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■ Vă pune la dispoziţie 15 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu re-
zolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la Curtea Federală
şi Curtea Superioară. 
■ În colaborare cu 12 avocaţi, vă asigurăm servicii în Dreptul imigraţiei,
civil, matrimonial, divorţ, penal, fiscal, Dreptul muncii, corporativ, comer-
cial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România. 
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitu-
dinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.

Bilete de avion direct de la companiile
aeriene • Vacanţe în Sud • Croaziere • Tururi

organizate • Asigurări de voiaj

Apelaţi MIHAELA
Un răspuns prompt pe măsura exigenţelor

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

michelle@travelnet.travel

www.travelnet.travel
Agenţia dvs. de voiaj pentru toate destinaţiile

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

Reputaţia oraşului Vancouver,
gazda Jocurilor Olimpice din 2010,
este grav ameninţată de războiul
violent între bande criminale şi
răspunsul inadecvat al Poliţiei. 
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Unii consideră medicul ORL-ist drept un doctor
de familie cu ceva studii „mai superioare” care tratează cu
antibiotice mai eficace infecţiile cronice ale nasului, gâtu-
lui şi urechilor. În realitate, oreliştii sunt medici foarte spe-
cializaţi în a depista şi trata, de multe ori chirurgical,
diferitele afecţiuni ale nasului, laringelui sau urechilor. Dar
câţi dintre noi la auzul cuvântului „operaţie” nu devin ner-
voşi? Şi când realizăm că numai printr-o intervenţie chirur-
gicală ne mai putem restabili funcţionalitatea, cum găsim
un chirurg bun, unul care are o pregătire teoretică solidă, o
mână de precizie şi o personalitate umană?

Prin intermediul acestui interviu vreau să vă fac
cunoştinţă cu medicul şi chirurgul Jamie M. Rappaport, Di-
rector Adjunct al Departamentelor de Otolaringologie,
Chirurgie Cervico-Facială şi Neurotologie de la Spitalul
Universitar Sir Mortimer B. Davis - Jewish General din
Montreal. Dialogând cu dânsul, am aflat că şi-a început ac-
tivitatea la acest spital în 1995, astăzi fiind membru al mai
multor comitete de conducere din spital, printre care şi cel
responsabil cu activităţile chirurgicale. De asemenea, în

calitatea sa de profesor asistent al Departamentului de Oto-
laringologie şi Chirurgie Cervico-Facială de la Universi-
tatea Mcgill, el îndeplineşte şi funcţia de director al
comitetului de educare al medicilor rezidenţi. Şi ca o paran-
teză, dr. Rappaport a fost nominalizat de către medicii rezi-
denţi ORL-işti ca fiind un profesor excelent, primind Best
Teacher Award pentru anul academic 2005-2006. În plus, el
este şi consultantul medical pentru Sonomax Hearing
Healthcare, o companie specializată în prevenţia pierderii
auzului din cauza zgomotului. Însă ceea ce mulţi nu ştiu
despre doctorul Rappaport este că acesta, deşi nu vorbeşte
româneşte, îşi trage rădăcinile din strămoşi mioritici, un
lucru cu care el se mândreşte.

Doctorul Rappaport deţine o pregătire solidă în
domeniul ORL. El a absolvit Facultatea de Medicină din
cadrul Universităţii Mcgill în 1989, completându-şi sta-
giatura la Spitalul Mount Sinai, afiliat Universităţii
Toronto, şi rezidenţa în Otolaringologie la Universitatea
Dalhousie din Halifax, Nova Scoţia. În plus, dr. Rappaport
deţine şi un rezidenţiat în Otologie/Neurotologie la Eye and

Ear Infirmary care este asociat cu Institutul de Medicină
Harvard din Boston, Massachusetts. Stând de vorba cu dân-
sul, am aflat că interesele sale pe plan clinic şi cercetare
implică o varietate de probleme legate de surditate şi de
echilibru, incluzând pierderea auzului datorat expunerii la
zgomot, pierderea subită a auzului neurosenzorial, oto-
scleroză, mecanica funcţionării urechii mijlocii, ototoxici-
tatea, pierderea auzului secundar datorat meningitei,
prezervarea auzului în pacienţii operaţi de neurinomă acus-
tică, reabilitarea vestibulară şi maladii legate de nervul
facial.

Alina Moscovici, Accent Montreal: Care este frecvenţa
slăbirii auzului în rândul populaţiei canadiene?
Dr. Jamie M. Rappaport: Statistic vorbind, aproximativ
20% din populaţia Canadei suferă de boli ce duc la
pierderea auzului. Este important de menţionat că 50% din
persoanele de 65 de ani sau mai în vârstă suferă de un
anumit grad de surditate.

continuare în pagina 7
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Cum ne putem prezerva auzul?
UUnn  iinntteerrvviiuu  ccuu  rreennuummiittuull  ddooccttoorr  JJaammiiee  MM..  RRaappppaappoorrtt
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Punct şi de la capăt
Te mişti cu greu spre lift. Foarte încet spre
maşină. Lent spre locul de predat bagajele.
Încerci să-ţi ascunzi îndoielile. Dacă cineva
şi-ar da seama ar putea să te întoarcă din
drum. Te-ar face să rămâi.

SORIN ION
Accent Montreal

Eşti controlat. Paşaportul îţi este
ştampilat. Lumea îţi face cu mâna de dincolo
de bariera de la aeroport. Ţi se întâmplă ace-
leaşi lucruri ca şi atunci când ai plecat prima
dată. Numai că tu nu mai eşti acelaşi. Atunci
plecai ca un explorator, ca un aventurier. Să
descoperi lucruri noi, oameni diferiţi, să faci
faţă unor situaţii inedite, să treci peste toate
piedicile pe care le întâlneşti în drum. Acum
nici nu mai ştii prea bine de ce mai pleci.
Mai ai câteva minute până să faci coadă la
intrat în avion. Te întrebi ce s-ar întâmpla
dacă ai lăsa aeronava să plece. Fără tine.
Dacă nu te-ai mai ridica de pe scaunul pe
care stai. Lumea e deja aliniată, cu paşapor-
tul în mână. Unul câte unul dispare pe
tunelul care îi ghidează spre intrarea avionu-
lui. Tu eşti tot pe scaun. Mai rămân zece,
mai rămân cinci. Încă nu te-ai ridicat. Nu ştii
cum, dar eşti tot aşezat. Dar de data asta pe
locul de la fereastră. În avion. Deja începi să
numeri. Să calculezi. Cât mai ai până revii.
Că va fi septembrie sau decembrie, anul
acesta o să fii înapoi acasă. Gândul te li-
nişteşte. Poţi cere un pahar de vin.

Orele trec greu. Spaţiul dintre
scaune devine din ce în ce mai mic, pi-
cioarele din ce în ce mai încleştate. Vezi pe
ecran că eşti undeva la sud de Groenlanda.
Dacă ar adormi pilotul şi copilotul sau ar ex-

ploda motoarele sau avionul ar rămâne fără
aripi? Ai scăpa imediat de tot. N-ar mai tre-
bui să alegi. N-ai fi nici în România, nici în
Canada. Ai ajunge rapid undeva între. Zâm-
beşti. Ce gânduri suspecte umblă prin capul
tău când eşti întemniţat la zeci de kilometri
distanţă de pământ! Mai ceri un pahar de
vin. Şi încă unul. Încerci astfel să contracţi
timpul. Să ajungi mai repede la Montreal. În
locul unde îţi vei mai petrece încă câteva
luni din viaţă.

Paşaportul e ştampilat din nou.
Eşti întrebat ce ai în bagaje. Dacă nu cumva
ai mai mult de două sticle de ţuică printre
ţoale. Ofiţerul are o faţă de orice numai de
român nu. Cu toate că ai fost luat prin sur-
prindere l-ai păcălit râzând că n-ai. Ai scos
nişte bani, ai luat un bilet de autobuz şi ai
pornit spre casă. Foarte multă zăpadă, nin-
soare deasă, vânt, frig. Un alt fel de bine ai
revenit.

Deschizi uşa. Garsoniera e la fel
cum ai lăsat-o. Te-a aşteptat încremenită.
Arunci rucsacul într-un colţ, scoţi sticla de
ţuică. Tot nu eşti sigur că ai făcut bine
revenind. Eşti convins că trebuia să rămâi
pe scaunul ăla din aeroportul Otopeni. Că
nu trebuia să te pui la rând. Şi în loc să te
adoarmă, paharul de ţuică are efectul unei
căni fierbinţi de cafea. Te întrebi cam cât
timp îţi trebuie să faci rost de bani pentru un
bilet de avion, direcţia România. Maximum
trei luni îţi răspunzi, fără să faci prea multe
calcule. Doar atât ai în cap. Să treacă alea
trei luni mai repede. Şi să te duci acasă.
Poate însă în câteva zile gândurile nu vor
mai fi aşa de radicale. Poate vei putea să stai
cât ţi-ai propus. Să faci ce aveai în cap. Să te
duci unde îţi planificaseşi. Şi apoi să pui
punct.

sorinion@accentmontreal.com
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Me Eva DARAGHI
NNoottaarr  şşii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc
Servicii juridice în limba franceză,        
engleză, română şi maghiară.

Birou în Longueuil şi Laval.

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

Servicii de calitate pentru preţuri speciale

De curând a fost înfiinţată la Montreal Comuni-
tatea Moldovenilor din Quebec (CMQ), organizaţie nongu-
vernamentală care are drept scop susţinerea imigranţilor
veniţi din Republica Moldova în procesul de integrare în
societatea canadiană. Preşedinta acestei asociaţii este d-na
Ala Mîndîcanu, care se bucură de sprijinul muzicologului
Nicolae Mărgineanu, vice-preşedinte CMQ, bine cunoscut
în comunitatea noastră prin participarea sa la o serie de
spectacole româneşti. D-na Ala Mîndîcanu a fost Decan al
Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Publică la Universi-
tatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) şi este
doctor în ştiinţe economice, jurnalist, expert ONU în pro-
bleme de gen, politolog. Ea este şi autoarea unui volum de
proză intitulat Dor de libertate, publicat în Republica
Moldova în iunie 2008, care conţine articole, interviuri şi
schiţe ale autoarei apărute în presă pe parcursul anilor
2001-2008. Dor de libertate include materiale dedicate
problemelor importante ale societăţii basarabene de la în-
ceputul secolului XXI: identitate, limbă, demnitate naţio-
nală, politică, etc.

Comunitatea Moldovenilor din Quebec îşi pro-
pune organizarea unor evenimente festive şi informative

pentru păstrarea tradiţiilor, limbii şi culturii române.
Ţinându-se cont de specificul multicultural al spaţiului spi-
ritual basarabean, CMQ desfăşoară activităţi comune nu
numai cu asociaţiile culturale româneşti dar şi cu cele
ruseşti, bulgare, evreieşti, ucrainene, reprezentate sub-
stanţial în cadrul diasporei din Quebec. Colaborarea cu co-
munitatea română, „o direcţie prioritară pentru arealul
nostru lingvistic, cultural şi istoric”, după cum mărturiseşte
d-na Mîndîcanu, s-a materializat deja în participarea ală-
turi de Asociaţia Culturală Română, condusă de prof. dr.
Paul Dăncescu, la crearea Clubului de aur, ale cărui întâl-
niri au loc în fiecare joi, între orele 15:00 şi 18:00, la
Centrul socio-comunitar Côte-de-Neiges (6767 Côte-de-
Neiges, H3S 2T6). Tot alături de Asociaţia Culturală
Română, CMQ a organizat nu demult comemorarea regre-
tatului poet basarabean Grigore Vieru, la care au participat
iubitori ai poeziei sale de pe ambele maluri ale Prutului. 

Nu numai comunitatea moldovenilor are nevoie
de o asemenea asociaţie, ci şi comunitatea noastră. Entuzi-
asmul d-nei Mîndîcanu este debordant, viziunea ei este una
generoasă iar felul în care această asociaţie funcţionează -
cu transparenţă şi în spirit de cooperare - sperăm că ni se va

transmite şi nouă. Avem de învăţat nu numai la nivel de or-
ganizare ci şi în ceea ce priveşte felul în care moldovenii
înţeleg să participe activ în cadrul comunităţii lor.

Informaţii suplimentare despre CMQ se pot obţine
scriind la cm.quebec@yahoo.com.

TATIANA NICULESCU
tatiananiculescu@accentmontreal.com

În jurul nostru
Comunitatea moldovenilor

din Quebec (CMQ)
D-na Ala Mîndîcanu la comemorarea poetului Grigore
Vieru



Studenţii străini din Quebec vor primi
oferte de a rămâne aici după ter-
minarea studiilor. Astfel, aproape 22
000 de persoane aflate în această si-
tuaţie vor avea dreptul la un Certificat
de Selecţie din partea provinciei,
primul pas pentru a putea obţine rezi-
denţa permanentă în Canada.

RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Această decizie a fost anunţată
de premierul Jean Charest, zilele trecute,
odată cu reînceperea lucrărilor Parlamen-
tului. Cu această ocazie Charest a afirmat
că Bugetul de Stat, ce va fi prezentat spre
sfârşitul lunii, va fi unul deficitar. Princi-
palul obiectiv al guvernului va fi să re-
pună economia pe picioare după criza
financiară mondială.

„Este un gest curajos, plin de în-
drăzneală, cel de a-i convinge pe absol-
venţii de facultate să rămână aici pentru
a-şi valorifica potenţialul” a spus prim-
ministrul. În prezent, doar un student din
zece alege să rămână în Quebec după ab-
solvire. „Intenţionăm să triplăm, prin
obiectivele asumate, numărul celor ce vor
alege provincia noastră” a precizat şeful

executivului care a adăugat că: „aceşti
tineri, strălucitori prin performanţa lor
universitară, sunt doriţi de toată lumea.
Mi-aş dori să aibă nu numai amintiri fru-
moase despre noi ci să şi construim îm-
preună proiecte de viitor!” În opinia
premierului, Quebecul nu trebuie să uite

că se va confrunta cu fenomene de îm-
bătrânire a populaţiei în viitorul apropiat,
ceea ce va duce la o lipsă a forţei de
muncă, chiar dacă acum situaţia econo-
mică nu este una dintre cele mai bune. În
paralel cu această ofertă pentru studenţii
străini, guvernul va anunţa măsuri de
stimulare a persoanelor în vârstă pentru ca
acestea să rămână în continuare implicate
pe piaţa muncii.

Dincolo de acest aspect, pre-
mierul a reluat temele lui favorite, odată
cu discursul inaugural: dezvoltarea nor-
dului provinciei şi proiectul de liber-
schimb între Canada şi Europa. „Vom da
locuitorilor Quebecului spaţiul necesar
pentru a se extinde. Acest spaţiu va fi creat
printr-un acord între Franţa şi Quebec în
ce priveşte mobilitatea mâinii de lucru şi
printr-un acord cu Uniunea Europeană în
sfera economică şi-n plus, prin dez-
voltarea zonei de nord a provinciei” a
menţionat Jean Charest.

Bugetul ce va fi prezentat Parla-
mentului va fi plin de „decizii dificile” a
continuat el. În ciuda crizei şi a presiunii
exercitate de contextul economic asupra
veniturilor bugetare, Quebecul va con-
tinua să investească în sănătate, în special
în ce priveşte accesul mai facil la un
medic de familie, cu noi grupuri de medi-

cină familială. De asemenea, se va con-
tinua onorarea responsabilităţilor faţă de
cei mai vulnerabili, faţă persoanele în
vârstă ce au o autonomie redusă, faţă de
cei care le stau alături şi faţă de persoanele
cu handicap. „Quebecul este o societate
care înţelege ce e compasiunea” a promis
premierul, adăugând că bugetul va sprijini
societăţile implicate în economia socială.
Se va urmări îndeosebi susţinerea com-
paniilor, a investiţiilor, se vor stimula ino-
vaţiile, în special cele privitoare la crearea
de energie verde, şi se va menţine o fis-
calitate concurenţială.

Referitor la efectele crizei eco-
nomice, Charest a admis că „ceea ce se
petrece acum nu poate fi încadrat în anu-
mite tipare de economie clasică. Criza de-
clanşată e prin natura ei, prin modul în
care s-a propagat, inedită. Nimeni din Par-
lament nu poate pretinde că a trăit o situ-
aţie similară cu aceasta” a observat liderul
liberal. „Quebecul are una din economiile
cele mai deschise din lume (n. red.- când
ne referim la economie deschisă luăm în
calcul valoarea exporturilor în valoarea
Prodului Intern Brut), conectată la econo-
mia americană. Sunt de înţeles îngri-
jorările populaţiei” a conchis el.

raresburlacu@accentmontreal.com
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Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,
gatului, decolteului si mainilorgatului, decolteului si mainilor
* Fara chirurgie si fara injectii

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

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

CONSULTATIE GRATUITACONSULTATIE GRATUITA

Guvernul Quebecului face curte
studenţilor străini

Ce bucurie! Nici Guvernul nu mai cere
„experienţă canadiană”, par a spune stu-
denţii străini.



Preşedintele Băsescu este aşteptat în
acest an la Moscova, în ultima vizită
oficială, probabil, a mandatului său.
Traian Băsescu a ajuns în Federaţia
Rusă de două ori de când este la con-
ducerea ţării, în februarie 2005 şi în
mai 2005, înainte de ieşirile polemice
care au dus la răcirea relaţiilor.

TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Recent în capitala Rusiei, mi-
nistrul de Externe Cristian Diaconescu a
dezvăluit că există şapte acorduri pregătite
pentru semnare, trei de cooperare eco-
nomică şi maritimă, iar unul referitor la
deschiderea unui Institut Cultural Român
la Moscova. În relaţiile economice ruso-
române, componenta politică nu poate da
decât un impuls, au spus Diaconescu şi
omologul său de la Moscova, Serghei
Lavrov. „În acest caz, au importanţă re-
laţiile dintre agenţii economici. Aici rolul
politicienilor trebuie să fie minim”, a spus
Lavrov, fără a preciza o posibilă dată a
vizitei preşedintelui român în Rusia.

Ministrul Diaconescu a trasat trei
priorităţi ale României în relaţia cu Fede-
raţia Rusă: reechilibrarea balanţei comer-
ciale, consolidarea prezenţei româneşti în
economia rusă, elaborarea şi susţinerea
unor proiecte comune pentru pieţele terţe.
Ministrul de Externe de la Bucureşti a mai
declarat, pentru un post TV de la Bu-
cureşti, că partea rusă este dispusă ca dis-
cuţiile comisiei semiguvernamentale
despre tezaurul românesc să fie reluate,
subliniind că România trebuie să fie mai
insistentă în acest sens. Într-o variantă pre-
liminară a programului de guvernare al ac-
tualului Executiv, recuperarea tezaurului a
fost trecută ca prioritate în relaţia cu
Rusia, dar apoi a fost eliminată. România
este gata să examineze şi iniţiativa preşe-
dintelui rus privind un nou pact de securi-
tate european - a spus deocamdată tot
ministrul de Externe de la Bucureşti.

Refacem rapid, aşadar, relaţia cu
Rusia, deteriorând-o pe cea cu Ucraina.

Nu este neapărat o legătură între cele
două, alta decât aceea că Ucraina cade sub
sfera de influenţă a Moscovei. Liderii ruşi
pot puncta decisiv impunându-i-se lui Tra-
ian Băsescu ca mediatori în problemele cu
ţara vecină, dar relaţiile ruso-ucrainene ne-
fiind bine reparate, probabil de aceea nici
oficialii de la Moscova nu se grăbesc să
aranjeze o vizită a lui Traian Băsescu.

Timpul joacă şi în favoarea noas-
tră. Rusia a oferit României cumpărarea de
gaze fără intermediar, însă ruşii nu prea
ne-au oferit ceva ce n-a avut şi o parte
proastă pentru noi. „Diversificarea
resurselor energetice trebuie realizată în
baza unei evaluări obiective” - înţeleagă
cine ce-o putea din acest limbaj diplomatic
al ministrului Diaconescu. Suntem deja
printre ţările europene care importă cele
mai mici cantităţi de gaze naturale. Dacă
vizita preşedintelui român se va mai
amâna, iar proiectele de gazoducte pe axul
sudic vor mai prinde contur, oferta ru-
sească ar putea rămâne fără obiect.

tudorlavric@accentmontreal.com
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Profitul încălzirii
relaţiilor cu Rusia

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

Cristian Diaconescu, ministrul de Externe
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MIHAI ANTOCI
Accent Montreal

Securistul Barbu & Brânda
promovat de Iliescu

Am amintit în numărul trecut de
un colonel de la Securitatea Municipiului
Bucureşti, care avea trecut pe legitimaţie
numele conspirativ Mihai Barbu şi care
ţinea legătura personal cu Nicolae
Ceauşescu. După Revoluţia aşa-zis antico-
munistă din decembrie 1989, conspirativul
Barbu a fost promovat de Ion Iliescu ca şef
al Corpului de Control al Ministerului de
Interne, mâna dreaptă a generalului Mihai
Chiţac. Reamintim cititorilor că Mihai
Chiţac este ministrul de interne post de-
cembrist condamnat definitiv la 15.10.2008
la 15 ani de detenţie pentru Revoluţia de la
Timişoara şi expulzarea opozantului Doru
Braia. Deşi ancheta şi procesul au durat 18
ani, după doar două luni, la 29.12.2008 Tri-
bunalul Militar Teritorial Bucureşti a... în-
trerupt pentru trei luni executarea pedepsei
şi generalul a ieşit din închisoare pe caz de
boală. Iar la 10.03.2009 s-a judecat prelun-
girea întreruperii executării pedepsei
deoarece s-a constatat că, fire sensibilă,
generalului nu-i prieşte pârnaia. Şi va fi
eliberat de unul din cei…

… 29 de magistraţi actuali, foşti
colaboratori ai Securităţii

Preşedintele Consiliului Naţional

de Studiere a Arhivelor Securităţii, Ladis-
lau Csendes, a declarat zilele trecute că 29
de actuali magistraţi, în funcţie, au fost co-
laboratori ai defunctei şi totodată veşnic vie
Securitate. Toţi se află încă în exerciţiul
funcţiunii, deşi 5 dintre ei au fost deja con-
damnaţi de instanţă iar alţi 24 stau la rând
în aşteptarea verdictului. Cei 5 sunt: Cristea
Lucian, judecător la Curtea de Apel Cluj,
Lupaşcu Sergiu, judecător la Judecătoria
Bacău, Murg Florian, judecător la Curtea
de Apel Oradea, Bostan Theodoru,
procuror la Parchetul de pe lângă Judecă-
toria Buhuşi şi Ispas Adriana, procuror la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş. Un
alt nume concret este Stere Learciu, judecă-
tor la Curtea de Apel Bucureşti, notificat de
Academia Caţavencu în numărul 6 din
11.02.2009.

Prin aceste „scule” îşi continuă
jocurile foştii securişti şi nepoţii lor, actu-
alii sereişti. Ei vor ieşi din scenă odată cu
dispariţia fizică şi nu fac decât să infesteze
un sistem şi aşa putred, într-o ţară unde
preşedintele, fost şef de agenţie la Anvers,
cere să i se arate dosarul de securist şi
acesta nu este de găsit...

După cum merg lucrurile în
justiţia din România probabil că 90% din
magistraţi au fost sau sunt colaboratori ai
fostei Securităţi şi ai actualelor Servicii Se-
crete, sau ofiţeri sub acoperire. De unde şi
zicala: „Tot aşa cum ne-au călărit securiştii
pe noi, şi copii copiilor noştri vor fi călăriţi
de copii copiilor securiştilor noştri”. Dar să

revenim la numele conspirativ Mihai
Barbu.

Numele real al conspirativului
Mihai Barbu este colonelul de
securitate Mihai Brânda

Acest lucru ne-a fost confirmat de
Olea Eugen care, deşi susţine că nu a co-
laborat cu securitatea, pe lângă funcţia
avută la Protocolul Ministerului Agricul-
turii, era şi şef la Oficiul de Reclamaţii şi
Sesizări al aceluiaşi minister. Aceasta i-a
permis să intre direct în contact cu cores-
pondenţa secretă dintre cabinetul ministru-
lui Agriculturii şi Industriei Alimentare,
Angelo Miculescu, socrul lui Adrian Năs-
tase, şi cabinetul 1 al lui Nicolae
Ceauşescu.

Olea Eugen avea şi sarcina de a
duce la poarta B a Comitetului Central
corespondenţa secretă pe care o preda lui
Mihai Brânda, care venea îmbrăcat în uni-
formă de ofiţer de securitate. Odată, la
predarea unui plic secret la Comitetul Cen-
tral, Eugen i-a adus aminte lui Brânda că e
din Beiuş şi că au fost colegi în tinereţe,
bucurându-se că are un cunoscut într-o
funcţie aşa de mare. Brânda a negat foarte
nervos că l-ar cunoaşte şi l-a dat imediat
afară pe uşă.

Un procuror rupe tăcerea
O altă cunoştinţă a colonelului de

securitate Mihai Brânda este şi fostul
procuror, azi avocat, Alexandru Pantea, tot
din Beiuş. El crede că ascensiunea lui
Brânda s-a datorat de fapt socrului său,
Berbec, care pe vremea sovieticilor a fost
şeful Restaurantului Bucureşti din Berlin.
Pe de altă parte, soţia lui Brânda a fost pro-
fesoară la vestita Şcoală de Securitate de la
Băneasa, fiind în relaţii foarte amicale cu
Andruţa Ceauşescu, şeful Şcolii de Secu-
ritate.

Pantea relatează că în timpul
regimului comunist, de câte ori se deplasa
în judeţul Bihor, de unde este originar,

Brânda era obişnuit să primească tot felul
de cadouri în bani şi produse. Pe lângă
cadouri, avea pretenţia să i se ofere şi fete
de companie, pe cât posibil, minore.
Aceste escapade sunt cunoscute de mai
mulţi locuitori din Bihor. Şi după Re-
voluţie, ca şef al Corpului de Control al
Ministerului de Interne, sub comanda gen-
eralului Mihai Chiţac, a continuat aceleaşi
obiceiuri.

La vânătoare de capre negre cu
Ceauşescu

Printre pasiunile ofiţerului de se-
curitate Mihai Brânda se număra şi vână-
toarea de capre negre în compania lui
Nicolae Ceauşescu şi a altor demnitari co-
munişti, obicei păstrat şi după anul 1989,
cu întâiul vânător al ţării, Bombonel. După
Revoluţie, Brânda a achiziţionat nu mai
puţin de 18 arme de foc, primind un rastel
de lemn, cadou pentru aceste arme de la
colonelul de poliţie Secară. Pentru ce are
un colonel de securitate atâtea arme cu care
poate organiza chiar un detaşament de co-
mando?

Cerem generalului Dan Voinea,
care anchetează de vreo 19 de ani mineri-
adele şi Revoluţia, să verifice activitatea şi
rolul ofiţerului de securitate Mihai Brânda
în aceste împrejurări.

Recompensa lui Iliescu
Procurorul Alexandru Pantea şi

Olea Eugen susţin că în 1994 Mihai
Brânda ar fi fost implicat într-un scenariu
de înscenare a unui atentat la Beiuş contra
lui Ion Iliescu, lăudându-se apoi că i-a sal-
vat viaţa acestuia. Drept recompensă pen-
tru serviciile aduse lui Iliescu şi echipei
sale, securistul Mihai Brânda se regăseşte
pe lista numeroasă a celor care au luat bani
în mod preferenţial de la defuncta Ban-
corex, cu dobânzi de 5-15%, în timp ce
muritorii de rând plăteau dobânzi de 150%,
lucru ce a dus la falimentarea băncii. În
aceste condiţii, Brânda s-a pricopsit acum
10 ani cu aproape 500 de milioane de lei.

Faptele relatate mai sus se regă-
sesc în sesizările făcute de procurorul Pan-
tea la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului de la Strasbourg.

mihaiantoci@accentmontreal.com

Promovarea
colaboratorilor Securităţii

Publicarea anchetei Procurorii terorii în urmă cu două săptămâni a stârnit
numeroase reacţii. Fotografia interzisă care a însoţit articolul arăta pe
câţiva din tinerii procurori ai anilor 1973-74 al căror drum către înalta so-
cietate şi Parchetul General a început la Şcoala de Securitate de la Bran.
Am prezentat şi cazul procurorului Emil Costea, care a fost rănit prin îm-
puşcare pentru neexecutarea ordinelor Securităţii, fiind nevoit să fugă în
Suedia.
În presa din România s-a publicat o listă cu 200 de judecători şi 300 de
procurori, şefi de instanţe şi de parchete, şcolarizaţi în perioada 1982-1983
la faimoasa CEPECA (Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor de
Conducere), sub coordonarea şi atenta supraveghere a PCR şi a Securităţii.
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AM: Care sunt problemele cele mai
răspândite pe care le trataţi chirurgical în
clinica dumneavoastră?
Dr. JR: Cei mai mulţi pacienţi suferă de
otoscleroză, apoi sunt cei care au mem-
brana timpanului perforată. Pe al treilea loc
ar fi pacienţii diagnosticaţi cu
cholesteatomă iar pe urmă cei care au fluid
acumulat în spatele timpanului.

AM: Puteţi să definiţi mai pe larg ce
înseamnă fiecare dintre aceste maladii? Să
le luăm pe rând, ce este otoscleroza, cine
este afectat, cum se tratează?
Dr. JR: Otoscleroza nu este altceva decât o
creştere osoasă anormală a unuia dintre os-
cioarele auditive din urechea mijlocie -
scăriţa, cel mai mic os din corp. În otoscle-
roză, scăriţa nu se mai mişcă bine pe mem-
brana ferestrei ovale, nu mai poate vibra
astfel încât să transmită undele sonore, ceea
ce duce implicit la o surditate conductivă.
Uneori otoscleroza poate cuprinde şi
cochlea şi celulele nervoase din interior,
situaţie care conduce la un alt tip de surdi-
tate, de origine neurosenzorială. Otoscle-
roza este considerată o boală a tinerilor,
afectând persoanele în jurul vârstei de 30 de
ani. De asemenea, femeile sunt de două ori
mai afectate decât bărbaţii. Cauza exactă a
acestei afecţiuni nu este cunoscută, însă
cercetătorii au determinat că este vorba de-
spre o boală autosomal dominantă. Acest
lucru înseamnă că un copil al cărui părinte
suferă de otoscleroză are 50% şanse să
moştenească gena acestei maladii. În plus,
unii cercetători cred că activarea acestei
gene este declanşată de infestarea cu virusul
rujeolic. Această ipoteză este susţinută de
scăderea numărului de cazuri de otoscle-
roză odată cu introducerea vaccinării contra
rujeolei. Din fericire, tratamentul chirurgi-
cal - stapedectomia - poate corecta această
problemă. Operaţia constă în înlocuirea
scăriţei cu o proteză care permite trans-
miterea undelor sonore iar rata de reuşită
este de 95%-98% pe mâna unui chirurg
experimentat.

AM: Despre perforarea membranei timpa-
nice ce ne puteţi spune? Care sunt cauzele
ce duc la această perforare şi cum se
tratează?
Dr. JR: Perforarea membranei timpanice
este cauzată de introducerea beţişoarelor cu
vată sau a altor obiecte ascuţite în ureche cu
scopul de a le curăţa sau scărpina, de scu-
fundări acvatice la adâncime (scuba di-
ving), de otite medii supurate repetate sau
de inserarea tuburilor de ventilaţie. O gaură
în timpan poate duce în cele din urmă la
pierderea auzului. De aceea, în acest caz
este recomandată o timpanoplastie, o ope-
raţie care reconstruieşte timpanul. Rata de
succes este de peste 90%, asigurându-se
astfel eliminarea durerilor şi a infecţiilor re-
curente.

AM: Ce este cholesteatoma?
Dr. JR: Cholesteatoma este o formaţiune
tumorală chistică, alcătuită din lamele

epiteliale dispuse concentric împrejurul
unui depozit purulent, bogat în colesterol.
De obicei, ea apare secundar unei otite
cronice purulente şi se constituie în urechea
mijlocie, în celulele mastoidiene sau la
nivelul meningelor. Netratată,
cholesteatoma poate distruge osul mastoid
care se află în spatele urechii, putându-se
întinde de la osul temporal până la baza cra-
niului, ducând la ameţeli, la distrugerea
nervului facial, pierderea auzului, infecţii
ale creierului sau chiar moarte. Procedura
chirurgicală necesară în acest caz este mas-
toidectomia prin care se înlătură porţiunea
infectată a mastoidului şi se drenează in-
fecţia/abcesul din ureche. În zilele noastre,
această operaţie a devenit din ce în ce mai
rară datorită utilizării pe scară largă a an-
tibioticelor. Uneori mastoidectomiile sunt
performate în scopul de a repara paralizia
nervilor faciali. Succesul acestei operaţii
este asigurat în 80-90% din cazuri.

AM: În cazul pacienţilor care au fluid acu-
mulat în urechea mijlocie, care este trata-
mentul?
Dr. JR: Există otite care nu se vindecă în
urma administrării antibioticelor şi/sau a
decongestionantelor, devenind persistente
(se repetă pe o durată mai mare de 3 luni).
În acest caz se recurge la miringotomie, o
procedură în care se realizează o puncţie a
membranei timpanice în scopul drenării flu-
idului purulent din ureche. Cu aceeaşi

ocazie se poate insera şi un tubuleţ în in-
cizia creată pentru a permite ventilarea ure-
chii mijlocii şi o drenare continuă.
Membrana timpanică se cicatrizează în
jurul tubuleţului, permiţându-i stabilitatea.
De la caz la caz, aceste tubuleţe cad singure
într-o perioadă de la 6 până la 12 luni sau
pacientul trebuie să se întoarcă la clinică
pentru a-i fi scoase. Capacitatea de a auzi
este imediat restabilită după miringotomie,
iar riscul de recurenţă este diminuat.
Miringotomia este o procedură mai puţin

întâlnită la adulţi decât la copii, din cauza
anatomiei urechii mijlocii care este diferită.
Urechea unui adult este mai puţin suscepti-
bilă să acumuleze fluid din cauză că trompa
lui Eustache (care conectează urechea mij-
locie de regiunea gâtului) este înclinată la
45 de grade de la orizontală. Astfel, forţa
gravitaţională împiedică fluidele din gât
(posibil infectate cu bacterii sau viruşi) să
ajungă în urechea mijlocie. Miringotomiile
la adulţi sunt performate ca urmare a baro-
traumei - presiunea din ureche pe urma
diferenţelor de presiune a aerului aflat de o
parte şi de alta a membranei timpanice. De
barotraumă suferă în special adulţii care au
trompa lui Eustache foarte strâmtă, care
simt această diferenţă de presiune supără-
toare, dureroasă, în urma scuba diving-ului,
a folosirii ascensoarelor sau în cazul
zborurilor frecvente. Rezultate normale ale
miringotomiei dau posibilitatea pacientului
de a se întoarce la activităţile acvatice sau

posibilitatea de a zbura fără să simtă nicio
presiune dureroasă în urechea mijlocie.

AM: La ce teste este supus un pacient pen-
tru a fi diagnosticat corect pentru fiecare
din problemele prezentate anterior?
Dr. JR: În primul rând trebuie obţinută is-
toria medicală a pacientului, care poate sta
la baza simptomelor de care acesta suferă.
Teste precum otoscopia pentru a verifica
mobilitatea membranei timpanice şi a os-
cioarelor auditive sau examenul micro-

scopic al urechii sunt necesare pentru a sta-
bili un diagnostic corect. În funcţie de
rezultatele acestor teste, pacientul este apoi
trimis pentru o audiogramă, care va stabili
gradul pierderii auzului. Alte teste pot fi to-
mografia computerizată (CT scan), testele
de ElectroNystagmoGrama (ENG), care de-
termină dacă pierderea echilibrului provine
de la o boală a urechii mijlocii, sau un test
de rezonanţă magnetică (MRI) pentru a
elimina, în cazul pierderii asimetrice de auz,
dacă este vorba de o neurinomă acustică (o
tumoare benignă a nervului auditiv).

AM: Credeţi că problemele pe care le-aţi
amintit ar putea fi evitate?
Dr. JR: Diminuarea auzului datorită înain-
tării în vârstă este un fenomen natural care
nu poate fi prevenit. Însă pierderile de auz
de pe urma expunerii la un zgomot excesiv
pot fi. Prin purtarea dopurilor amortizoare,
prin minimalizarea utilizării de Ipod-uri sau
alte aparate care ne bombardează timpanul
cu zgomote repetate, ne putem prezerva
auzul, ba mai mult, putem preveni ţiuitul în
urechi, un simptom supărător de care se
plâng din ce în ce mai mulţi tineri. De
asemenea, trebuie evitată curăţarea ure-
chilor cu bastonaşele Q-Tip’s sau cu orice
alte obiecte ascuţite. Urechile ar trebui
curăţate cu un jet moderat de apă când sun-
tem la duş. Iar strănutatul corect este acela
în care nu ne ţinem de nas, pentru că
ţinându-ne se exercită prea multă presiune
pe membrana timpanică.

AM: Şi o ultimă întrebare: de ce un posibil
candidat pentru una din procedurile
menţionate anterior ar trebui să aleagă spi-
talul Jewish General în locul oricărui al-
tuia din Montreal?
Dr. JR: Consider că am o pregătire profe-
sională de elită, deţinând un rezidenţiat în
Otologie şi Neurotologie la Harvard. În
plus, în calitatea mea de otologist primar al
Universităţii Mcgill, am o experienţă solidă
în domeniu. Fiind subvenţionat de către trei
mari asociaţii - American Hearing Research
Foundation, The Deafness Research Foun-
dation şi The National Institute for Hearing
Research - lucrez într-o clinică pusă la
punct cu un echipament de ultimă oră. Şi
nu în ultimul rând, aş vrea să menţionez ca-
litatea excelentă a personalului cu care lu-
crez, un personal dedicat care caută să
adapteze sistemul medical după nevoile in-
dividuale ale fiecărui pacient.

Interviu realizat de ALINA MOSCOVICI
alinamoscovici@accentmontreal.com

Cum ne putem prezerva auzul?
UUnn  iinntteerrvviiuu  ccuu  rreennuummiittuull  ddooccttoorr  JJaammiiee  MM..  RRaappppaappoorrtt

Dr. Jamie M. Rappaport

„„DDrr..  RRaappppaappoorrtt  eessttee  ffooaarrttee  pprrooffeessiioonniisstt..  EEll  eessttee  nnuu
nnuummaaii  ssppeecciiaalliissttuull  ccaarree  aarree  ggrriijjăă  ddee  uurreecchhiillee  mmeellee  ddaarr  şşii
cchhiirruurrgguull  mmeeuu..  EEssttee  IINNCCRREEDDIIBBIILL  ddee  bbuunn  îînn  cceeeeaa  ccee
ffaaccee..  OOppeerraaţţiiaa  ppee  ccaarree  aamm  ffăăccuutt--oo  aa  mmeerrss  bbiinnee  şşii  aaccuumm
ppoott  aauuzzii  ppeerrffeecctt..  EEll  eessttee  bbiinnee  pprreeggăăttiitt,,  pprreecciiss  şşii  ffiinnuuţţ..
LL--aaşş  rreeccoommaannddaa  oorriiccuuii  aarr  aavveeaa  nneevvooiiee  ddee  sseerrvviicciiiillee  lluuii..””  
wwwwww..rraatteemmddss..ccoomm
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Egypt Air 3115 s-a întors la Cairo, aterizând forţat din
cauza unei defecţiuni tehnice. Rămăseseră fără indi-
caţii de viteză şi înălţime. După reparaţiile necesare,
şi-au reluat zborul spre Jeddah de unde aveau să preia
pelerinii. O ală cursă însă, plină cu pasageri, întâmpi-
na probleme grave: Egypt Air 3110, cu comandantul
Greaca, pierduse motorul 4 datorită unei scurgeri de
ulei. Aventura de Revelion continuă pe cursele Egypt
Air pilotate de români.

NICK FURDI
Accent Montreal

Cu toţii ascultam cu urechile ciulite informaţiile
date de avionul care zbura către Cairo. Era clar
că pierdeau pe undeva uleiul din motor şi pen-
tru a evita deteriorarea internă sau, mai rău,

izbucnirea unui incendiu, acesta trebuia oprit. Zborul avea
să fie continuat doar cu trei motoare. Piloţii aveau de lucru,
căci trebuiau să compenseze momentul de rotire al avionu-
lui dat de lipsa forţei de tracţiune a motorului oprit presând
palonierul drept aproape jumătate de cursă. Efortul era
destul mare dar putea fi eliminat cu ajutorul compensatoru-
lui de efort (trimer aerodinamic) după stabilizarea avionu-
lui. Din fericire, mai aveau doar o oră de zbor până la Cairo
şi numai bine puteau pregăti procedura de apropiere şi ateri-
zare fără un motor.

„Vasile, ţine-l bine. Eu reduc motorul la ralanti
pentru un minut ca să-l răcim şi apoi îl oprim”, spuse co-
mandantul Greaca manevrând încet dar continuu maneta
motorului nr. 4.

După trecerea minutului necesar, mecanicul de
bord anunţă că este gata de oprirea motorului şi la semnalul
dat de comandant, i-a tăiat alimentarea. După trei bătăi
scurte, în uşa cabinei de pilotaj a apărut cheliosul Gicu
„Splendidul”, însoţitorul de bord, cu nişte ochi mari şi în-
trebători către telegrafist.

„Ce se-ntâmplă nea Traiane? Avem probleme cu
motoarele? Că eu tocmai vream să vă anunţ că în avion a
apărut un miros de gaz metan.

„Gicule, acuma te-ai găsit să faci bancuri?” se răsti
la el telegrafistul.

„Nu şefu, pe bune. Miroase de parcă s-a spart con-
ducta de gaze!”

„Comandante avem o altă problemă, miroase a
gaze de butelie în cabina de pasageri” spuse telegrafistul
către comandant. Căpitanul a cuplat imediat luminile cu NU
FUMAŢI.

„Asta mai lipsea acuma. Du-te imediat la pasageri
şi împreună cu stewarzii egipteni controlaţi să nu fumeze
nimeni. Suntem bombă amorsată gata de explozie. Traiane
cere imediat controlului Cairo să ne dea voie să coborâm.
Scurgere de gaze în cabina pasagerilor”, spuse comandan-
tul dintr-o suflare.

În aviaţie totul ar fi perfect dacă defectele sau
evenimentele ar fi singulare, numai câte unul, fără combi-

naţii. Din nefericire, Murphy are dreptate: dacă ceva începe
să meargă prost sau se strică, în mod sigur trebuie să mai
apară şi altceva care să-ţi facă viaţa şi mai grea. Esenţial
este să poţi rezolva problemele funcţie de urgenţă şi impor-
tanţă şi să nu te blochezi pe mărunţişuri. Dacă motorul în-
cepe să aibă vibraţii mari şi apoi apare avertizare de
incendiu, nu te mai gândeşti la vibraţiile motorului, stingi
incendiul din motor în primul rând şi pe urmă poţi analiza
cauzele vibraţiilor. Destul de încet - în aproape 20 de ani -
s-a schimbat mentalitatea de gândire a „omului pilot”, odată
cu progresul tehnologiei şi aplicarea electronicii, a com-
puterelor, în aviaţia civilă.

„Căpitane l-am găsit pe dobitocu’ cu primusul cu
propan. Vroia să-şi facă un ceai! Îl avea în bagajul de mână.
L-am luat şi am închis robinetul. Nu poţi să crezi aşa ceva,
dar este acelaşi tip pe care l-am dat jos de pe chiuveta de la
toaletă unde vrea să-şi facă nevoile! Ăştia sunt vai mama
lor, habar n-au de lucrurile elementare”, spuse dintr-o su-
flare Gicu Splendidul.

„OK, băiete. Controlaţi peste tot să nu mai apară şi
alţi deştepţi din ăştia care să ne spulbere prin deşert. Tra-
iane intră pe 123,45 şi anunţă toate echipajele să fie cu
ochii-n n patru pe „agregatele” cu gaz metan. Tot ce prind,
să le golească înainte de a fi puse în avion”, spuse coman-
dantul fără să-şi ia ochii de la aparatele indicatoare ale po-
ziţiei avionului.

Între timp, personalul tehnic de la Bucureşti-
Otopeni a intrat în alertă verificând ce lucrări s-au executat
la avionul cu probleme la motorul nr. 4. Contractul de
închiriere prevedea despăgubiri substanţiale în cazul în care
nu se puteau executa zborurile conform graficului. Din ana-
liza documentelor nu reieşea nicio eroare de întreţinere, deci
era ceva care cedase accidental ducând la pierderea uleiul
din motor. Deja se pregăteau conducte, coliere, filtre cen-
trifugale care puteau fi trimise cu cursa regulată de Cairo
de a doua zi.

Noi ne continuam drumul către Jeddah, atenţi şi
pe frecvenţa unde zborul 3110 comunica cu controlorul de
trafic de la Cairo. Pe frecvenţa 123,45 comunicam între noi,
cei care eram în zbor, şi ne ţineam la curent cu ultimele in-
formaţii despre vremea pe rută, la aeroporturi, operaţiuni pe
aeroport, etc. Aşa am aflat că în dreptul barajului de la
Aswan erau nişte nori puternici de furtună care erau chiar pe
ruta noastră. Până la Luxor se puteau vedea luminile loca-
lităţilor de pe malul Nilului iar imediat ce viram stânga către
marea Roşie intram peste deşertul egiptean de est şi instan-

taneu totul era negru. Mai negru decât păcura! Nicio lumină
pe sol. Peste ceva timp, în anii ’80, zburând deasupra
României aveam să-mi aduc aminte de această negreală,
căci în afară de oraşele mari care erau cât de cât luminate,
în rest era întuneric total de parcă ar fi fost deşert. Socialis-
mul victorios făcea economie de energie.

Jos nu se vedea nimic. Sus era bolta cerească cu
mii şi mii de stele. Noi parcă eram agăţaţi de un fir undeva
printre pleiada de stele, îngheţaţi. Nimic nu se mişca. Numai
zgomotul motoarelor ne spunea că de fapt zburam. Mă gân-
deam la săracul Gheatră - porecla lui Vasile Petrariu, co-
mandant în pregătire ca şi mine - care se lupta să aterizeze
avionul cu un motor oprit şi plin de pasageri. Totul va fi
bine, sunt sigur, îmi spuneam eu. Am fost de multe ori îm-
preună în zboruri de antrenament unde s-au simulat cedarea
a două motoare, chiar trei, şi ne-am descurcat bine.

Deodată în faţa noastră a apărut o lumină puter-
nică şi am văzut o nicovală imensă. Era un grup de nori de
furtună în diferite faze de dezvoltare. Norocul nostru era că
puteam trece pe lângă ei la o distanţă confortabilă. Cel puţin
aşa credeam... Exact când eram în dreptul lor la 20 de km
ne-a trăsnit cu un şomoiog alb-albăstriu în aripa stângă.
Avionul s-a înclinat la 45-50 de grade precum o pasăre
lovită. Instantaneu m-am repezit la manşă şi am redresat în-
clinarea după care m-am uitat la parametri motoarelor. Totul
era normal!

„Motoare normale” raportă mecanicul uitându-se
la comandant, care îşi căuta cartea pe care o pierduse când
avionul a fost trăsnit.

„Aoleu ce cucui mi-am făcut! Cum o să merg la
Revelion cu aşa podoabă?” se văicărea telegrafistul
frecându-şi fruntea bombată.

„Aşa-ţi trebuie, ţi-am spus de atâtea ori să stai cu
centura pusă” îi replică comandantul, strângându-şi-o pe-a
lui şi mai tare.

În acest timp, Egypt Air 3110 intra în faza finală de
aterizare asistat de radarul de precizie. Pe aeroport se pregă-
tiseră maşinile de pompieri precum şi un mare număr de
ambulanţe.

„Procedezi normal pe panta de aterizare, eu te ajut
doar la pedala de direcţie, dacă va fi nevoie. Ar fi bine să nu
ratăm aterizarea că efortul va fi foarte mare pe palonier. Pro-
cedezi ca la şcoală. Mecanic ai grijă de motoare funcţie de
viteza de zbor. Navigator dai indicaţii de derivă şi corecţii.
Telegrafist avertizează cabina de pasageri pentru aterizare.”
Erau indicaţiile comandantului instructor de pe zborul
Egypt Air 3110 pentru echipajul său.

Tracţiunea asimetrică este foarte dificilă şi pe sol,
unde poţi avea un punct solid de sprijin, darmite în aer! Tre-
buie să intuieşti cum să compensezi „alunecarea” laterală
ca să realizezi o deplasare liniară a avionului paralelă cu axa
pistei de aterizare şi cât mai aproape de aceasta.

„Ţine-o aşa, puţin la stânga, nu coborî prea jos”
spuse căpitanul. Vom vedea în numărul viitor dacă ajung la
Revelion.

nickfurdi@accentmontreal.com

Aterizare cu avionul plin de pasageri
şi un motor oprit
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Jeddah, circa 1975
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• Contabilitate informatizată, rapoarte
financiare, salarii, rapoarte TPS/TVQ;
• Declaraţii de impozit particulari
şi companii;
• Strategii fiscale: studiu de dosare şi
planificare fiscală;
• Gestiune financiară: analiză de
rentabilitate, diagnostic de sănătate
financiară;
• Planuri de afaceri, constituire, încor-
porare şi demarare de companii.

Impozit 2008
Stimaţi cititori, vă prezentăm câteva din răspunsurile la
întrebările adresate de unii dintre clienţii noştri. Sperăm
că acest articol vă va interesa şi pe dumneavoastră.

Sunt lucrător autonom în domeniul transporturilor şi
aşi dori să ştiu cum trebuie calculate cheltuielile care
se aplică în momentul în care folosesc ca birou o parte
din suprafaţa casei personale.

Ca regulă generală, se pot deduce toate chel-
tuielile angajate în scopul câştigării unui venit de com-
panie, estimând suprafaţa aproximativă pe care o folosiţi
în scop comercial. De exemplu, dacă aveţi o casă sau un
apartament cu patru camere, iar una dintre acestea este
biroul pe care-l folosiţi în exclusivitate în scopul
câştigării unui venit, este rezonabil să deduceţi un pro-
centaj de 25% (1/4) din cheltuieli - întreţinere şi reparaţii
birou, dobânda pentru ipotecă, electricitate, etc. Un
lucru trebuie subliniat: încercaţi pe cât posibil să
rămâneţi rezonabili în această estimare pentru a evita
plata posibilelor penalităţi în momentul unei verificări.

Care sunt cheltuielile deductibile în întregime şi care
sunt cele deductibile parţial?

În funcţie de tipul de companie şi de domeniul
de activitate, iată câteva exemple de cheltuieli de-
ductibile în întregime: publicitate, taxe profesionale şi
permise, asigurări, livrare, interese pentru împrumuturi
şi cărţi de credit, chirie, cheltuielile legate de utilizarea
unui automobil în scopul exclusiv comercial, rechizite,
primele de asigurare medicală şi dentară, cheltuielile de
deplasare, telefon. Pentru unele din aceste cheltuieli, an-
umite condiţii speciale se aplică: cheltuiala pentru plata
telefonului poate fi dedusă dar dacă compania este ex-
ploatată la domiciliu şi nu există un telefon distinct pen-
tru companie, această cheltuială nu este deductibilă.

Cheltuielile deductibile parţial sunt: cheltu-
ielile pentru mâncare şi reprezentare, ordinatoare, auto-
mobile, etc. Contabilul dumneavoastră vă poate explica
în detaliu diferenţa între aceste tipuri.

Am o companie individuală şi aşi dori să ştiu cine este
responsabil în faţa legii de exactitatea tranzacţiilor în-
scrise în rapoartele financiare: contabilul sau eu?

În general, responsabilitatea legală aparţine în
primul rând contribuabilului, deci dumneavoastră (nu
contează forma juridică a întreprinderii). Trebuie să vă
asiguraţi de faptul că persoana care vă „traduce” tran-
zacţiile în înregistrări contabile întelege bine toate as-
pectele business-ului pe care îl conduceţi. În plus, un al
doilea lucru important este selectarea cheltuielilor: nu
trebuie amestecate cheltuielile făcute în scop personal
cu cele ale companiei. Dacă aveţi facturi care contţn şi
cheltuieli personale şi comerciale, tăiaţi-le pe cele per-

sonale. Pentru cheltuielile de care nu sunteţi siguri că
sunt deductibile, cereti avizul contabilului.

O particularitate: dacă înscrierile nu respectă
normele fiscale în vigoare, aceasta este responsabilitea
contabilului. De exemplu, aveţi cheltuieli de
reprezentare de 1000$, iar contabilul le deduce în în-
tregime, când de fapt legea nu-i permite să deducă decât
50%. O a doua particularitate este responsabilitatea co-
mună, când şi contribuabilul şi contabilul pot fi pena-
lizaţi în eventualitatea unei verificări. Această situaţie
intervine în momentul în care contabilul înscrie, din
greşeală voluntară sau involuntară, cheltuieli personale
ale contribuabilului în contabilitatea companiei

Care sunt penalităţile şi interesele de plată pentru
2008?

Dacă aveţi impozit de plată pentru anul fiscal
2008 şi trimiteţi declaraţia de impozit după data limită,
trebuie să plătiţi penalităţi. Acestea sunt de 5% din suma
de plată, plus 1% din suma neplatită pe fiecare lună
completă de întârziere. Trimiteti declaraţia de impozit
cel mai târziu la data limită, chiar dacă nu puteţi plăti
impozitul. În plus de penalităţi, se adaugă şi interese!

Ce este o „divulgare voluntară”?
Persoanele care trebuiau să-şi facă declaraţia

de impozit şi n-au făcut-o la momentul potrivit sau au
făcut declaraţii eronate, au posibilitatea să le corecteze.
Aceasta poartă numele de divulgare voluntară. În acest
caz, contribuabilul are şansa să nu plătească penalităţi,
achitând doar impozitul (care trebuia plătit) şi interesele
aferente.

Care sunt noile măsuri propuse de guvern pentru de-
claraţia de impozit pe 2009 (care va fi completată în
2010), ştiind că economia este în recesiune?

O serie de măsuri au fost propuse de James M.
Flaherty, ministrul de Finanţe al Canadei, pentru a în-
curaja funcţionarea economiei. Cele care privesc con-
tribuabilii particulari se referă la: modificarea creditului
de bază, creditul pentru vârstă, creditul pentru renovare
domiciliară, creditul pentru cumpararea primei case,
RAP. Urmăriţi articolele următoare dacă doriţi amănunte
pe acest subiect.

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

Vă aşteptăm de Paste cu produse
de cea mai bună calitate!

Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Studio Juste pour rire: Maestrului Marc-Marinescu
Constantin, La mulţi ani! Iată ceea ce se putea citi,
mare şi luminos, în română, franceză şi engleză,
în plin centru montrealez, la intrarea Studioului

Juste pour rire în ziua de 26 februarie 2009 (vezi foto co-
perta finală). Motivul? Designerul de bunuri culturale
Marc-Marinescu Constantin îşi sărbătorea împlinirea a 60
de ani. De ce tocmai acolo? Pentru că istoria Juste pour rire
e strâns legată de inspiraţia şi creaţia acestui artist, stabilit
de 20 de ani la Montreal. El este autorul bine cunoscutului
trofeu oficial al Festivalului, care se acordă în fiecare an, iar
sediul Juste pour rire de pe bulevardul St-Laurent îi poartă
amprenta, căci Marc este cel care i-a conceput designul in-
terior.

Probabil că îl ştiţi. E tipul acela înalt şi subţire, cu
părul sur, până nu demult prins în coadă - căci a spus adio
pletelor chiar de ziua lui, pe scena Studioului Juste pour
rire - şi barbă lungă, care participă şi organizează diverse
evenimente culturale în comunitate, editează revista tri-
lingvă Destine şi dirijează organismul Placeromfest. Latura
sa comunitară este însă secundară, căci în primul rând Marc
este creator de „umor tridimensional”. Am reţinut această
expresie din toastul rostit de dl. Gilbert Rozon la aniver-
sarea prietenului său, Marc. Gilbert Rozon este nimeni altul
decât fondatorul festivalului şi imperiului Juste pour
rire/Just For Laughs, un adevărat patron al umorului şi suc-
cesului. Cei doi au o relaţie cu totul specială, nu numai una
profesională, ci şi de profundă apreciere şi amiciţie, care
durează de aproape 20 de ani.  

Seara de 26 februarie a fost una specială, impeca-
bil organizată de duoul Ana şi Marc Marinescu, fiică şi tată,
femme d’affaires şi artist. Nu a lipsit nici nota românească,
spre deliciul invitaţilor, în mare parte quebecoşi, care au
putut degusta specialităţi din bucătăria noastră preparate de

restaurantul Rustik, în acordurile unui taraf format din
Nicolae Mărgineanu (ţambal de concert), Sandule Bobaru
(acordeon şi cobză), Gaston Rădulescu (vioară) şi Costel
Rădulescu (contrabas). Printre invitaţi, numeroase perso-
nalităţi ale vieţii culturale montrealeze  - suficient să vă
spun ca Stéphan Bureau, Monsieur Contact, l’encyclopédie
de la création în persoană a fost prezent, el realizând un in-
terviu cu Marc-Marinescu Constantin care se va transmite

pe canalul Télé-Québec. 
Sărbătorirea celor 60 de ani a fost şi o ocazie de a

prezenta o retrospectivă a vieţii şi a creaţiilor designerului
român. Formula sa artistică este una originală: în instalaţi-
ile sale descifrăm metafore, subtile aluzii sociale şi politice,
care ne fac să zâmbim, uneori amar. Mă gândesc la „Şi ce
dacă?” (Et puis, quoi?), unde unul din simbolurile pop cul-
turii americane, Mickey Mouse, e prins într-o capcană de
şoareci. Sau la  „Eu dependent?..” (Accrocher?...) care în-
făţişează o seringă cu cârlig de pescuit în loc de ac. Percu-
tant la maxim, ca şi „Perie pentru îngrijirea propriei
imagini” (Brosse pour soigner l’image de soi), la care te
uiţi şi realizezi că îţi vorbeşte, căci părul acestei perii este
modelat să semene unui profil uman. Printre toate aceste
lucrări pe care le-am admirat în acea seară, şi care au făcut
obiectul unor expoziţii anterioare, am selectat fotografia
uneia dintre ele, intitulată  „Salvaţi copacul” (Sauvez l’ar-
bre). Dar ar trebui să mai ştiţi că în colecţii private, la
Arhivele Naţionale ale Canadei sau în birourile de la Juste
pour rire, se găsesc multe alte lucrări care poartă semnă-
tura lui Marc-Marinescu Constantin. Ascunsă privirii pu-
blicului, de exemplu, este masa sălii de conferinţe a
sediului Festivalului. Un obiect de artă cu scop funcţional,
de conversaţie socială, care sub o bucată imensă de sticlă
ovală are plasate în dreptul fiecărui loc diverse obiecte ce
creează straturi de umor, file de istorie, ghicitori sau ironii
la adresa unor stereotipuri culturale.   

În 2004, Marc-Marinescu Constantin a fost onorat
de către primăria Montrealului cu un Cértificat d’honneur.
Succesul pe meleaguri quebecoase a acestui artist de ori-
gine română ne onorează. 

Rubrică realizată de SIMONA POGONAT
simonapogonat@accentmontreal.com

EVENIMENT

Un artist „de idee”
Sauvé l’arbre, lucrare expusă în
1992 la Musée de la caricature
canadienne, Ottawa
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„Ca poliţişti, am fost sfătuiţi de specialiştii în imagine
publică să nu admitem vreodată că avem de-a face cu
un război între bande criminale. Păi, hai să fim seri-
oşi. E un război între bande şi e violent.” Acestea sunt
cuvintele şefului poliţiei din Vancouver, Jim Chu, la
începutul lunii acesteia, cu 340 de zile înaintea des-
chiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de la Vancouver
din 2010.

DIANA D
Accent Montreal

1976, 1988, 2010: Montreal, Calgary, Vancouver.
Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră v-aţi aflat în Canada în
tot acest timp şi-aţi respirat fericiţi starea de „gazdă a
Jocurilor Olimpice”, dar trebuie să fi fost o senzaţie
grozavă. Se numără zilele, se înteţesc pregătirile, se implică
din ce în ce mai multă lume, fiecare vrea să dea o mână de
ajutor, să se simtă parte la marele eveniment planetar. Mi-
ar plăcea să continuu în a scrie că aceste pregătiri sunt doar
„umbrite” de activitatea criminală de la Vancouver din ul-
timul timp, însă mă îndoiesc că termenul reflectă realitatea.
Pare mai degrabă că viaţa violentă a Vestului sălbatic e uşor
deranjată de insistenţa unor oameni ce admiră fair play-ul
din sport în a-şi organiza sărbătoarea chiar în oraşul unde
poliţia nu-şi vede capul de treabă.

Când Vancouver a câştigat competiţia pentru găz-
duirea Jocurilor m-am gândit că e cea mai bună alegere pe
care Comitetul Internaţional Olimpic o putea face. E unul
din cele mai frumoase locuri de trăit din lume, un paradis
între munţi înalţi şi ocean. Acum nu mai sunt atât de sigură
că alţii vor putea vedea ce simţim noi: că de la Pacific la At-
lantic, Canada se dezvăluie ca o ţară extraordinară unde
poţi trăi, în sfârşit, fericit. Întrucâtva, într-un mod extrem de
bizar, necazurile bântuie pe cealaltă coastă de o bună bucată
de vreme iar lumea nu se mai simte în siguranţă. Cei în-
sărcinaţi să apere traiul liniştit nu par să poată face faţă, ba
chiar dimpotrivă, violenţa poliţiştilor dă de gândit şi adaugă
o dimensiune îngrijorătoare unei situaţii şi aşa critice.

Acel nefericit polonez
E încă în desfăşurare ancheta asupra morţii unui

emigrant polonez de 40 de ani, Robert Dziekanski, care
dacă vă amintiţi, şi-a dat sufletul pe 14 octombrie 2007 în
aeroportul din Vancouver în condiţii inexplicabile, după 30
de ore de călătorie şi încă 10 ore de aşteptări prin birouri,
nefiind lăsat să plece (îşi căuta mama). Bărbatul a murit în-
conjurat de 4 oameni în uniformă care i-au aplicat de câteva
ori celebrul tratament Taser. În martie 2009 reprezentantul
guvernului polonez încă nu poate obţine un răspuns coe-
rent la întrebarea de ce s-a mai folosit Taserul după ce omul
reţinut dădea semne clare de cooperare. Ofiţeri speriaţi care
n-au ştiut cum să reacţioneze în faţa unui individ şi mai
speriat, obosit şi vorbind într-o limbă necunoscută?

Mr. Phil Khan
Cine e acest domn? Phil Khan e un canadian de

origine pakistaneză care a fost bătut şi jefuit în timp ce livra
ziare pe 21 ianuarie 2009, în jur de ora două noaptea, de
către trei poliţişti aflaţi în afara orelor de serviciu. Khan n-
a putut, din păcate, să-şi amintească cine din cei trei a pro-
ferat injurii cu caracter rasist, astfel că incidentul s-a soldat
cu un dinte ciobit, nişte coaste rupte, 200 de dolari lipsă din
portmoneu şi onoarea poliţiei şifonată de câteva suspendări
în rândul cadrelor.

Baker, Robinson, Hadson, Klassen, Chong
Ce au în comun aceste nume? Trei lucruri pe

puţin: cu toţii locuiesc în zona Vancouver, sunt de meserie
poliţişti şi-au comis infracţiuni serioase: au condus în stare
de ebrietate, cu viteză excesivă, au lovit pietoni, au părăsit

locul faptei... Aş putea urma cu o litanie de procese ale unor
persoane private care au dat în judecată autorităţile judi-
ciare din British Columbia după ce un membru al familiei
a suferit de pe urma brutalităţii din arestul Poliţiei, deşi unii
vor exclama probabil că şi poliţiştii sunt oameni supuşi
greşelii.

Kim Rossmo din Texas
Actualmente profesor universitar de Justiţie Pe-

nală la Universitatea din Texas, Dr. Kim Rossmo (deţină-
tor al unui doctorat în criminologie) e în fapt un fost poliţist
din Vancouver şi autorul unei interesante ipoteze despre
utilitatea profilajului geografic în ancheta criminală. Ana-
lizând parametri complicaţi, printre care locaţia victimelor
sau locul dispariţiei, această unealtă geografică (un pro-
gram de calculator) este capabilă să producă un posibil
areal al crimei care include atât adresa probabilă a autoru-

lui, cât şi zonele frecventate de acesta. În caz că vă întrebaţi
cum a ajuns acest domn să părăsească Poliţia din Vancou-
ver, ei bine el şi-a dat demisia la începutul deceniului curent
în urma dezamăgirii de a nu-şi fi putut convinge şefii de
existenţa unui criminal în serie activ în zonă. Deşi amar
„răzbunat” ulterior de arestarea (la Port Coquitlam, 27 km
de Vancouver) celui mai sinistru criminal în serie cunoscut
vreodată de Canada, provincia a pierdut în final un spe-
cialist care ar fi putut pune bazele unei mari şcoli crimino-

logice. Cu atât mai mult cu cât Seattle, Alaska şi autostrada
16 dinn BC, supranumită „Autostrada lacrimilor”, ar merita
serioase eforturi în această direcţie, fiind notoriu numărul
dispăruţilor şi al victimelor cu autor necunoscut.

Evadat pe autostradă. Epilog
Istorioara de mai jos apare ca un episod absurd

venit să consolideze aerul de Twin Peaks pe care zona îl
experimentează de o perioadă încoace. Pe data de 7 martie
2009 un motociclist a descoperit în plină zi la marginea au-
tostrăzii Westminster un tip încă legat şi acoperit de sânge
care fusese răpit, deţinut două zile şi reuşise să evadeze.
Întâmplarea e simptomatică pentru războiul între bandele
criminale ce luptă pentru controlul traficului de droguri în
zonă. De la începutul lui 2009, numărul victimelor prin îm-
puşcare se ridică la 15, printre care şi câţiva simpli trecători.
Luna trecută, ministrul federal al Securităţii publice, Peter
Van Loan, a caracterizat regiunea metropolitană Vancou-
ver ca fiind „capitala crimei organizate din Canada”.

În aceste condiţii e neclar cât de rapid şi eficace va
reuşi Poliţia din Vancouver să anihileze pericolele şi să
asigure nişte Jocuri Olimpice fără incidentîn Se ştie că au
cerut ajutorul colegilor mai experimentaţi în lupta contra
crimei organizate din Quebec şi Ontario, însă se află încă la
început de anchetă, ştiut fiind că ani de filaj, supraveghere
şi infiltrări sunt necesari pentru a construi o hartă a actorilor
lumii interlope. Spre deosebire de Quebec, unde în general
delimitarea între Hells Angels, Rock Machines, Mafia, etc.
e relativ cunoscută poliţiştilor, cei din Vancouver se află
încă în faza în care stabilesc cu câte grupuri criminale au
de-a face. În faţa afirmaţiilor publice că în sfârşit criminalii
au reuşit să penetreze guvernul federal prin serviciile de
impozite şi taxe, autorităţile din British Columbia au nevoie
de mulţi angajaţi dedicaţi profesiei pentru a ieşi la liman.
Vorbim de cadre înzestrate cu etică şi umanitate, căci şi la
acest capitol s-au ridicat voci de protest contra controver-
satelor tactici de a împărţi cu generozitate amenzi minore
persoanelor fără adăpost care-şi fac veacul în proximitatea
viitoarei zone olimpice. Urmarea? Oamenii aceştia sunt ca
din întâmplare arestaţi şi deţinuţi pe perioada desfăşurării
Jocurilor Olimpice, pentru „curăţarea oraşului” şi pe motiv
(bineînţeles) de neplata amenzilor cumulate. Vă sună fa-
miliar procedura, vă aminteşte de România lui Ceauşescu?

În final, de pe tuşă, urăm o viaţă cât mai scurtă şi
mai fructuoasă noii anchete poliţieneşti împotriva benzilor
criminale, demarate sub numele de „Rebellion Project”,
nervi tari şi forţe proaspete în RCMP pentru a salva spec-
taculoasa British Columbia de la ghinionul absolut: pro-
bleme chiar în timpul competiţiilor sportive.

dianad@accentmontreal.com

Vancouver
Violenţă şi criminalitate

ÎN PROFUNZIME
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Pe scurt
ÎMBĂTRÂNIREA CELULEI

Un studiu publicat recent în revista Cell dezvăluie
faptul că pe măsură ce îmbătrânesc, celulele pierd controlul
asupra membranei nucleare. Membrana nucleară reprezintă
o membrană dublă, prezentă la toate celulele eucariote
(celule cu nucleu separat prin membrană), cu rol de pro-
tecţie a nucleoplasmei şi a informaţiei genetice din nucleu.
Membrana este prevăzută cu numeroşi pori, cu rol în trans-
portul substanţelor necesare în nucleu şi a ARN-ului (acid
ribonucleic). Membrana permite intrarea proteinelor care
menţin activitatea genelor, în timp ce substanţele nocive
pentru nucleu rămân în afara ei. O echipă de specialişti a
folosit celule de la viermi mici şi şobolani, descoperind că
proteinele ce formează un por nuclear stau în aceeaşi lo-
caţie pentru tot restul vieţii celulei, fiind astfel una dintre
cele mai longevive şi stabile părţi ale celulei. Aceşti pori
nucleari nu sunt nici înlocuiţi, nici reparaţi. Când sunt
tinere, membranele nucleare resping anumite molecule no-
cive; când îmbătânesc, ele permit intrarea acestora în nu-
cleu. Specialiştii consideră că această descoperire
reprezintă un pas important în studierea îmbătrânirii
creierului şi bolilor neurodegenerative. Cercetătorii plănui-
esc să continue studiul pentru a determina dacă există vreo
legătură între această caracteristică a membranei de a per-
mite intrarea în nucleu a substanţelor toxice atunci când
celula este bătrână şi boli neurodegenerative, precum
Parkinson şi Alzheimer.

COMPUTERE CUANTICE
Cercetătorii de la Delft
University of Tehno-
logy din Olanda au
reuşit să facă calcule cu
doi biţi cuantici, părţile
de bază ale unui posibil
viitor computer cuantic.
Pentru prima dată a fost
realizat un calcul „Nu-
controlat” cu doi qubiţi
folosind inele super-

conductoare. Acest pas e important pentru că face posibil
orice calcul cuantic. Computerele cuantice, dacă vor fi con-
struite, vor fi capabile să rezolve probleme mult peste ca-
pacităţile computerelor normale. Un bit cuantic, cunoscut
şi sub numele de qubit, există în două stări în acelaşi timp
iar informaţia a doi qubiţi este înmagazinată în aşa fel încât
nu are echivalent în lumea normală. Este foarte posibil ca
viitoarele computere cuantice să trebuiască să fie produse
folosind tehnologia actuală din industria electronică.
Plecând de la această ipoteză, oamenii de ştiinţă de la Uni-
versitatea Delft studiază în prezent două tipuri de qubiţi:
un tip foloseşte inele super-conductoare foarte mici, iar
celalalt foloseşte aşa numitele „puncte cuantice” sau „atomi
artificiali”.

Acest rezultat a fost realizat de doctorandul Jelle
Plantenberg, în echipa condusă de Kees Harmans şi Hans
Mooij. Cercetările fac parte din grupul FOM (Fundaţia
Olandeză pentru Cercetare Fundamentală a Materiei) pen-
tru Solid State Quantum Information Processing.

CHIMIE

Aerogelul, fum îngheţat şi
superputere

Cercetătorii îl consideră o superputere. Are „cu-
loarea” unei bucăţi de gheaţă, e uşor ca un nor iar puterea sa
izolantă e mai mare decât cea a vatei de sticlă. Dacă-l
priveşti, pare o hologramă, dar - chiar dacă în realitate e un
fel de burete cu nenumărate orificii minuscule - materialul
numit aerogel este un solid în adevăratul sens al cuvântu-
lui. Creat în 1931 de Samuel Stephens Kistler, „fumul
îngheţat”, cum a fost supranumit aerogelul, este considerat
de mulţi materialul viitorului. Acesta este produs prin ex-
tragerea componentei lichide a unui gel printr-un procedeu
sofisticat numit „uscare supercritică”. Primele aerogeluri au
fost produse din geluri de siliciu, în ziua de azi existând
aerogeluri pe bază de aluminiu, crom sau carbon.

„Recuperatorul” prafului de comete
Densitatea aerogelului este de 800 de ori mai mică

decât cea a unei bucăţi de sticlă de aceeaşi mărime. El este
materialul cu cea mai mică densitate care se cunoaşte în
prezent. Deşi este clasificat ca un solid, aerogelul este for-
mat în proporţie de 99% din gaz, ceea ce îi dă o aparenţă
translucidă. Aerul este repartizat în pori invizibili cu ochiul
liber, dar ponderabilitatea extrem de redusă are şi un revers:
materialul este fragil, se fărâmă chiar şi numai dacă cineva
doreşte să-l ţină între degete. Proprietăţile menţionate au de-
terminat alegerea aerogelului pentru a capta praf de comete.
Acesta, având o viteză de 20 000 km/oră, pe un alt material
s-ar distruge sau ar ricoşa. De altfel, sonda spaţială Stardust
a colectat praf din cometa Wild 2, care îi va ajuta pe cercetă-
tori să încerce descoperirea naturii materiei din care s-a for-
mat Sistemul Solar, deoarece, spre deosebire de planete,
cometele au evoluat foarte puţin.

În ciuda fragilităţii sale, aerogelul are o forţă in-
credibilă. De pildă, un bloc de numai 2,4 grame poate
susţine o bucată de piatră de 1000 de ori mai grea decât el.

Un excelent izolant termic
Labirintul texturii aerogelului - combinaţie de sili-

ciu şi aer - pune
căldurii mari
piedici în tentativa
sa de a penetra ma-
terialul. Motivul:
căldura nu
„agreează” trecerea
dintr-un solid într-
un gaz sau invers.
Ar putea călători
prin reţeaua de sili-
ciu, însă „fumul
îngheţat” conţine
acest element doar
în proporţie de cel
mult 1%. Apoi, în
textura menţionată,
siliciul formează
un labirint haluci-
nant. Căldura se
ştie că se transmite
prin vibraţii produse în structura intimă a materialului expus
sursei. Or, dacă într-un solid oarecare propagarea se face
oarecum liniar, în aerogel ea se dispersează la fiecare „in-
tersecţie” a particulelor de siliciu, pierderile de căldură fiind
enorme. De aceea, materialul în discuţie este de 5 ori mai
eficace decât vata de sticlă, deşi structura lor este similară.
Un exemplu: dacă deasupra unei flăcări de 1900sC se aşează
o placă de aerogel, acesta absoarbe 800sC fără probleme. E
drept că la un moment dat se va topi, însă până atunci, pe
suprafaţa lui poate rezista o floare la fel de proaspătă ca
după ce a fost culeasă. Din aceste motive, NASA a folosit
aerogelul şi ca izolant termic, pentru Mars Rover şi pentru
costumele de cosmonauţi.

Volum minim, suprafaţă imensă
Un cub de aerogel cu latura de 2 centimetri are,

conform formulei matematice, o suprafaţă de 24 cm2. To-
tuşi răspunsul corect este 12 000 metri pătraţi, cam cât două
terenuri de fotbal. Nu e o glumă: chiar dacă porii sunt in-
vizibili, suprafaţa lor internă îi face să se afle în contact per-
manent cu exteriorul. Privitor la aceasta proprietate
neobişnuită, aerogelul de siliciu nu are o utilizare deosebită.
Există însă aerogelii de carbon, pentru care ea e importantă,
acestora adăugându-li-se „chalcogelii”, care conţin sulf, se-
leniu sau alte elemente din coloana care începe cu oxigenul
în sistemul periodic al elementelor. Chalcogelii, se pare, au
o veritabilă super-putere, intens studiată în prezent:
suprafaţa lor captează metalele grele, cum este mercurul,
care poluează râurile şi oceanele. De aici, interesul ca
suprafaţa respectivă să fie cât mai mare. O proprietate care
în curând va putea face din chalcogeli suveranii decontam-
inării apelor poluate.
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TELECOMUNICAŢII

Cheie care bruiază telefonul mobil
Cercetătorii de la Universitatea din Utah (SUA) au

dezvoltat un sistem numit Key2SafeDriving care împiedică
şoferii adolescenţi să vorbească la telefon sau să trimită
mesaje text în timp ce conduc. Tehnologia este inclusă în
cheile de maşină şi se preconizează că va ajunge pe piaţa
SUA în câteva luni, la un preţ de 50$, plus plata unui abona-
ment lunar. Tehnologia va putea fi preluată de furnizorii de

telefonie mobilă.
Dispozitivul se ataşează cheilor de la maşină şi

funcţionează pe baza tehnologiilor Bluetooth sau RFID
(radio-frequency identification). În momentul când se
porneşte maşina, telefonul mobil intră în starea „condus”
care, în principiu, îl face inutilizabil, pe ecran apărând sem-
nul „stop”. Sunt premise totuşi formarea numărului 911 în
caz de urgenţă dar şi altele care se pot seta cu acordul
părinţilor. Apelurile care vin către telefonul aflat în starea
de condus primesc un răspuns automat de genul „Acum
şofez. Vă sun mai târziu când voi ajunge în siguranţă la des-
tinaţie”. Atunci când motorul maşinii se opreşte, telefonul
revine în modul comunicare.

Cu toate acestea, sistemul permite folosirea unui
dispozitiv hands free ataşat celularului, în pofida investi-
gaţiilor cercetătorilor de la aceeaşi universitate care arată că
folosirea acestor dispozitive distrage atenţia la fel de mult ca
şi vorbitul în mod clasic la telefonul mobil.

Ideea acestei invenţii aparţine unui medic care a
observat cum o adolescentă scria sms-uri în timp ce con-
ducea maşina. Doctorul Wally Curry s-a gândit imediat la
fiica sa şi de atunci a început să caute o soluţie care să-i de-
termine pe tinerii conducători auto să fie atenţi la drum şi nu
la celular.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dang@accentmontreal.com

Membrana celulară

Cytoplasm (conţinutul celulei)
Membrana nucleară

Nucleul

Celulă eucariotă



Descoperiţi calitatea produselor noastre!

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

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

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

Mulţi dintre canadieni utilizează în mod
frecvent produse de sănătate naturiste (PSN), fie sin-
gure, fie în combinaţie cu alte produse de gen sau
medicamente. Este important de subliniat faptul că
aceste produse pot fi asociate unor riscuri potenţiale
pentru sănătatea dumneavoastră, cauzând efecte in-
dezirabile şi interacţiuni cu alte medicamente sau ali-
mente. Prin urmare, nu uitaţi să menţionaţi doctorului
de familie şi farmacistului toate medicamentele pe
care le luaţi, inclusiv suplimentele de vitamine sau
plante şi tratamentele naturiste pe care le faceţi, fie ca
e vorba de pastile, prafuri sau ceaiuri pe care le beţi
în mod regulat.

În cazul valerianei, de exemplu, utilizată
pentru dormit sau ca sedativ, din 1 ianuarie 1990
până pe 31 mai 2008, Santé Canada a primit 31 de
declaraţii de efecte adverse care pot fi legate de uti-
lizarea acestui produs, de la halucinaţii vizuale, coş-
maruri, probleme de gândire, la tulburări
gastro-intestinale, reacţii alergice, enzime hepatice
mărite şi complicaţii cardiace.

Un alt produs naturist vedetă, echinaceea,
poate la rândul ei cauza probleme de sănătate. În pe-

rioada cuprinsă între 1 iulie 2003 şi 31 mai 2008, 21
de cazuri de efecte adverse relative la utilizarea aces-
tui PSN au fost înregistrate de Santé Canada, printre
care stare de agitaţie, insomnie, vertij, diaree, stare
de voma, etc. În acelaşi interval de timp, 11 declaraţii
de efecte adverse care pot fi asociate sunătoarei au
fost consemnate la Santé Canada. Sunătoarea (Hy-

pericum perforatum), cunoscută aici ca Millepertuis
sau St John’s Wort are ca principiu de bază activ
hipericina, o substanţă brun-roşiatică, ce se poate ob-
serva chiar atunci când strivim în mână florile aces-
tei plante. Datorită şi celorlalţi compuşi (colina,
rezine, uleiuri volatile, flavonozide, fitonicide şi beta-
caroten), sunătoarea este folosită cu foarte bune
rezultate în diverse afecţiuni precum: alergii, eczeme,
iritaţii şi alte afecţiuni ale pielii, afecţiuni dentare
(gingivite, afte şi răni la nivelul cavităţii bucale,
abcese dentare), gastrice şi de vezică biliară şi afecţi-
uni nervoase. Efectele ei adverse nu sunt însă deloc

de neglijat: concentrare mărită de enzime hepatice,
dureri, erupţii cutanate, hepatită, fotosensibilitate (de
altfel, întrebuinţarea acestei plante vine cu avertis-
mentul de a evita expunerea prelungită la soare, la
razele ultraviolete sau la o terapie cu ultraviolete).

Vă gândiţi poate că numărul cazurilor de
efecte adverse este foarte scăzut şi prin urmare, poate
fi trecut cu vederea. Trebuie ţinut însă cont de faptul
că notificările pe care Santé Canada le primeşte nu
pot servi pentru a determina incidenţa efectelor ad-
verse ale PSN, deoarece acestea nu sunt semnalate
decât rareori iar gradul de expunere al pacienţilor nu
este cunoscut. Chiar dacă aceste efecte nedorite sunt
doar bănuite, neputându-se stabili o legătură de
cauzalitate clară, întotdeauna este în folosul nostru
să oferim medicilor şi farmaciştilor lista completă de
produse naturiste pe care le luăm, pentru că orice
PSN, ca orice medicament, poate avea efecte secun-
dare. Un produs naturist poate amplifica sau din con-
tră reduce potenţa medicamentelor pe care le luăm,
rezultatele putând fi chiar letale. Warfarin, medica-
mentul utilizat pentru „subţierea” sângelui, pentru
prevenirea cheagurilor, nu se împacă cu ginsengul
care îi diminuează efectul sau cu ginkgo biloba care
îl sporeşte.

În Bulletin canadien des effets indésirables
din ianuarie 2009 este prezentat un caz legat de
potenţialele efecte nefaste ale propolisului. Acest pro-
dus apicol este foarte întrebuinţat de români, eficienţa
sa fiind demonstrată în cel puţin de 200 de afecţiuni.
Propolisul este o substanţă cu aspect de răşină, un
produs de digestie al albinelor pe care acestea îl
folosesc la construirea stupilor. El este disponibil în
Canada fie de sine stătător sau în combinaţie, în com-
poziţia multor produse naturiste, fiind un puternic
medicament antiinfecţios (împotriva bacteriilor, ciu-
percilor parazite sau viruşilor,) un bun stimulator al
refacerii ţesuturilor afectate de răni, tăieturi şi, mai
ales, arsuri şi degerături,

Santé Canada a primit o înştiinţare privind
cazul unui băieţel de 3 ani cu antecedente de celi-
achie (intoleranţă alimentară la gluten) care a suferit
o insuficienţă renală acută în timp ce lua propolis ca
metodă profilactică împotriva unei infecţii. Forma şi
doza exactă utilizate nu au fost declarate, doar faptul
că produsul homeopatic care conţinea propolis a fost
luat de 2 sau 3 ori pe săptămână, la nevoie. După
aproximativ patru luni de utilizare a propolisului,
procentul de creatinină serică al copilului a crescut
la 84 µmol/L (în mod normal, pentru copiii sub 5 ani
aceasta ar trebui să fie la maxim 53 µmol/L). În mo-
mentul în care tratamentul cu propolis a fost oprit,
creatinina a revenit la normal.

În concluzie, nu trebuie încetat consumul
produselor naturiste - acestea au multiple efecte
benefice - trebuie doar utilizate chibzuit, cu avizul
medicului sau al farmacistului dumneavoastră.

Mulţumim d-nei Tinica Nechifor, farmacist, pentru
informaţiile furnizate.

NUTRIŢIE & SĂNĂTATE1313

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

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4
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Simplu ghid de sănătate

Potenţiale efecte adverse
ale produselor naturiste

PPrrooppoolliissuull,,  
ppootteennţţiiaall  ccaauuzzaattoorr  ddee

iinnssuuffiicciieennţţăă  rreennaallăă

Echinacea-purpura

Floare de sunătoare
(Hypericum perforatum)



Intrăm de astăzi într-un domeniu
al spiritualului mai puţin structurat, mai
puţin argumentativ, mai direct, mai „just
do it”. Şamanismul se preocupă de comu-
nicarea cu lumea spiritelor. Antropologii
îl clasifică ca un fenomen magico-religios
arhaic, Mircea Eliade îl defineşte pe scurt
ca o tehnică a extazului, un fenomen reli-
gios prin excelenţă siberian şi central-asi-
atic. Şamanii sunt consideraţi
intermediari între lumea reală şi cea de
dincolo, ei pot vindeca boli şi pot
pătrunde în tărâmuri supranaturale, în
lumi invizibile, pentru a găsi răspunsuri

şi a ajuta oamenii în lumea reală.
În contact intim cu natura,

amerindienii - ca şi strămoşii lor asiatici -

au dezvoltat ritualuri complexe în scopul
de a influenţa evenimente naturale, de a
se proteja de spirite rele şi de a-şi descu-
raja adversarii. În esenţă, şi religiile ela-
borate vor acelaşi lucru.

Petrecând ceva timp cu un
şaman, am încercat să înţeleg cum
funcţionează sistemul, să-l practic puţin
şi să-l pun în raport cu restul curentelor.
Fără a intra în detalii, vreau numai să enu-
mer gesturile făcute de şaman şi scopurile
declarate. Acesta, în contact intim cu ele-
mentele naturale, cu trăsăturile lor, cu
inter-relaţiile dintre elemente, se identi-

fică cu ele sistematic şi îşi construieşte
imaginar un univers paralel cu elementele
pe care le controlează deja. Acest univers

devine real pentru şaman, el practic fiind
în transă. Extrăgându-se din mediul
curent şi intrând în universul proaspăt
creat, el încearcă să formuleze anumite

structuri care aplicate în universul comun
au un efect anume, dorit. Fenomenul e
alchimic şi practic şamanul se foloseşte
de acest univers pentru a-şi crea un cadru
limitat în care se va desfăşura voiajul şa-
manic. Neavând limite în universul para-
lel, el se poate pierde. Iniţierea
îndelungată în practică este strict nece-
sară.

Cultural, şamanismul amerin-
dian promovează respectul faţă de natură,
identificarea cu mediul pentru a simţi mai
bine „durerile“ naturii, respectul
necondiţionat pentru membrii grupului,
indiferent de vârsta lor. Ei numesc copiii
„oameni mici” şi fiecare părinte îşi face
un titlu de onoare în a-şi iniţia copilul în
secretele vieţii. Statul în cerc pe sunet de
tobe şi trecerea fiecărui membru prin faţa
celorlalţi rostind „te onorez” este un ri-
tual foarte emoţionant. Dacă omul civi-
lizat s-ar respecta cât popoarele native din
America se respectă, probabil că am trăi
mult mai bine.

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com
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Şamanismul amerindian,
comuniunea cu natura

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

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

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

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

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

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

Tobă şamanică



PPeeşşttii  ccuu  ffaaţţăă  uummaannăă
Ce ar fi ca într-o zi ba-

nală de pescuit să prinzi
un peşte fermecat care să-
ţi îndeplinească trei do-
rinţe dacă îl laşi înapoi în
apă? Ei uite că într-un iaz
din localitatea Chongju,
Coreea de Sud, s-au des-
coperit nu peşti ferme-
caţi, ci doi peşti cu chip

de om. Iazul se află în vecinătatea curţii unui bătrân care
afirmă că „feţele” celor doi peşti, care se pare că trăiesc
acolo încă din 1986, s-au transformat tot mai mult în ultimii
ani, până când au ajuns să semene foarte bine cu cele
omeneşti, cu nas ochi şi buze, scrie cotidianul britanic The
Telegraph. Feţele peştilor seamănă atât de mult cu cele
umane încât te pun pe gânduri dacă informaţiile privind
apariţia omului sunt adevărate sau nu. Specialiştii spun că
este vorba despre nişte hibrizi rezultaţi din încrucişarea a
două specii diferite de crapi care însă nu au şanse de a se în-
mulţi deoarece ambii peşti sunt femele.

RReessttaauurraanntt  ccaa--nn  ssppiittaall
ssaauu  ssppiittaall  ccaa--nn
rreessttaauurraanntt??  

Un proprietar de restaurant din Riga, Letonia, a
avut ingenioasa idee de a-şi echipa personalul în doctori şi
asistente precum şi de a-şi decora interiorul asemănător unui
spital, cu pereţii albi şi podele imaculate. Chiar şi produsele
servite sunt decorate în acelaşi stil, cam sinistru însă, căci
mâncare este aşezată pe platouri pentru a reproduce diferite
porţiuni anatomice ca ochi, nas, degete, urechi, etc. La bar
„operează” chirurgii, gata să îşi servească „pacienţii” cu bău-
turi, îmbrăcaţi evident în halate albe, iar dacă un client vrea

neapărat să intre în atmosfera de spital, două „asistente” îl
hrănesc, după ce îl înfăşoară bine într-o cămaşă de forţă,
după cum relatează cotidianul britanic The Telegraph. Mân-
carea este servită pe tăvi din inox iar ca tacâmuri ce altceva
decât instrumente medicale chirurgicale?

LLuuccrrăărrii  ddee  aarr ttăă  iinneeddiittee        
Când priveşti o lucrare

de artă te gândeşti mai
întâi la semnificaţia ei, la
ceea ce a vrut artistul să
reprezinte iar mai apoi la
modul în care această lu-
crare a fost concepută şi
realizată. Fiecare artist
are un mod propriu de a
crea, o modalitate pro-
prie de inspiraţie artis-
tică. Olandezul Levi van
Veluw creează o artă
total aparte. Am putea
spune că el îşi foloseşte
la maxim capul, deoarece

pânza lui este de fapt
faţa lui. Autoportretele-
peisaje reprezintă ultima
sa serie de lucrări, în
care van Veluw
plantează pe propriul
chip păduri întregi,
foarte realiste. O altă
serie de lucrări intitulată
„Transfere materiale” îl
înfăţişează acoperit de
pietre, lemn sau covor,
în vreme ce în „Ball-
point” faţa îi devine
pânză pentru desene cu
pixul. După cum declară
artistul de doar 23 de
ani, cristalizarea conceptul unei lucrări poate dura luni în-
tregi iar execuţia ore-n şir. După ce e gata, van Veluw se fo-
tografiază, scăpând aceste opere de artă de efemeritate.  

AAggeennţţii  ddee  ttuurriissmm  îînn
ssttrraaiiee  pprreeooţţeeşşttii

Patriarhia Română are înfiinţat de 10 ani un or-
ganism de turism. Promotorii cu sutană susţin că în 2009
pelerinajul de Paşte nu mai înseamnă penitenţă, ci confort şi

cinstire, dar nu neapărat trupească. Dumnezeu e numitor
comun, în orice grup de pelerini. La fel şi masa de post, până
la Înviere şi lista lungă de moaşte spre vizitare, oriunde
ajungi, în Egipt, Iordania sau Israel, în Grecia, Turcia ori
Italia, Franţa, Spania sau Portugalia, Rusia, Moldova ori
Bulgaria. Patriarhia ţine creştineşte preţul cu cel puţin 10%
sub media pieţei. Cât despre cazare, se stă la două sau trei
stele. Adică mai uşor cu drobul şi paharul. În cazul tuturor
pelerinajelor, punct de adunare e Mitropolia - pentru
vouchere şi binecuvântări. Până acum au beneficiat de ser-
viciile acestui organism circa 40.000 de enoriaşi. 

CCââţţii  ppaassaaggeerrii,,  aattââttaa
vvoolluumm  

De multe ori ni s-a întâmplat să mergem la câte-o
petrecere înghesuiţi până peste poate în maşina unui prieten,
din cauza spaţiului mic şi al numărului mare de pasageri.
Iată că s-a inventat I-Change, maşina care-şi schimbă volu-
mul în funcţie de numărul pasagerilor. Asta nu înseamnă să
avem un Smart care la nevoie se transformă în autobuz. La
prima vedere, prototipul firmei Rinspeed expus la Salonul
Auto de la Geneva pare o maşină ca oricare alta. Însă I-
Change este ceva diferit, începând chiar de la chei, care au
fost înlocuite cu un telefon. Motorul porneşte şi el tot cu aju-
torul telefonului. Modelul funcţionează cu panouri solare,
având o autonomie de 90 de km, iar motorul dezvoltă 204 cai
putere şi o viteză maximă de 220 km/oră. Numele îi vine de
la caracteristica sa cea mai impresionantă: îşi schimbă volu-
mul. Cu o singură apăsare de buton, acoperişul se ridică cu
câţiva centimetri, pentru ca pe locurile din spate să încapă
două persoane. Doar cu şoferul înăuntru însă, modelul este
mai aerodinamic, consumul de energie mai mic şi în plus,
poate atinge viteza maximă. Deocamdată maşina este con-
struită doar pentru expoziţie, iar şansele de a o vedea pe
şosele sunt mici, autonomia sub 100 de km şi preţul ridicat,
mai mare decât oricare altă maşină electrică disponibilă pe
piaţă, făcând-o mai puţin dezirabilă.

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

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

CĂUTĂM PARTENERI ŞI POTENŢIALI CUMPĂRĂTORI PENTRU 
LOCAŢIILE EXISTENTE 

514.524.3348; patisseriewawel@videotron.ca

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

www.wawelpatisserie.com

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

Montréal, H3H 2G4
Tel: 514.938.8388

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

7401 boul. Newman
(exterior Centre Super C)

Lasalle
Tel: 514.315.7793

5499 Sherbrooke O
(colţ Girouard)

Montréal, H4A 1W1
Tel: 514.483.1042

4301 Wellington
(colţ Gordon)

Verdun, H4G 1W3
Tel: 514.767.7716



Pregăteam o întâlnire cu un prieten de mai multă
vreme. Programul încărcat al amândoura nu ne permitea să
ne revedem în locurile cunoscute de prin centru, aşa că am
decis sa ieşim undeva la el în cartier, de altfel o zonă ono-
rabilă la Montreal dar deloc recunoscută ca zonă de party
sau întâlniri de afaceri. Fiind un client fidel la mai toate lo-
caţiile din cartier, prietenul meu a ales Typhoon, un lounge
bar care se redeschisese după mai multe lucrări de moder-
nizare şi redecorare. Am ajuns acolo în jurul orei 19:30, oră
la care mă aşteptam să fie închis pentru pregătirile de di-
naintea programului de seară. Nu a fost aşa, din contră, lo-
calul era în plină activitate - „vecinii” ieşiseră după cină la
o bere şi-o vorbă cu prietenii. Ne-am alăturat lor şi pentru
că veneam de pe drumuri şi nu aveam rezervare, am ales
două locuri cu bună vedere la bar.

Totul a decurs într-un mod foarte plăcut: comen-
zile au fost luate şi servite rapid atât la bar cât şi la mese, iar
atenţia de care beneficiau toţi clienţii ne-a întărit ideea că
într-un loc unde personalul şi clienţii fideli se cunosc,
chimia e alta iar atmosfera e super prietenească. La scurt
timp, am început să salutăm noii veniţi de parcă deja îi ştiam
de multă vreme.

Typhoon este situat la 5752 ave Monkland (colţ cu
Wilson), în NDG, şi dispune de o capacitate de 100-150 de
locuri, în funcţie de aşezările meselor sau tipul evenimen-
tului organizat. Noul decor a fost conceput de un arhitect
de profil, care a inclus în planurile sale soluţii foarte intere-
sante, realizate cu materiale de ultima generaţie.

Preţurile situate pe un nivel acceptabil oricui, mu-
zica de bună factură şi adaptată în permanenţă în funcţie de
evoluţia atmosferei sunt alte două ingrediente ce aduc po-
pularitate locului. Pentru tinerii rezidenţi ai zonei, Typhoon
e un loc de întâlnire unde poţi bea ceva înainte de a pleca
spre un cluburile din centru. Cele mai importante eveni-
mente aici sunt zilele de naştere ale clienţilor, care pe lângă
tratamentul de „rezident” îl mai primesc şi pe cel de sărbă-

torit. Discret, se pot urmări şi transmisii sportive din diferite
ligi: de fotbal european, hochei nord-american sau înre-
gistrări pentru cei care au ratat vreun eveniment de gen. Dj-
ul locului este unul de ocazie care cumpără direct de pe
internet muzica cu care realizează programul ad-hoc de care
vorbeam ceva mai înainte. Dj-ii cu nume nu au venit şi
probabil nici nu vor veni la Typhoon, dar poate că se va

lansa unul nou, în „cartier”, la Typhoon, care va reveni
oricând la o bere cu ai lui, fie la tejgheaua barului sau la una
din mesele terasei ce se deschide pe timpul verii.

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com; 514- 991- IDOL (4365)
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Typhoon, un lounge bar „de cartier”



SPORT1717

Nu numai la Madrid puteţi
găsi un club de fotbal Real Madrid,
avem unul şi aici în Montreal, înfi-
inţat în 2004. Real Madrid Canada
este îmbinarea perfectă a două sti-
luri spectaculoase de fotbal, cel eu-
ropean şi cel sud-american.
Fondatorul său este Juan Carlos San-
doval, fost jucător recunoscut inter-
naţional, selecţionat în echipa
naţională a Venezuelei, în echipa
naţională de futsal a Canadei şi
numit de cinci ori în carieră jucător
par excellence. De-a lungul timpu-
lui, el a jucat sau antrenat cluburi din
Mexic, Brazilia, Venezuela şi
Canada. Lui Carlos Sandoval i s-a
alăturat Cristian Schuller, de aseme-
nea fost jucător de fotbal în Roma-
nia şi Germania. Absolvent al
Universităţii Babeş-Bolay din Cluj

cu specializare în educaţie fizică,
Cristian şi-a început cariera de pro-
fesor şi antrenor în România, contin-

uându-şi-o cu succes aici.
Cei doi şi-au propus ca prin

intermediul acestui club să con-
tribuie la dezvoltarea fotbalului în
Montreal. Şi până acum, o fac cu
mult succes, căci în fiecare an ei lu-
crează cu peste 400 de jucători, cul-
tivând de la vârste fragede pasiunea
pentru fotbal. Clubul are de altfel
ambiţii pe măsura numelui pe care îl
poartă, căci scopul Real Madridului
canadian este de a avea cele mai
bune echipe regionale în toate di-
viziile: U-8, U-10, U-12, U-14, ju-
venile, bărbaţi, seniori, precum şi
pentru fotbalul feminin.

La ora actuală, clubul are
şase grupe de copii cu vârste
cuprinse între 4-18 ani şi două
echipe de seniori - băieţi şi fete -
numărul celor înscrişi ridicându-se

la 200. Antrenamentele au loc în
două săli de sport: Gym Côte-Saint-
Luc, 7500 chemin Makle, şi la

şcoala Marymount, 5785 ave
Parkhaven, ambele situate în
cartierul Côte-Saint-Luc.

Pe perioada verii, timp de
opt săptămâni, Real Madrid Canada
organizează campuri de vară pentru
copiii între 7 şi 16 ani. Începând cu
29 iunie, 5 zile pe săptămână, între
9:00 şi 15:00, Carlos şi Cristian sunt
pe teren, pregătind speranţele fot-
balului canadian. Ca şi în timpul tu-
turor antrenamentelor pe care le
conduc, şi în timpul campurilor de
vară cei doi pun accent pe întărirea
sănătăţii copiilor şi a capacităţii lor
pentru activitatea fizică şi intelectu-
ală, dezvoltarea corectă şi armo-
nioasă a organismului, formarea
unor multiple cunoştinţe, priceperi şi
deprinderi motrice. Locurile sunt
limitate însă, rezervările trebuie fă-

cute din timp iar cei care
se înscriu înainte de 30
aprilie vor primi cadou
un tricou original Real
Madrid.

Până atunci, din
aprilie până în iunie, câte
o zi pe săptămână în
funcţie de grupele de
vârste, Real Madrid
Canada oferă un program
special destinat jucăto-
rilor de elită care caută
un nivel de competiţie
mai înalt, asta pe lângă
programul de juniori
(minor house league soc-
cer) care în acelaşi inter-
val de timp (aprilie -
iunie) oferă săptămânal
sesiuni de antrenamente
de 30 de minute şi me-
ciuri de 50 de minute.

Dacă doriţi mai multe detalii, îi
puteţi contacta direct pe Cristian
Schuller la 514-316-3024 sau pe
Carlos Sandoval la 450-505-1014.
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Real Madrid Canada

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

Pe scurt
TURCIA VREA SĂ GĂZDUIASCĂ CE 2016

Turcia a confirmat la UEFA dorinţa de a organiza
turneul final Euro 2016, înscriindu-se pe lista ţărilor can-
didate. Ea se va duela cu Italia, Franţa, Norvegia şi Sue-
dia (împreună), care şi-au depus candidatură pentru
Campionatul European din 2016. Scoţia şi Ţara Galilor,
care au luat în considerare o candidatură comună, au
anunţat că se retrag din această cursă.

Decizia finală privind numele ţării gazdă a Euro
2016 va fi anunţată la 27 mai 2010, într-un Comitet Exe-
cutiv al UEFA. Pentru prima dată în istorie, ediţia din 2016
a Campionatului European va avea 24 de echipe, în loc de
16 cum se obişnuieşte acum. Comitetul a subliniat nece-
sitatea ca ţările gazdă să pună la dispoziţie nouă stadioane.

UEFA VA CERE INTERZICEREA TRANSFERURILOR
JUCĂTORILOR SUB 18 ANI

UEFA va prezenta la FIFA şi apoi Uniunii Eu-
ropene o rezoluţie care stipulează că jucătorii cu vârstă
mai mică de 18 ani nu ar trebui să facă obiectul unui trans-
fer internaţional. Această rezoluţie a fost adoptată în tim-
pul reuniunii consiliului strategic al UEFA, care este
formată din reprezentatele tuturor categoriilor fotbalistice
(federaţii, cluburi, ligi şi jucători).

Subliniind că este vorba de o problemă morală şi

etică, Michel Platini, preşedintele UEFA, a declarat că e o
datorie a acestui for internaţional de a proteja tinerii jucă-
tori şi cluburile care îi formează.

CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României a coborât trei locuri
şi se află pe poziţia 20, cu 849 de puncte, în clasamentul
FIFA-Coca Cola pe luna februarie, a anunţat site-ul ofi-
cial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în
preliminariile Cupei Mondiale din 2010 se află pe urmă-
toarele locuri: Franţa - 12 (1004 puncte), Serbia - 36 (708
puncte), Lituania - 52 (573 de puncte), Austria - 88 (393
de puncte) şi Insulele Feroe - 185 (42 puncte). Lider în
clasament se menţine Spania, urmată de selecţionatele
Germaniei şi Olandei. Următorul clasament FIFA va fi dat
publicităţii pe 8 aprilie.

Cristian Schuller şi Juan Carlos Sandoval

Jucătorii care vor reprezenta clubul Real Madrid Canada în competiţiile intercity

Michel Platini, preşedintele UEFA
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OFERTE DE MUNCĂ

Căutam femeie pentru îngrijirea unei
fetiţe de 2 ani şi 4 luni pentru approx. 2
ore pe zi, între 16:30 şi 18:30. Fetiţa tre-
buie luată la 16:30 de la grădiniţă, care e
la 3 staţii de autobuz de casă (pe Côte St-
Luc/Cavendish). 514-476-3150.

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

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

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

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

OFERTE/SERVICII

Avem afacere foarte avantajoasă şi cău-
tam un partener. Nu investiţi bani. Pentru
detalii tel: 514-668-3175.

Electrician în construcţii cu licenţă în
Quebec din 1988, execut instalaţii elec-
trice şi reparaţii. Corneliu, 514-995-8045.

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

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

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

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

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

Următoarea apariţie:
27 martie

(data limită pentru dat
anunţuri:
22 martie)

ÎNCHIRIERI

Cameră de închiriat 370,00$/lună, totul
inclus (telefon, internet). Sunaţi înainte de
10h şi după 19h, tel: 514-342-1448 .

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

Condo de lux, 4 ½, 1000 pi2, Centre Ville
(Crescent), la 100 de metri de staţia de
metrou Lucien L’Allier. Impecabil, fru-
mos, şemineu, garaj, 1650$/lună. Tel:
514-937-7447.

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

Biserica Sf. Apostol Andrei (Laval) vă in-
vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în
fiecare duminică începând cu orele 11:30.
635 boul. des Laurentides (colţ cu Saint
Louis, Laval). Pr. Dan Nicolau: 514-487-
6596.

Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe (Rive

Sud) invită credincioşii la următorul pro-
gram de slujbe: duminica, 9:30-12:30,
utrenia şi Sfânta Liturghie; miercuri, orele
20:00, slujba Sfântului Maslu; sâmbăta,
orele 16:00, slujba vecerniei. Adresa:
2000 boul Marie, Longueuil (Saint-Hu-
bert), J4T 2B1. www.sfgheorghe.com.

Biserica Penticostală Română Église de
Dieu Bethel Roumaine de Montréal, J.J.
Joubain, QC, H7G 4J1. Tel: 450-697-
9469; 514-241-7913. Program slujbe re-
ligioase: joi, 18:00-20:00; duminică,
9:00-12:00 şi 18:00-20:00.

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

MICA PUBLICITATE

GRATUITĂ. Profitaţi!
info@accentmontreal.com

514-690-8831

în este

VÂNZĂRI

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

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

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

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

www.accentmontreal.com

Cum puteţi primi răspuns la
orice întrebare personala?

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

problemelor actuale, totul poate
găsi o cale cu ajutorul Tarotului

doar apelând la Catrinel.
Rezultate garantate.
(514) 618-5627

AUTO

Vând DODGE RAM 1500 4.7l, 212.000
km, an 2002. Preţ 4 750$, negociabil.
Tel: 514-961-3855.

KIA MAGENTIS LX V6 2007 (cumpărată
în septembrie 2006), 2,7 l, 185 cp, 25000
km, excelentă stare, proprietar nefumător,
schimb ulei gratuit la concesionar transfer-
abil noului proprietar, automatic 5 viteze.
15.000$. Motivul vânzării: mutare în Eu-
ropa. Tel: 514-331-2175.

ANUNŢURI



Vineri 13 martie 2009Vineri 13 martie 2009 ■ PAG. 19PAG. 191919 DIVERTISMENT

HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană, pen-
tru că o mişcare mai bruscă ar putea
avea efecte nedorite. Dragoste:

Eliberează-te de amintiri dacă vrei un viitor, tre-
cutul trebuie să rămână la locul lui.  Financiar:
Banii sunt pe un teren mai mult decât satisfăcător,
dar să nu faci excese.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa
sănătăţii, dar nici nu trebuie să faci
imprudenţe, din prea multă în-

credere. Dragoste: Eşti răsfăţat de gesturi de tan-
dreţe şi iubire, exact aşa cum îţi place. Financiar:
Te preocupă unele investiţii prin care confortul tău
de acasă va creşte, dar ţine cont şi de aprobarea
familiei.                  

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces lasă
urme şi asupra sănătăţii. Poţi re-
simţi o oboseală cronică, la care se

mai adaugă şi astenia de primăvară. Dragoste:
Dacă e să fie cineva norocosul astrelor, tu eşti
acela, pentru că apar şanse cu totul speciale de
iubire în calea ta. Financiar: Faci planuri
imense cu bani pe care deocamdată nu îi ai.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul,
aşa că ar fi de dorit să faci ceva pen-
tru a-ţi întări sistemul nervos.

Dragoste: Ţinteşti sus, iar amorul doar de dragul
amorului nu prea intra în socotelile tale actuale.
Financiar: O colaborare mai veche sau o intenţie
de colaborare nefinalizată ar putea să revină.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii cu
băgare de seamă dacă ai afecţiuni
de tip „hiper” (hipertensiune, hiper-

glicemie, hipercolesterolemie. Dragoste: Omul
de alături te-ar putea dezamăgi ori, dacă nu are
calităţi morale ireproşabile, este posibil să facă un
joc lipsit de onestitate.  Financiar: Situaţia atinge
un punct critic care reclamă multă atenţie.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă
de siluetă. Dragoste: Pui mare preţ
pe intimitate, pe senzualitate, fiind

şi excesiv de romantic, de parcă ai fi la începutul
relaţiei. Financiar: Există riscul unei afaceri
proaste, a unui eşec major prin buget, cauzat ori de
ilegalităţi, ori de erori, ori de intenţiile negative
ale unui rival.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună
formă, riscul să te molipseşti de vreo
boală e cam mare, ai grijă pe unde

mergi şi cu cine intri în contact. Dragoste: Nimic
nu pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu. Fi-
nanciar: Dacă cineva îţi este dator, este vremea
să-l mai tragi de mânecă, pentru că nu se va grăbi
să-ţi înapoieze datoria de bună voie.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei
boli şi nu te laşi doborât de niciuna.
Dragoste: Soarele, Mercur, Marte

şi Uranus ocupă casa a V-a a temei tale generale şi
îi favorizează pe plan sentimental în special pe
celibatari. Financiar: Banii sunt în trend ascen-
dent, au de unde veni şi se mai ivesc şi alte ocazii
bune de a-ţi mări veniturile în viitor.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de insom-
nie sau migrenele care nu mai trec
vor zdruncina starea ta de sănătate.

Dragoste: Ţii mult la libertatea ta şi dacă
partenerul nu ţi-o respectă, vei face un pas în fată
şi îţi vei declara sus şi tare independenţa. Finan-
ciar: Cumperi şi vinzi, dai şi primeşti, iar ofertele
sunt generoase! 

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Energia ta este la vârf.
Totuşi, ai grijă la alimentaţie.
Dragoste: Nimic nou în viata ta

sentimentală, te mulţumeşti cu ceea ce ai, fără
prea multe pretenţii. Financiar: Ţi se fac prop-
uneri care vor aduce venituri bune, merită să le
dai curs imediat, fără să stai pe gânduri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de
vitalitate şi energie (ai cât pentru
trei!), ci de imprudenţă, excese şi

acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte în
cuplu, conflictele se încing de la te miri ce, de
parcă aţi fi amândoi în competiţie. Financiar:
Sunt şanse în carieră şi afaceri, dar funcţionează
doar atâta timp cât ai măsură şi nu rişti.                                                                                                                                                                               

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în
pielea ta, degaji o anume energie
care îşi trage seva din starea ta bună

de sănătate. Dragoste: Dacă stai şi aştepţi,
cuminte, ca celălalt să te remarce, aştepţi degeaba.
Financiar: Banii vin, ba chiar te poţi trezi cu
sume restante de anul trecut, care abia acum ajung
la tine.

Efectuez produsul tuturor numerelor impare cuprinse între 1 şi 1994. Care este cifra unităţilor pro-
dusului obţinut ?
A) 1    B) 3    C) 5    D) 7    E) 9                                             

2. Un cub pictat în roşu a fost tăiat în 125 de cubuleţe identice. Câte din ele nu au nici o faţă roşie?
A) 25    B) 27    C) 39    D) 45    E) 86                                  

3. Dacă scriu numerele întregi de la 1 la 1000, de câte ori scriu cifra 5?
A) 110    B) 331    C) 555    D) 100    E) 300                                             

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de
18 martie 2009 inclusiv. Câştigătorilor (2) li se vor oferi câte două bilete V.I.P. la Salon Na-
tional de l’habitation, care va avea loc între 20 şi 29 martie la Place Bonaventure. Biletul aco-
peră intrarea, vestiarul şi o degustare de bere Boris sau Boris Cool.

Soluţiile concursului din numărul trecut
1.  A, imposibil            
2.  E, 5                                                                                        
3.  B, 145             

În urma tragerii la sorţi, câştigătoarea este Ana-Maria Dumitru.

CCOONNCCUURRSS

BBAANNCCUURRII
☺ Gheorghe: Bă, Ioane, ţie îţi plac fe-
meile grase?
Ion: Nu. 
Gheorghe: Ţie îţi plac femeile cu fundu’
mare?
Ion:  Nu, mă.. 
Gheorghe: Ţie îţi plac femeile cu celulită
aşa, pe picioare?
Ion: Nu, mă. 
Gheorghe: Atunci de ce te culci mă, cu
nevastă-mea??!

☺ Un tânăr îşi prezintă logodnica
părinţilor. La masa, tipei îi vine să facă un
pârţ. După câteva secunde se simte un
oarecare miros. Socrul mare spune: 
-Lăbuş! 
Fericită fata că viitorul socru a dat vina pe
câinele de sub scaunul ei, îi vine inima la
loc. Peste câteva minute mai trage una şi
tatăl băiatului spune mai nervos: 
- Lăbuuuş, ai grijă!
Absolvită de griji, fata mai trage una, la
care vine replica:
- Lăbuş! Pleacă de acolo c-o să facă pe
tine!

☺ Într-o zi se duce iepuraşul la aprozar:
Protocale aveţi? 
Vânzătoarea răspunde: Se spune porto-
cale, nu protocale şi nu avem.
A doua zi, iepuraşul la aprozar: Protocale
aveţi?
Vânzătoarea: Portocale, nu protocale şi nu,
nu avem. Dacă mai vii să întrebi de porto-
cale, îţi bat urechile în cuie.
A treia zi iepuraşul la aprozar: Ciocan
aveţi?
Vânzătoarea: Nu.
Iepuraşul: Cuie aveţi?
Vânzătoarea: Nu.
Iepuraşul: Da’ protocale?

☺ La un bar, discută două blonde trecute
de prima tinereţe:
- Vezi pe cei doi bărbaţi de-acolo? Ei bine,
cel din dreapta e soţul meu, cel din stânga
e amantul meu.
- Ce ciudat... La mine e exact invers!

☺ Doi nebuni (şi ardeleni) merg prin pă-
dure, bucurându-se de răcoarea pe care le-
o oferă aceasta. La un moment dat, unul
vede o puşcă. O ridică şi mirat, îl întreabă

pe celălalt:
- Mai, ce-o fi asta? şi se uită pe ţevi. 
Al doilea se apucă şi mângâie arma între-
bându-se ce-o fi. Îi spune primului:
- Uite, am găsit aici ceva şi se mişcă… 
Apăsă pe trăgaci şi cel care se uita pe ţevi
cade desfigurat. La care al doilea intrigat: 
- No', amu', de ce faci faţa asta, că şi eu m-
am speriat..

☺ Un preot catolic, unul ortodox şi un
rabin discută gestionarea banilor primiţi
de la credincioşi. Preotul catolic:
- Eu am o metodă foarte eficientă: trag o
linie cu creta pe jos şi arunc banii în aer.
Ce cade în stânga e pentru Dumnezeu şi
Biserică, ce cade în dreapta e pentru mine.
Preotul ortodox:
- Eu desenez pe jos un cerc. Banii îi arunc
în sus şi ce cade în cerc e pentru Dum-
nezeu şi Biserică, ce cade în afară e pen-
tru mine.
Rabi:
- La mini e cel mai simplu: eu arunc banii
în sus, Dumnezeu opreşte ce-i trebuie, ce
cadi înapoi e pentru rabi.

☺Care este diferenţa dintre un bancher şi
o pizza mare? 
- Cu pizza mare lângă tine nu mori de
foame. 

☺ De ce nu se mai uită agenţii imobiliari
pe geam dimineaţa la lucru? 
Pentru că nu ar avea ce face după-masă!

☺Un om mascat şi înarmat cu o puşcă
intră într-o bancă din SUA: 
- Nu vreau bani, vreau să vi-i împrumu-
taţi unii la alţii!

☺Nevasta unui ardelean vrea să dea di-
vorţ. Ajunşi în faţa judecătorului, ea
spune:
- De 10 ani suntem căsătoriţi şi încă nu
am făcut dragoste.
Judecătorul, mirat, îl întreabă pe ardelean:
- Bă, tu ori nu vrei, ori nu poţi, ori nu ştii.
Ardeleanul răspunde:
- De putut, pot, de vrut, vreau, şi de ştiut,
ştiu. Dar nu văd de ce atâta grabă...

☺ Culmea notariatului: să faci o copie le-
galizată după un act sexual.

SSUUDDOOKKUU
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