
zate în provincia Quebec şi au fost efectuate în cadrul mai
multor tipuri de boli precum cancerul, bolile cardiovascu-
lare şi neurologice, etc. Aceste studii au ajutat cercetătorii
să înţeleagă mai bine bolile umane şi să găsească trata-
mente potrivite pentru aceste modificări genetice.

Studiul genetic din Quebec foloseşte platforma
Genome Quebec Innovation Centre şi universitatea McGill.
Mai mult, o companie din regiunea Saguenay, numită Ge-
nizon, a investit aproximativ 50 de milioane de dolari pen-
tru a studia ADN-ul persoanelor cu boli asemănătoare, cum
ar fi psoriasis, astm, schizofrenie, diabet şi scleroză în plăci,
dar, de asemenea, şi boli cu caracter nepatologic - calviţia
sau chiar longevitatea. Genizon, care în momentul de faţă
foloseste peste 3500 de mostre de ADN ale populaţiei des-
cendente din primii sosiţi, a identificat un număr fără prece-
dent de mutaţii genetice.

Edor Kabashi, cercetător

Semipreparate ºi specialitãþi româneºti
mici •icre •sarmale •zacuscã •vinete •cârnãciori olteneºti •slãninã

•tobã •debreceni •caltaboºi cârnaþi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!
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6555, boulevard Métropolitain Est
Bureau 403
Saint-Léonard (Québec)  H1P 3H3

Tél. : 514 324-3811, poste 226
Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com
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Concursul Miss Diaspora Canada a devenit deja
o tradiţie, nu numai în Montreal, dar şi în alte oraşe ale
Canadei.

Demarată în anul 2005, competiţia face parte din
„reţeaua” internaţională a competiţiei Miss Diaspora care
se desfăşoară în aproximativ 22 de ţări. Competiţia finală
are loc în fiecare an la Mangalia în timpul verii, fiind leit-
motivul celui mai mare festival de muzică din România,
intitulat Callatis.

În fiecare an, săptămâna festivalului este trans-
misă în direct de televiziunea naţională, sau mai nou de
postul Antena 1.

Miss Diaspora Canada nu este însă numai un con-
curs de frumuseţe, ci şi un spectacol complet, cu muzică,

umor şi dans. Anul 2008 va avea ca invitat special bine-
cunoscuta trupă Krypton. În plus, aşa cum v-aţi obişnuit
deja, spectacolul vă rezervă multe alte surprize.

Tinerele care doresc să trăiască emoţiile concursu-
lui, o pot face înscriindu-se pe site-ul internet din Canada:
www.missdiaspora.ca, unde pot de altfel găsi o multitudine
de informaţii. Probele de concurs vor pune în evidenţă atât
personalitatea cât şi calităţile fizice ale concurentelor. În
fiecare an, fetele de la Miss au reprezentat diverse colţuri
ale Canadei, Montreal, Ottawa, Toronto, Kitchener.

Câştigătoarea din Canada va beneficia de un bilet
de avion gratuit Canada-România dus-întors pentru a par-
ticipa la marea finală a festivalului Callatis din Mangalia.
Partenerii din România vor asigura toate cheltuielile legate

de participarea la această competiţie a frumuseţilor de ori-
gine română din întreaga lume.

Condiţiile de paricipare sunt:
- vârsta între 16 - 23 de ani
- cel puţin unul dintre părinţi să fie de origine română
- domiciliul stabil, cu forme legale, în străinatate
- să nu fie sau să nu fi fost căsătorită

Întâlnirea cu frumuseţea şi muzica va avea loc sâmbătă 28
iunie la ora 19:30 la Sala Le Plateau, 3700 Calixa-Lavallée,
Montreal, H2L 3A8.
Pentru informaţii şi bilete:
514-961-9091
www.missdiaspora.ca

Miss Diaspora Canada la cea de-a 4-a ediţie



Un trib care nu ştie de lumea civilizată

Guvernul brazilian a efectuat câteva zboruri în
zona Acre, unde a şi realizat fotografii cu un trib care nu
a avut niciodată contact cu lumea civilizată. Pictaţi în

portocaliu, doi
membrii ai
acestui trib au
a m e n i n ţ a t
aparatul de
zbor al celor
care survolau
zona iar alţii
ieşiseră speriaţi
din casele lor

construite rudimentar. Este vorba despre indienii Envira
care trăiesc, se pare, în şase mici comunităţi având
fiecare câte şase case, într-o zonă numită Terra Indigena
Kampa e Isolados de Envira, situată la graniţa cu Peru.
Survival International, un grup din Londra care apără
drepturile acestor comunităţi, estimeză că există în lume
peste 100 de triburi care au rămas izolate, jumătate din-
tre ele regăsindu-se în Peru sau Brazilia..

Magazinele OBI intră în România

Compania ger-
mană OBI, lider în
co-mercializarea
produselor tip ,,do
it yourself”, va
intra pe piaţa
românească anul
acesta cu două
magazine, unul în
Bucureşti iar altul
în vestul ţării, ur-
mând ca într-un

viitor apropiat să se extindă la un lanţ de 13 magazine.
Cunoscută de mult timp în Europa, OBI are vânzări de
peste 5,8 miliarde euro, cuprinzând o reţea de peste 500
de magazine. OBI vinde între 40,000 şi 60,000 de arti-
cole, precum materiale şi unelte de construcţii, materiale
şi unelte pentru grădinărit, materiale de uz sanitar, etc.
Cele două magazine româneşti vor avea suprafeţe între
8,000-12,000 metri pătraţi şi 120 de angajaţi.

Descoperire medicală ,,surpriză”

Un bărbat de 49 de ani din Japonia ce acuza
dureri abdominale puternice a recurs la o intervenţie
chirurgicală într-unul din spitalele din Tokio. În urma in-
vestigaţiilor efectuate, medicii au dat verdictul de tumori
canceroase. În timpul operaţiei însă în abdomenul pa-
cientului a fost descoperit un prosop medical uitat acolo
de la o operaţie de ulcer pe care acesta o avuse în 1983
la spitalul din localitatea Chiba. Pacientul nu are intenţia
de a da în judecată respectivul spital, acceptând în
schimb scuzele şi despăgubirile oferite.

Incredibil

Un bărbat care locuia în cartierul clujan Mănăş-
tur a ţinut în casă cadavrul mamei sale timp de 3 ani cu
scopul de ai încasa pensia lunară de 1,800 lei. El s-a pre-
dat de bună voie autorităţilor, mărturisind întreaga
poveste. O anchetă privind modul în care femeia de 70
de ani a decedat şi modalitatea prin care cel în cauză a
încasat pensia ei în toată acestă perioadă a fost imediat
deschisă. Vecinii declară că nu au sesizat nimic suspect
decât un miros neplăcut şi deşi au chemat pe cei de la
SANEPID, aceştia din urmă nu au putut să-şi facă dato-
ria din cauză că nu li se deschidea uşa casei niciodată.
Cadavrul femeii a fost trimis pentru expertiză iar fiul
acesteia va fi supus unui control psihiatric.

Măritată cu zidul Berlinului

O femeie din Suedia pe nume Eija Riita
Berliner Mauer s-a căsătorit cu celebrul zid care des-
părţea oraşul Berlin în două. Ea a declarat că „l-a cunos-
cut” la televizor pe vremea când era copil şi şi-a dorit
foarte mult să-l viziteze. La ceea de a şasea vizită făcută
în capitala germană, Eija şi-a legalizat dragostea faţă de
zid în faţa prietenilor şi a familiei adaugând Berliner -
după „soţ”- numelui său. În vârstă de 54 de ani, ea a de-
clarat că este mai mult atrasă de obiecte decât de bărbaţii

şi că este încă virgină. Obiectele lungi, subţiri şi cu linii
orizontale i se par foarte sexy. Eija Beriner a mai declarat
că deşi o lume întreagă a fost fericită când a fost distrus
acest zid, ea a suferit foarte mult din cauză că „soţul” ei
a fost mutilat.

Grea lovitură financiară pentru Mutu

Echipa de fotbal britanică Chelsea l-a achizi-
ţionat pe jucătorul român Adrian Mutu în vara anului
2003 contra sumei de 15,8 milioane lire sterline. În oc-
tombrie 2004, clubul a renunţat la serviciile acestuia
după ce a fost depistat pozitiv la un control antidoping.
Mutu a fost suspendat din acel moment de către Federa-
ţia Engleză iar după ispăşirea pedepsei, a semnat un con-
tract cu echipa italiană Juventus Torino, fiind un jucător
liber. Conducerea clubului englez susţine însă că prin
comportamentul său Adrian Mutu le-a adus prejudicii de
13 milioane lire sterline. FIFA a decis că jucătorul român
trebuie să plătească clubului englez „doar” 12 milioane,
vestea fiindu-i transmisă chiar în timpul cantonamentu-
lui echipei naţionale. Avocatul său a declarat că această
decizie va fi atacată în instanţa civilă şi nu se va plăti
nimic până nu se vor epuiza toate căile de atac.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARA
octaviansecara@accentmontreal.com

2543-A rue Ontario Est
(Metro Frontenac)

Montréal, H2K 1W5
Tel: 514-524-3348

6 locaţii în Montreal şi una la Rawdon, varietate de pâini de secară, strudele, prăjituri
şi comenzi pentru torturi de nuntă. Preţuri engros.

www.wawelpatisserie.com

5499, Sherbrooke Ouest
(Colţ Girouard)

Montréal, H4A 1W1
Tel: 514-483-1042

1413, rue Saint-Marc
(Ste Catherine - Centre Ville)

Montréal, H3H 2G4
Tel: 514-938-8388

7070, Henri Julien,
(Marché Jean Talon)
Montréal, H2K 1W5
Tel: 514-279-8289

4524 Bélanger Est
(Colţ 30-ieme Ave)
Tel: 514-374-6395

7401 Boul. Newman
(exterior Centre Super C)

Lasalle
Tel: 514-315-7793

3638 Rue Queen
Rawdon, Qc

Tel: 450-834-1161

Angajăm: brutari, patisier, vânzător, funcţionar. Tel: 514-524-3348
patisseriewawel@videotron.ca
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5192, Gatineau, Montreal, Qc. H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664

http://restaurantemavi.itgo.com

situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cãrbuni de lemn

L-M 11 a.m. - 10 p.m.
J-V 11 a.m. - 11p.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

AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

Contabilitate informatizată pentru companii
incorporate, societăţi în nume colectiv, lucră-
tori autonomi, societăţi non-profit:
Declaraţii de impozit particulari şi companii;
Salarii, rapoarte TPS şi TVQ, consultanţă şi
planuri de afaceri.

SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

Telefon: (514) 382-1984
Fax: (514) 382-2397

7632, 15 Avenue, Montreal

George Rusu

Consultant în imigraţie, diplomat,
acreditat de Ordinul Societatea
Canadiană a Consultanţelor în

imigraţie, traducător agreat

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

email: mediator@videotron.ca
www.mediatorcanada.com
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În numărul de azi,
prezentăm o serie de întrebări
primite de-a lungul timpului. Sun-
tem convinși că întrebările şi
răspunsurile vor interesa cititorii
publicaţiei ACCENT.

Î: Câți ani trebuie păstrate docu-
mentele justificative în cazul de-
clarației de impozit (facturi,
avizele de cotizație şi o copie a de-
clarației de venit) ?
R: Minimum 6 ani după
închiderea anului de impozitare
(exemplu : declarația din 2006 tre-
buie păstrată până la sfârșitul lunii
decembrie 2012). Deci, pentru
orice deducere, păstrați facturile în
cauză. O deducere cerută, pentru
care nu aveți documente justifica-
tive poate fi refuzată. Legea
prevede că ministerul vă poate im-
pune prezentarea acestor docu-
mente. În cazul nepăstrării lor, se
pot aplica sancțiuni, în plus de
plata impozitului, care poate creşte
din cauza documentelor lipsă.

Î: Înscrierea la TPS/TVQ este
obligatorie sau nu ?
R: Înscrierea la TPS/TVQ a între-
prinzătorilor individuali (între-
prindere înregistrată, companie,
societate în nume colectiv) este
obligatorie în cazul în care între-
prinzătorul estimează sau atinge o
cifră de afaceri (brută) mai mare
de 30 000 $. În cazul în care cifra
de afaceri este inferioară, între-
prinzătorul are dreptul să aleagă
între a se înscrie sau nu la
TPS/TVQ. Este important de știut
că în acest al doilea caz, este de
preferat o analiză avantaje/deza-
vantaje, în funcție de activitate.
Sfatul unui contabil vă poate fa-
cilita alegerea.

Î: Este obligatorie producerea unei
declarații de venit?
R: Da. Neproducerea unei declar-
ații sau depășirea termenului li-
mită anual (30 aprilie) se
pedepsește fie cu amendă între
1 000 $ şi 25 000 $, fie cu o astfel
de amendă şi închisoare de până
la 12 luni.

Î: Cine este responsabil de în-
scrierea facturilor personale în
contabilitatea întreprinderii? Con-
tabilul sau contribuabilul ?
R: În momentul în care apelați la
serviciile unui contabil, nu acesta
este cel care trebuie să elimine fac-
turile sau cheltuielile personale
care se amestecă printre facturile
întreprinderii. Astfel, întreprinză-
torul are obligația de a anula orice
cheltuială personală (eliminând pe
facturile în cauză, cheltuielile per-
sonale).

Î: Completarea unei declarații de
impozit cu ajutorul softurilor este
benefică pentru contribuabil?
R: Utilizarea softurilor specia-
lizate pentru impozit nu costă prea
mult, în schimb, există o multitu-
dine de credite de impozit ram-
bursabile sau nerambursabile, pe
care nu toată lumea le cunoaște.
Astfel, utilizând un program, fără
a cunoaște logica funcționării
creditelor, puteți pierde sume im-
portante de bani.

Î: Pentru un întreprinzător au-
tonom, este obligatorie plata anti-
cipată ?
R: Da. Aceasta este calculată de
minister şi fie primiți o scrisoare
oficială (daca anul anterior ați fost
întreprinzător autonom) sau o
puteți evalua singuri, în funcție de
venitul anterior. Ministerul uti-

lizează trei metode : metoda anului
precedent, metoda anului curent
sau metoda fără calcul. Un con-
tabil va poate ajuta la calculul
sumelor. Datele pentru plăţile an-
ticipate sunt : 15 martie, 15 iunie,
15 septembrie şi 15 decembrie.
Sunt impuse penalităţi şi dobânzi
dacă plățile se fac cu întârziere sau
sunt necorespunzătoare.

Î: Vânzarea reşedinţei principale
(casă sau apartament), poate
ocaziona creșterea impozitului pe
anul respectiv?
R: Nu. Diferența dintre prețul
plătit pentru cumpărarea casei şi
suma obținută din vânzarea ei nu
este impozabilă. O singură
condiție se impune aici : nu trebuie
să aveți decât o singură casă de-
clarată ca reşedinţă principală,
pentru același an de impozitare.

Î: Pensia alimentară (pentru copii
şi soție) este impozabilă?
R: Pensia alimentară pentru copii,
vărsată în urma unei decizii
judecătoreşti, nu este nici impo-
zabilă pentru cel care o primește,
nici deductibilă pentru cel care o
plătește.
În schimb, pensia alimentara văr-
sată soției este deductibilă şi im-
pozabilă.

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

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

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

De la contabil adunate
şi la contribuabili date
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Pe scurt
LANSAREA PRIMULUI MICROSATELIT ROMÂNESC
Microsatelitul românesc GOLIAT, realizat la Agenţia
Spațială Română de o echipă de tineri absolvenți ai Uni-
versităţii București şi Universităţii Politehnice București,

a fost selectat de către Agenția
Spațială Europeană pentru
lansare în primul zbor al noii
rachete europene VEGA, pre-
văzut pentru luna decembrie
a.c. Satelitul - conceput şi real-
izat în România în perioada
2005-2007 - va face două ex-
perimente științifice şi va
purta o cameră de observare a
Terrei. Întreg sistemul are

masa de 1 kg şi forma unui cub cu latura de 10 cm.
Această misiune spaţială va oferi noi date despre mediul
circumterestru şi interacţiunea planetă - Univers. Misi-
unea GOLIAT este prima realizată integral de România
şi are un caracter educațional şi experimental. Proiectul a
fost cofinanțat de Autoritatea Națională pentru Cercetare
Științifica în cadrul programului Cercetare de Excelenţă.

CU LUMINĂ, ÎMPOTRIVA CANCERULUI
Tehnica
laser
folosită în
lupta îm-
potriva can-
cerului dă
rezultate în-
curajatoare.
Doctorul H.

Steven Sims, profesor şi director la UIC's Chicago Insti-
tute for Voice Care a pus la punct un procedeu pentru în-
lăturarea celulelor canceroase cu ajutorul luminii. Prin
intermediul acestei metode numită terapie fotodinamică,
Dr. Sims a reușit să îndepărteze cancerul din jurul
corzilor vocale fără să afecteze vocea pacientului. Prin
administrarea unui medicament intravenos sensibil la lu-
mină, care este recepţionat de celule, bolnavul devine fo-
tosensibil sau altfel spus, vulnerabil la razele solare.
Într-un interval de două zile, celulele normale elimină
medicamentul, acesta fiind reținut numai de cele can-
ceroase. În momentul aplicării laserului pe o anumită
lungime de undă, se provoacă o reacţie chimică în
celulele canceroase care au reţinut medicamentul, aces-
tea dezintegrându-se inofensiv în câteva zile. Potrivit de-
claraţiilor doctorului Sims, terapia fotodinamică este nu
numai rapidă şi non-chirurgicală, ci şi extrem de eficace:
ea are o rată de reuşită de peste 90% în eliminarea can-
cerului oral şi de laringe după un singur tratament.

FAUNA DIN MADAGASCAR AMENINŢATĂ DE
ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ

American Museum of Natural
History atrage atenţia într-un
studiu detailat publicat recent
asupra faptului că încălzirea
globala forțează animalele să
migreze la altitudini mai mari,
spre munții tropicali. Christo-
pher Raxworthy, director la De-
partamentul de herpetologie

(ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul reptilelor) al
muzeului, estimează că cel puțin trei specii de amfibii şi
reptile care trăiesc în munții din nordul Madagascarului
pot dispărea între 2050 şi 2100 datorită pierderi habitatu-
lui, fenomen asociat încălzirii globale. Aceste specii care
în prezent se deplasează spre regiuni mai înalte pentru a
compensa deteriorarea habitatului lor, vor fi lipsite în
curând de alternative şi vor dispărea.

ENTOMOLOGIE
Canibalismul stă la baza formării roiurilor de lăcuste

Imensele roiuri de lăcuste, numărând milioane de insecte,
se formează datorită tendințelor canibale ale acestor vi-
etăți, se arată într-un studiu realizat de biologi australieni,
americani şi britanici.

Această concluzie, apărută într-o ediţie recentă a
publicaţiei Current Biology, răstoarnă practic vechile teorii
care susțin că roiurile nu reprezintă altceva decât o moda-
litate mai sigură de a călători pe distanţe întinse şi de a
face faţă predatorilor. De fapt, susţin cercetătorii, lăcustele
recurg frecvent la canibalism şi exact teama de atacul celor
din spate determină un efect de domino în rândul acestor
insecte.

Savanții speră să afle direcțiile predilecte ale lă-
custelor, pentru a putea folosi în mod eficient pesticidele.
În prezent, 1 din 10 oameni este afectat de distrugerile ma-
sive produse de aceste insecte.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com

SEISMOLOGIE
NASA pe cale să prezică cutremure

Specialiştii de la NASA au anunțat la începutul acestei luni că sunt pe
cale de a pune la punct o metodă pentru prezicerea cutremurelor. Cercetările
conduse au determinat că există o strânsă legătură între perturbările electrice
din atmosferă şi producerea iminentă a unui cutremur. Un astfel de fenomen a
fost observat înaintea seismului devastator care a avut loc în China în luna mai.
Cu toate acestea, comunitatea ştiinţifică nu este unanim de părerea că aseme-
nea semnale pot indica producerea unui cutremur. La ora actuală, nu există
nicio metodă credibilă şi precisă de a prezice viitoare seisme, deşi un sistem de
avertizare din timp ar putea avea un impact major, salvând mii de vieţi
omeneşti.

Semnalele studiate de NASA se produc în ionosferă, care diferă de
celelalte straturi atmosferice ale Pământului prin faptul că este electric încăr-
cată expunerea la radiaţia solară. Nu de puţine ori, diverşi sateliţi au înregistrat perturbări în această parte a atmosferei,
la distanţe de 100 până la 600 de km deasupra zonelor unde ulterior au avut loc cutremure. Mai mult, aceştia au obser-
vat fluctuaţii în densitatea particulelor încărcate electric din ionosferă.

Un studiu precedent realizat la Center for Space and Remote Sensing Research în Taiwan, care a examinat peste
100 de cutremure cu magnitudinea de minim 5 pe scara Richter produse în Taiwan în ultimele decenii, a arătat că aproape

toate seismele a căror epicentru a fost la o adâncime de până la 35 de
km au fost precedate de tulburări electrice în ionosferă. Deşi detaliile nu
sunt încă publice, BBC News a transmis că a fost detectat o perturbare
„uriaşă” în ionosferă înainte de seismul de pe 12 mai din China.

Teoria ştiinţifică care subîntinde aceste studii a fost dezvoltată de
Minoru şi Friedmann Freund şi se bazează pe ideea că fenomenul de
compresare a rocilor - întâlnit în momentul când plăcile tectonice se de-
plasează - face ca aceste roci să se comportă ca nişte baterii, producând
curente electrice. Teoria postulează că atunci când un tip specific de
electroni (pholes, denumirea în engleză), capabili să parcurgă distanţe
enorme, se deplasează către suprafaţa Pământului, aceasta devine încăr-
cată pozitiv, fenomen suficient de puternic pentru a afecta ionosfera şi
a crea tulburările observate de sateliţi.

În parteneriat cu specialiștii britanici de la Surrey Satellite Tech-
nology Limited (SSTL), NASA vizează dezvoltarea unui sistem de aver-

SUPER-COMPUTERE
Cel mai puternic computer din lume făcut din procesoare
de PS3

În numărul trecut vă
prezentam IBM Blue-
Gene, cel mai puternic
computer din lume, cu o
capacitate de a face 510
trilioane de operații pe
secundă. De foarte puțin
timp a fost anunțat un
nou record: RoadRunner.
Construit din 13,000 de
procesoare folosite și la
consola Play-Station 3 şi
aproape 7,000 de proce-
soare AMD, RoadRun-
ner depășește bariera
teraflopilor. Puterea sa
este aproape dublă, de
1000 de trilioane de ope-
rații pe secundă. Ca să
înţelegem mai bine,
putem folosi următorul
exemplu: o zi de operare

a acestui super-computer echivalează cu munca a 6 miliarde
de oameni care folosesc un calculator de birou timp de 24 de
ore pe zi, pentru 46 de ani.

Costul său atinge suma de peste 130 de milioane
de dolari. El va fi folosit la simularea comportamentului
bombelor atomice în primele fracțiuni de secundă din timpul
unei explozii. De asemenea, se preconizează ca RoadRunner
să fie utilizat şi pentru a susține eforturile de rezolvare a
problemelor din domeniul mediului înconjurător, cum ar fi
schimbările climaterice.
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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 Allee St. Hubert, Qc. J4T2S8
(450) 443-8492

Despre corpul uman
■ Ardem mai multe calorii dormind decât atunci
când ne uităm la televizor.
■ Avem în jur de 5 milioane de fire de păr pe tot
corpul şi 76,000 de fire de păr pe cap.
■ Creierul poate rămane în viaţă între 4 şi 6 minute
dacă este privat de oxigen.
■ Creierul continuă să transmită semnale sub formă
de impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore
după moarte.
■ Nu se poate strănuta cu ochii deschişi.

■ Dinţii unui om sunt aproape tot atât de tari ca pia-
tra.
■ Mandibula este cel mai dur os din organism.
■ Muşchiul ochiului este cel mai rapid. El se con-
tractă în mai puţin de o sutime de secundă.
■ Dacă mâncarea nu este amestecată cu salivă, nu îi
putem simţi gustul.
■ Respirăm în medie de 23,000 de ori pe zi.
■ Bebeluşii se nasc fără oasele genunchilor care
apar abia la vârsta de 2-6 ani.

LOPES
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Naturiste
■ Pentru a vă curaţa organismul de toxine, beţi 3
căni pe zi din 20 de grame de rădacină de ştevie,
fiartă 10 minute într-un litru de apă.

■ Persoanele care suferă de o proastă circulaţie a
sângelui, în special la picioare, pot folosi cu succes
băile cu cimbru. Fierbeţi un minut 100 de grame de
cimbru în 5 litri de apă. O dată pe săptămână, turnaţi
amestecul în apa în care vă îmbăiaţi. Practicate re-
gulat, acestea întăresc rezistenţa la infecţii.

■ Dacă suferiţi frecvent de dureri puternice de cap,
un mijloc la îndemână pentru a vă vindeca este
cartoful. Tăiaţi un cartof curăţat în felii, puneţi-le în
jurul frunţii şi faceţi-vă un bandaj pentru ca feliile
să nu cadă. Schimbaţi-le la fiecare jumătate de oră.
Repetaţi o zi pe săptămână.

■ Cartofii cruzi se mai pot folosi şi în calmarea
durerilor de stomac si de intestine. Daţi-i pe răză-
toare şi amestecaţi-i cu puţină miere.

■ Vâscul este una dintre cele mai eficace plante în
scăderea tensiunii, având totodată şi un uşor efect
sedativ. Trebuie însă folosit cu extremă prudenţă,
deoarece în cantităţi mari este toxic. Se utilizează
ca macerat, obţinut din 30 de grame de frunze
proaspete la un litru de apă, ţinute 12 ore. Se beau
zilnic 150 de grame din acest macerat, în cure de 15
zile pe lună.

■ În tratamentul naturist al stomatitei se recomandă
decoctul de afine. Fierbeţi 200 de grame de afine
într-un litru de apă până scade la jumătate şi faceţi
gargară de 5, 6 ori pe zi.

■ Salvia este planta care reduce transpiraţia cu 50%.
Faceţi o infuzie cu două linguri de plantă mărunţită
la o cană de apă. Beţi 2 sau 3 căni pe zi.

■ O bună „cremă” împotriva ciupiturilor de ţânţari
o reprezintă banana. Frecaţi locul afectat cu miezul
unei banane sau cu partea interioară a unei coji şi
veţi scapa mai uşor de iritaţie şi umflătură.

■ Persoanele care urmează un tratament medica-
mentos este bine să consulte medicul înainte de a
consuma ceai de sunătoare. Acesta deoarece în anu-
mite combinaţii, sunătoarea interacţionează negativ
cu unele substanţe. Tradiţional, ea este folosită mai
ales pentru prevenirea insuficienţei cardiace.

■ Durerile reumatismale se diminuează mult sau
chiar dispar complet frecţionând uşor locul dureros
cu o loţiune obţinută prin macerarea timp de 9 zile
în jumătate de litru de spirt medicinal a două lin-
guriţe de sare de lămaie şi două linguriţe sare fină
de bucătarie.

■ Onicomicozele sunt boli ale unghiilor care apar
din cauza infestării acestora cu diferite ciuperci
(fungi). Mai ales vara, la piscină sau la sala de sport,
creşte pericolul îmbolnăvirii. Introduceţi unghiile
bolnave într-o soluţie concentrată de oţet în care di-
zolvaţi o linguriţă de bicarbonat de sodiu.

■ Cine a trecut printr-o criză renală nu va uita du-
rerea mult timp. Pentru a preveni formarea altor
pietre, beţi două căni pe zi din infuzie de flori sau
frunze de săpunariţă (saponaria officinalis) sau de-
coctul din radacină, o linguriţă la o cană de apă.

Îngrijirea părului
■ Lămâia este un fixativ natural, care, în plus, redă
strălucire părului. Înainte de a-l aranja, umeziţi-l cu
suc de lămâie, diluat cu puţină apă.

■ De multe ori, din cauza stresului sau a dezechili-
brelor hormonale, observăm că ne cade masiv părul.
Tăiaţi un căţel de usturoi pe lung şi frecaţi-vă pielea
capului cu el. Repetaţi operaţia o dată la două zile,
spălându-vă a doua zi cu ceai de pelin şi brusture.
Nu vă mai clătiţi.

■ Părul este incontinuu agresat: vopsiri, perma-
nente, stres, soare, frig. Pentru ca podoaba noastră
capilară să nu sufere, înlocuiţi o dată la două săp-
tămâni şamponul obişnuit cu două galbenuşuri bă-
tute bine şi clătiţi-vă cu apă minerală. Masaţi-vă

apoi pielea capului cu două linguri de smântână,
amestecate cu o lingură de ulei de porumb şi una de
miere.

■ Un păr sănătos şi strălucitor se poate obţine
apelând la măşti naturale preparate cu cafea. Se
fierbe o cafea tare care, după răcire, se aplică pe
părul uscat şi se lasă 20 de minute. Clătiţi-vă cu apă
minerală în care aţi stors zeama de la o lămâie.

■ Foarte eficiente în combaterea mătreţii sunt
preparatele pe bază de brusture. Decoctul de brus-
ture se prepară din 3 linguri de rădăcină bine
mărunţită la o jumătate de litru de apă. Se pune pe
foc şi se fierbe timp de o jumătate de oră. Cu de-
coctul obţinut se fac săptămânal frecţii ale scalpului.

■ Soarele din timpul verii ne usucă şi ridează deseori pielea feţei.
Pentru a remedia acest lucru, faceţi-vă săptămânal o mască de faţă
dintr-un gălbenuş de ou. Amestecaţi-l cu câteva picături de ulei de
măsline şi suc de lămâie. Clătiţi-vă apoi cu apă minerală.

■ Sucul de struguri dă luminozitate tenului şi reduce apariţia come-
doanelor (punctelor negre). Preparaţi o mască cosmetică amestecând
un pliculeţ de argilă cu suc de struguri până capătă consistenţa smân-
tânii şi folosiţi-o de două ori pe săptămână.

■ Amestecaşi două linguri de smântână cu sucul unui sfert de lămâie
şi o lingură de miere. Apoi aplicaţi pe faţă, gât şi decolteu şi lăsaţi
circa jumătate de oră să acţioneze. Spălaţi-vă apoi cu ceai de muşeţel,
după care clătiţi-vă bine cu multă apă. Masca aceasta curăţă şi în-
tinereşte tenul.

■ O mască eficientă pentru tenul gras se obţine prin amestecarea unei
linguriţe de miere naturală cu o linguriţă de argilă şi cu câteva pică-
turi de suc de lămâie. Se acoperă faţa cu compoziţia obţinută şi se
lasă 10 minute, după care se clăteşte cu multă apă minerală, se usucă
şi se aplică crema obişnuită.

■ Pentru a fi luminoasă şi catifelată, pielea de pe corp are nevoie de
îndepărtarea celulelor moarte de pe suprafaţa ei. Faceţi un amestec
din 3 linguri de miere şi 2 linguriţe de sare şi masaţi-vă cu mişcări cir-
culare, începând de la extremităţi spre inimă. Respectaţi acest ritual
o dată la 10 zile.

■ Se spune că mâinile ne trădează adevărata vârstă. Deoarece le
agresăm zilnic cu detergenţi, pielea se îngroaşă, crapă şi se pătează.
Pentru a evita aceste neplăceri, fierbeţi un cartof mai mare, presaţi-l
şi amestecaţi-l cu puţin ulei de măsline şi o linguriţă de miere, până
se formează o pastă mai groasă, cu care staţi unse peste noapte.

Cosmetice

Me Éva DARAGHI
NNoottaarr  şşii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc

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

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

Disponibilitate pentru deplasări la domiciliul dvs.
Birou în Longueuil şi Laval.



De la început vreau să precizez că nu sunt un îm-
pătimit al Formulei 1 şi nici al sporturilor cu motor. În afara
câtorva nume de piloţi şi apartenenţa lor la echipele din
„marele circ” nu am avut niciodată dorinţa să reţin mai
mult. Nu cunosc statistici iar regulamentul îl „upgradez”
pe masură ce evenimentele se petrec într-o cursă sau alta.
Cu toate acestea, nu am putut lipsi la ceea ce se desfăşoară
de câţiva ani la Grand Prix Canada. În toată dezlănţuirea
de evenimente ce au precedat cursa principală, am partici-
pat în câteva seri la concertele gratuite oferite de organiza-
tori şi patronii localurilor de pe Crescent şi am decis,
împreună cu un prieten, să urmărim live a doua sesiune de
calificări.

Ca în fiecare an, în săptămâna premergătoare cur-
sei, Crescent-ul se închide traficului între Sherbrooke şi
Ste-Catherine pentru a facilita amplasarea diferitor standuri

cu tematică auto. La fel şi câteva alte străzi paralele cu
aceasta dar doar pe durata weekendului. La tot pasul, fete
frumoase te invită să descoperi noi produse şi servicii pen-
tru maşini şi nu numai. Mai multe cluburi automobilistice
din Montreal şi America de Nord îşi fac simţită prezenţa în
zonă, cu modelele cele mai reuşite sau extrem de valoroase
din diferite colecţii private. Concertul în aer liber, dansurile
grupurilor de petrecăreţi pe terase sau în stradă şi prome-
nada maşinilor pe Ste-Catherine fac ca această perioadă să
fie cea mai vibrantă la Montreal. Este săptămâna în care
deţinătorul unui Ferrari, indiferent de model, îl pune în va-
loare pe străzile oraşului şi se răsfaţă accelerând zgomotos
şi demarând în trombă pe o distanţă foarte scurtă, între două
stopuri. Pentru mulţi dintre aceşti posesori este singura săp-
tămână când maşina este scoasă din garaj. Pentru ei şi nu
numai, municipalitatea asfaltează în timp record kilometrii
întregi de bulevard, transformându-l într-un covor roşu.

Anul acesta am văzut că toată lumea s-a organizat
mult mai bine, iar oferta a fost cu mult mai generoasă.
Multe magazine cu articole vestimentare specifice com-
petiţiei au avut manechine vii care dansau pe mixurile DJ-

ilor cu un contract inedit de „o zi într-un magazin”. Multe
buticuri cu articole exclusiv Ferrari confirmă faptul că
această echipă rămâne cea mai populară la Montreal.

Activitatea cluburilor a fost la cote maxime da-
torită faptului ca toţi împătimiţii Formulei 1 nu concep ca
pe durata competiţiei să nu petreacă. Hotelurile din Mon-
treal au afişat „complet” pe toată durata weekendului,
cluburile şi restaurantele au înregistrat o afluenţă foarte
mare iar listele VIP şi-au justificat titulatura.

Calificările sau cursa F1 văzute la „admisie generală”

Statisticile arată ca anul acesta a fost cursa cea mai
vizionată live. Cu peste 300 de mii de plătitori de bilete, s-
a înregistrat un nou record. Pentru prima dată la o cursă de
F1 am decis să ne achiziţionăm bilete la „admisie generală”

pentru a doua serie de calificări. La 55$/biletul, obţii acces
în interiorul circuitului în anumite sectoare special amena-
jate, diferite de tribunele metalice, dar imediat în vecină-
tatea acestora. Tot ce trebuie să reţineţi este că în aceste
sectoare fanii F1 vin pentru a avea un plus faţă de tribune.
Am încercat să descoperim care ar fi acesta. În primul rând,
se merge cu metroul pentru că accesul pe insulă cu maşina
se face doar în baza unor permise speciale care costă destul
de mult. Am remarcat faptul că pentru a beneficia de cele
mai bune locuri la „admisie generală” trebuie să te trezeşti
foarte de dimineaţă, porţile circuitului deschizându-se la
7:30. De multe ori s-a întâmplat ca la această oră sa fie deja
coadă la intrare.

Nu trebuie neglijat arsenalul cu care se deplasează
fiecare şi care e stabilit în funcţie de nevoi şi de durata pe-
trecută la circuit. Astfel, poţi vedea kituri complete de
camping, scaune pliante, umbrele de soare, lăzi frigorifice
cu bere doar la cutie (accesul băuturilor este permis doar
în aceste condiţii: nimic din sticlă !), sandvişuri, salate sau
orice alt meniu stabilit pentru ziua respectivă. Nu există
mărimi standard admise, doar că dimensiunea articolelor

dumneavoastră nu trebuie să deranjeze pe cei din jur. Ce
intră şi ce nu rămâne însă la discreţia organizatorilor. De
aceea recomandarea noastră este să deplasaţi exact strictul
necesar în funcţie de numărul de persoane, iar înainte de a
pleca să verificaţi prognoza meteo pentru a şti la ce să vă
aşteptaţi pe parcursul zilei. Oricum, crema de protecţie so-
lară şi o umbrelă de ploaie nu trebuie să vă lipsească din ar-
senal. Un plus faţă de tribune este faptul că acolo nu ai
foarte mult spaţiu pentru a depozita toate aceste accesorii.
E drept că bere se vinde peste tot, servită rece şi direct la
scaunul tău, dar într-o zi foarte călduroasă consumatorii se-
rioşi pot depăşi preţul unui bilet VIP. (berea este între 5-
10$/cutia de 330 ml).

Un alt avantaj este acela că fiind „mobil”, te poţi
aşeza oriunde pe circuit sau schimba locul în funcţie de
ceea ce vrei să urmăreşti. Noi am ocupat locuri imediat
după ieşirea din acul de păr şi datorită vizibilitaţii foarte
bune şi a evenimentelor petrecute aici, am preferat să
rămânem până la capăt. Atmosfera este una foarte relaxată,
iar după ce fiecare îşi găseşte locul, încearcă să mai profite
puţin de somn la aer curat. Această bucată de timp este cur-
mată brusc de zumzetul maşinilor ieşite la încălzire şi de
mirosul puternic de benzină amestecat cu cauciuc ars. E-
senţe şi zgomote tari ce trezesc din somn pe oricine, dar în
fond de asta mergi la cursă. Pentru cei sensibil la auz, do-
purile de urechi sunt absolut necesare, cele mai zgomotoase
dintre maşini fiind cele de F1. Pentru cursa propriu-zisă tre-
buie mai multă vigilenţă pentru a găsi un loc bun, iar odată
instalat nu te mai poţi muta, numărul spectatorilor fiind
mult mai mare.

Cea mai placută surpriză în acest an a fost partici-
parea a doi piloţi români în cursele BMW de sâmbătă şi du-
minică. Ei se numesc Mihai Marinescu şi Doru Sechelariu,
acesta din urmă fiind cel mai tânăr pilot de pe circuit. De-
spre prezenţa celor doi la Monteal vom vorbi într-un mate-
rial viitor.

RECOMANDĂRILE NOASTRE

Campionatul European de fotbal EURO 2008
Meciurile se pot viziona în compania mai multor români
la:
Braseria „La Colţ” - Henri-Bourassa cu Lajeunesse
Bistro Shadow - 8629 bdul St-Laurent

Pentru cei care vor să ni se alăture în turul de centru cu
maşinile, vă anunţăm ca regruparea se face după fiecare
meci pe Ste-Catherine între ave Atwater şi bdul Guy cu
ieşire pe René Levesque şi revenire în Ste-Catherine pentru
a ne putea deplasa apoi în formaţie completă.

Ataşează-ţi steagul României la maşină. Comenzi la (514)
991-4365, direct la una dintre cele două locaţii SPORTS-
BAR sau la emisiunea de radio MarcaRO 105,1 FM. Preţ
10$/bucata.

Clubbing
14 iunie
DJ Vibe @ Stereo
15 iunie
Sunday Mess @ Stereo
20 iunie
Cheaters Night @ La Boom
21 iunie
Bal en Bleu @ La Boom
25 iunie
1 Year Anniversary (industry night)@ Tonic

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
Info: (514) 991-4365
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Dr. CLAUDIA BURACU COCÎRLAN
DMD

CHIRURGIEN DENTISTE
DENTAL SURGEON

5512 Côte-des-Neiges suite 203
Montréal, Qc, H3T 1Y9
Tel: (514) 731-4077
Urgenţe: (514) 813-2055
Fax: (514) 731-3409

Domnişoara care ne va încânta privirile în
această ediţie este Irina Georgescu.

Este bucureşteancă, are 19 ani, dimensiuni
armonioase de 87-63-95 şi o înălţime numai potrivită
de 1,72 metri.Ţelul ei în viaţă este să devină femeie de
afaceri, dorinţă ce a determinat-o să aleagă o carieră
în marketing şi administraţie. Intenţionează să se im-
plice într-o afacere pe plan internaţional, că doar nu
degeaba ştie trei limbi străine : spaniola, engleza şi
franceza.

Ceea ce o deosebeşte pe Irina de celalalte
modele care au apărut în ziarul nostru este faptul că ea
se află pe tărâmul canadian de nici măcar un anişor.
Chiar dacă încă mai este nouvelle, nu se plânge: şi-a
făcut prieteni, iese cu ei la o cafea, se distrează în
cluburi iar per ansamblu zice că s-a acomodat perfect.

Având în vedere
că deţine totuşi o siluetă
perfectă, am întrebat-o ce
face ca să şi-o menţină :
practică diverse sporturi,
are o dietă echilibrată şi
are grijă să nu întreacă
măsura cu dulciurile.

În România,
Irina a studiat în cadrul
liceului Cervantes, dar în
acelaşi timp a avut şi un
job part-time ca hostess.

Se descrie ca
fiind o fată descurcăreaţă
şi cu o personalitate pu-
ternică. Ştie ce vrea de la
viaţă şi are de gând să
lupte ca să-şi împlinească
toate visele.

Pentru admiratorii ei avem o veste bună şi
una mai puţin bună: nu are un chum dar în schimb are
centura maro la karate. Aşadar, aveţi grijă că poate fi
periculoasă dacă nu i se face pe plac. Adoră bruneţii
cu ochii verzi, înalţi şi cu capul pe umeri, adică nu
orice pierde-vară.

Despre România vorbeşte cu multă plăcere,
câteodată i se face dor de ieşirile cu prietenii în club
sau de zilele petrecute la terasele din Herăstrău.

Dacă ai ocazia să faci cunoştinţă cu Irina, o
să realizezi imediat că este o fată frumoasă şi in-
teligentă, o adevarată urmaşă a zeiţei Afrodita.

Rubrică realizată de SORINA MACRIŞOIU
info@accentmontreal.com
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Cu siguranţă, te întrebi care sunt tendinţele în
domeniu şi ce trebuie să alegi în această vară. Ei bine, se
poartă costumele de baie cu slip mare, cu talie înaltă, foarte
colorate, cu imprimeuri, şi cele fantezie. Acestea sunt
prinse pe şolduri cu şireturi, cu un cerc metalic sau cu un
şnur doar pe un şold. Se poartă şi boxerii, dar şi tanga.

Se poartă mai degrabă un costum tip sport, cu
boxeri sau slip mare, decât unul sexi, cu bikini, foarte de-
cupat. Apreciate sunt şi costumele fantezie care au tot felul
de detalii originale, cum ar fi îmbinările dezinvolte de ma-
teriale şi culori.

Creatorii ne propun în această vară un costum
dintr-o singură bucată, dezvoltat sub orice formă, dar foarte
decoltat şi adesea cu găurele la nivelul abdomenului, pentru
a lăsa să se vadă pielea rumenită de soare. De asemenea, în-
tâlnim şi un compromis între bikini şi costumul întreg,
slipul fiind unit de top printr-un lanţ, o linie foarte fină,
barete, şireturi sau alte elemente fantezie.

În materie de sutiene, ai de unde alege, pentru că
întâlnim o paletă foarte largă de modele: barete fine, înno-
date dupa gât, sutien cu cupă, în formă de triunghi şi cu
şireturi sau cu push-up, pentru un efect de piept generos.
Alegerea este dificilă, dar ai posibilitatea să te orientezi în
funcţie de conformaţia ta.

Material şi culoare
Creatorii au pus accentul pe costume de baie ac-

cesorizate cu curele aurite, bijuterii încrustate, paiete şi ştra-
suri. Ele decorează costumele de baie uni, în general negre

sau ciocolatii.
Stilul afro-etnic este încă utilizat: costume de baie

cu imprimeuri „sălbatice”, florale în culori pastel ca albas-
tru, galben, fucşia, dar şi negru.

Pentru a arăta cu adevarat bine la plajă, asortează-
ţi costumul de baie cu prosopul, pălăria, coşul de plajă,
papucii şi ochelarii de soare. Astfel, vei obtine un look ac-
tual şi demn de invidiat.

Producatorii îţi propun o gamă foarte largă de ac-
cesorii pentru plajă, făcute pentru a se potrivi cu costumul
de baie pe care îl alegi.

Vedeta quadranga
Rege al costumelor de baie pentru vara 2008 a fost

desemnat quadranga. Rămâne de văzut câte dintre voi îl
vor adopta. Creat de un arhitect spaniol şi considerat a fi o
formă evoluată de tanga, quadranga este alcătuit din două
pătrate unite de şireturi care se îmbină de o parte şi de alta
a şoldurilor, în mod asimetric.

Noutatea pe care o aduce Josep Crivillers este că
acest slip este prins de trei barete în loc de două. Un şold
este împodobit de un singur şiret, în timp ce celălalt, de
două. Avantajul acestui model de tanga este că asigură o
bronzare maximă. El este prezent pe podium din 2005, dar
se pare că abia acum a devenit celebru. Daca te tentează, nu
uita că acest model dezvăluie mult din posteriorul tău şi
este destinat siluetelor zvelte. Modelul este disponibil şi
pentru bărbaţi. Deci domnii nu au de ce să fie invidioşi!

(A.M)

Ce costum de baie purtăm vara asta?
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Ziarele şi Internetul sunt pline de ştiri despre Euro,
echipe, rezultate şi statistici, aşa încât m-am gândit să
vă prezint o serie de fapte mai puţin obişnuite legate
de cel mai important eveniment fotbalistic al anului.
Şi aşa am ajuns la colecţia de mai jos.

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

♦Este greu de crezut, dar conform directorului unui institut
economic din Elveţia, deşi se aşteaptă aproximativ 1,4 mil-
ioane de suporteri în Elveţia şi Austria, care vor cheltui
aproape 860 milioane de franci elveţieni, pe o groază de
lucruri, de la bere, cârnaţi şi până la camere de hotel, asta
nu va putea opri declinul economiei în Ţara Cantoanelor.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Germania, care a găzduit
ultimul CM, dar a cărei economie nu a beneficiat de un re-
viriment după acest turneu.

♦Oficiali ai serviciului de securitate elveţiană trag un sem-
nal de alarmă ca urmare a mesajelor de ameninţare ale or-
ganizaţiei teroriste Al Qaeda, publicate pe mai multe
forumuri pe Internet. Ca răspuns, guvernul federal va in-
vesti aproape 18 milioane de lire sterline pentru a asigura
securitatea la Euro.

♦Guvernul elveţian se teme că nu vor fi îndeajuns cartofi
prăjiţi pentru vizitatori şi a aprobat mărirea importului de
cartofi, cu 5000 de tone. O altă problemă o reprezintă in-
terzicerea de către UE a importului de vaci din Brazilia,
punând în pericol astfel renumitul „Cervelat” – salam de
vară, o delicatesă în Elveţia.

♦Adidas a pregătit o minge specială pentru finala de la
Euro; ea se numeşte „Europass Gloria”, are 8 cercuri albe
şi 12 cercuri negre. Încă din 1970, mingile firmei Adidas au
fost prezente la toate turneele organizate de FIFA sau
UEFA, iar anul acesta Adidas a procurat şi mingea oficială
la Cupa Africii.

♦Firma germană Henkel va pune la dispoziţia suporterilor
care vor ajunge la Viena, un ghid gratuit care cuprinde
câteva fraze cheie, în dialect local, referitoare la cum să co-
manzi mâncare, cum să flirtezi cu fetele din Viena şi
bineînţeles, cum să ceri direcţii pentru a ajunge la stadion,
să nu uităm că totuşi suporterii vin aici pentru fotbal.
Câteva exemple picante din acest ghid practic: Kuess die
Hand, gnae Frau – care se traduce ca „Încântat de cunoşt-
inţă”, atunci când săruţi mâna unei femei, sau Servas, fes-
che Katz, care înseamnă „Bună, prinţeso!” în dialectul
local.

♦Firma Carlsberg va avea o misiune foarte dificilă, să se
asigure că iubitorii fotbalului prezenţi în Elveţia nu vor
suferi de sete, fie că vor dori un pahar cu bere sau o sticlă
cu apa rece. În vederea turneului, compania Carlsberg va
organiza 291 de corturi special amenajate, 172 de Vans cu
cutii frigorifice se vor deplasa non-stop, pentru a asigura
aprovizionarea cu bere, iar 984 sisteme frigorifice vor
asigura că berea servită va fi rece.

♦Enrique Iglesias va interpreta imnul oficial al campionat-
ului European, cu ocazia finalei din 29 iunie, de la Viena.

Melodia este intitulată Can you hear me şi va putea fi as-
cultată la festivitatea de închidere e campionatului. În
schimb, cele 2 mascote ale competiţiei, Trix şi Flix, vor
apare pe o melodie de Shaggy, Like a Superstar, jucând fot-
bal în Alpi.

♦Tricolorii se vor caza la hotelul Santispark, situat între
Santis şi lacul Constance, în apropiere de oraşul St. Gallen,
într-un decor mirific. Hotelul de 4 stele, care va fi în exclu-
sivitate la dispoziţia lotului nostru, este foarte modern,
având o sală de fitness şi un SPA de ultimul răcnet. Pe scurt,
condiţii optime de performanţă pentru ai noştri.

♦În urma unui sondaj online pe site-ul uefa.com, peste 100
de mii de persoane au votat sloganul cel mai potrivit pentru
a apărea pe autobuzul fiecărei echipe naţionale; interesant
de remarcat ca pentru ţările din fostul bloc communist se
văd încă influenţele trecutului întunecat. Astfel, Rusia
merge cu: Toţi împreună, Rusia e mândră de fiii ei! , nici
ai noştri nu se lasă mai prejos: România te iubim, şi cu tine
ne mândrim! . În contrast, Polonia alege: Pentru că tot ce
contează sunt sportul şi bucuria!, o deviză cu adevărat în
spiritul sportului, şi nu al Partidului.

♦Viena, care va găzdui finala pe 29 iune, intră mai greu în
febră fotbalului, 10 mii de suporteri au semnat o petiţie im-
plorând echipa naţională să nu participle la Euro, de frica
unei umilinţe.

Focus Euro 2008

Piţurcă, înger sau demon?
Un rol important în Campania Euro îl joacă
antrenorul principal, Victor Piţurcă, de aceea, o suc-
cintă analiză a lui Piţi e bine venită.

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

Un antrenor cu rezultate imediate, care impune
multă disciplină şi respect în lot. Mai mult, reuşeşte să-şi
mobilizeze elevii şi să-i facă să fie „flămânzi de perfor-
manţă”. Însă în ciuda rezultatelor favorabile, jocul echipei
e anost, defensiv, pragmatic şi se bazează strict pe sclipirile

Briliantului. Singurul joc spectaculos din ultimul timp, a
fost cel cu Rusia, în mare măsură şi datorită adversarului,
care a jucat deshis.

Din păcate, e foarte infexibil, a declarat că nu vrea
să se împace cu presa înainte de Euro, pentru a nu-i aduce
ghinion. Ce are însă de ascuns? Se teme că va dezvălui se-
crete tactice în timpul unui interviu?

E dur când intră în conflict cu jucătorii şi îi
pedepseşte imediat (cazul Ogăraru sau Trica), aminteşte de
Shlomo Sharf, antrenorul de origine română de acum câţiva
ani al Israelului, care a suspendat 5 jucători din lot pentru
că au petrecut înainte de un meci oficial.

În timp ce Mourinho, proaspăt instalat la Inter, s-
a apucat să înveţe italiana, pentru a comunica cu jucătorii
şi cu presa, Piţi nu comunică nici în româneşte, majoritatea
antrenamentelor fiind închise presei.

Singurul conflict pe care a ştiut să-l aplaneze a
fost cel cu Mutu, în turneul din Statele Unite.

Nu putem spune că se omoară să caute şi să de-
scopere tinere talente, Costea, Bratu, Ogăraru şi multe alte
talente sunt omise de pe lista lui Piţi.

Pe scurt, un antrenor controversat, care aduce
rezultate, dar care nu e popular deloc. Rezultatele de la
Euro vor fi cele care vor decide dacă Piturca e înger sau
demon… florin@accentmontreal.com
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România a reuşit să smulgă un punct Franţei în
meciul de debut la Euro 2008, după un meci în care ai
noştri s-au apărat ca la Mărăşeşti şi au transpirat serios pen-
tru a nu pierde. Nu întâmplător, Bănel Nicoliţă a alergat cea
mai mare distanţă de pe teren, mai mult de 12 kilometri.
Am jucat pragmatic, inteligent, ultra-defensiv.
Statisticile meciului sunt grăitoare: la posesie, 55% Franţa,
45 % noi; şuturi pe poartă 1-0, spre poartă 8-4, pentru Les
Bleus. Scopul nostru a fost ca prin orice mijloace, să nu
luăm bătaie şi a fost atins. Cum rămâne însă cu suporterii
care îşi fac vise că ne vom califica în sferturi şi că vom juca
fotbal ca o echipă mare? Ce s-ar fi întâmplat dacă Franţa
ar fi înscris, şi atunci ar fi trebuit să atacăm cu orice preţ,
lucru care se poate întâmpla cu Italia sau Olanda? Cum am
fi reacţionat atunci, dintr-o dată am fi arătat şi veleităţi
ofensive? Se poate că Piţi ţine închise antrenamentele noas-
tre ca lumea să nu creadă din greşeală că vede la lucru
numai jucătorii din faza defensivă? Gică Hagi a sintetizat
partida foarte sugestiv: „A fost un meci de alergătură. S-au
văzut puţine acţiuni individuale pe faza de atac. A fost un
meci previzibil, cu un ritm foarte lent. Un meci între două
echipe decise să nu primească gol şi să scoată un rezultat de
egalitate”. E clar că Hagi s-a plictisit la acest joc, şi nu a
fost singurul. Să sperăm că vom creşte de la meci la meci,
în special în calitatea jocului şi îndrăzneala în atac. Hai
România !!!

FLORIN MOSCOVICI

AAlllleezz lleess bblleeuuss,, jjaauunneess,, rroouuggeess!!

• PESTE 100 DE PRODUSE SOSITE
ACUM DIN RO MÂ NIA: ceaiuri Plafar,
compoturi, gemuri, siropuri, mie re de salcâm,
produse din marca Bunica, mar  ga rinã, sucuri
Fanta, apã mi ne ralã Bor sec, Perla Harghitei
etc.

• PESTE 25 DE FELURI de salate, ciorbe si
mân cã ruri pregãtite în bucãtãria noastrã
murãturi de casã, varzã acrã, bors de tãrârte si
leus tean

• GAMÃ COMPLETÃ de prãjituri românesti,
co zo naci, fursecuri si saleuri. Colivã la co man -
dã.

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

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

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



Reflecţiile lui Gaiţă

Banda lui Moebus
Mardare loveşte din nou

Dragă Tamara, e curios cum ţi
se amestecă trăsăturile în mintea mea, ca
într-un puzzle, dar cu piese din jocuri
diferite. De exemplu, pentru o clipa ai
avut gura Adinei, „ciuta” din clasa a VII-
a, care îmi scria bileţele cu versuri de
dragoste de Nicolae Labiș. Tot ea m-a pus
într-o seara să închid ochii, asş cum mă

punea mama când voia sa-mi facă o surpriză. Am stat cu
ochii închiși mai bine de o oră, sau cel puțin așa mi s-a
părut. Am simțit la un moment dat ceva ca o adiere pe buze,
ca şi cum m-ar fi atins un puf de păpădie, şi un gust de
gumă de mestecat Juicy Fruit. Mult timp după aceea am
fost dezamăgit, deoarece fetele pe care le sărutam nu aveau,
niciuna, gustul acelei gume de mestecat. Culmea e că l-am
regăsit peste ani, la tine, Tamara.

În momentul ăsta ai ochii lui Carmen, fata care s-
a transformat în femeie, sub privirea mea înlăcrimata, într-
o seară târzie de toamnă, în mansarda cu geam mic, ca un
hublou de vapor. Senzația de „barca pe valuri” foarte pu-
ternică de câte ori trecea metroul pe sub clădirea veche, s-
a transformat atunci în rău de mare. Din trupul ei a rămas
doar un cocon uscat ce mi s-a sfărâmat între degete la prima
atingere. Şi ochii, ochii ei albaștri care mă priveau parcă
printr-un ochean întors.

Acum ai obrajii Ioanei, studenta de la conservator,
care cânta dumnezeiește „Summer Time”, la miezul nopții,
pe plaja de la Costinești. Făcea duet cu Cătălin, student la
medicină în Iași, vocea lui nelucrată, de bariton, o domina,
o subjuga, o îngenunchea, o poseda şi ea se lăsa posedată
cu un zâmbet de satisfacție de nedescris în colţul gurii. Pe
vremea aia cântam la flaut, învățasem singur, măcar la asta
fusese bună şi armata, timp de nouă luni exersasem în
fiecare zi şi, de unde la început colegii adormeau pe note
monotone, lungi şi grave, spre sfârșit adormeau pe „Iarna”
de Vivaldi. Ioana şi Cătălin mă acceptaseră în preajma lor,
incantați de „improvizațiile” cu care-i însoțeam în călători-
ile lor muzicale. Eram conștient însă că oricâtă pasiune aş
fi pus în ceea ce cântam, n-aveam cum să rivalizez cu
Cătălin, ale cărui „vibrato-uri” şi „tremolo-uri” n-aveau
nevoie de o bucată de lemn pe post de intermediar. Cine
crede că doar în iubirea fizică există orgasm, n-a cunoscut

încă iubirea în toate formele ei, draga mea Tamara. Într-una
din nopțile în care rămăseserăm pe plajă, toți trei în
așteptarea răsăritului, aproape de sfârșitul lui „Summer
Time”, Ioana a încetat brusc să mai cânte, s-a lăsat moale
pe spate şi capul i-a căzut, cu un zgomot înfundat, pe nisip.
Ne-am oprit şi eu şi Cătălin contrariați. „S-a întâmplat ceva,
Ioana?” M-am aplecat asupra ei şi la lumina lunii am obser-
vat că avea ochii închiși şi tremura ușor, din tot corpul, deși
afară nu era nici pe departe frig. A strigat-o şi Cătălin, fără
niciun răspuns. Am intrat un pic în panică. I-am tras două
palme, mai puternic decât ar fi fost cazul, şi-n aceeași clipă
mi-am dat seama că voiam de câteva zile să fac gestul ăsta
şi-abia atunci am fost conștient de faptul că eram gelos pe
Cătălin. Ioana a deschis ochii, liniştită, ca şi cum nimic nu
s-ar fi întâmplat. „De ce n-ai răspuns?” , am întrebat-o. A
ridicat ușor din umeri şi ne-a făcut semn să ne așezăm lângă
ea pe nisip, apoi s-a cuibărit în brațele noastre. Așa am
așteptat răsăritul. Care a fost ratat. O perdea de nori ne-a
împiedicat să-l vedem. Dar cui i-a mai păsat de răsărit.

Si părul, părul cu care mi te imaginez e de fapt
părul Feliciei. Despre ea nu-mi mai aduc aminte decât că
avea parul lung, că atunci când bătea vântul îi acoperea faţa
şi că nu voiam să i-l dau la o parte de teamă să nu descopăr,
sub șuvițele ei, faţa mea.

În liniștea celulei mele realizez că toate femeile
de care am fost îndrăgostit sunt de fapt una singură pe care
o cheamă Tamara şi de care mă leagă atâtea fire invizibile.
Poate că de-asta simt nevoia să-ţi scriu.

Așa cum îţi spuneam, lucrurile mergeau din ce în
ce mai bine. Banda lui Moebus devenise nelipsită din
primele pagini ale cotidienelor din Montreal. Mă gândeam
foarte serios să mă retrag. Cu banii pe care-i strânsesem
deja aş fi putut cumpăra cu siguranţă un teren în România,
undeva pe lângă Sinaia sau Predeal, aş fi angajat o firmă
de construcții şi-aş fi ridicat vile după metoda canadiană,
adică ieftine şi rezistente la frig. Tactilul zicea şi el că va fi
ultima noastră lovitură. „De data asta vom lovi acolo unde
se așteaptă mai puțin, adică la sediul central al Băncii
Royale. Dacă avem noroc, într-o oră am terminat.”
Era prima oară când cuvântul „noroc” apărea ca un coefi-
cient de sine stătător într-o formulă după care calculam
reușita operațiunii. Ar fi trebuit să-mi sune pe undeva vreun

clopoțel, însă din păcate nu mi-a sunat.
Ne-am urcat în maşina Tactilului transformată în

„stat major” ambulant, la 23:20 fix. Am ajuns la bancă la
23:30. Giculanu a instalat camera în trei minute. Prima vic-
timă a apărut la 23:47. Şi-a lăsat cardul în interiorul
mașinăriei şi-a plecat bombănind. Tactilul a intrat, a recu-
perat cardul, un Visa Gold, cu limita de credit de 10.000 de
dolari şi a început să fluiere foarte sigur pe el melodia din
„Mission Imposible”. I-am spus codul în cască şi-apoi am
auzit zgomotul mașinăriei care „scuipa” prima tranşă de o
mie de dolari, în bancnote de 100. Aici a intervenit nepre-
văzutul. „Victima” s-a întors şi a intrat din nou în bancă la
23:52.

L-am anunțat pe Tactilul în cască, dar era deja
prea târziu. Faptul că o altă persoană scotea bani de la ban-
comatul care tocmai îi „înghiţise” cardul cu câteva minute
înainte o pusese deja pe gânduri pe „victimă”. Dar nu pen-
tru mult timp. Prin microfonul cu emițător din gulerul Tac-
tilului i-am auzit pe amândoi cum se certau: Tocmai aici
v-ați găsit să operați? La sediul central al Băncii Royale
din Montreal?, striga individul ca scos din minți. Ce-i drept,
mi s-a părut absurd că ăsta era singurul lucru care-l deranja
la ora aceea. I-am transmis Tactilului mesajul de retragere
şi-am trimis-o pe profa de franceză să-i asigure ieșirea.
Odată intrată, aceasta, cu o lovitură bine plasată după ceafă
l-a culcat la pământ pe „recalcitrant”, a luat apoi geanta cu
bani şi s-a îndreptat spre maşină. Tactilul a răsuflat ușurat
(l-am auzit în microfon, nu e o simplă figură de stil), a decis
singur că situația era sub control şi a introdus încă o dată
cardul. Degeaba i-am răcnit eu în cască s-o lase dracului
baltă, să demonteze camera şi s-o ștergem. Exact când ban-
comat-ul „scuipa” cea de-a doua tranşă de 1000 de dolari
am auzit sirenele. Era 23:55. În 20 de secunde, atâtea câte
i-au trebuit tactilului să ia banii, să recupereze camera şi să
deschidă uşa de la bancă, locul mișuna de polițiști. Atunci
am realizat de ce strigase „victima” în gura mare fraza
aceea care la început mi se păruse absurdă. Era clar: avea
un celular, apăsase pe 911, şi-l lăsase deschis. Tactilul a
ridicat mâinile deasupra capului, așa cum i s-a strigat prin
porta voce. I-am zis în cască să fie pregătit, că-i deschid
portiera pe partea dreaptă, am demarat în trombă şi-am
apăsat până la fund pe accelerație.
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- Nevastă, adă o bere până nu începe.
Nevasta-i aduce omului o bere, acesta o
bea pe nerăsuflate şi-i zice:
- Nevastă, mai adă una repede, până nu în-
cepe. Femeia îi mai aduce o bere, omul o
bea şi iarăşi îi mai cere una.
- Eşti un nesimţit şi un leneş şi mereu
aştepţi să fi servit, îi zice ea furioasă.
- Poftim, deja a-nceput...

☺☺☺

- De ce este Gilette partener oficial al
echipei naţionale de fotbal?
- Pentru că Victor Piţurcă e emo: are bre-
ton răvăşit şi e trist tot timpul!

☺☺☺

Şeful echipei de Formula 1 Ferrari şi-a
concediat tehnicienii şi în locul lor a anga-
jat nişte români de culoare pentru că scot
roţile de 3 ori mai repede. Mai târziu i-a
părut rău. E drept că faţă de timpul obiş-
nuit, aceştia au desfăcut roţile în 3 se-

cunde însa în cele 7 rămase au revopsit
caroseria, au schimbat seria de fabricaţie
şi au vândut-o drept Honda.

☺☺☺

Soţ şi soţie, elveţieni, pensionari, în con-
cediu la Montreal. El mai ştie ceva
franceză, ea deloc. Aterizează la Dorval,
se suie într-un taxi şi pleacă spre oraş.
Şoferul, politicos, încearcă să le facă con-
versaţie:
- Din ce loc veniţi?
- Din Elveţia, răspunde tipul.
- Ce zice, ce zice? întreabă ea.
- Ne-a întrebat de unde venim şi i-am zis
că din Elveţia.
Mai conversează ei aşa şi la fiecare între-
bare a taximetristului, ea sărea repede cu
întrebarea: „Ce zice, ce zice?” La un mo-
mendat, şoferul îi întreabă în ce oraş
elveţian locuiesc.
- Lucerna, răspunde soţul.
- A, ce oraş! Acolo am avut ce-a mai na-
soală partidă de sex din viaţa mea, măr-

turiseşte taximetristul.
- Ce zice, ce zice? întreabă rapid ea.
- Zice că te cunoaşte.

☺☺☺

- De ce se bagă o blondă în colţul camerei
când îi este frig?
- A auzit că acolo sunt 90 de grade.

☺☺☺

În toiul nopţii, Jean sare din pat şi-o
trezeşte pe conjoanta sa, Ginette:
- Am avut un vis extraordinar!
- Ce, lo, lo?
- Se făcea că m-am dus la Toronto.
- Pai şi d-asta mai trezit tu pe mine la ora
asta? Ce e aşa de nemaipomenit?
- Am visat că am avut nevoie de paşaport.

☺☺☺

Băsescu către mulţimea adunată în Piaţa
Victoriei:

- Am hotărât că de acum încolo vom
munci numai miercurea!
Toată suflarea impresionată, aplaudă în
delir.
- Întrebări?
Se ridică unu’, se scarpină, tuşeşte:
- În FIECARE miercuri?

☺☺☺

În armată, comandantul zice:
- Cei căsătoriţi în stânga, cei necăsătoriţi
în dreapta!
- Si homosexualii? întreabă un soldat...
- Încolonaţi în spatele meu, răspunde co-
mandantul.

☺☺☺

Ion şi Maria în pat, Ion plictisit, Maria
avea chef de oareşce...
- Ioane, facem pariu că nu ma găseşti?
- Da' facem pariu că nu te caut?

☺☺☺
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Cea mai mare colecţie de filme
româneşti din Montreal.

Peste 400 de tiltluri.
Filme istorice, comedii, de acţiune,

pentru copii, documentare, sportive.

514-944-1418

Căutăm ingineri constructori, de insta-
laţii şi electrici, membri juniori ai Or-

dinului Inginerilor.
Experienţă AUTOCAD.

cabinet.ingenieurs@gmail.com

Rak & Rak, architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau

architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.

Telefon: 514-731-0099
Email: alex.rak@sympatico.ca

Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.

Tel : 514-886-6683

RO TRUCK QC
Formăm şoferi profesionişti, clasa 1, în

limba română
www.rotruckqc.com

Tel: 450-719-3320

Electrician cu licenţă de Quebec în
construcţii (1998) execut instalaţii

electrice şi reparaţii.
Corneliu

Tel: 514-995-8045

Domn originar din Quebec, 45 de ani,
fizic plăcut, 1,90 m, 87 kg, stabil finan-
ciar, doreşte să cunoască o doamnă de

origine română, atrăgătoare, între 26 şi
40 de ani, pentru o relaţie serioasă.

Jean, tel: 514-378-1997

Bărbat, 29 de ani, înalt, ochi albaştri,
caut femeie 25-32 de ani interesată

de o relaţie serioasă.

Rog detalii şi foto la
caut.sotie@yahoo.com

Frumos, mare, 4 1/2 (2 dormitoare),
renovat, 2 balcoane, încălzire electrică

cu termostat în fiecare încăpere.
Pie IX nord, staţie de autobuz în faţa

blocului la 5 minute de centrul
comercial. (514) 937-7447

Apartament 4 1/2 într-un quadruplex,
mare, parc în spate, et. 1, curte,

încălzirea inclusă. Disponibil de la 1
iulie, 800$ discutabil. 514.383.4094

Apartament 4 1/2 liber de la 1 martie,
mare, într-un quadruplex, parchet,

încălzirea inclusă în chirie, Montreal-
Nord (lângă staţia de metrou St.
Michel). Lângă parcul Miron.

Cartier liniştit. 700$/luna + electricitate
Tel: 514-383-4094

numai persoane cu referinţe
Disponibil imediat. (514) 816-4147

Camere de închiriat la 3271 Van Horne,
aproape de centru comercial, lângă

staţia de metrou Plamondon, autobuz
161. Curat, mobilat, încălzirea şi elec-

tricitatea incluse.
514-733-9415

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
“Naşterea Maicii Domnului”- Laval

P.C. Preot Ioan Iancu, invită toţi
românii la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare duminică începând cu orele
11:30, la aceeaşi adresă: 3544 Chemin
du Souvenir, colţ cu Chomedey, lângă

Chateau Royal.
Pr. Iancu: 514-531-3585; 450-575-4620

preot_iancu@yahoo.com
www.bisericalaval.com

BISERICA SF. Apostol Andrei - Laval
vă invită la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare Duminică începând cu orele

11:30, la adresa 635, boul. des
Laurentides (colţ cu Saint Louis, Laval)

Preot Dan Nicolau: 514-487-6596

Parohia Ortodoxa Sf. Gheorghe
Rive Sud, Preot Daniel Sandu, invită

toţi credincioşii la slujbele de duminică
între orele 11:30 - 13:00

3375 rue Windsor, St-Hubert, J4T 2X9
(514) 804 3285

www.sfgheorghe.com

Biserica Penticostală Română
Église de Dieu Bethel Roumaine de

Montréal, J.J. Joubain, Qc, H7G 4J1.
Tel: 450-697-9469; 514-241-7913

Program slujbe religioase:
Joi: 18:00-20:00;

Duminică: 9:00-12:00 si 18:00-20:00

Pentru a face un anunţ GRATUIT la
mica publicitate sunaţi la numărul de
telefon: 514-667-3920

1. Trenul electric merge de la est spre vest. Accelerând mersul, trenul
face 60 km pe oră. În aceeaşi direcţie, de la est spre vest, suflă vântul,
dar cu viteza 50 km pe oră. În ce direcţie va fi dus fumul trenului?

2. Doi săpători dezgroapă 2 m de groapă în 2 ore. Câţi săpători în 5
ore vor dezgropa 5 m de groapă?

3. Compuneţi exemple cu răspuns 100. Se poate de folosit semnele
matematice +, –, ×, / :

a) de cinci ori cu cifra 1 ;
b) de patru ori cu cifra 9 ;
c) de cinci ori cu cifra 5 .
Spre exemplu, de cinci ori cu cifra 3: 33×3+3/3 = 100.

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa:
concurs@accentmontreal.com până pe data de 20 iunie inclusiv.

Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la
TOYS R US în valoare de 25 de dolari din partea publicaţiei
ACCENT.

www.accentmontreal.com

CONCURS
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DIVERSE

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

SSUUDDOOKKUU

Soluţia concursului din numărul trecut:

1. Numărul gândit.

2. 7 copii: 4 băieţi şi 3 fete.

3. Distanţa între suprafaţa pământului şi cerc va fi aproximativ
1,6 m. Această distanţă este suficientă, ca sub cerc să treacă
chiar un om de statură mică. 

Câştigătorul este domnul Nicolae Duşă.
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