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Scăderea treptată a preţului benzinei începută din
luna iulie nu a reuşit să stopeze creşterea inflaţiei. Mai
mult, evoluţia preţurilor indică faptul că este foarte
posibil ca până la sfârşitul anului puterea de
cumpărare a canadienilor să se reducă simţitor.
TATIANA NICULESCU
Accent Montreal

Indicele preţurilor de consum a crescut cu 0,3% în
perioada iunie-iulie, aducând rata anuală de inflaţie la 3,4%,
o cifră neatinsă în ultimii cinci ani, după cum indică Statistique Canada. Preţurile la alimente au crescut şi ele destul
de rapid. În februarie, creşterea anuală a acestora se situa la
doar 0,2%; în iulie, cifra a ajuns la 3,7%, chiar şi cu intrarea
pe piaţă a legumelor locale.
În magazine, de un an deja, preţurile îşi continuă
ascensiunea în ciuda concurenţei pe care Wal-Mart o face
marilor lanţuri de desfacere a produselor alimentare. Doar
la categoria produselor de panificaţie plătim cu 13,2% mai
mult, iar la paste preţurile s-au „îngrăşat” cu 39,6%.
Factura de încălzire şi electricitate creşte şi ea
destul de repede, chiar dacă doar peste câteva luni vom începe să-i simţim efectele. Progresia anuală era menţinută la

2,4% la începutul acestui an, însă în iulie aceasta s-a accelerat la 12,3% datorită unei creşteri neobişnuite, de 8,8%, a
preţului la gaz natural, o sursă de energie foarte utilizată în
afara Quebecului. Nici transportul în comun nu mai e la fel
de ieftin ca altădată. Dacă în cazul companiilor aeriene
scumpirea kerosenului ne-a obişnuit deja cu preţuri exorbitante, din ianuarie 2009, când se va face ajustarea anuală a
preţurilor în acest sector, vom cheltui mai mult pentru
biletele şi abonamentele de transport în comun. Creşterea
acestora atinge deja 10,1%.
Hainele şi pantofii ne aduc veşti semi-bune,
deoarece sunt încă mai ieftine ca anul trecut, însă foarte
probabil nu pentru mult timp, căci în ciuda soldurilor de
vară, preţurile au început să urce în ultimele două luni.
Sosirea colecţiilor de toamnă-iarnă nu va face decât să accelereze această tendinţă. Aprecierea dolarului canadian nu
va mai avea un rol de jucat căci ţările asiatice furnizoare se
luptă deja cu o inflaţie galopantă. Preţul produselor informatice este şi el încă mai mic decât cel din 2007, dar Statistique Canada informează că este vorba de cea mai slabă
scădere din ultimii cinci ani.
Chiar dacă nu cumpărăm maşini în fiecare zi,
preţul lor cântăreşte mult în compoziţia indicelui preţurilor
de consum, frânând cursa acestuia. În scădere de 8,9%, sectorul respectiv n-a mai cunoscut o aşa descreştere de mai
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bine de jumătate de secol. Şi totuşi, de cinci luni vânzarea de
vehicule noi merge tot în jos, căci deşi e mai ieftin să
cumperi o maşină, să o ai e mai scump, cu atât mai mult cu
cât primele de asigurare nu se prea ţin pasul cu preţurile
scăzute ale maşinilor.
Cu alte cuvinte, dacă nu conduceţi, nu aveţi ipoteci
şi nu mâncaţi alimente proaspete sunteţi nişte norocoşi, după
cum afirma ironic Avery Shenfeld, economist la CIBC Pieţe
mondiale. Punctul său de vedere vine în contradicţie cu cel
al mai multor alţi economişti care consideră ca presiunile inflaţioniste vor diminua odată cu scăderea preţul petrolului, al
gazului şi cu încetinirea creşterii economice. Socotelile lor
nu s-au prea potrivit însă cu situaţia internaţională recentă
care a făcut ca preţul aurului negru să crească alimentat de
tensiunile ruso-americane legate de Georgia, arătând cât de
instabil şi greu de prevăzut poate fi acesta câteodată.
Optimiştii privesc spre progresia indicelui de referinţă al Băncii Canadiene, care timp de patru luni la rând a
rămas fixat la 1,5%. Aceştia concluzionează ca odată inflaţia
stăpânită, indicele preţurilor de consum se va îndrepta spre
cel de referinţă, permiţând astfel Băncii Canadiene să se concentreze mai mult asupra riscurilor care pândesc creşterea
economică.
tatiananiculescu@accentmontreal.com
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Muncă. Taxe, taxe,
taxe. Linişte.

Quebec-ul nu se mândreşte doar cu
energia electrică pe care o trimite devoratorului de kilowaţi din sud. Mai are ceva.
Producţia proprie de marijuana. Şi ea pleacă
în cantităţi uriaşe spre SUA. E pe locul doi la
exporturi.
SORIN ION
Accent Montreal

Afli asta din prima zi de muncă de
la noii colegi. O fumează fiind mândri că e
printre cea mai bună iarbă din lume. Ciudat,
pentru că e crescută într-o ţară unde căldura
durează doar vreo două luni. În rest? Iarnă.
Sau luni care te duc spre iarnă. Deci frig. Alt
lucru pe care-l afli din prima zi de muncă.
Toţi îţi spun acelaşi lucru. Imediat cum aud
că nu ai prins încă iarna în Quebec, eşti
atenţionat, ţi se spune că o să te îmbraci cu
mii de haine, o să-ţi pui în picioare cei mai
călduroşi bocanci şi tot o să-ţi fie frig. Le zici
întâi că eşti din România, deci ai mai văzut
ierni, friguri, geruri pătrunzătoare. Aţi auzit
de Bobotează? Apoi le spui că vei pleca la
Miami să petreci sezonul acolo. Ţi se
răspunde simplu că iarna e aşa de grea că nici
să pleci spre sudul călduros nu o să poţi.
Râzi. Şi o să râzi sigur şi după. Treci peste
„fumuri”, treci peste „frig” şi-ţi aduci aminte că ai ajuns la muncă destul de lejer. Mai
uşor decât ţi se spunea. Greu de găsit, trebuie
să ai cunoştinţe, să ai noroc. Auzeai mereu
acelaşi lucru. Ai trimis câteva CV-uri pe net,
ai aplicat la câteva oferte pe care le-ai găsit în
ziare şi te-ai dus la interviuri. Munci plătite
între 9.50 şi 12 piasse pe oră. Reuşeşti să
prinzi un loc pe 9.50 pe oră. Nu înţelegi

nimic. 9.50 pe oră? Net? Cât e net-ul? 1300.
Pe lună. Cam puţin, te gândeşti, la câte ai de
vizitat, la câte ai de cumpărat. Vei rezolva lucrurile continuând să cauţi. Dar înainte de
toate trebuie să acumulezi experienţă canadiană. Experienţă canadiană! Da. Că aici se
munceşte altfel. De la dreapta la stânga nu de
la stânga la dreapta! Treci peste... Mai trebuie să-ţi cumperi nişte pantaloni pentru că
blugii sunt interzişi la locul de muncă.
Denim! Pe aici nu se trece! Şi cu şapca, la
fel, n-ai voie. În schimb, să vii gras, umflat,
sau cu hijab în cap, nicio problemă. Ciudată
lume! Frumoasă discriminare. Po-zitivă.
Treci peste... Bine că merge cu reiaţi.
Odată cu primul salariu... Nu, nu de
la prima chenzină, pentru că ai luat bani doar
pentru o săptămână de lucru. După al doilea
„fluturaş”, când ai primit banii pentru juma’
de lună, afli un lucru: cu cât creşte suma pe
care trebuie să o vezi în cont, cresc şi taxele
pe care trebuie să le laşi. Îţi vine să nu vrei
mulţi bani că parcă îi dai pe toţi celor două
guverne, provincial şi federal. Simţi că doar
munceşti pentru a plăti taxe. Doar pentru
atât. Dar, cu toate astea, taxele sunt mai mici
ca în România şi în plus parcă banii sunt
folosiţi pe ceva. Nu ştii exact pe ce, dar simţi
că vezi asta în jurul tău.
Totuşi eşti bine. Pentru că în cap ţiau rămas cuvintele lui Lucian Bute, un boxer
care câştigă sute de mii de dolari pe an, dar
încă nu s-a rupt de realitate. „Diferenţa dintre Canada şi România nu e prea mare. Dar
vine exact de acolo de unde doare mai tare,
de la salariu. Nu e foarte greu să ajungi să
câştigi 2.000 de dolari pe lună, nu trebuie să
fii om de ştiinţă. O familie, din 4.000 de
dolari, are ce mânca, are cum să-şi plătească
nişte rate şi să plece în vacanţe prin Mexic,
Cuba sau Republica Dominicană”. Pare liniştitor!
sorinion@accentmontreal.com

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

Puteţi fi prezenţi şi pe piaţa din Toronto sau Edmonton printr-un simplu telefon la
redacţia ACCENT Montreal.

514-667-3920 sau pub@accentmontreal.com
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VelaShape™ - o siluetă de invidiat
4

VelaShape™, unul dintre cele mai bine păstrate
secrete ale Hollywood-ului, vă stă acum la dispoziţie la

Salonul Milada.

VelaShape™ este secretul folosit de foarte multe
vedete care doresc să-şi remodeleze cu succes formele
corpului.

www.accentmontreal.com

pentru VelaShape™ participă la îmbunătăţirea calităţii
pielii şi facilitează difuzia eficientă şi sigură a căldurii.
Efectele acestui tratament sunt creşterea arderilor metabolice, un mai bun drenaj limfatic şi o reducere vizibilă a
ţesutului gras.

VelaShape™ înseamnă:

■ o piele mai întinsă, mai sănătoasă, mai netedă, fără
celulită;
■ o remodelare vizibilă a zonelor tratate, constând în
micşorarea evidentă a circumferinţelor respectivelor zone
(coapse, fese, abdomen şi talie).
Un studiu clinic arată o reducere variind între 1
- 7.2 cm a circumferinţei coapselor.
Cu VelaShape™ este foarte uşor să aveţi un corp
de invidiat, să vă îmbunătăţiţi stilul de viaţă şi, mai ales,
să vă simţiţi mai bine în propria piele!

Zonele care pot fi tratate cu
VelaShape™

VelaShape™ este o procedură non-chirurgicală
fără riscuri, fără durere şi extrem de eficientă în ceea ce
priveşte remodelarea corpului şi diminuarea celulitei.
Zonele corpului care pot fi tratate cu VelaShape™ sunt
coapsele, talia - „mânerele dragostei” - fesele şi abdomenul.

Ce este VelaShape™?

Cum funcţionează
VelaShape™?

VelaShape™ are la bază tehnologia Elōs™ Technology, o combinaţie de frecvenţe radio bipolare, raze infraroşii şi o metodă mecanică de masaj, combinaţie care
emană o căldură concentrată atât către straturile profunde
cât şi către cele superficiale ale dermei. Această căldură
are ca rezultat remodelarea sigură, eficientă şi rapidă a
corpului, fără a fi necesară o perioadă de recuperare.
Masajul mecanic cu ajutorul bilelor special concepute
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domen şi talie).

Tratamentul VelaShape™
împotriva celulitei
Ce este celulita?

Celulita sau „coaja de portocală” apare, de obicei, când nivelul hormonilor de reproducere se modifică
(la pubertate, în timpul sarcinii, în preajma menopauzei,
precum şi în cazul femeilor care iau pilule contraceptive).
Apare foarte uşor şi dispare foarte greu. De asemenea,
proasta circulaţie a limfei - datorată lipsei de exerciţiu
fizic sau retenţiei de lichid - poate duce şi ea la apariţia
celulitei. Aceasta este explicaţia că unele femei, deşi nu
sunt supraponderale, au totuşi celulită. Celulita apare în
special pe şolduri, coapse şi fese şi este una dintre cele
mai mari probleme estetice ale femeilor, estimându-se că
aproximativ 80% dintre femeile cu vârsta de peste 20 de
ani, indiferent de greutate sau construcţie corporală, sunt
afectate de celulită.

Tratamentul VelaShape™ împotriva
celulitei

VelaShape™ are la bază tehnologia Elōs™ Technology, o combinaţie de frecvenţe radio bipolare, raze infraroşii şi o metodă mecanică de masaj, care emite o
căldură concentrată, menită să „topească” ţesutul adipos.
Pe lângă rezultatul estetic al tratamentului - constând în
reducerea vizibilă a celulitei, veţi observa, de asemenea,
şi o creştere a arderilor metabolice, un mai bun drenaj limfatic şi o diminuare a ţesutului gras.
Tratamentul cu VelaShape™ este sigur, eficient, lipsit de durere şi nu necesită perioadă de recuperare - vă puteţi întoarce la familie, la prieteni sau la
serviciu imediat după tratament. Singura diferenţă va
fi aceea că vă veţi simţi mai frumoasă şi mai plină de
energie!

VelaShape™… şi veţi fi invidiată!
VelaShape™ este singura metodă non-chirurgicală de remodelare a corpului aprobată de FDA (Food and
Drug Administration, USA). De asemenea, este primul
tratament anti-celulită ce are la bază revoluţionara
tehnologie Elōs™ Technology, care ajută la obţinerea şi la
menţinerea unui corp cu forme frumoase, de invidiat.
VelaShape™ are efecte spectaculoase, motivul
principal fiind acela că tratează toate straturile pielii, atât
pe cele adânci, cât şi pe cele de suprafaţă. Rezultatele sunt
o reducere vizibilă a ţesutului gras, a circumferinţelor şi,
bineînţeles, a neplăcutei celulite. VelaShape™ este un
tratament lipsit de durere care nu implică o perioadă de
recuperare inactivă. Altfel spus, nu trebuie să vă abateţi în
niciun fel de la activităţile dumneavoastră cotidiene. Veţi
observa cum după aproximativ 4 şedinţe de tratament,
corpul dumneavoastră va începe să ia forma pe care o
doreaţi… şi nu veţi fi singura care va observa acest lucru!
VelaShape™ prezintă numai avantaje: confort
sporit, zero durere, satisfacţia de a avea silueta dorită şi o
încredere în propria persoană cum n-aţi mai avut niciodată.
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VelaShape a fost prezentat la D. Phil, Rachel Ray
şi Fox & Friend.

4349 Clark
(colt cu
Marie-Anne)
Montreal
H2W 1X2

Orar
Luni – Vineri 9:30 - 21:00
Sâmbătă
9:30 - 17:00

Avantajele VelaShape™

VelaShape™ este singura metodă non-chirurgicală de remodelare a corpului şi diminuare a celulitei
aprobată de FDA. Lipsită de durere, sigură şi eficientă,
VelaShape™ vă aduce silueta dorită în aproximativ 6-8
tratamente. Veţi arăta şi, mai ales, vă veţi simţi mai tânără
şi mai în formă… şi nu veţi fi singura care va observa
acest lucru!
La majoritatea pacienţilor, rezultatele se văd
gradual pe parcursul tratamentului: o piele mai întinsă,
mai netedă, fără celulită, precum şi o micşorarea evidentă
şi o remodelare vizibilă a zonelor tratate (coapse, fese, ab-

Vorbim franceza şi engleza.
Consultaţie gratuită.
Cu rendez-vous.

(514) 725 8275
www.milada.com

ADQ şi reforma sistemului şcolar
Quebec

5

Conflictul izbucnit acum câteva săptămâni în Montreal-Nord este rezultatul unui sistem şcolar deficitar,
afirmă Mario Dumont, şeful opoziţiei oficiale din
Quebec.
SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Pentru a evita ca astfel de drame să se reproducă,
Mario Dumont susţine că trebuie mai multă disciplină în
şcoli, că este indicat să se introducă uniformele şi ca tre-

buie consacrate mai multe resurse pentru activităţile
paraşcolare. În opinia sa, un adolescent care beneficiază de o bună încadrare şcolară, are mai puţine
şanse de a face parte dintr-o gang de rue. Dumont
afirmă că există o legătură clară între evenimentele
petrecute pe 10 august în Montreal-Nord, declanşate
ca urmare a morţii tragice a tânărului Fredy Villanueva, împuşcat de poliţişti, şi procentajul ridicat
de abandon şcolar în mediile defavorizate. Astfel,
răzmeriţele care au inflamat acest cartier al oraşului
nu se pot disocia de eşecul din cadrul învăţământului.
Argumentul lui Dumont favorizează o disciplină mult mai strictă în şcolile publice şi portul
uniformei care, în opinia sa, poate influenţa pozitiv
rigoarea şi disciplina din instituţiile de învăţământ. Vocea
sa nu e singură, deputata din La Prairie, Monique RoyVerville, fiind de asemenea de părere că uniformele sunt
binevenite, reducând diferenţele de clasă socială.
Dacă va veni la putere un guvern ADQ-ist, Dumont promite să mărească personalul destinat ajutorării
elevilor în dificultate. Investiţiile în infrastructurile sportive
şi activităţile paraşcolare vor creşte, toate cu scopul de a
dezvolta un sentiment de apartenenţă al tinerilor faţă de
şcoala pe care o frecventează. În opinia exprimată de acest
partid, lupta împotriva grupurilor de stradă este insuficientă. Quebecul ar trebui să creeze o echipă de forţe
poliţieneşti destinată combaterii acestui fenomen, după
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Maşini de pompieri incendiate în Montreal-Nord

modelul Carcajou utilizat împotriva motarzilor criminali.
Aceste propuneri, dacă ar fi aplicate, ar avea în
mod sigur efecte benefice asupra mediului şcolar. Mario
Dumont susţine însă că pentru a insufla acea mândrie de a
aparţine unei şcoli, unui colectiv de elevi, exemplul american este cel de urmat şi aici, în Quebec. Dacă şeful ADQist îşi menţine părerea şi consideră că modelul american
trebuie importat în Quebec, ne-am cam lămurit şi cu planurile măreţe ale acestui partid: în 2006, după mai bine de
un deceniu de reforme privind sistemul şcolar, aproape 1
din 3 elevi americani nu a absolvit şcoala secundară, conform unui studiu efectuat de Editorial Projects in Education (EDE) Research Center.

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

simonapogonat@accentmontreal.com

CĂTĂLIN DAN - DIRECTOR GENERAL (PDG)
Str. Smârdan Nr.7, etaj 1,Sector III, BUCUREŞTI
tel: +40.21.311.6245, fax:+40.21.311.6246, cel: +40.745.700.429
MONTREAL 514-937-7447 e-mail: office@pronovi.eu

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

Ultracentral - Bulevardul Libertăţii
(la fântâni - Casa poporului)
Apartament 3 camere cu 2 dormitoare,
etaj 4 din P+8
Calitate-lux, renovat la nivel occidental,
aer condiţionat.
260.000 euro

este o societate canadiano-română
care se ocupă cu reprezentarea intereselor imobiliare ale clienţilor săi
(români şi/sau străini) şi în România
prin servicii incluzând cumpărări,
vânzări, transferul la cerere a
fondurilor realizate, cât şi
închirieri, investiţii,
dezvoltări.
În principal, membrii comunităţilor
româneşti din străinătate (Canada,
SUA, Spania, Italia, Australia) apelează la serviciile noastre, în vederea
rezolvării
chestiunilor lor imobiliare din
România.
Am fi bucuroşi să vă putem sprijini în
rezolvarea
intereselor dumneavoastră
imobiliare, dacă bineînţeles, doriţi să
apelaţi la serviciile
noastre.

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

PRO NOVI
IMMO
Cătălin DAN şi echipa

cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU

Eterna şi fascinanta Românie
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Pe gaura cheii

Calendare sexy pentru poliţişti

Sindicatul Pro Lex al
poliţiştilor din România a venit cu
o idee genială şi anume aceea de a
ajuta poliţiştii să scape de stres.
Vreţi să ştiţi care e năstruşnica
idee? Ei bine, sindicatul a conceput
un calendar sexy pentru poliţişti. În
fapt este vorba de pozele a trei fotomodele, îmbrăcate în uniformă şi
surprinse în
poziţii care
mai de care
mai „sexy”. Manechinele au primit
din partea sindicatului câte 100 de
lei pentru şedinţa foto.
Ideea în sine nu e rea dar
fotografiile îmi aduc aminte de o
glumă care circula mai de mult:
„când putem spune că la chinezi se
transmite un film sexy? Când personajele sunt descheiate la primul
nasture de sus”. Cam aşa sunt şi fotografiile din calendar,
arată mai mult a prezentare de modă. Şi să nu uităm faptul că la chioşcurile din România găseşti materiale ,,antistres” câte vrei.

Numărul divorţurilor în creştere

Stresul, nervozitatea, oboseala, problemele zilnice, reprezintă unii din factorii care duc la neînţelegerile
din cuplu şi la divorţ. Statisticile arată că numărul căsătoriilor este în scădere iar cel al cazurilor de divorţ creşte
rapid. Pe plan naţional, în luna mai 2008, s-au înregistrat
13.354 de căsătorii şi 3.519 divorţuri. Oare care să fie
cauza? Relaţiile dintre oameni s-au deteriorat atât de mult,
a crescut numărul căsătoriilor din interes sau actul de
căsătorie numai prezintă interes şi s-a trecut şi în România la metoda modernă de concubinaj?

Exportul românesc pe mâna
străinilor

Nimeni nu contestă binefacerile aduse de firmele
cu capital străin economiei româneşti. De cele mai multe
ori ele au venit nu numai cu un aport substanţial de capi-

accentmontreal.com

tal ci şi cu nume cunoscute în lume, nume care garantează
seriozitatea şi priceperea managerilor acestora. Problema
este că aceste firme au devenit tot mai multe iar cele
româneşti, încetul cu încetul, îşi pierd urma. În judeţul
Caraş-Severin de exemplu, funcţionează 1.102 societăţi
comerciale cu capital străin, cele mai multe fiind din Germania, Austria şi Italia, în domenii precum prelucrarea
lemnului, transporturi, construcţii şi fabricarea articolelor
de îmbrăcăminte. Societăţile care efectuează operaţii de
prelucrare a lemnului şi cele care fabrică confecţii au făcut
ca exportul să crească la peste 200 milioane lei, depăşind
valoarea importului.
La întrebarea „oare ce fac firmele cu capital autohton, unde sunt acestea?” multe voci spun că-şi merită
dispariţia de pe piaţă, deoarece managerii români nu ştiu
încă ce înseamnă a fi concurenţial, prestând servicii de
slabă calitate, arătând neseriozitate, etc. Păcat!

Suntem în UE dar nu şi cu
nivelul salariilor

Oare de ce românii încă aleg să muncească în
străinătate, când pe siturile forţelor de muncă româneşti se
găsesc atâtea locuri vacante scoase la concurs? De foarte
multe ori nu se prezintă nimeni să le ocupe. O persoană
proaspăt ieşită de pe băncile facultăţii care şi-a găsit un
loc de muncă bun, poate avea un venit lunar de 1000-1500
de lei, ceea ce ar însemna o sumă între 400-500 de euro.
Un medic specialist are un salariu de 1500 de lei, cei mai
norocoşi fiind cei de la medicina legală, nu foarte mulţi,
ale căror salarii pornesc de la 3000 de lei şi pot ajunge la
4000 dacă fac gărzi. În Italia în schimb, un îngrijitor de
persoane vârstnice primeşte în jur de 650 de euro pe lună,
cu cazare şi hrană de obicei asigurate.
Cred că răspunsul la întrebarea pusă mai sus e
asemănător titlului melodiei de succes a grupului Holograf: ,,Banii vorbesc”.

Piaţa muncii din România va fi
invadată de asiatici

Studiile arată că cei mai mulţi muncitori străini
care lucrează actualmente în România provin din China,
Bangladeş, Republica Moldova şi Ucraina. Domeniile în
care aceştia sunt angajaţi sunt de obicei construcţiile, industria confecţiilor şi comerţul. Criza acută de forţă de

Într-un Quebec plin de accente
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muncă - de circa 100 de mii de persoane - face ca multe
unităţi economice să recurgă la muncitori proveniţi din
alte ţări. La sfârşitul anului trecut, după cum arată statisticile Oficiului Naţional de Imigrări, au fost înregistraţi
65 de mii de străini care muncesc în România, cu 12 mii
mai mulţi ca în anii precedenţi. Pentru acest an, oficiul a
fost deja autorizat să elibereze 10 mii de permise de
muncă. Ca şi în cazul românilor plecaţi la muncă în afara
graniţelor ţării, străinii veniţi să muncească în România
vin pentru salarii mai bune. De exemplu, salariul mediu
net în industria confecţiilor este de 300 de euro, de cinci
ori mai mult ca în Bangladesh. Trebuie să ne obişnuim cu
ideea, asta e realitatea.

Ce se întâmplă cu Craiova pe
care o ştiam?

Craiova a fost împânzită în noaptea de 26 spre
27 august de nici mai mult,
nici mai puţin de 600 de
poliţişti care au patrulat până
la ziuă pentru a potoli
spiritele încinse şi a asigura
siguranţa publică în urma
asasinatului lui Mihai Pârvu
(41 de ani), zis şi Caiac, liderul lumii interlope din zonă.
Caiac a fost împuşcat în cap în urma unei partide nocturne
de poker unde se pare că tocmai câştigase 50.000 de euro.
Suspectul principal, Marian Mavriche (31 de ani), a fost
păzit pentru propria securitate de opt agenţi plasaţi la intrarea salonului şi la poarta Spitalului Judeţean de Urgenţă. Poliţiştii au fost mandataţi să asigure şi protecţia
familiei acestuia contra răzbunărilor de tip mafiot. Pe la
locuinţa victimei s-au perindat curioşii de rigoare, locatarii obosiţi care nu au mai putut parca în zonă,
limuzinele ce i-au adus pe maneliştii care au cântat la înmormântare şi foştii tovarăşi, „frăţiorii” lui Caiac. O anchetă a Poliţiei şi Procuraturii e deja în desfăşurare.
„Lăsaţi-ne să lucrăm, să ne facem treaba! Mai avem de
făcut expertize, se lucrează, nu putem obţine toate răspunsurile chiar atât de repede” a declarat Gheorghe Stoian,
prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.
Mihai Pârvu

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

face diferenţa

Scenariul georgian
şi Transnistria
7

În Caucaz s-a încins o criză îngheţată de
prea mult timp. Războiul devenit
fierbinte din Osetia de Sud a mizat de la
început şi până astăzi pe factorul confuzie şi diversiune, pentru a se arăta şi
mai sinistru.
TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Georgia, cea care a provocat spargerea abcesului, pretinde că Rusia şi-ar fi
masat trupele inclusiv în afara Abhaziei şi
Osetiei de Sud, şi că acum decizia politică a
Moscovei de a recunoaşte republicile separatiste are un suport militar. La Consiliul European, unde urmează să se dezbată în
curând acest dosar
Mihail Saakaşvili
încărcat şi plin de învăţăminte pentru viitor,
liderul cel mai aşteptat
este, fără îndoială, Mihail Saakaşvili. El declara însă recent presei
germane că se teme ca,
venind la Bruxelles, să
nu-şi piardă dreptul de
a se întoarce în ţară, prin închiderea spaţiului aerian georgian de către Rusia.
Forţele ruse minimalizează succesele campaniei în republicile separatiste,
practic în Georgia. Dincolo de diversiune,
este clar că dacă va fi fost o campanie a
Georgiei pentru readucerea republicilor separatiste la matcă, aceasta a eşuat. Nici comunitatea occidentală nu pare dispusă a mai
deschide un front de luptă în Caucaz, lângă
cel din Afganistan.
Situaţia separatismului georgian
trebuie să se aşeze (într-un sens sau altul)
până la sfârşitul anului, când se va relua în
discuţie aderarea Georgiei la NATO. Preşedintele Mihail Saakaşvili, reconfirmat în
funcţie anul acesta, are nevoie să îşi îndeplinească rapid promisiunea de garantare a
unităţii teritoriale a Georgiei, promisiunea de
bază a campaniei sale electorale din 2004.
Dacă nu o va îndeplini, campania sa pro-

International

NATO va rămâne proDmitri Medvedev
babil apă de ploaie, iar
viitorul său va fi mai
mult decât incert. Înclin să cred că pe caucazieni
nici
nu-i
tentează cu adevărat
ideea
aderării
la
NATO. Şi preşedintele
rus, Dmitri Medvedev,
instalat în această primăvară, avea nevoie de
o criză în care să se dovedească un bun manager al problemelor de securitate. El s-a
arătat în trecut un bun manager în domeniul
economic (preşedinte al consiliului de administraţie la Gazprom până anul trecut când
a devenit candidatul oficial pentru Kremlin),
în schimb pentru rezolvarea problemelor de
securitate internaţională, ruşii îi acordă încă
mai mult credit lui Vladimir Putin, chiar
dacă acesta a trecut în fruntea Guvernului.
Scenariul pare a se repeta la Moscova: şi fostul preşedinte a avut nevoie, în 1999 după ce
i-a succedat lui Boris Elţîn, de escaladarea
unui conflict - cel din Cecenia, - pentru a se
dovedi un lider de „mână forte”. Medvedev
nu a folosit în aceeaşi măsură „conflictul
său”, precum se vede până acum.
Preşedintele României Traian Băsescu face din nou pe oracolul, afirmând
ritos la două zile distanţă, că în Republica
Moldova nu se va putea repeta scenariul
georgian, apoi la fel de convingător că sunt
îndeplinite toate condiţiile tehnico-militare
pentru repetarea scenariului georgian în
Transnistria, lipsesc doar cele politice. Evident că nu se întrevede repetarea scenariului, din cel puţin din două motive pe care
preşe-dintele nu le mai spune: mai întâi Abhazia şi Osetia de Sud au o istorie a autonomiei mult mai îndelungată decât
Transnistria, apoi la Chişinău este la putere
un preşedinte supus Moscovei, care a tratat
cu separatiştii. Ţintele viitoarelor scenarii
georgiene se desenează, totuşi, pe harta CSI.
tudorlavric@accentmontreal.com

SEARĂ DUHOVNICEASCĂ
Miercuri, 3 septembrie, ora 18:30

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor ARCOLA, Comitetul Cultural, Părintele Diacon şi Preotul Paroh au plăcerea să vă invite, miercuri, 3 septembrie 2008, orele 18:30 la biserica noastră, situată la
adresa de mai sus, la o Seară Duhovnicească care se va desfăşura
după următorul program:
a.
Acatist
b.
Conferinţa Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu „Ortodoxia Românească
din America. Istoric, situaţie actuală, perspective.”, urmată de discuţii.
Preotul va fi prezent cu o jumătate de oră înainte pentru spovediri.
Intrarea liberă. Toţi românii sunt bineveniţi.
Vă aşteptăm cu drag!

Consiliul Parohial
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CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

celular: (514) 823 8772
birou: (514) 937 7447

premiatã

CLUB
100% OR

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

Dacă dvs. sau
un prieten aveţi
intenţia de a
cumpăra o proprietate (rezidenţială, duplex, triplex, bloc de NOU !!!
locuinţe sau comercială) ar fi AHUNTSIC, Prestigiosul sector Bois-de-Saraguay
5 dormitoare + birou, 3 sali de baie. Foarte elegant
bine să stăm de vorbă.
Pret: 589,000$

NOU !!!
MONTREAL,
COTE DES NEIGES
Cochet condo, renovat 1999, bine situat pentru un student sau un cuplu tanar, un dormitor, 140,000$

CENTRE VILLE
MONTREAL,
Locaţie colosalã, condo renovat, 2
dormitoare, 1 ½ bãi, piscinã,
garaj.Preţ: 349,000$

RIVIERE-DES-PRAIRIES
Excelenta investitie cu pretiul unei chirii
2 dormitoare, subsol amenajat, 1 1/2 bai. Garaj cu usa
adaptata pentru 11 pi, enorm, utilizabil si ca atelier de
uzinaj. Pret: 165,000$

ST. HUBERT Rezidenþã pensiune pentru persoane autonome
19 camere independente Venit
minim 4000$/lunã. Preţ :
595,000$

COTE-DE-NEIGES- COTE ST CATHERINE
Bloc 15 apt. ( 4 ½ si 3 ½ ) venit brut 89.000$/an
Preţ : 1,150,000$

UE
N
VE 5 0$
E
R 9 .2
3

MONTREAL, JEAN TALON
bloc 8 apt (8x3 ½), încãlzire electricã, 100%
închiriat, revenue 39.250$. Preţ : 460,000$

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

8

Zece minute
Povesti adevarate

Începând din anul 1970, a apărut o creştere semnificativă a turiştilor străini precum şi a exportului de produse alimentare. Ca urmare, compania Tarom a făcut
numeroase demersuri în vederea achiziţionării de noi
avioane cu capacitate mărită. Era absolut necesar să
avem un tip de avion mediu curier (cu o rază de acţiune de 5.000 km) care să asigure legăturile europene
şi cu Orientul Mijlociu şi un lung curier (8-10.000
km), deoarece se duceau tratative pentru deschiderea
curselor transatlantice către Statele Unite, Canada,
etc. Aşa se face că în anii care au urmat, Tarom a
ajuns să aibă 65 de avioane de transport pasageri şi
marfă şi să fie cea mai mare companie aeriană din
ţările socialiste, exceptând Aeroflot-ul sovietic.

Î

NICK FURDI
Accent Montreal

n aceeaşi perioadă, în special după atacul terorist
de la Olimpiada de la Munchen din 1972, a fost
înfiinţată în România brigada antiteroristă.
Aceasta includea unitatea de „Şoimi”, securişti
care însoţeau avioanele cu misiunea de a anihila
orice acţiune teroristă sau încercare de deturnare a
unui avion. Abia în ianuarie 1990 am aflat cu stupoare că
aveau ordin clar să împuşte piloţii în cap ca ultimă soluţie
împotriva unei deturnări. Funcţie de capacitatea avionului,
puteau fi 2, 3 sau 4 „şoimari” la bord. De asemenea, piloţii
erau obligaţi să execute şedinţe de tragere cu pistolul. La
plecarea în cursă trebuia să luăm un pistol cu două încărcătoare cu cartuşe pe care le predam la întoarcere. Toţi piloţii, ca de altfel şi cei care aveau cât de cât idee ce
înseamnă o cabină presurizată, ştiau că orice cartuş tras în
avion pe timpul zborului însemna catastrofă. Pistolul era
complet inutil. De fiecare dată când făceam pregătirea
echipajului înainte de cursă, nu uitam să le aduc aminte că
în caz de „ceva” să-l folosească numai dacă suntem pe sol,
altfel ajungeam toţi îngeraşi.
După cum bănuiesc că ştiţi, relaţiile României cu
Occidentul s-au îmbunătăţit substanţial în acea perioadă,
iar Tarom a fost prima companie din lagărul socialist care
a deschis linie aeriană directă la Tel Aviv. Avioanele Tarom
către această destinaţie erau pline ochi, pe cursele obişnuite, pe cele charter, fie iarnă, fie vară. „Pretinii”(musulmani) ai „celui mai iubit” au început să mârâie zicând că ei
nu garantează faptul că nu vor apare acţiuni agresive din
cauza relaţiilor noastre cu Israelul. Lucru care de altfel avea
să se adeverească.
Executând cursa de Tripoli (Libia lui Gadafi, prietenul de vânătoare al „celui mai deştept”), după debarcarea pasagerilor, am observat nişte mişcări suspecte ale
milita-rilor de graniţă care de obicei erau indiferenţi la ceea
ce se întâmpla în jurul avionului. Presimţind că ceva nu este

în regulă, i-am spus copilotului să blătuiască (să ascundă)
jur-nalul de bord - carnetul în care erau trecute decolările şi
aterizările avionului şi bineînţeles aeroporturile - păstrând
numai jurnalul tehnic de predare-preluare a avionului care
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nu conţinea locaţiile. Abia a apucat copilotul să strângă ultimul şurub de la panoul secret, că au şi apărut un ofiţer
vamal însoţit de un ofiţer de graniţă cerându-mi să le

De bine de rău, asta s-a petrecut la sol şi nu a fost
ceva care să ameninţe integritatea avionului sau viaţa
pasagerilor. Nu acelaşi lucru se poate spune despre ceea ce

prezint jurnalul de bord. Le-am arătat jurnalul tehnic pe
care l-au vânturat de la un capăt la altul, strâmbând din nas
nemulţumiţi. „Este adevărat că acest avion a aterizat ieri la
Tel Aviv?”, a căzut întrebarea ca un trăsnet. Răspunsul nu
putea fi decât unul singur: NU. Altfel era de rău. „Noi avem
alte informaţii şi ca urmare a ofensei produse prin
pângărirea teritoriului libian de către avionul care a fost în
Israel, trebuie să mergeţi cu noi ca să daţi o declaraţie.”
Ştiam ce înseamnă asta, căci aveam vie
amintirea de la Jeddah (Arabia Saudită)
unde din grabă semnasem un document cu
pastă roşie şi ofensasem regatul saudit, aşa
ca i-am suflat printre dinţi copilotului să
intre în legătură radio cu baza, să anunţe
că sunt arestat şi să se contacteze Ambasada română din Tripoli. Văzându-mă,
pasagerii noştri din aeroport m-au întrebat
dacă plecăm la timp. Le-am răspuns că va
fi o întârziere, că sunt reţinut: „Cineva să
ia legătura cu Ambasada română...” N-am
mai putut continua. Brusc mi s-a oprit respiraţia din cauza ghiontului primit în
rinichi. Abia mai puteam mişca picioarele.
Ajutat de cei doi ofiţeri să intru într-un
birou, am remarcat imediat uşa cu zăbrele
unde era doar un scaun şi am intuit că
acolo o să mă „reculeg” după conversaţia
interesantă pe care urma să o am. Pentru
că nu am vrut sub nicio formă să discut
sau să scriu vreo declaraţie fără să fie de
faţă un reprezentant al Ambasadei române,
am fost băgat în aceea cameră. Am solicitat să telefonez la Ambasadă însă linia era
„deranjată”, aşa că am zăcut acolo mai
bine de şase ore fără un strop de apă, pe o
căldură insuportabilă, păzit de un
soldat cu un kalaşnikov gata de tragere. Reprezentantul Tarom la Tripoli era plecat în ţară iar
funcţionarul Ambasadei care-i ţinea locul nu era nici
el prezent căci era sâmbătă. Acelaşi lucru se întâmpla şi la Bucureşti, la ministerul de Externe, aşa că
puteam să stau „liniştit”...
Norocul meu, al nostru, a venit din
partea celor de la Balkan Airlines. Comandantul bulgar ştia româneşte şi de multe ori ne-am ajutat reciproc cu diferite informaţii aviatice. Ca de obicei,
văzând avionul nostru, a vrut să schimbe bineţele de
rigoare şi aşa a aflat ce se întâmplă. Bulgarii erau
asistaţi de un reprezentant al Ambasadei lor pe timpul escalei. După numeroase parlamentări şi mai
ales după numeroase telefoane la diferite persoane
influente, am fost eliberat cu promisiunea ca Ambasada
noastră să garanteze că avioanele care aterizează în Libia
nu au fost niciodată în Israel. După această întâmplare, o
bună bucată de vreme am refuzat să mai zbor la Tripoli.

i s-a întâmplat unui coleg de-al meu în drum spre Tel Aviv
într-o zi de vară fierbinte.
De regulă, erau 3 curse pe săptămână la Tel Aviv,
unde se ateriza la ora 19:30 şi se decola în ziua următoare
la 9:00 dimineaţa. Pentru noi şi mai ales pentru copiii
noştri, cursa era foarte bună, deoarece în drum spre aeroport treceam prin piaţă şi cumpăram fructe care la noi nu
prea existau. Apoi era cafeaua adevărată (nu nechezolul din
ţară) şi multe alte produse prohibite pentru noi.
După pregătirea avionul pentru
îmbarcarea pasagerilor, echipajul a fost
avertizat că vor decola cu aproximativ 40
de minute mai târziu, datorită unor
pasageri în tranzit de la cursa de Londra
care avea întârziere. Copilotul, care nu
avea astâmpăr, a menţionat că de fapt cu
vântul din spate de la altitudinea de
croazieră vor ateriza numai cu 15 minute
de întârziere.
Între timp, în aerogară se
dădeau efectiv lupte mari pentru locurile
disponibile în această cursă de Tel Aviv.
Erau peste 50 de pasageri pe lista de
aşteptare care încercau orice metodă bani, cadouri - numai să poată intra în
avion. Unul dintre cei refuzaţi a ameninţat
spunând cu zăduf: „R-aţi ai dracu’ cu aviaţia voastră. Las’ că vă aranjez eu.” Nimeni nu l-a băgat în seamă însă mai târziu
aveau să-şi aducă aminte de vorbele lui.
Când în sfârşit avionul s-a desprins de pistă, toată lumea a răsuflat fericită, ştiind că după 2 ore şi 20 de minute
vor fi la destinaţie. Cine a avut ocazia să
zboare cu un Tupolev-154 a putut remarca nivelul scăzut al zgomotului şi calitatea deosebită a
condiţionării interioare. Acest avion menţinea atmosfera în
cabina pasagerilor la maxim 1.800 de metri (ceva mai sus
decât vârful Omu), chiar dacă zbura la mai mult de 12.500
de metri.
Dispeceratul Tarom, cu program 24 din 24, cumula toate informaţiile legate de pasageri şi de situaţia
avioanelor. Toate celelalte servicii, din ţară sau străinătate,
luau legătura cu acest birou pentru a transmite sau obţine
informaţii legate de cursele companiei noastre. Aşa se face
că dispeceratul primeşte un mesaj sec de la biroul de Informaţii al aeroportului Otopeni: „O persoană care nu şi-a
dat numele a anunţat prin telefon că avionul de Tel Aviv
are o bombă la bord. O să explodeze cu 10 minute înainte
de ora aterizării.” Ofiţerul C.I. de serviciu a confirmat că
mesajul este real. Nu exista însă certitudinea că bomba este
reală, deoarece controlul cu raze X nu a detectase nimic dubios în bagaje. Da, dar mai erau şi bagajele din tranzit de la
Londra!

Dispeceratul
primeşte un mesaj
sec: „O persoană
care nu şi-a dat
numele a anunţat
prin telefon că
avionul de Tel
Aviv are o bombă
la bord.
O să explodeze cu
10 minute
înainte de ora
aterizării.”
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în infern

rebuia urgent anunţat avionul. Aterizarea era
prevăzută la 19:30. Minus 10, însemna
19:20, deasupra Mării Mediterane. Au decolat cu 40 de minute mai târziu, erau încă deasupra Anatoliei. „Aoleu, mai sunt doar 15
minute! Urgent mesaj pe unde scurte şi în
acelaşi timp legătura cu Istambul sau Ankara. Poate au
şanse să-l pună undeva pe uscat.”
Ce situaţie! Se mai auzise de alarme de bombă la bord, o
cauţi, o izolezi, negociezi cu cei care au plantat-o. Dar cu
aşa o limită de timp, era de vise rele, era cumplit! Şi
Tupolevul zboară la aproape 12.000 de km înălţime...

T

În avion, totul se derula conform planului şi la survolarea oraşului Afyon s-a trecut pe frecvenţa radio Ankara.
Copilotul a anunţat că pe radar nu apare niciun fir de nor şi
că se vede coasta Mării Mediterane. Vremea la Tel Aviv era
excelentă, 30 de grade, vânt calm, soare cât cuprinde.
„Tarom 245, te cheamă Ankara Control. Răspunde dacă mă
auzi.” „Sunt Tarom 245, te aud tare şi clar. Continuă.” „Treceţi urgent pe frecvenţa Istambul Control. Mesaj important
şi urgent pentru voi. Vă urăm noroc.” „Băi ăştia au băut
ceva sau i-a bătut soarele-n cap?” Către turnul de control:
„Istambul sunt Tarom 245. Ascult.” „Atenţie Tarom 245,
avertizare confirmată de BOMBĂ la bord care va exploda
la ora 17:20 GMT, peste exact 11 minute şi 20 de secunde.
Anunţaţi care este intenţia voastră.”
Stupoare. Linişte în cabină. „Tarom 245 confirmaţi mesajul!!!” „Ăăăă...Sunt Tarom 245, sigur este pentru
noi? Nu este o glumă?” „Tarom 245, mesajul este transmis
de dispeceratul Tarom şi forţele de securitate române. Nu
este o glumă. Care sunt intenţiile comandantului?” Ce uşor
este să stai pe scaun şi să pui întrebări capitale...
În mod instinctiv, comandantul a redus regimul
motoarelor la ralanti, anunţând echipajul de începerea
coborârii de avarie. „UNDE ne ducem??? Aoleu copiii
mei!”, se lamenta navigatorul. O palmă aspră după ceafă.
„Caută aeroportul cel mai apropiat pe o rază de 150 de km.
Singura şansă e să-l punem cât mai repede la sol.”

„Tarom 245, ce decizie luaţi?
Schimbaţi pe frecvenţa de avarie 121.5.
Acolo veţi fi ascultaţi şi asistaţi cu ce ajutor
aveţi nevoie. Confirmaţi.”
„Căpitane, unica şansă este Konya,
dar e bază militară NATO. E bine să virăm
stânga, este exact în spatele nostru, la 160 de
km. Trebuie să coborâm cât mai repede, mai
avem doar 10 minute.” Pe frecvenţa de
avarie comandantul anunţă: „Sunt Tarom
245, am decis să deviez zborul către aerodromul Konya şi sper să reuşesc să aterizez
înainte de expirarea celor 10 minute.” „Taromule, nu ai ce să cauţi la Konya. Este bază
NATO. INTERZISĂ ATERIZAREA.” Interzisă aterizarea avioanelor civile, mai ales din ţările comuniste. Vocea militarului american era sobră şi fermă.
Comandantul, care nu folosea de regulă cuvinte triviale, na mai ţinut cont de nimic: „Mă c...c pe ce idei aveţi voi. Eu
am 175 de suflete la bord şi încerc să le aduc întregi pe
pământ.”
În acelaşi timp, şefa de cabină insista să fie primită în cabina de pilotaj.
Simţise că ceva nu era în regulă. „Suntem
în cea mai nasoală poziţie”, i se comunică.
„În 8 minute şi 23 de secunde, dacă nu
atingem pământul, facem BUM. Trebuie
să pregăteşti pasagerii pentru aterizare
forţată şi evacuarea de avarie. Le comunici că avem o defecţiune la presurizarea
avionului. După oprirea pe pistă, fără altă
comandă, începeţi evacuarea pasagerilor.
OK? Tu le ştii pe fetele tale, contez pe ajutorul tău. Noi aici facem tot ce depinde de
noi ca să ajungem pe pământ înainte de
expirarea timpului.”
„Băi navigator, eşti sigur că ăsta
e cel mai aproape aeroport?” „Căpitane,
Antalya e la 20 de minute, Adana la 30 de
minute, ca şi Larnaka pe insula Nicosia.
Nenorocitul care a plasat bomba a scăpat
din vedere că nu întotdeauna avioanele
Tarom pleacă la timp. Dă-i la vale repede,
suntem cam departe, nu sunt sigur că...”
„Taci! Trebuie să ajungem în timp.
Aproape am depăşit viteza maximă admisă, nici la simulatorul de zbor nu am
coborât atât de rapid.”
Da, acum se putea verifica gluma care circula pe seama avionului TU-154: „urcă ca
o rachetă şi coboară ca un pietroi”.
Însoţitoarele de bord începuseră
să pregătească pasagerii pentru aterizarea
de urgenţă. Încă erau calmi, deşi cam speriaţi de zgomotului făcut de extinderea
trenului de aterizare folosit pe lângă
spoilere (distrugătoare de portanţă) pentru urgentarea
coborârii. Cei patru „şoimari” aveau posturile clare la uşile
de avarie şi trebuiau să ajute la evacuarea avionului precum şi la dirijarea pasagerilor la distanţa de siguranţă. În
cabina de pilotaj situaţia devenea dramatică. „Tarom, ultimul avertisment. Nu ai aprobare de aterizare. Veţi suporta
consecinţele.” „MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY. Mai am
doar un minut până la explozia bombei la bord. Alertaţi
pompierii şi unităţile de căutare şi salvare! Fie ca cei pe
care îi iubim să nu ne uite. Noi am încercat să ne facem datoria.” „Suntem pe direcţia de aterizare. Doamne ajută-ne!
Mai avem niţel. Ah, timpul expiră. Vedem pista, este aşa
de aproape...”
Avionul a luat contact cu pista la 23 de secunde
peste timpul anunţat. Imediat după oprire, pasagerii au început să sară din avion şi să fugă cât mai departe. Panica
generează cele mai neaşteptate reacţii. O mamă cu copilul
în braţe a ajuns la capătul aripii avionului şi, neştiind ce să

mai facă, a aruncat copilul în aer, sperând că în acest fel
măcar el să scape. Norocul a făcut că unul din şoimari a
văzut această fază, a plonjat şi l-a prins ca pe o minge de
rugby. Mama lui a sărit de pe aripă suferind o fractură la
unul din picioare dar în rest nu a avut nimic. Toţi pasagerii
strigau „Explodează! Explodează!” Ştiau
deja că e vorba de bombă. Se făcuse un
cerc în jurul avionului format din maşini
de pompieri, ambulanţe şi mai ales jeepuri militare. Toată lumea era aşezată pe
iarbă uitându-se la avion, aşteptând ca
acesta să sară în aer. Ceea ce din fericire
nu s-a întâmplat.
În scurt timp, au sosit autobuzele care au luat pasagerii. Echipajul a
fost preluat de poliţia militară. Comportarea militarilor a fost exemplară. A
existat suspiciunea că totul a fost pus la
cale în scop de spionaj, însă s-au lămurit
când au văzut paşapoartele pasagerilor:
cu puţine excepţii, toţi erau cetăţeni israelieni. Dacă s-ar fi aterizat pe un alt
aeroport din Turcia, chiar că ar fi fost o
mare problemă religioasă. Copilotul şi
mecanicul de bord au participat la controlul avionului alături de unitatea specială americană. După ore nesfârşite, spre
dimineaţă, s-a dat verdictul final: NU a
existat bombă la bord. Pasagerii au fost
transportaţi la destinaţie cu o întârziere de
12 ore dar fericiţi că erau întregi şi sănătoşi. După 48 de ore, avionul şi echipajul
au avut aprobarea să se întoarcă la bază
fără niciun fel de restricţii.
În acest timp, ancheta din ţară a
elucidat misterul bombei. Pasagerul
nemulţumit că nu a obţinut loc în avion,
când a ajuns în oraş a sunat de la un telefon public la oficiul de Informaţii
Otopeni, transmiţând acel avertisment
fatal. Şi cum era foarte supărat, s-a dus la
un bar să-şi verse focul, lăudându-se cu isprava făcută.
Când s-a dat pe „firul roşu”, la secu, cei cu „urechea şi timpanul” l-au arestat.
După un asemenea şoc, nu toată lumea poate să
revină la normal. La puţină vreme, comandantul a renunţat
la zbor şi a ieşit la pensie. Copilotul a continuat să zboare
şi de fiecare dată când avea ocazia, preciza că în acele momente a înţeles de ce „boul ăla” de pilot inspector al departamentului aviaţiei civile (ăla eram eu) pretindea ca
piloţii să se antreneze şi să execute apropieri foarte scurte,
simulând situaţii speciale (incendiu, deturnare, bombă) că
poate o dată în viaţă au nevoie de asemenea manevre.
Aceste exerciţii sunt acum cuprinse în S.O.P. (Standard Operations Procedure), manualul de proceduri standard pe
care orice companie aeriană este obligată să-l aibă. Dar asta
e altă poveste.

„Tarom, ultimul
avertisment. Nu
ai aprobare de
aterizare. Veţi
suporta consecinţele.”
„MAYDAY,
MAYDAY,
MAYDAY.
Mai am doar un
minut până la explozia bombei la
bord. Alertaţi
pompierii şi
unităţile de
căutare şi salvare!”

nickfurdi@accentmontreal.com

World Press Photo la Montreal
Eveniment
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În caz că nu ştiaţi, World Press Photo este celebra organizaţie olandeză independentă şi non-profit care în
fiecare an premiază cea mai reuşită probă de fotojurnalism internaţional. La ediţia cu numărul 51 de
anul acesta s-a înscris un număr record de participanţi, peste 5000 de fotografi din 125 de ţări au
trimis 80.000 de fotografii, iar câştigătorii au fost
anunţaţi din luna februarie. Selecţia de 59 de clişee
distinse în cadrul diferitelor secţiuni a parcurs pe
rând capitalele lumii ca expoziţie itinerantă şi prin
tradiţie, în luna septembrie ajunge la Montreal.

unui soldat care odihneşte oleacă într-un buncăr din estul
Afganistanului, botezat Restrepo după numele unui soldat american din acelaşi batalion, ucis de insurgenţi.
Uitaţi-vă o clipă la ochiul soldatului şi alcătuiţi singuri
cele 1000 de cuvinte mute de mirare, neîncredere, oroare,
şoc, disperare, epuizare şi totală transformare pe care le
strigă privirea acoperită de o mână obosită.
Din experienţa celorlalţi şase ani de când văd

DIANA D
Accent Montreal

Câştigătorul celor 10.000 de dolari şi al unui
aparat foto profesionist Canon EOS-1Ds Mark III a fost
britanicul Tim Hetherington cu extraordinara imagine a
Un centru al foametei în Nigeria - Finbarr O'Reilly (Canada), poza
câştigătoare World Press Photo 2005

Tim Hetherington (UK), poza câştigătoare World Press Photo 2007

această expoziţie, depun mărturie că niciun vizitator nu
iese nerăscolit sufleteşte de acolo, iar uneori am rămas
atât de impresionată, de afectată obsesiv pe retină şi sufleteşte încât îmi promiteam să nu mă mai reîntorc în anul
următor; până la urmă revin deoarece cred că pentru
locuitorii unei ţări cu atâta pace cum e Canada această periodică răscolire pentru reaşezarea valorilor devine un gest
necesar.
Din păcate expoziţia nu trece şi pe la Bucureşti
(poate pentru că niciun român nu se numără printre laureaţi?)… deşi ar fi nevoie, deşi România însăşi cu realităţile sale extrem de dure a fost prezentă ca subiect în
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participările trecute ale Putin pe coperta Time Magazine - cel
expresiv portret World Press Photo
danezului Jan Grarup sau mai
2007
ale franco-americanului
Frank Fournier. Canadienii, ceilalţi concetăţeni ai
noştri, participă în juriu
(Erin Elder, editor la
ziarul Globe and Mail) şi
la
premianţi,
Paul
Nicklen, locul 2 la secţiunea Poveşti din natură
cu o fotografie despre
vânătoarea la poli, în compania selectă a unor enorm
de talentaţi fotoreporteri, de la National Geographic până
la Newsweek şi New York Times.
Hutu mutilat de miliţia Interahamwe
James Nachtwey (SUA), poza
câştigătoare World Press Photo
1994

Puteţi vedea toate acestea între 29 august şi 28
septembrie la muzeul Juste pour rire, pe bulevardul SaintLaurent 2111, zilnic până seara târziu.
dianad@accentmontreal.com
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Febră electorală la Ottawa
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Stephen Harper pare decis: vor fi alegeri federale în
această toamnă, posibil mai devreme decât mai
târziu. Rumorile s-au pornit de câtva timp, conservatorii în frunte cu şeful lor dând din ce în ce mai mult
semne de impacienţă electorală. Opoziţia a reacţionat
nemulţumită, Dion, Layton şi Duceppe atacând pe
trei voci determinarea conservatorilor de a chema
canadienii la vot. Nu e ca la americani, cu luni şi ani
de zile de campanie electorala, zeci de milioane de
dolari cheltuite, întorsături spectaculoase şi declaraţii analizate la microscop, dar febra electorală e
febră electorală şi se pare că aceasta a cuprins
Ottawa.
SIMONA POGONAT
Accent Montreal

„Parlamentul canadian nu mai e funcţional” a declarat Prim-ministrul Harper. Mai multe proiecte de lege
sunt blocate iar programul economic al partidelor de opoziţie, în special cel al liberalilor, diferă prea mult de cel al
guvernului minoritar conservator. Soluţia unei bune guvernări în această situaţie? Dizolvarea parlamentului şi declanşarea alegerilor.

Politica

susţine că Harper
dă dovada de
aroganţă şi de
dispreţ la adresa
instituţiilor parlamentare. Şi e
adevărat, căci
declanşarea
alegerilor
ar
viola o lege dată
chiar de conservatori care stipulează că scrutinul general trebuie ţinut la o dată fixă iar
pe când era şeful opoziţiei oficiale, Stephen Harper acuza
guvernul liberal al lui Paul Martin de conduită imorală
pentru că nu respectă deciziile Camerei. NPD-ul afirmă
însă că e pregătit pentru lupta electorală, cu afişe gata de
a fi lipite, cu avionul rezervat şi gata de decolare şi cu filmarea clipurilor publicitare deja terminată. 190 de candidaţi au fost stabiliţi şi încă 63 sunt în curs de a fi aleşi. Şi
liberalii se declară pregătiţi, cu un program electoral pus
la punct, gata de a cucerii populaţia canadiană. Nici
blochiştii nu se lasă mai prejos, afirmând că majoritatea
candidaţilor au fost desemnaţi şi că fotografiile şefului
aşteaptă încă din toamna trecută pentru a fi imprimate.
Categoric, declanşarea alegerilor nu pare să ia prin surprindere partidele de opoziţie.

Vineri 29 august 2008

tia stau bine şi-i fac concurenţă acerbă. De când la ultimele alegeri generale conservatorii au renăscut, surprinzător de altfel, alegând 10 deputaţi şi obţinând 24,6%
din sufragii, aceştia au devenit principala forţă federalistă
a provinciei. Deşi Blocul şi-a păstrat o largă majoritate, în
2006 a suferit ceea ce mulţi analişti politici au calificat
drept
o
înfrângere
morală, deoarece cele
zece locuri în parlament
obţinute de conservatori
au fost aproape în totalitate smulse de la BQ.
Mai mult decât atât,
regiunea
capitalei
naţionale, bastion suveranist, a sucombat valului conservator.
Ultimele luni
nu par deloc a infirma
această tendinţă, ba din
contră. Un sondaj CROP
realizat pentru La Presse
la sfârşitul lunii august
arată o egalitate a intenţiilor de vot între BQ
şi PCC: 30% pentru
Bloc, 31% pentru conservatori. Duceppe are toate motivele deci să fie îngrijorat.

În raport cu vecinii

Stephane Dion, şeful opoziţiei oficiale, acuză
însă liderul conservator de fabricarea unei situaţii de urgenţă pentru a justifica decizia de a chema cetăţenii canadieni la vot. Nici Duceppe nu se lasă mai prejos, refuzând
să accepte afirmaţia lui Harper că partidele de opoziţie
sunt de vină pentru faptul că guvernul federal a devenit
neguvernabil. „Deputaţii conservatori şi obstrucţia sistematică pe care o fac sunt mai degrabă responsabili de
această situaţie”, afirmă şeful BQ. Ambalarea maşinii
electorale la Ottawa este un semn de panică în opinia lui,
aducând ca argumente degradarea contextului economic,
ancheta condusă de Élections Canada privind cheltuielile
electorale ale Partidului conservator şi scandalul provocat
de relaţia tumultoasă între fostul ministru de Externe
Maxime Bernier şi Julie Couillard.
În ceea ce-l priveşte pe Jack Layton, acesta

Reacţii în Quebec

Tensiunile electorale de la Ottawa captează în
mod firesc atenţia şi stârnesc reacţii pe scena politică quebecoasă. Dacă PQ-ul oferă prin tradiţie sprijinul său
Blocului, guvernul liberal Charest şi opoziţia oficială
ADQ-istă preferă o atitudine neutră, declarând că nu se
vor ralia de partea niciunei formaţiuni politice federale.
Liberalii ţin să-şi afirme independenţa faţă de aceste partide, subliniind că dacă unii liberali îşi vor desemna favoriţi, o vor face la nivel personal. Desigur, toate trei
partidele provinciale îşi justifică poziţiile prin ataşamentul lor faţă de interesele particulare ale Quebecului.
De semnalat faptul că deşi Gilles Duceppe vede
panică în rândul conservatorilor, cel puţin în Quebec aceş-
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Vântul de schimbare care bate în Statele Unite,
adus de campania prezidenţială a lui Barack Obama, pare
să îndreptăţească declanşarea rapidă de alegeri federale
canadiene. O victorie a democraţilor în frunte cu Obama
şi Biden n-ar fi neapărat favorabilă conservatorilor noştri.
Păstrând proporţiile şi ţinând cont de realităţile sociopolitice diferite dintre Canada şi USA - dreapta religioasă
fiind doar un exemplu în această privinţă - Harper este
ruda ideologică a lui Bush şi McCain. De aceste motive şi
datorită faptului că avem un guvern minoritar, diplomatul
Raymond Chrétien afirma de curând că ar fi indicat ca
alegerile generale canadiene să se ţină înaintea prezidenţialelor americane.
Nimic nu e însă 100% decis, căci dacă în iulie
Obama avea un avans de 8% în faţa rivalului republican,
în august cei doi sunt la egalitate. Nici aici Harper nu a
avansat încă o dată pentru declanşarea campaniei electorale. Până la ora închiderii acestei ediţii, se vehicula
zvonul că nu se va aştepta reluarea sesiunii parlamentare
din 15 septembrie. Ba chiar, din surse caracterizate drept
sigure, Le Devoir evoca data de 2 septembrie. În orice caz,
febra şi fun-ul electoral sunt în creştere.
simonapogonat@accentmontreal.com

Pe scurt
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Stiinta si tehnica

CELULE SUŞĂ EXTRASE DIN DINŢI

Cercetătorii japonezi au
anunţat faptul că au reuşit să
creeze, pornind de la un dinte
extras, celule suşă apropiate
de cele embrionare, care ar
putea fi utilizate la reconstrucţia de organe umane
afectate de diverse boli. Noua
descoperire constituie un nou pas în tehnica obţinerii de
celule suşă prin alte metode decât prelevarea acestora din
embrioni umani. Echipa de cercetători de la Institutul public de ştiinţe şi tehnologii avansate (AIST) din Japonia a
reuşit să genereze în doar câteva zile celule suşă pluripotente induse (iPS) pornind de la materialul prelevat dintr-o
măsea de minte, extrasă de la un copil de 10 ani. Celulele
respective, conservate în gheaţă timp de trei ani şi apoi
decongelate, au fost reprogramate în celule capabile să se
diferenţieze în orice tip de ţesut sau celulă din corpul
uman. Japonia este foarte avansată în acest tip de
cercetări, care constituie o provocare medicală majoră şi
generează aprige dezbateri etico-religioase. În ultimii ani,
o echipă coordonată de profesorul Shinya Yamanaka, de
la Universitatea din Kyoto, a reuşit în premieră să reprogrameze celule ale pielii în celule suşă pluripotente induse
(iPS). În toate cazurile însă, rezultatele sunt insuficiente
pentru a permite utilizarea lor medicală, deoarece este
necesară o verificare a riscurilor, precum şi dezvoltarea
unor tehnici şi elaborarea unor dispozitive terapeutice.

GENĂ RESPONSABILĂ DE REACŢII ALERGICE

Cercetătorii germani au identificat o genă care ar putea fi
responsabilă de numeroase reacţii alergice, precum febra
fânului şi astmul, potrivit unui studiu publicat în revista
ştiinţifică Plos Genetics şi realizat de specialiştii de la
Helmholtz Zentrum (Munchen) şi de la clinica Universităţii tehnice din acest oraş. Gena, numită FCER1A-Gen,
conţine instrucţiunile pentru formarea imunoglobulinei E
(IgE), o clasă de anticorpi prezentă doar la mamifere, care
joacă un rol important în apariţia alergiilor. Potrivit studiului, persoanele care suferă de alergii deţin un număr
mai mare de anticorpi de tip IgE decât persoanele sănătoase. Aceşti anticorpi, întâlniţi adesea în ţesutul pielii, pot
declanşa reacţii imunitare puternice în prezenţa anumitor
substanţe, precum polenul sau praful, aflate la originea
febrei fânului (rinita alergică) sau a crizelor de astm.
Modificarea genei FCER1A-Gen ar putea permite reducerea numărului de anticorpi IgE şi, în consecinţă, limitarea reacţiilor alergice.

CORP URIAŞ DE GALAXII DESCOPERIT DE ESA

Observatorul astronomic european XMM-Newton a detectat cel mai important grup
de galaxii observat vreodată
în universul îndepărtat, descoperire ce ar putea confirma existenţa energiei
negre, a anunţat Agenţia
Spaţială Europeană (ESA). Monstrul, numit 2XMM
J083026+524133, conţine aproximativ o mie de galaxii
mari şi a fost remarcat pentru că forma o pată foarte
strălucitoare. Observat apoi cu un telescop puternic din
Arizona, acesta s-a dovedit a fi un grup de galaxii cu o
masă de o mie de ori mai mare decât Calea Lactee.
„Prezenţa acestui grup confirmă existenţa unui element
misterios din Univers, energia neagră”, presupusă a fi responsabilă de accelerarea expansiunii Universului, a subliniat într-un comunicat Georg Lamer, de la Institutul de
astrofizică din Potsdam (Germania). Potrivit astrofizicienilor, cea mai mare parte din acest grup, situat la o distanţă de 7.700 de milioane de ani lumină, ar fi format
dintr-un gaz care atinge o temperatură de 100 milioane de
grade Celsius. Echipa de astrofizicieni care a făcut descoperirea studia catalogul de 190.000 de surse de raze
X stabilit de XMM-Newton (X-Ray Multimirror Mission), care a realizat 3.500 de observaţii pe o zonă ce
acoperă 1% din cer.
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Elefanţii şi matematica
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LUMEA ANIMALĂ

Elefanţii pot număra şi se pricep la
calcule matematice simple, potrivit unui studiu
realizat de cercetătorii japonezi care a arătat că
aceştia pot difenţia între cantităţi mici similare
cu o acurateţe mai mare decât oamenii. Elefanţii sunt inteligenţi şi fac parte dintr-un mic
grup de specii de elită - care include oamenii,
coţofenele, delfinii şi maimuţele, cu capacitatea de a-şi recunoaşte propria reflecţie în
oglindă, informează telegraph.co.uk.
Cercetătorii de la Universitatea din
Tokyo, autorii acestui studiu publicat în New
Scientist, au demonstrat că elefanţii pot efectua calcule matematice simple. Pentru a
demonstra acest lucru, un dresor a aruncat trei
mere într-o găleată şi încă unul într-o a doua
găleată, după care a adăugat în ambele recipiente câte patru fructe. Elefantul participant la
proiect, Asya, şi-a dat seama că în prima găleată sunt mai
multe mere decât în a doua, alegând să consume cele şapte
fructe din primul recipient.
Animalele pot face diferenţa între cantităţi similare, în vreme ce majoritatea speciilor se pricep la un astfel de lucru doar în cazul în care există o discrepanţă
vizibilă între două cantităţi. Astfel, patru elefanţi au
demonstrat că pot sesiza deosebirea între recipiente cu
cinci, respectiv şase mere. În 75% din situaţii, elefanţii au
reuşit să facă diferenţa între cantităţi similare de fructe.

Mya Thompson, ecologist la Universitatea Cornwell care
s-a dedicat studiului comunicării dintre elefanţi, a declarat
că cercetările efectuate în India de către profesorul Raman
Sukumar au scos la iveală faptul că elefanţii asiatici trăiesc în grupuri unite de şase până la opt animale şi că s-ar
putea număra între ei pentru a fi siguri că nu lipseşte
niciun membru al grupului. În plus, alte studii despre lei
şi cimpanzei au sugerat că informaţiile numerice sunt
folosite pentru a decide şansele de succes în urma atacului unui grup de animale.

TEHNOLOGIE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Deşi poate părea un element desprins din filmele care
aparţin genului Science Fiction,
stocarea holografică există şi a
fost demonstrată în cadrul showului Computer Electronics din
Las Vegas de anul acesta. Recent, au apărut zvonuri despre un brevet obţinut de Nintendo
care ar putea rezolva problemele de stocare ale Wii-ului.
Soluţia de stocare holografică a fost demonstrată
de către InPhase Technologies şi constă în discuri de plastic
transparent de 120 mm, plasate într-o carcasă rezistentă.
Imaginile holografice sunt stocate în profunzimea mediului
de stocare prin intermediul unui laser albastru. Se afirmă că
aceste prime mostre vor avea o durată de viaţă de aproximativ 50 de ani, vitezele de scriere suportate fiind de 20
MB/sec, iar preţul unui disc ajungând la 180$. Capacitatea de
stocare este deocamdată de 300 GB, dar viitoarele generaţii
vor suporta iniţial 800 GB şi viteze de scriere de 80 MB/sec,
iar apoi 1,6 TB (terrabyte) şi 120 MB/sec. Brevetul aprobat
companiei Nintendo este denumit Miniature flexure based
scanners for angle multiplexing şi face numeroase referiri la
acest tip de stocare holografică.
Cererea de aprobare a acestui brevet menţionează
„un dispozitiv care include o cavitate pentru un scanner
folosit la compunerea în unghi a datelor holografice”. Un element care oferă credibilitate acestui zvon despre viitorul
Nintendo este desemnarea companiei InPhase Technologies
drept consultant şi responsabil pentru acest proiect, alături
de Nintendo. Deşi nu se menţionează nicăieri că respectivul
suport de stocare ar fi destinat celebrei console Wii (sau
oricărei alteia din gama Nintendo), speculaţiile au apărut
odată cu zvonurile despre soluţia holografică. Aceasta ar rezolva multe dintre problemele legate de capacitatea limitată
de stocare a Wii-ului, problemă pe care chiar Nintendo a recunoscut-o în repetate rânduri. În declaraţii anterioare, oficialii companiei au precizat ca nu vor apela la soluţia unui
hard disk extern, deci discurile holografice s-ar putea dovedi
salvatoare. Dar, în condiţiile în care Nintendo şi-a câştigat o
bună parte din piaţă prin costul mult mai scăzut al consolei
sale în raport cu concurenţii direcţi, includerea suportului
holografic de stocare va schimba datele problemei. Considerând că un asemenea disc holografic se apropie de 180$,
şi preţul consolei va urca.

Doi dintre cei mai
mari gheţari din Groenlanda
sunt pe punctul de a dispărea,
au anunţat cercetătorii americani care analizează zilnic
imaginile colectate de sateliţii
Agenţiei spaţiale americane
(NASA). O bucată de 29 km2
din gheţarul Petermann (nordul Groenlandei) s-a desprins în
perioada 11-24 iulie, a declarat Jason Box, profesor asociat
la Centrul de cercetări polare de la Universitatea din Ohio.
Anterior, gheţarul Petermann a mai pierdut părţi importante
din suprafaţa sa, mai ales în perioada 2000-2001, când a înregistrat o pierdere de aproximativ 86 km2. În prezent, specialiştii sunt îngrijoraţi de o fisură enormă aflată la baza
gheţarului care ar putea semnala dispariţia unei părţi semnificative din suprafaţa sa. În cazul în care ruptura se va produce, o porţiune de până la 160 km2 s-ar putea desprinde,
ceea ce ar reprezenta o treime din masa acestuia. Gheţarul
are o suprafaţă de plutire de 16 km pe 80,4 km, totalizând
1.295 km2.
Oamenii de ştiinţă au mai precizat că şi imensul
gheţar Jakobshavn se micşorează, pierderile de suprafaţă
fiind cele mai importante din ultimii 4.000 - 6.000 de ani.
Partea nordică a acestuia s-a desprins în ultimele săptămâni,
iar gheţarul a pierdut 10 km2 de la sfârşitul ultimului său
sezon de topire. Cel puţin o zecime din gheţarii Groenlandei
provin din Jakobshavn, ceea ce face ca acesta să fie cel mai
productiv aisberg din regiune. Suprafaţa acestuia s-a redus
cu 49 km2 în perioada 2001-2005, reprezentând un semnal
de alarmă pentru specialişti în ceea ce priveşte impactului
încălzirii globale asupra gheţarilor din întreaga lume.
O bucată de gheaţă cu o înălţime de 60 de metri şi
o greutate de mai multe mii de tone s-a desprins pe 8 iulie
din imensul gheţar argentinian Perito Moreno, un fenomen
unic în plină iarnă australă. Specialiştii au declarat că evenimentul a avut loc din cauza efectelor încălzirii globale.
În afară de imaginile furnizate de sateliţii NASA,
cercetătorii de la Universitatea din Ohio au folosit date
provenite de la camerele de monitorizare a efectelor
încălzirii globale din Groenlanda.

Stocarea holografică

Doi mari gheţari, pe punctul de a dispărea

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com

Stiati ca...?

Tratamente naturiste
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■ Infuzia reprezintă o soluţie extractivă obţinută prin

opărirea plantei. Frunzele sau ierburile din care vrem
să facem infuzia se introduc într-un vas gol. Separat, se
fierbe apa. De îndată ce apa a dat în clocot, se toarnă
peste plantă, se acoperă vasul cu un capac şi se lasă deoparte vreme de 10-15 minute. Infuzia - după ce este
strecurată cu grijă - va fi folosită potrivit prescripţiilor.

■ Decoctul este o soluţie apoasă ce se obţine prin fierberea plantei în apă. Se strecoară după ce se răceşte.

■ Macerarea este o operaţie prin care planta este pusă

în contact cu un lichid care-i va dizolva părţile solubile, pe o durată de 24 până la 48 de ore, după care se
strecoară.

■ Tincturile (esenţele) sunt extracte naturale hidroal-

coolice obţinute prin macerare naturală în alcool de
40° dintr-o singură plantă sau din combinaţii de plante
medicinale. Un recipient ce poate fi astupat se umple
cu plantele din care se doreşte obţinerea tincturii iar
peste ele se toarnă alcoolul. Recipientul este lăsat să
stea, bine închis, la loc călduros (cca. 20 grade) 14 zile,
timp în care se agită des, apoi se strecoară, iar ceea ce
rămâne se stoarce bine. Amestecate cu ceai, tincturile
se iau sub formă de picături. Pot avea şi un uz extern,
sub formă de comprese sau frecţii.

■ Dacă doriţi să scăpaţi de kilogramele în plus puteţi
folosi o infuzie din frunze de păpădie (Taraxacum officinale). Beţi în fiecare zi câte un pahar. Cântăriţi-vă
din trei în trei zile. Dacă după zece zile nu sunteţi
mulţumită de rezultate, măriţi doza zilnică. Atenţie
însă, nu alergaţi după scăderi bruşte de greutate: nici
sănătatea, nici frumuseţea dumneavoastră nu vor avea
de profitat. Urmăriţi să slăbiţi treptat şi sistematic până

ajungeţi cu 1-2 kg sub greutatea propusă.

■ Dacă vreţi să câştigaţi câteva kilograme folosiţi infuzia de ţintaură sau fierea pământului (Centaurium
erythraea), excelent stimulent al poftei de mâncare.
Calităţile acestei plante au impus-o încă de pe vremea
romanilor, care o foloseau în tratamentul bolilor de
stomac.
■ Scoarţa de cruşin (Rhamnus fragula) are numeroase

efecte benefice pentru persoanele care au probleme cu
tranzitul intestinal. Flavonoidele pe care le conţine
măresc contracţiile intestinului gros (peristaltismul intestinal), ajutând la o evacuare mai rapidă. Peste o linguriţă de coajă (mai veche de un an de la recoltare)
turnaţi o cană de apă clocotită şi lăsaţi-o până a doua
zi. Deoarece stimulează producerea bilei de către ficat
şi uşurează evacuarea acesteia în intestin veţi simţi cu
acest tratament şi o ameliorare a dischineziilor biliare.

mască cu argilă, suc de castraveţi şi ulei de măsline.
Amestecaţi o lingură de ulei de măsline cu puţin suc de
castraveţi şi adăugaţi argila până se obţine o pastă.
Aplicaţi pe faţă timp de 20-30 minute. Această mască
poate fi folosită o dată la două zile.

■ În cazul iritaţiilor, când frecvent obrazul este înroşit

şi congestionat, puteţi folosi cu bune rezultate pătrunjelul verde. Lăsaţi să se macereze timp de 24 de ore o
legătură de pătrunjel în cca. 0,5 l apă rece. Strecuraţi şi
folosiţi soluţia sub formă de comprese.

■ Dacă iritaţia tenului este însoţită de mâncărimi, aveţi

la îndemână un remediu la fel de simplu: fierbeţi o
mână bună de mărar într-un litru de apă. Strecuraţi şi
spălaţi-vă apoi cu apa răcită.

■ În cazul în care aveţi tenul gras şi vă apar des puncte

negre (comedoane), trebuie să evitaţi grăsimile şi sosurile. Seara, spălaţi-vă faţa cu o soluţie de 3g bicarbonat dizolvat într-un pahar cu apă.

masaj de două ori pe săptămână cu trei linguri de
miere, amestecate cu o sticluţă de vitamina A uleioasă
şi două gălbenuşuri de ou. Păstraţi amestecul pe piele
timp de 30 de minute. Nu uitaţi să beţi doi litri de lichid
pe zi.

■ Pentru a spori eficienţa cremei de faţă folosite, trebuie să îndepărtaţi celulele moarte de la suprafaţa tenului. Un peeling natural se poate obţine cu ajutorul
fructul de kiwi. Alegeţi un kiwi mai moale (copt) şi
frecaţi-vă tenul cu două felii timp de 5 minute. Repetaţi
operaţia o dată pe săptămână pentru tenul gras şi o dată
la 10 zile pentru cel uscat. Seminţele abrazive vă vor
face tenul strălucitor şi catifelat.

■ Dacă ochii sunt obosiţi, se aplică prişniţe călduţe înmuiate în infuzie de muşeţel sau tei. La fel de bune
sunt tamponările uşoare ale ochilor cu podul palmelor.
În plus, acest exerciţiu previne apariţia ridurilor din
jurul ochilor.

■ Pentru pielea extrem de uscată se poate face un

aplicaţi o cremă solară, pielea tot va absorbi razele ultraviolete iar efectele nefaste se acumulează de-a lungul anilor. Expunerea la acest tip de raze, fie că vorbim
de soare sau solar, duce la îmbătrânirea prematură.

trebuie să neglijaţi ca, după demachiere, să înlăturaţi
surplusul de grăsime cu ajutorul loţiunilor tonice. Vă
puteţi prepara o loţiune din două mâini de petale de
trandafir, peste care se toarnă o cană de apă clocotită.

CRACOVIA

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.

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

■ Multe persoane se balonează după o masă copioasă.
Dacă aveţi dureri de stomac sau vi se umflă abdomenul, presăraţi pe tot ce mâncaţi puţin tarhon
(Artemisia dracunculus) tocat sau, şi mai bine, faceţi o
infuzie, pe care o beţi după masă. Se opăreşte o linguriţă de plantă cu o cană de apă şi se lasă să stea 10
minute.

■ Pentru a avea un ten perfect, indiferent de vârstă, nu

să folosiţi o dată pe săptămână măşti cosmetice pe bază
de albuş de ou şi argilă, diluate cu suc de lămâie.

CHARCUTERIE

al mucoasei intestinale, care se manifestă prin dureri
de burtă, balonări sau diaree. Beţi zilnic trei căni din
decoct de 30 de grame fructe de măceş (Rosa canina),
fierte cinci minute într-un litru de apă. Şi scoarţa de
stejar (Quercus robur) sau fag, băută ca decoct, 50 de
grame la litru, şi consumată între mese, se dovedeşte de
ajutor.

■ Evitaţi cremele scumpe, ca de exemplu cele cu colagen. Cremele hidratante, oricare le-ar fi preţul, nu fac
decât să umfle temporar celulele epidermei, ceea ce
duce la atenuarea ridurilor. Dar ele nu previn apariţia
lor. De asemenea, nu încercaţi să întăriţi tonusul muscular al muşchilor feţei. Exerciţiile faciale repetate pot
agrava ridurile.

■ Pentru a evita infectarea punctelor negre este bine
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■ Enterocolita cronică reprezintă un proces inflamator

Îngrijirea tenului

■ Ca să aveţi un ten curat în profunzime, folosiţi o
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■ Evitaţi expunerea la razele ultraviolete. Chiar dacă

Excursie la Niagara şi Toronto
6 şi 7 septembrie 2008
Autocar de lux
Şofer profesionist
Motel

Preţ: 139$ de persoană

Informaţii / Rezervări:
(514) 991-8037
(514) 938-3918

Yoga - de la suferinţă la libertate
14

Voiaj interior

Yoga, uniune în sanskrită, îşi are originea în India
antică şi este cel mai vechi curent spiritual care a fost bine
structurat. El ne-a parvenit pe cale orală dar şi scrisă şi este
un sistem bine închegat care oferă omului o metodă spre
libertate. Libertatea căutată şi cucerită este definită în yoga,
ca în toate celelalte religii sau spiritualităţi, ca eliberarea
individului (spirit - jiva) de corp (materie - prakrti) prin dizolvarea tuturor condiţionărilor cu efect negativ dar şi pozitiv asupra omului. Eliberarea se produce prin practicarea
asiduă (abhyasa) a unor tehnici de autoobservare şi dizolvare a conflictelor.

Pornind de la principiul că suferinţa umană este
generată de modificările mentale, yoga impune un sistem
de oprire a acestora. Sistemul este foarte dur şi nu se poate
practica decât cu o motivaţie bine conturată. De la
adoptarea unor reguli stricte de viaţă (yamas şi nyamas)
atât interne cât şi sociale - spunerea adevărului, lipsa violenţei, mulţumirea de sine, continenţa (nu abstinenţa) sexuală, autoanaliza, etc. - până la fazele superioare ale practicii
unde întâlnim şi puterile psihice (extrem de bine documentate), dar şi atenţionarea de a nu le folosi datorită posibilităţii de a fi opriţi din drum sau de a a pierde beneficiile
acumulate, yoga este un drum lung ce poate dura o viaţă
întreagă.
Yoga se opreşte atunci când practicantul, după
stări prelungite de transă (samadhy), reuşeşte să se desprindă de corp şi să încheie procesul de autocunoaştere
prin starea de eliberat în viaţă (jivanmukta). Starea finală
(kaivalya) este una de graţie absolută (turya) şi nimic nu-l
mai poate impresiona pe practicant în viaţa curentă după
ce o experimentează. Măcar şi prin lipsa dependenţelor,
acesta se poate considera un eliberat.
Stările de samadhy se caracterizează printr-o uşurinţă a corpului, practicantul experimentează o lumină vie
şi orbitoare în jurul său şi întregul subconştient îi apare în
faţă. Este momentul în care el poate efectua operaţii de dizolvare, acceptare, etc. Prin introversiunea simţurilor, în-

MAGAZINUL
BUCURESTI

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

L U NI – MA R Ţ I – MI E R C U R I : 7 :0 0 – 1 9 :0 0
J O I – V I NE R I : 7 :0 0 – 2 0 :0 0
S ÂM BÃTÃ: 7 :0 0 – 1 8 :0 0
D U MI NI C Ã : 7 :3 0 – 1 4 :0 0

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

treaga experimentare se produce în
planul cunoaşterii. Tot ce se vede
sau ce se poate auzi nu este perceput prin simţurile normale, ci
prin simţuri artificial create, bine
definite şi controlate prin practică.
Cele opt segmente al practicii
yoga sunt: yama şi nyama (comandamente interne şi externe),
asana
(poziţii
hieratice),
pranayama (controlul respiraţiei), pratyahara (introversiunea simţurilor), dharana (concentrarea), dhyana (meditaţia) şi samdhy (starea de graţie). Yoga include o parte
fizică (ha-tha), o parte activă (raja) şi o parte intelectuală
(jnana).
Adusă în vest pe la începutul secolului XX, yoga
a fost privită cu reticenţă. Acum însă o întâlnim peste tot,
în colegii, universităţi, practici private, subsoluri de biserici, etc. O adaptare la spiritul occidental a fost necesară
şi practicile au fost fie simplificate, fie li s-a dat o tentă
sportivă. Omul modern stresat şi cocoşat de munca la birou
găseşte beneficii foarte mari în practica fizică a yoga. În
cazul în care şi practica spirituală este adoptată, beneficiile
se multiplică exponenţial.
În ciuda zvonurilor, yoga nu include niciun ritual
contrar sănătăţii şi fiziologiei naturale a omului. Ba chiar la
ultima vizită la doctor, am văzut şi îndemnul „practicaţi
yoga”. Spre deosebire de alte practici, rezultatele favorabile pentru starea de bine sunt aproape imediate. Anual, mii
de instructori de yoga primesc certificări de la diverse centre acreditate.
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Sivanada Ashram
Val Morin, ieşirea 76 pe 15 nord, tel: 819-322-3226
Centrul cel mai apropiat de practicile originale. Are regim
de motel, 70$ pe zi, meniu vegetarian, două şedinţe a câte
două ore fiecare, prelegeri, etc. Mulţi români au învăţat drumul aici.
www.sivananda.org/camp

CĂRŢI RECOMANDATE

Yoga Sutras of Patanjali
Carte fundamentală care explică
bazele spirituale a filozofiei yoga şi
indică paşii spre eliberare.

Ha-tha yoga Pradipika
Conţine indicaţii şi avertismente
pentru o mare gamă de practici
yoga: Ha-tha yoga, Laya yoga,
Nada yoga, etc.
Orice carte de yoga de la bibliotecă sau librărie care explică exerciţiile (asanele).

SFATURI

Yoga este un sistem extrem de complex şi de binefăcător.
El poate deveni periculos dacă este practicat în grabă şi dezordonat.
Respectaţi indicaţiile date de instructorii acreditaţi şi veţi
avea rezultate spectaculoase.
Nu vă ataşaţi de puterile psihice, ele sunt doar încercări.

ADRESE RECOMANDATE ÎN MONTREAL ŞI
ÎMPREJURIMI

Sivananda Yoga
5178 St-Laurent, tel: 514-279-3545
Centru ataşat ashramului fondat de un yogi renumit, swami
(călugărul) Vishnu. Cost: 12$ pe şedinţă

Sattva Yoga
1455 St-Mathieu, tel: 514-937-3077
Centru ţinut de un englez ce a practicat cu un maestru indian la New York. Practica este extrem de acrobatică şi intensă. Cost: 17$ pe şedinţă
Yoga Bliss
3488 Cote-des-Neiges, tel: 514-932-7971
Centru ţinut de un maestru indian, Dr. Bali, în vârstă de 84
de ani. Pe lângă exerciţii fizice, doctorul ţine şi prelegeri
spirituale de mare profunzime. Se poate practica doar în sesiuni închise de 12 şedinţe.

Micul rezumat făcut exprimă doar 1% din ceea ce se poate
spune. Dacă aveţi întrebări, scrieţi-mi. Vă pot îndruma pe
orice nivel de practică.
Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

• PESTE 100 DE PRODUSE SOSITE
ACUM DIN ROMÂNIA: ceaiuri Plafar,
compoturi, gemuri, siropuri, miere de salcâm,
produse din marca Bunica, margarinã, sucuri
Fanta, apã mineralã Borsec, Perla Harghitei
etc.
• PESTE 25 DE FELURI de salate, ciorbe si
mâncãruri pregãtite în bucãtãria noastrã
murãturi de casã, varzã acrã, bors de tãrârte si
leustean

• GAMÃ COMPLETÃ de prãjituri românesti,
cozonaci, fursecuri si saleuri. Colivã la comandã.

• LARGÃ VARIETATE de salamuri, muschi tigãnesc, ceafã afumatã, coaste, slãninã, cârnati
cabanos, tobã de casã leber, suncã, ciolan afumat etc., toate pregãtite în afumãtoarea noastrã. Mititei proaspeti.

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

Utile

De la contabil adunate
şi la contribuabili date
15

Continuam şi în numărul de astăzi
seria răspunsurilor la întrebările
adresate de cititorii noştri.
Î: Am o companie incorporată în
care sunt acţionar principal. Am
retras o sumă importantă de bani
care nu reprezintă nici salariu,
nici dividende. Aş dori să ştiu cum
trebuie tratată o astfel de tranzacţie şi care sunt implicaţiile fiscale.

R: Ca regulă generală, legea impozitului prevede că orice împrumut sau orice tip de datorie
acordată unui acţionar trebuie să
fie inclusă în venitul acţionarului
pentru anul de impozitare în care
împrumutul a fost acordat. Ca o
excepţie, atunci când acţionarul
rambursează împrumutul în anul
următor sfârşitului anului de impozitare al companiei, în timpul
căreia împrumutul a fost acordat,
iar acest împrumut nu face parte
dintr-o serie mai mare de împrumuturi şi rambursări, acest împrumut nu este inclus în venitul
acţionarului. Spre exemplu, dacă
o companie are un an fiscal între
10 aprilie 2007 şi 9 aprilie 2008,
iar acţionarul retrage 10 000$ în 3
februarie 2008, atunci el trebuie
să ramburseze acest împrumut

până în 9 aprilie 2009. Daca
acţionarul nu rambursează suma
până la aceasta dată, el trebuie să
o includă în declaraţia sa de venit.
Daca acţionarul s-a impozitat cu
suma împrumutată în declaraţia sa
personala şi rambursează o parte
din această datorie (exemplu 2
000 $) după 9 aprilie 2009, atunci
are dreptul la o deducere în declaraţia sa personală pentru anul
2009, egală cu suma restituită
(2000 $).
Un alt aspect care trebuie
luat în calcul în legătură cu împrumutul de mai sus este faptul
dacă acţionarul plăteşte sau nu interese pe durata împrumutului
pentru suma respectivă. Daca interesul este minim sau nul, atunci
legea prezuma că acţionarul are
un avantaj impozabil egal cu interesele care ar fi trebuit să fie
plătite pentru suma împrumutată
şi trebuie să se impoziteze în declaraţia sa personală cu acest
avantaj. Legea prescrie un procentaj prezumat cu care trebuie să
se calculeze aceste interese. În
2007, procentajul prezumat cumulativ anual a fost de 20 %.
Î: Am o companie, sunt acţionar
al acestei companii incorporate şi
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AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

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

încasez un salariu. Dacă la sfârşitul anului fiscal al companiei, o
parte din salariul datorat de companie către mine rămâne neplătit,
există consecinţe fiscale sau nu?

SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

R: Ca regulă generală, legea impozitului prevede că în cazul în
care compania are o legătură de
dependenţă cu creditorul său,
atunci acea datorie trebuie plătită.
În cazul unui salariu, această
sumă trebuie plătita cel mai târziu
în a 180-a zi a anului de impozitare următor sfârşitului anului fiscal al companiei în care salariul a
fost înscris la cheltuieli, indiferent
dacă există o legătură de dependenţă între angajator şi angajat. În
caz contrar, salariul neplătit va fi
deductibil în anul în care va fi
plătit cu adevărat.
SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

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

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

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

Zero avans - ulma şansă
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Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598
immigration@mediatorcanada.ca
www.mediatorcanada.com

George Rusu

7632, 15 Avenue, Montreal

Noi reglementări pe piaţa imobiliară

Scopul principal
al acestui articol
despre evoluţia
pieţei imobiliare
este
de
a
răspunde cititorilor ziarului Accent care doresc să cunoască
opinia specialiştilor în domeniu
referitoare la noile reglementări cu
privire la acordarea împrumutului
ipotecar în vederea cumpărării
casei dorite. În calitate de curtier
imobiliar, vă pot răspunde la o
parte din subiectele foarte interesante legate de piaţa imobiliară.
Scăderea interesului la
ipoteci şi posibilitatea de a avea
acces la cumpărarea unei proprietăţi cu zero avans (în anumite
condiţii pe care numai un agent
ipotecar poate să vi le confirme),
au produs o creştere a vânzărilor
în Quebec, în toate zonele şi la
toate tipurile de proprietăţi: unifamiliale, condo, multiplex. Acest
fenomen - care de multe ori s-a
tradus printr-o lipsă de responsabilitate a celor care au cumpărat

fără niciun risc, cu zero avans combinat cu situaţia pieţei americane unde criza economica a făcut
ca un număr foarte mare de proprietari să predea cheile băncilor,
ne mai putându-şi onora datoria
lunară, au determinat guvernul
canadian să reacţioneze. Ca atare,
în data de 7 iulie 2008, au fost
anunţate noi reglementări ale căror
scop este reducerea la minim a
riscului ca o situaţie similară cu
cea din Statele Unite să se producă
şi aici. Ceea ce trebuie menţionat
este că, prin intermediul Societăţii
canadiene de ipotecă şi locuinţe
(SCHL), guvernul canadian asigură băncile în caz de neplată a
cumpărătorului. Există deci o
garanţie guvernamentală iar zero
avans însemna o garanţie de 100%
din partea guvernului şi un risc
destul de mare ataşat acestui program.
Începând din 15 octombrie 2008, această garanţie guvernamentală de 100% nu va mai
exista. În consecinţă, NU SE VA
MAI PUTEA CUMPĂRA CU

ZERO AVANS. Cel puţin 5% va fi
necesar pentru a obţine o calificare
la bancă, în plus de alte condiţii
care trebuie îndeplinite. De asemenea, numărul de ani pentru plata
împrumutului a fost redus la
maxim 35 ani în loc de 40. Chiar
în momentul de faţă, unele bănci
au anunţat că au adoptat deja noul
program, dar mai există încă posibilitatea de 0$ avans deoarece nu
toate instituţiile financiare au făcut
această trecere. De aceea, este
foarte important ca cei care intenţionează să achiziţioneze o proprietate să utilizeze această ultimă
şansă. În colaborare cu un agent
ipotecar se poate face o evaluare
pre-cumpărare, în funcţie de criteriile fiecăruia.
În următoarele numere
vom aborda şi alte subiecte de interes general… rămâneţi cu noi.
MIOARA SCOTNOTIS
B.A.A. Ştiinţe contabile
Curtier imobiliar agreat
Les Immobiliers Scotnotis
(514) 814-7098

Situat pe Côte-des-Neiges

L-M
J-V
S

Orar

Griluri portugheze

preparate pe cărbuni de lemn

Maria Joao
5192 Gatineau, Montreal, H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664
restaurantemavi.itgo.com

11:00 a.m. - 10 p.m.
11:00 a.m. - 11 p.m.
11.30 a.m. - 11 p.m.

Dr. Marius Damian D.M.D.
CHIRURGIEN DENTISTE
Centre dentaire Papineau-Villeray

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Mamă de şapte gemeni

Ghazala Khamis, o tânără de 27 de ani din Egipt,
a dat naştere la 7 gemeni, 4 băieţi şi 3 fete. O astfel de
sarcină este extrem de rară. Femeia a născut prin cezariană
iar starea ei şi a copiilor este bună, a anunţat medicul Emad
Darwish, director al spitalului El-Shatbi. Uimitor este şi
faptul că nici unul dintre copii nu s-au născut cu malformaţii şi în plus toţi au supravieţuit. Mama ,,eroină” este
nevasta unui fermier din nordul Egiptului şi a fost internată
acum 2 luni în spitalul din Alexandria. Cei doi erau deja
părinţii a trei fetiţe şi, în speranţa de a avea un băiat, au recurs la tratamente de fertilitate.

Animale de grădină surpriză

Cu toţii simţim criza
economică globală manifestată prin creşterea
preţurilor la alimente şi în
general la produsele de
largă necesitate. Britanicii
putem spune că au găsit o
soluţie la această problemă: adoptarea animalelor
de
fermă
liliputane, ca de exemplu vacile din rasa Dexter. Această
rasă originară din Irlanda este un pic mai mare decât un
câine Ciobănesc German, oferă 7 litri de lapte proaspăt pe
zi şi în plus, este utilă şi la ,,tunsul” ierbii din grădină. Datorită eficienţei acestei mini vaci, numărul acestora în
Marea Britanie a crescut de la 2.000 la 4.100, spun statisticile. Şi americanii au o rasă de vacă liliput care se numeşte mini Hereford şi care este tot mai des utilizată de
fermieri datorită faptului că mănâncă mai puţin dar dă
aceeaşi cantitate de lapte ca surorile ei mai mari.

Oglinda şi femeia

Rezultatele unui studiu efectuat recent şi citat de
publicaţia britanică The Telegraph arată că de-a lungul
vieţii femeile îşi petrec circa 3.276 de ore în faţa oglinzii,
în timp ce bărbaţii doar 1.092 de ore. Însumate, acestea

accentmontreal.com

Fapt divers

reprezintă 136 de zile şi pot fi comparate cu 22 de drumuri
făcute de un astronaut pe direcţia Pământ - Lună. Acelaşi
studiu demonstrează şi faptul că femeile nu stau în faţa
oglinzii de plăcere sau pentru a pierde timpul, mit lansat de
bărbaţi. Multe dintre subiectele participante la acest studiu
au mărturisit că ,,a sta în faţa oglinzii e un chin”.
Comparând timpul petrecut în faţa oglinzii între
nordul şi sudul Europei, studiul mai arată că femeile din
nord petrec în medie 146 de minute iar cele din sud 117.
Cele din nord ies mult mai mult în oraş la distracţie (71%)
faţă de cele din sud (49%) deşi clima ne-ar face să credem
contrariul.

Tomberoane vorbitoare

După Berlin,
Helsinki, va experimenta pubele vorbitoare pentru a
încuraja iniţiativele
ecologice şi a păstra
oraşul mai curat.
Aceste pubele au înregistrate vocile unor
vedete finlandeze sau a unor personalităţi municipale care
spun ,,mulţumesc” sau transmit un mesaj simpatic în momentul când cineva le foloseşte: ,,Este extraordinar că-ţi
pasă de oraşul tău. Cool, nu-i aşa?” zice primarul capitalei
finlandeze într-un astfel de mesaj.
Pentru început vor fi instalate patru pubele ,,politicoase”, ele fiind mutate dintr-o parte în alta a oraşului, astfel încât locuitorii să afle mai repede despre ce este vorba
şi să le caute.

Cel mai bătrân om din lume a
decedat

Deşi nu a fost înregistrat niciodată în cartea
recordurilor,
Habib
Miyan a fost considerat
cel mai bătrân om din
lume. El a decedat la
vârsta de 139 de ani întrun spital din localitatea
Jaipur, India, din cauza stării sale precare de sănătate. Conform datelor înscrise în certificatul său de naştere, Habib
s-a născut la pe 20 mai1878, însă el susţinea că este cu 9 ani
mai în vârstă. S-a luptat în zadar să fie înregistrat în Guinness Book dar nu a fost luat în seamă. În tinereţe, Habib a
cântat la clarinet în formaţia regală din Jaipur, de unde a şi
ieşit la pensie în 1938. Habib a rămas fără vedere acum 50
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de ani, a fost căsătorit şi a avut 4 copii care au murit înaintea lui acum câţiva ani. El a lăsat în urmă peste 140 de
nepoţi şi strănepoţi.

Cei mai bogaţi suverani ai
lumii

Prestigioasa revistă
americană Forbes a publicat numele capetelor încoronate care deţin cele
mai impresionante averi
din
lume.
Bhumibol
Adulyadej, monarhul thailandez ajuns la venerabila
vârstă de 80 de ani, deţine
locul întâi al topului, cu o
avere estimată la 35 de miliarde de dolari. În clasament se regăsesc 15 nume
ale unor regi, regine, şeici
şi prinţi, niciunul dintre aceştia nefigurând însă în topul
anual al miliardarilor întocmit de aceeaşi publicaţie,
deoarece averile lor sunt ereditare.
După regele Thailandei, urmează câţiva suverani
ai unor teritorii pline cu zăcăminte de petrol: şeicul Khalifa Ben Zayed Al-Nahyan, prinţ moştenitor al emiratului
Abu Dhabi (60 de ani şi o avere de 23 de miliarde de
dolari), regele Abdallah al Arabiei Saudite, 84 de ani, 21
de miliarde de dolari, urmat de sultanul Bruneiului, Haj
Hassanal Bolkiah, care la cei 62 de ani ai săi are 20 de miliarde de dolari. La mică distanţă vine şeicul Mohammed
ben Rashid Al-Maktum al Dubaiului, 58 de ani, cu o avere
de proporţii ceva mai reduse, respectiv 18 miliarde de
dolari.
Din topul celor mai bogaţi monarhi fac parte şi
două femei: regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, 82 de
ani, care cu o avere de circa 650 milioane de dolari se află
pe locul 12, şi regina Beatrix a Olandei, în vârstă de 70 de
ani, aflată pe locul 14, cu 300 de milioane de dolari.
Pe locul 11 în clasament se regăseşte un personaj
care nu se încadrează în şablonul monarhilor. Prinţul Karim
Agha Khan este singurul de pe lista Forbes care nu domneşte asupra unui teritoriu, fiind liderul spiritual a 15 milioane de musulmani Nizariyya. Averea acestuia este
estimată la un miliard de dolari.
Cel mai tânăr monarh este şi ultimul pe listă regele Mswati al III-lea din Swaziland - care la 40 de ani
are 200 de milioane de dolari.
Bhumibol Adulyadej,
suveranul thailandez

rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

face diferenţa

ClubVinyl

Clubbing & Fun

Tradiţii vechi şi orientări noi

Situat în inima oraşului, în
apropierea viitorului Cartier al spectacolelor, acest club are o vechime de mai
bine de zece ani de activitate muzicală în
zona underground. E drept că nimic din ce
se întâmplă acum ca manifestare culturala
în acea zonă nu-l recomandă ca fiind un
punct de atracţie. Deşi foarte accesibil de
la staţia de metrou Place-des-Arts, la 2109
rue Bleury, Vinyl este ocolit de iubitorii
jazzului pe durata festivalului lor şi de toţi
francofoliţii atunci când pleiada de concerte gratuite invadează scenele amplasate
pe toate străzile din jur. Motivul? Muzica
şi decorul locului fac diferenţa şi totodată
selecţia încă de la intrare.
Dacă ar fi să vorbim despre muzică, putem spune că tot ce e underground
se poate produce cu uşurinţă aici. Despre
locaţie, trebuie să zăbovim puţin. Locul
unde se află face ca acest club să fie singur
pe strada lui şi deci e clar ca nu poate fi inclus în traseul celor care migrează dintr-un
club în altul la distanţe mici. Pentru Vinyl
trebuie să te pregăteşti de acasă ca să
rămâi. Şi asta fie că e doar pentru câteva
ore, indiferent de zi, sau pentru o seară
dedicată unui gen anume şi promovată pe
canalele underground. Odată ajuns la
adresă, te întâmpină o faţadă deloc de remarcat. Doar prezenţa celor doi
bodyguarzi impozanţi mai ajută la identificarea intrării.
Accesul în interior se face foarte
rapid şi ceea ce pe dinafară pare o casă
unde vecinii ascultă muzica mai tare se
transformă într-o adevărată imagine de
club cu o atitudine familială şi foarte dezinvoltă. Imediat după intrare este sala
principală, un spaţiu amplu unde, peste
nivelul ringului de dans, pe fiecare latură a
încăperii, se află câteva canapele foarte comode - cu mese joase de genul celor de
cafea - şi lungi cât să ajungă tuturor celor
care vor să-şi găsească un loc, fie că sunt
veniţi în grup sau solo. Astfel, ţi se oferă
intimitatea de care ai nevoie, dar împreună
cu alţi membrii ai clubului. În vecinătatea
acestor canapele şi mese se află barul principal, cu băuturi variate şi un personal
super serviabil şi cool. Întreaga atmosferă
care domneşte la Vinyl e una de prietenie.
După cum sugerează numele
clubului, toţi DJ care au trecut pe aici au
mixat pe vinil sub puternicul curent Vinyl
Forever. S-au introdus totuşi şi CD Players pentru a fi în pas cu vremurile dar şi
pentru a arăta deschiderea faţă de noile orientări în materie muzicală. Însă, după
cum spunea un cunoscut al locului, militant fervent în zona Vinyl Forever, „activitatea tuturor celor care au schimbat
vinilul cu CD-ul este doar o aventură de
câţiva ani, pentru că toţi aceştia vor reveni
la rădăcinile de unde au plecat”.
Indiferent pe ce se realizează seturile la Vinyl, cei de aici reuşesc să facă să
vibreze podelele clubului. Da, podele, penaccentmontreal.com

tru că tot clubul e pavat cu podele sănătoase ce dau un aer aparte, completând
pereţii vopsiţi în diferite culori, drapajele
folosite la trecerile dintre camere şi glamour-ul uşor kitsch al sălilor de baie. În serile super aglomerate se deschide un al
doilea bar pentru „fluidizarea traficului” şi
a râului de bere spre consumatori. Pentru
fumători există o terasă la ieşirea din spate.
Tot aici, în cadrul unor evenimente mult
mai intime, se poate aprinde un grătar pentru cei iniţiaţi în ale clubului care vor să
petreacă o seară mai deosebită decât oriunde altundeva.
Agenda evenimentelor la Vinyl
nu conţine mari producţii şi nici nume care
să te îndemne să treci pragul clubului cu
cârligul în buză, dar dacă urmăreşti să petreci o seară cu muzică de calitate, mai
puţin comercială, atunci faci deplasarea şi
rămâi. Poţi asista, de exemplu, la o seară
de vineri animată de DJ Hope, DG Dshade
sau DJ Manifest.
După toate aceste „ingrediente”
prezentate aici, care efectiv îţi pot bucura
existenţa, poţi exclama „VINYL FOREVER!” Evident, la Club Vinyl vei fi perceput corect.

RECOMANDĂRILE
NOASTRE

Vineri, 29 august
Chus & Ceballos @ Opera
MARE PARTY! - Opera 2 year anniversary
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Apprenez le français!
COURS GRATUIT

«
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Pour les personnes immigrantes adultes

LES PROCHAINES SESSIONS DE COURS
DÉBUTENT BIENTÔT.
COURS À TEMPS PARTIEL – 22 SEPTEMBRE 2008
COURS À TEMPS COMPLET – 4 NOVEMBRE 2008
Des sessions additionnelles peuvent être offertes
à d’autres dates; consultez notre site.

DIFFÉRENTS TYPES DE COURS SONT OFFERTS :
Cours à temps partiel — jour, soir ou fin de semaine
De 4 à 12 heures par semaine
Cours à temps complet — jour
De 25 à 30 heures par semaine
Cours spécialisés à temps partiel
En milieu de travail, français écrit, communication orale
et cours pour professionnels de la santé
Vous pouvez bénéficier d’un soutien financier à certaines conditions.

INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER !
Rendez-vous au : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours
Sélectionnez le type de cours qui vous convient.
Lisez attentivement les consignes pour savoir comment vous inscrire.
Pour plus d’information :
Région de Montréal : 514 864-9191
Ailleurs au Québec (sans frais) : 1 877 864-9191

Franciser plus
Intégrer mieux

Vineri, 29 august
Scott Free + Steve „Bear” Sas @ Parking
Sâmbătă, 30 august
Tiesto @ Sensation Québec
SUPER CONCERT! TIESTO pentru
prima dată la Quebec City
Sâmbătă, 30 august
DJ Shortcut @ Tonic

Duminică, 31 august
Femme Fatale @ Millennium
Vineri, 5 septembrie
Back to School @ Orchid
Sâmbătă, 6 septembrie
Girls Nite Out @ Tonic

Sâmbătă, 6 septembrie
The New Stacked Saturday @ Orchid

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL(4365)
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Este sau nu benefică infuzia de
străini în Liga I?
Sport
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Infuzia de jucători străini este deja o realitate în
fotbalul românesc, un efect al globalizării şi o tendinţă naturală, dacă ne uităm că se întâmplă în foarte multe alte
locuri. În ţări precum Anglia, Franţa sau Germania,
prezenţa jucătorilor din afară a apărut cu foarte mulţi ani
în urmă. Se pune însă întrebarea dacă acest fenomen este
sau nu benefic fotbalului nostru. Răspunsul nu este unul
simplu, iar părerile sunt împărţite, după cum vom vedea şi
din declaraţiile unor oficiali din fotbalul românesc.
Anul trecut, CFR Cluj a luat campionatul cu ajutorul jucătorilor din afară, în majoritate portughezi. De
aceea, multe echipe au urmat acest model, sperând să
obţină rezultate similare. Rapidul a început în trombă campionatul, bazându-se în mare parte pe străini, în timp ce în
mod paradoxal, CFR-ul cam scârţâie, în ciuda unui lot teoretic mai puternic ca anul trecut şi în care predomină
străinii.
Cesinha
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Pavel Golansky

Ionuţ Lupescu, directorul FRF, susţine că această
infuzie a fost catastrofală pentru echipa naţională, declarând că numai Cesinha de la Rapid are valoare de naţionala noastră. Este contrazis însă chiar de Ştefan Iovan,
secundul lui Piţi: „Jucătorii străini care vin în România nu
sunt o problemă. Pentru naţională e bine, pentru că jucătorii români trebuie să tragă tare pentru un loc de titular la
echipa de club.”
„Naşu” (Mircea Sandu) afirmă că nu e îmbucurător faptul că 200 din cei peste 400 de jucători din Liga 1
sunt străini şi se declară susţinător al legii propuse de Sepp
Blatter, numită 6+5 (6 jucători autohtoni şi 5 din străinătate).
În opinia lui Mircea Rădulescu, directorul Şcolii
Federale de Antrenori, marea problemă consta în faptul că
toţi şefii de club vor să facă investiţii de scurtă durată, aduc

Naţionala în acţiune

Gabriel Paraschiv (Oţelul Galaţi), debutant la
30 de ani, C. Lazăr (Rapid), Pulhac (Dinamo),
Florin Costea (U Craiova), şi el debutant la
Naţională, şi Bratu (Dinamo). Din păcate, niciunul dintre aceştia nu a impresionat.
În timp ce noi ne chinuim cu Letonia,
viitoarele noastre adversare din grupa de calificare la CM 2010 au evoluţii foarte bune, împotriva unor echipe tari. Franţa a câştigat cu
3-2 în Suedia, iar Austria a remizat 2-2 cu
Italia, la Nice (Franţa). Se pare ca încet, încet,
francezii îşi regăsesc cadenţa şi noua generaţie,
în frunte cu Benzema şi Gouvu, se impune.
Trebuie să fim atenţi şi la austrieci, noul
antrenor - cehul Brukner - punându-şi deja amprenta pe jocul echipei. Lituania, primul nostru adversar, a bătut cu 3-0 pe Moldova. Motive de îngrijorare şi
din partea Serbiei, care deşi nu a jucat niciun amical, are
un nou antrenor, în persoana lui Radomir Antić, care se
întoarce să antreneze după o pauză de patru ani. El a
antrenat mai multe echipe în „La Liga” spaniolă, printre
altele fiind şi singurul manager care a reuşit să antreneze
toate cele trei mari echipe din Spania: Real Madrid,
Atletico Madrid şi Barcelona. Ultima echipă antrenată a
fost Celta Vigo, în 2004, după ce în 2003 a contribuit la
revirimentul Barçei. Se pare că şi-a atins apogeul carierei
de antrenor în 1996, când cu Atletico Madrid a cucerit
campionatul şi Copa del Rey.

România - Letonia

Tricolorii s-au întors în acţiune după Euro 2008
cu un amical în faţa unei echipe mici, Letonia, pe care au
învins-o cu un rezultat mic: 1-0, cu un gol al lui Dică din
penalty. Se pare că ne-am complăcut în jocul anost al
letonilor, dar acesta fiind cazul, se pune întrebarea de ce
nu jucăm cu adversari de marcă, care să ne stimuleze şi
să scoată ce avem mai bun în noi? Este adevărat că
primul joc din preliminarii va fi împotriva Lituaniei (pe
6 septembrie, la Cluj) şi stilul Letoniei e similar cu al
Lituaniei, dar cred ca trebuie să ne pregătim în special
pentru meciul cu Franţa, de pe 11 octombrie, de la Constanţa.
De parcă nu eram deja conştienţi de asta,
Naţionala fără Mutu şi Chivu e în mare suferinţă. Datorită acestor absenţe de marcă, Piţi a avut ocazia să verifice câţiva jucători din campionatul intern, cum ar fi
accentmontreal.com

străini pentru a ajunge eventual în Liga Campionilor, la
masa bogaţilor, în loc să investească în copii şi juniori, o investiţie pe termen lung. Se pare că „Riciul” a pus degetul
pe rană, întrebarea este dacă cineva îl aude.
Pentru ca subiectul să fie şi mai controversat, de
menţionat că sunt şi echipe cu evoluţii bune în campionat,
deşi se bazează încă în majoritate pe jucători autohtoni:
Unirea Urziceni, FC Braşov şi Dinamo. Un fapt care nu
poate fi contestat este acela că s-a creat deja o concurenţă
între jucătorii străini şi cei români, astfel încât echipele,
liga şi fotbalul românesc au numai de câştigat, mai ales că
nivelul jucătorilor importaţi a crescut simţitor. De altfel, 2
jucători care evoluează la noi au fost prezenţi şi la Euro:
polonezul Golansky (Steaua) şi suedezul Dorsin (Poli Timişoara).

Mikael Dorsin

Mutu, amedă
şi accidentare

Briliantul pare urmărit de ghinion: după ce FIFA
a confirmat că Mutu trebuie să plătească o amendă de
aproximativ 17 milioane de dolari lui Chelsea, sumă record
în istoria fotbalului, Adrian s-a accidentat la un antrenament în vederea meciului cu Letonia şi va sta câteva săptămâni în afara gazonului. Cât despre decizia FIFA, ea este
exagerată şi discriminatorie, luând în consideraţie că dacă
Mutu ar fi avut paşaport englez în momentul când a fost
dat afară de la Chelsea, atunci nu ar fi primit nicio amendă.
De altfel, FIFPro (Uniunea jucătorilor internaţionali) este
de partea Briliantului, afirmând că nu e drept ca el să
plătească o amendă aşa de mare numai datorită faptului că
suma lui de transfer a fost foarte ridicată, din moment ce
jucătorii nu au control asupra acesteia. Să sperăm că
norocul îi va surâde iarăşi lui Mutu, la timp pentru a salva
din nou fotbalul românesc, mai ales că meciul cu Franţa se
apropie ameninţător.

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com
Într-un Quebec plin de accente
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu te enerva şi odihneşte-te mai mult decât de obicei.
Dragoste: Perioadă palpitantă dar
şi foarte complicată, căci nu sunt excluse gesturile
nebuneşti şi scandalurile pasionale. Financiar:
Este o perioadă activă, prosperă, însă ai grijă căci
banii îţi pot scăpa foarte uşor printre degete.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ocoli medicii contând pe robusteţea organismului
tău, fiindcă poţi duce pe picioare o
afecţiune, trezindu-te când este deja cronicizată.
Dragoste: Momente de emoţie, de surescitare,
arzi ca o flacără pentru persoana iubită. Financiar: Treci printr-un moment stresant şi trebuie
să depui un efort serios ca să faci faţă situaţiei.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Multă vitalitate şi echilibru. Totuşi, prezenţa lui Pluto retrograd în Săgetător în casa a 8-a
te predispune la diverse accidente. Dragoste: Dor
de aventură, romantism şi erotism. Cei în cuplu
ar putea cunoaşte o energizare a vieţii intime. Financiar: Stabilitate care te face să te gândeşti la
acea investiţie importantă pentru casă sau familie.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Tracasări şi oboseală.
Ar trebui să te odihneşti mai mult.
Dragoste: Eşti într-o perioadă
bună, calmă, dulce. E posibilă producerea unui
eveniment notabil sau cunoaşterea cuiva care va
avea un rol deosebit în viaţa ta. Financiar: Un
proiect, o afacere începută de ceva vreme se îndreaptă spre finalizare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Conjuncţia Soarelui cu
Saturn şi opoziţia sa cu Uranus indică necesitatea unei atenţii sporite
la afecţiunile cronice, la dinţi, oase şi articulaţii,
sistem nervos şi echilibrul mineralelor din organism. Dragoste: E nevoie de mai multă tolerantă,
de răbdare. O relaţie solidă nu se clădeşte uşor.
Financiar: Eşti mulţumit că toate revin la normal, încetul cu încetul. Intri într-o perioadă dinamică, îţi iese bine tot ce întreprinzi.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eşti în formă, cu o stare
de spirit pozitivă. Dragoste: E timpul să planifici ceva concret,
proiecte mari care să privească şi partenerul. Financiar: Perioadă de ascuţire a simţului financiar. Veniturile, cheltuielile, investiţiile devin
foarte importante şi-ţi influenţează deciziile.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai energie dar totuşi nu
prea eşti în apele tale. Crize bruşte,
dureri acute ce nu te lasă câteva
ore, pot să-ţi strice buna dispoziţie când ţi-e
lumea mai dragă. Dragoste: Este o perioadă de
mare încărcătură emoţională, prezenţa persoanei
iubite te umple de emoţie şi romantism şi ai dori
să fiţi în permanenţă împreună. Financiar: În raport cu banii, stai bine, n-ai de ce să te plângi.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Resimţi acut oboseala
iar imunitatea scăzută te predispune la răceli şi infecţii. Dragoste:
Visezi mult, te simţi un pic frustrat afectiv însă
nu lua hotărâri tranşante, merită să aştepţi şi să-ţi
pui la încercare răbdarea. Financiar: Vei trece
printr-o perioadă dificilă la acest capitol şi te vei
descurca cu destulă greutate.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite şi nici nu se produc evenimente semnificative care să te
afecteze. Dragoste: Cuplul e ceea ce te preocupă
cel mai mult acum. Încerci să rezolvi probleme
vechi, să realizezi proiecte comune noi. Financiar: Te simţi pe un teren stabil, fără riscul de a
rămâne în pană de resurse.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Ai o vitalitate de invidiat însă atenţie căci există o predispoziţie la diverse accidente.
Dragoste: Pui cu siguranţă dragostea pe primul
plan şi nu-ţi mai pasă de nimic altceva. Posibil
flirt la birou. Financiar: Atenţie pentru că există
pericolul de a fi înşelat într-o afacere sau de a
încheia o tranzacţie proastă.

OFERTE DE MUNCĂ

Caut bărbat cu permis de conducere
pentru livrări de produse alimentare în
vestul insulei Montreal.
Tel: 514-999-2780
Companie de gestiune imobiliară, proprietară de mai multe blocuri de
apartamente la Montreal,
caută persoane pentru posturile
următoare:
CUPLU CONCIERGE
PERSOANE PENTRU CURĂŢENIE
VOPSITORI
HOMME DE MAINTENANCE
AGENT DE LOCATION
ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE
Info: d-na Lăcrămioara
Tel: 514-813-9114
Caut şofer cu experienţă clasa 3 pentru
cursa 5/7 Montreal-Ottawa şi clasa 5
pentru cursa locală 5/7 Laval-Montreal.
Aurelian
Tel: 514-581-6299

Rak & Rak, Architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Tel: 514-731-0099
Sănătate: Fizic, nu se întrevăd
probleme deosebite. Dragoste:
alex.rak@sympatico.ca

Ceva nu merge, ori poate că persoana care îţi este dragă nu se află lângă tine. Depărtările par să aibă o legătură cu viaţa ta
amoroasă. Financiar: Nu scoţi prea mulţi bani
din cont, devenind dintr-o dată mai drămuit cu
banii proprii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Dacă e să apară un disconfort, acesta e mai degrabă de
natură psihică decât fizică.
Dragoste: Este timpul să-ţi priveşti cu realism şi
responsabilitate relaţia, să tragi concluzii şi să iei
decizii. Financiar: Faci cheltuieli inutile, neatente sau din grabă, dar nu îţi faci prea multe griji.

CONCURS

1. Combinaţi cifrele 3, 4, 5, 6, 7 (fiecare cifră va fi folosită o singură dată) şi toate cele patru operaţii (fiecare operaţie va fi folosită o singură dată) astfel încât rezultatul să fie 14.

2. 9 porci şi zece găini consumă 82 kg. 9 porci şi 5 găini consumă 77 kg. Aflaţi câte kilograme
consumă o gaină şi câte consumă un porc.
3. Diferenţa a două numere este 13325. Împărţind numărul mai mare la cel mai mic se obţine câtul
267 şi restul jumătate din numărul mai mic. Să se afle numerele.

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 7
septembrie 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la
Renaud-Bray în valoare de 25$ din partea ziarului ACCENT Montreal.
Soluţiile concursului din numărul trecut
1. 1262 şi 128
2. Balta are 260 m3
3. Ilie are 100 de capre, 80 negre şi 20 albe. Gheorghe
are 200 de capre, 50 negre şi 150 albe.

Au trimis răspunsuri corecte: Mike Farkas, Irina
Scripcaru şi Georgiana Anca Raţiu. În urma tragerii la
sorţi, câştigătoarea este Irina Scripcaru.

Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.
Tel : 514-886-6683

VÂNZĂRI

Binoclu rusesc, 25 pe 70, în condiţie
nouă, foarte rar, făcut din aluminiu de
avioane. Ultra puternic, 170$
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ÎNCHIRIERI

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

MATRIMONIALE

Domn originar din Quebec, 45 de ani,
fizic plăcut, 1,90 m, 87 kg, stabil financiar, doreşte să cunoască o doamnă de
origine română, atrăgătoare, între 26 şi
40 de ani, pentru o relaţie serioasă.
Jean, tel: 514-378-1997
Bărbat, 29 de ani, înalt, ochi albaştri,
caut femeie 25-32 de ani interesată
de o relaţie serioasă.
Rog detalii şi foto la
caut.sotie@yahoo.com

DIVERSE

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

ANUNŢURI

Biserica Ortodoxă Română Naşterea
Maicii Domnului (Laval), P.C. Preot
Ioan Iancu, invită toţi românii la
săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare duminică începând cu orele 11:30, la
aceeaşi adresă: 3544 Chemin du Souvenir, colţ cu Chomedey, lângă Chateau
Royal.
Pr. Iancu: 514-531-3585; 450-575-4620
preot_iancu@yahoo.com
www.bisericalaval.com

Biserica Sf. Apostol Andrei (Laval) vă inCeas Citizen Eco Drive Solar, nou, se vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în
găseşte rar. Culoare: albastru metalic. fiecare duminică începând cu orele
11:30, la adresa 635, boul. des LaurenSe vinde cu 270$, cer 175$.
tides (colţ cu Saint Louis, Laval)
Baterie pentru cameră digitală Cannon Preot Dan Nicolau: 514-487-6596
Poweshot G7 sau G9, 14$.
Consiliul Parohiei Ortodoxe Romane
Sfântul Gheorghe (Rive Sud) anunţă
DVD cu viaţa lui Nicolae şi a Elenei
credincioşii că începând cu luna august
Ceauşescu, cu România înainte de
2008 Parohia s-a mutat în propria sa birăzboi, intrarea comunismului, până
după Revoluţie. Foarte detaliat,durata serică la adresa 2000 boul Marie,
Longueuil (Saint-Hubert), J4T 2B1. Proaproximativă 2 ore, 15$.
gramul de slujbe este următorul: duDaniel, tel: 518-643-9609
minica, 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri, orele 20:00, slujba
Cea mai mare colecţie de filme
Sfântului Maslu; sâmbăta, orele 16:00,
româneşti din Montreal.
slujba vecerniei. www.sfgheorghe.com
Peste 400 de tiltluri.
Filme istorice, comedii, de acţiune,
pentru copii, documentare, sportive.
Tel : 514-944-1418

Pentru a face un anunţ GRATUIT la
mica publicitate sunaţi la

514-690-8831

Biserica Penticostală Română Église de
Dieu Bethel Roumaine de Montréal, J.J.
Joubain, Qc, H7G 4J1. Tel: 450-6979469; 514-241-7913. Program slujbe religioase: joi, 18:00-20:00; duminica,
9:00-12:00 şi 18:00-20:00

