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În ediţia din 30 mai 2008 publicam un articol intitulat
Alexia vrea să se joace. Este numele unei campanii de
strângere de fonduri pe care trei români din Quebec -
Crina Părău, Zita Ersek şi Andrei Ersek - au iniţiat-o
pentru a veni în ajutorul unei fetiţe extrem de bolnave
din România: Alexia Adelina Gurghian, în vârstă de
aproape trei ani. Cu multă compasiune, îmaginaţie, răb-
dare şi mai ales încredere că astfel de iniţiative pot re-
zona în comunitatea noastră, cei trei au reuşit să strângă
o sumă importantă de bani pe care, deplasându-se în
România, au înmânat-o familiei Gurghian. Redăm mai
jos mesajul lor, împreună cu câteva fotografii recente ale
Alexiei, alături de părinţii ei.

În urma campaniei de strângere de fonduri pentru
întrajutorarea Alexiei Adelina Gurghian, fetiţa bolnavă din
Târnăveni, România, am reuşit să adunăm în decursul a
trei luni de zile suma de 3.535,00 CAD şi 100 RON. Aceşti
bani au fost strânşi în urma activităţilor de vente de garage,
vânzări de ciocolată/prăjituri, donaţii primite de la per-
soane fizice şi de la o companie.

Precizăm că Alexia s-a asfixiat la naştere din
cauza blocării capului şi nu a respirat câteva zeci de
minute. Urmările: encefalopatie cu tetrapareză spastică,
sindrom diston diskinetic, retard sever neuromotor şi de

limbaj şi retard mo-
derat psihic. Fetiţa are
nevoie de tratamente
de recuperare care se
desfăşoară în mai
multe şedinţe într-o
clinică internaţională
de recuperare a copi-
ilor handicapaţi neuro-
motor din Ucraina. O
singură şedinţă costă

în jur de 3.200,00 de euro (tratament şi cazare) şi durează
12 zile.

La începutul lunii august, familia Ersek a ajuns
în Târnăveni unde a luat legătura cu Cati Puia, redactor
ştiri la Radio Poliglot FM Târnăveni şi coordonatoarea ofi-
cială a campaniei Vreau şi eu să mă joc din Târnăveni. Îm-
preună au vizitat familia Gurghian şi au predat banii.

În timpul vizitei noastre, Alexia tocmai se întor-
sese de câteva zile de la al doilea tratament urmat în
Ucraina iar părinţii s-au arătat foarte mulţumiţi de rezul-
tatele obţinute. Alexia a progresat din toate punctele de
vedere, iar părinţii ne-au demonstrat exerciţiile efectuate şi
sugerate la clinică, exerciţii care o vor întări atât fizic cât
şi psihic. Familia Gurghian are o părere foarte bună despre

clinica de recuperare din Ucraina, medicii şi angajaţii de
acolo fiind foarte pregătiţi din punct de vedere profesional
şi social. I-am găsit pe cei doi părinţi foarte optimişti, fiind
gata să facă orice sacrificii ca să îmbunătăţească calitatea
vieţii fetiţei lor, astfel ca Alexia să poată atinge un nivel de
independenţă care să-i permită să aibă grijă de ea însăşi.

Mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au fost
alături, au avut încredere în noi şi ne-au ajutat ca munca

noastră să dea roade. Dorim
să precizam că am primit
donaţii de la persoane
cunoscute şi necunoscute şi
de foarte multe ori, pe lângă
banii trimişi, erau alăturate
câteva rânduri de încurajare
adresate familiei şi Alexiei.

Vă mulţumim că îm-
preună am reuşit să aducem
o rază de soare unei familii
care are mare nevoie de
sprijin uman, moral şi fi-
nanciar.

Crina Părău
Zita Ersek

Andrei Ersek

O rază de soare pentru Alexia

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
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Unde-s înjurăturile şi
mamele lor?

Nu prea ai avut contacte cu oa-
menii printre care ai „debarcat”. Deci nu
poţi comenta prea multe. Dar locul de
muncă te-a făcut să-i auzi. Să-i simţi. Nu
direct, în direct. De la celălalt capăt al fi-
rului de telefon. Cu puţine excepţii, sunt
prea calmi. Prea calmi pentru secolul ăsta.

SORIN ION
Accent Montreal

Asta faci. Primeşti telefoane. Dis-
cuţi cu tot felul de oameni. Persoane care
par inteligente, care par bogate, care par bă-
tute-n cap. Alea care par bătute-n cap, chiar
sunt. De ceilalţi nu îţi poţi da seama.
Oricum, nu te sună pentru că vor să piardă
timpul cu cineva pe fir. Ci pentru că sunt
obligaţi şi pentru că nimic prin casă nu mai
funcţionează. Aşa ajung să vorbească cu
tine. Şi tu, să ai parte de o mică bucată din
felul de a fi al canadienilor. Ar trebui să-i
simţi stresaţi, nervoşi, crizaţi. Dar... Cum
pot fi aşa de calmi încă nu poţi să-ţi dai
seama. Punându-te în locul lor simţi că ar
trebui să explodezi. Să-ţi bagi şi să-ţi scoţi.
Acei câţiva, puţini, care-şi bagă şi îşi scot,
îţi repetă apăsat un lucru. Ca o moară stri-
cată. Că nu e vorba de tine. Nu e vorba de
tine! Ci de companie. De aia la care lucrezi.
Şi de abia apoi, îşi bagă şi îşi scot. Restul?

Englezoaica. Din Toronto. Feri-
cită că aude franceză chiar dacă nu ştie să
vorbească. Doar înţelege. E de ajuns. S-a
săturat să piardă timp preţios stând la
palavre cu nişte persoane cu un anumit ac-
cent. Indian. Şi sună pentru a vorbi cu

cineva în franceză pentru că cei care
răspund sunt în Montreal. Montreal,
Canada. În Asia nu rezolvase nimic.

Francezul. Pe numele său
Lafrance. Vrea să vorbeşti cu el limba lui
Moliere. I-ai spus că ştii. Nu. Vrea pe
cineva care ştie franceză fără accent. Te în-
trebi ce accent să nu ai? De Marseille? De
Bordeaux? Sau de Lille?

Alt francez. De data asta unul care
caută pe cineva care vorbeşte quebecoasă.
I-ai spus că ştii franceză. Nu! A repetat! El
vrea pe cineva care să ştie quebecoasă. Ce
păcat că nu ai trăit printre algonquini. Poate
„învăţai” şi tu limba.

Un alt francez. Unul mirat. Cum
după câteva luni poţi vorbi aşa de lejer cu
el. Îi explici că în România eşti obligat să
faci două limbi străine la şcoală şi că una
dintre ele a fost franceza. Îţi aruncă un
tabarnak. De ce? De ofticat. În Quebec,
francezii sunt porniţi să respingă orice altă
limbă.

Quebecosul. De data asta unul
adevărat. Adică un indian. Din rezervaţie.
Care te întreabă dacă ai venit din Franţa
pentru că vorbeşti limba cu accent din
Hexagon. Ştii bine că nu este adevărat...
Dar te şi vezi cu „cocosul” imprimat în
dreptul inimii.

Românul. Vorbeşti cu el
româneşte. Dar sunt cuvinte care, pentru că
le-ai repetat de milioane de ori în franceză,
când le spui sună...sună...franţuzeşte. Cât
de mult ai râs de Răducioiu. La întoarcerea
din Italia, pe aeroport, aproape uitase
româna. Dreacu’ te-a pus să râzi! Acum s-a
întors roata.
Mama măsii! Băgaţi-ai să-ţi bagi! Morţii şi
răniţi!Uite aşa ar trebui să se comporte şi
canadienii.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

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

IInnvviittaaţţiiee  CCeennaacclluull  EEmmiinneessccuu
Cenaclul artistic şi literar Mihai Eminescu vă invită la 

următoarea sa reuniune pe 24 septembrie 2008. Aceasta va
avea loc la 4874 Côte-des-Neiges # 810, H3V 1F4 (la 200 de m

spre sud de la Queen Mary). 
Locul desfăşurării fiind în spaţiu privat, vă rugăm să vă 

confirmaţi participarea.

PPrrooggrraamm
Traian Gărduş - epigrame
Ilena Ungureanu - poezii
Dan Vulpe - spiritualităţi

(514) 733-5360    vulpe.d@gmail.com   



Vineri 12 septembrie 2008Vineri 12 septembrie 2008 ■■ PAG. 4PAG. 444 Pe gaura cheii

Şosele europene made in
Romania

Să circuli pe şoselele româneşti trebuie să ai
mare curaj şi asta nu fiindcă maşinile nu ar fi bune ci pen-
tru că drumurile sunt aşa cum le ştim, pline de gropi - ca
şi în Quebec - semnalizarea rutieră ba există, ba nu există,
codul rutier care se schimbă foarte des, ba e respectat, ba
nu, iar animalele şi căruţele încă mai circulă nestingherite
pe aşa zisele drumuri importante. Pe DN1, drum principal
care leagă Oradea de Cluj-Napoca, a avut loc un accident
între o maşină marca Daewoo şi un cal lăsat de izbelişte
pe şosea. În urma impactului pasagera autovehiculului, o
tânără de 19 ani, a suferit leziuni uşoare. Se cunoaşte fap-
tul că legislaţia română în vigoare sancţionează cu amenzi
proprietarii care îşi lasă animale nesupravegheate pe dru-
murile publice iar în cazul unor accidente sunt răspunză-
tori pentru daunele provocate de acestea. O să ziceţi că
până aici nu e nimic ieşit din comun dar privind fotografia
de la locul accidentului, o să vă daţi seama că nu e chiar
aşa.

Furatul se învaţă de mic
O îndeletnicire mai veche, aceea de a fura, cu

care noi românii ne cam putem „mândri”. Se învaţă din
fragedă pruncie, asta bănuiesc pentru a învinge frica,
emoţiile, pentru a-ţi dezvolta simţurile şi ce mai încolo-
încoace, pentru a deveni un infractor cu „acte-n regulă”,
asigurându-ţi astfel un viitor cât mai prosper. Aşa fac
rromii din localitatea Şiria, judeţul Arad. Aceştia, după
cum spun localnicii, se grupează în „echipaje” constituite
din persoane adulte care dirijează acţiunea şi minori care
efectuează munca propriu-zisă. Viticultorii se plâng de a-
tacuri la struguri, înregistrând deja pierderi însemnate.

Nici culturile de porumb sau floarea-soarelui nu sunt
ferite de jafuri. Iarna sunt furaţi araci, sârme şi chiar bu-
taşii de vie pe care rromii îi utilizează la încălzit. Pentru
toate aceste atacuri se folosesc copii ca o scuză că aceştia
nu ştiu ce fac. Autorităţile spun că este foarte greu să ia
măsuri împotriva acestora sau să-i scoată din mediul in-
fracţional.

Problemele poliţiştilor
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor a

efectuat un sondaj printre angajaţii instituţiilor pe care le
reprezintă, scoţând la iveală multe probleme de ordin in-
tern care aduc un prejudiciu în buna desfăşurare a muncii
de poliţist, precum şi în credibilitatea acestora în societate.
Sondajul dezvăluie o instituţie în care deficienţele de co-
municare între ofiţeri şi subofiţeri sunt la ordinea zilei iar
nepotismul este un factor predominant, care face parte din
viaţa cotidiană. Dacă ne uităm la cifre, 75% consideră că
examenele desfăşurate pentru intrarea în corpul ofiţerilor
nu sunt corecte iar 70% declară că între ei şi şefii lor nu
există o relaţie de respect reciproc. Un procent de 90%
dintre cei chestionaţi a arătat că instituţia încă nu este de-
militarizată aşa cum ar trebui să fie conform normelor în
vigoare iar metehnele de miliţian încă nu au dispărut din
conduita şefilor. La întrebarea „care ar fi cauza scăderii
autorităţii poliţistului?” 80% au considerat ca factori prin-
cipali slaba pregătire profesională, imperfecţiunea legilor
şi lipsa de fermitate a magistraţilor.

Desigur că acestea sunt problemele lor interne
dar ar trebui adăugat şi faptul că de multe ori cadrele nu
au nicio tangenţă din punct de vedere al personalităţii, al
temperamentului şi a stării psihologice cu meseria de
poliţist, pe bună dreptate ei fiind des asimilaţi personaju-
lui Garcea al grupului de umor Vacanţa Mare.

Taxa de poluare nu mai există
Senatul României a eliminat prin modificarea

actelor normative taxa de poluare, fosta taxă de primă în-
matriculare şi asta nu fiindcă s-ar fi terminat cu poluarea
în România ci pentru că se apropie alegerile şi ca-ntot-
deauna guvernanţii se gândesc pentru o perioadă scurtă
de timp şi la cei care i-au ales. Oricum această manevră
este benefică pentru cei în cauză, actul normativ speci-
ficând totodată şi rambursarea sumelor colectate, ajustate
cu coeficientul de inflaţie. Restituirea se va face de la

bugetul de stat şi nu de la Fondul de Mediu. Bizar dar asta
este, bine că se restituie. Oare după alegeri va mai reveni
o lege pe această tematică sau nu? Eu cred că da dar sub
altă formă, depinde cine va fi la putere.

eBay şi escrocii virtuali din
România

Râmnicu Vâlcea e un oraş mic dar în acelaşi timp
şi unul dintre centrele globale ale fraudelor pe internet.
Este descrierea făcută de reprezentantul eBay în România,
Albena Spasova. Dave Cullinane, directorul de securitate
eBay, afirmă însă că România nu poate fi considerată un
pericol mai mare decât alte ţări. De obicei, mai spune
acesta, cele mai sofisticate metode de fraudă provin de la
hackerii aflaţi acolo unde există o rată ridicată a şomaju-
lui dar în acelaşi timp şi un nivel de educaţie ridicat. Cul-
linane a mai subliniat faptul că şi în România, ca de fapt
peste tot în lume, autorităţile alocă fonduri insuficiente
pentru contracararea fenomenului de fraudă prin internet,
ducând totodată lipsă de specialişti în acest domeniu.

O clasificare pe naţiuni cuprinsă într-un raport al In-
ternet Crime Complaint Center, o instituţie federală ame-
ricană care se ocupă de fraudele pe internet, arată că
„atunci când ţi s-au furat banii pe card, ucrainenii sunt de
vină, când ai intrat pe situri matrimoniale şi ai rămas şi
fără bani şi fără femeie, ruşii sunt de vină, iar dacă ai vrut
să cumperi un produs ieftin pe eBay şi ai fost păcălit, pre-
cis te-au tâlhărit românii”. Iată că mai avem un domeniu în
care suntem înscrişi în top.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

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

Eterna şi fascinanta Românie



TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

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

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

prin servicii incluzând cumpărări,
vânzări, transferul la cerere a

fondurilor realizate, cât şi
închirieri, investiţii,

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

lează la serviciile noastre, în vederea
rezolvării

chestiunilor lor imobiliare din
România.

Am fi bucuroşi să vă putem sprijini în
rezolvarea

intereselor dumneavoastră
imobiliare, dacă bineînţeles, doriţi să

apelaţi la serviciile
noastre.

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

Ultracentral - Bulevardul Libertăţii
(la fântâni - Casa poporului)

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

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

PRO NOVI IMMO
CĂTĂLIN DAN - DIRECTOR GENERAL (PDG)

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

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

Cătălin DAN şi echipa

ADAUGA VALOARE

PRO NOVI
IMMO

cel: +40.752.102.210

DE VÂNZARE

WWW.PRONOVI.EU
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• 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 coman-
dã.

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

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

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

WWW.PRONOVI.EU

www.accentmontreal.com
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În 14 octombrie 2008, data noilor alegeri federale,
conservatorii au nevoie de 28 de locuri adiţionale în
Parlament pentru a-şi asigura majoritatea şi deşi
Primul ministru intenţionat nu a prea făcut caz de
asta, partidul său, conform recentelor sondaje, are
şanse de a le recupera. Dreapta canadiană are avanta-
jul de fi unită, votând pentru un singur partid, cel
conservator, pe când stânga e fracţionată între 3 par-
tide: liberalii, NPD şi Blocul. Alegerea pe care o vom
face în octombrie va fi una între două viziuni distincte
şi va determina personalitatea Canadei în următorii
ani.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Harper a făcut o mişcare politică oportună,
alegând bine momentul pentru a ţine noi alegeri: cât încă

nu a fost forţat de un vot al opoziţiei, cât situaţia econo-
mică a Canadei nu este în criză şi cât timp alegerile ame-
ricane nu s-au ţinut, cu potenţialul ca Obama să le câştige.
În Parlamentul dizolvat pe 7 septembrie de Guvernatoarea
Generală a Canadei conservatorii aveau 127 de
locuri din totalul de 308, liberalii 95, Blocul
Québecois 48, NPD-ul 30 iar verzii un loc. Trei
scaune erau deţinute de independenţi iar patru
erau vacante.

De când a venit la putere, Harper a ex-
tins misiunea canadiană în Afghanistan,
numărul victimelor în rândul soldaţilor canadi-
eni aproape atingând cota simbolică de 100.
Pentru a evita ca acest lucru să devină o
chestiune de dezbătut în campanie, Harper a re-
confirmat recent că începând cu 2011, Canada
nu-şi va mai continua implicarea militară în
această misiune, rezumându-se la rolul ei
tradiţional, cel umanitar. De asemenea, în tim-
pul mandatului său de Prim-ministru, Stephen
Harper a retras Canada din protocolul de la
Kyoto, care prevede ca ţările industrializate să-şi reducă
emisiile de gaze cu efect de seră. Stéphane Dion, şeful li-
beral şi fost ministru al Mediului, a propus mărirea taxelor

pentru emiţătorii de gaze cu efect de seră, însă conserva-
torii au replicat spunând ca această taxă ar micşora
numărul locurilor de muncă şi ar spori costurile energiei.

Campania conservatoare se axează pe problema
economiei, subliniindu-şi deci opoziţia vizavi de planul
propus de liberali cu a lor energy tax. Harper îşi laudă bi-
lanţul, cu scăderea TPS-ului de la 7% la 5%, cu reducerea
datoriei şi limitarea cheltuielilor guvernului federal. Se
opune planului neo-democrat care propune o investiţie de
miliarde de dolari în sectorul manufacturier, declarând că
dacă va fi reales, va continua să dezvolte cât mai multe
parteneriate economice cu alte ţări şi va diminua impozi-
tul companiilor pentru ca acesta să ajungă la cel mai mic
nivel, comparativ cu ţările G7.

În partea liberală, miza acestor alegeri este foarte
mare. După ce în 2006 „domnia” lor de 13 ani a fost cur-
mată de conservatori în urma scandalului comanditelor,
PLC are de recuperat credibilitatea în faţa publicului elec-

tor. Este adevărat că guvernul Harper a fost unul
dintre cele mai conservatoare, că i se poate re-
proşa o atitudine de laisser-faire la nivel eco-
nomic, că în primul semestru economia
canadiană a înregistrat cea mai slabă creştere
din 1991, însă Stéphane Dion are o problemă de
imagine, mulţi privindu-l ca pe un lider slab.
Conştient de acest lucru, cu câteva zile înainte
de declanşarea campaniei, el declara că preferă
să fie subestimat. Va trebui însă să-şi accelereze
discursul şi performanţa, căci de aceste alegeri
depinde şefia lui la Partidul Liberal.

Neo-democraţii îşi curtează baza,
susţinând că o guvernare NPD va aduce o in-
vestiţie de 2 miliarde de dolari pe an în sectorul
manufacturier. Această declaraţie vine într-un
moment în care industria automobilă din On-

tario înregistrează o altă grea lovitură, Ford anunţând că
de luna viitoare va tăia 500 de posturi la uzina din Oakville.
Layton mizează pe faptul că lucrătorii din sectorul manu-
facturier se simt abandonaţi de guvernarea Harper,

promiţând în acelaşi timp să pună capăt avantajelor fiscale
şi subvenţiilor acordate de conservatori marilor companii,
precum băncile şi cele petroliere, în folosul canadianului de

rând. Precum democraţii americani, neo-
democraţii canadieni încearcă o asociere a can-
didatului conservator cu George Bush, lansând
o publicitate dramatică, în alb-negru, în care
sunt evocate compresiunile bugetare în cultură
şi nerespectarea protocolului de la Kyoto.

Spre deosebire de campania precedentă,
viziunea conservatoare în materie de economie,
schimbări climaterice, justiţie, imigraţie, cultură
este cunoscută şi foarte diferită de a celorlalte
partide care-şi dispută votul canadienilor.
Rămâne de văzut dacă NPD-ul va reuşi să
capteze ideea de schimbare pe care se pune un
atât de mare accent în USA sau dacă liberalii vor
avea mai mult succes în această privinţă. Sau
dacă electoratul canadian va opta pentru status
quo.

Între două viziuni distincte

analiştii politici, şi într-adevăr cei patru candidaţi la preşedinţia şi
vicepreşedinţia Statelor Unite prezintă fiecare o poveste ameri-
cană unică. Chestiuni precum rasă, sex, vârstă sunt în joc, peisajul
politic american e în schimbare iar state care până acum nu păreau
decisive pe harta electorală au devenit cruciale. Într-o cursă aşa de
strânsă, intrată deja în faza finală, mesajele celor două partide au
devenit mai dure, iar cheltuielile electorale înregistrează deja
recorduri.

Beneficiind de donaţii mult mai numeroase, Obama se
luptă în mai multe state decât John Kerry în 2004, în regiuni con-
siderate tipic republicane care acum dau semne de schimbare -
Virginia şi Carolina de Nord. Cotele istorice de impopularitate pe
care administraţia Bush le-a atins joacă în favoarea democraţilor
iar tematica principală a campaniei Obama, schimbarea, pare să
fie în ton cu spiritul timpurilor actuale. Pentru prima oară în mulţi
ani democraţii au condus o campanie în care au adoptat un discurs
fidel filozofiei partidului lor. În sfârşit democraţii se comportă ca
nişte democraţi şi atacă subiecte precum îngrijirea medicală uni-
versală, sărăcia (păcat că John Edwards, campionul acestei cauze
în USA, cel care a militat şi făcut mai mult decât oricare dintre cei
patru candidaţi în această privinţă, a fost implicat într-un scandal
personal care l-a făcut să părăsească scena politică pentru restul
acestei campanii), programele sociale şi problema educaţiei pu-
blice. Drept urmare, campania lor de până acum a fost mai in-
tensă decât cea republicană, reuşind să mobilizeze noi votanţi, să
atragă tinerii şi să colecteze sume de bani mult mai mari. În plus,
campania Obama a ştiut să exploateze noi mijloace de comuni-
care - Internetul, lansând primul site de reţea socială destinat unei
campanii politice şi telefonia mobilă cu mesajele text - îndrumând
cetăţeni obişnuiţi să se transforme în adevăraţi organizatori
politici.

Pe de altă parte, McCain a reuşit să se distanţeze de
Bush, să rămână mult mai popular decât acesta sau decât propriul
partid. Şi până acum, cunoscutul său temperament vulcanic şi
irascibil nu a ieşit la suprafaţă, ferindu-l să devină propriul său
duşman. Ambii candidaţi fac eforturi majore pentru cucerirea
electoratului feminin, democraţii cu Hillary Clinton şi Kathleen
Sebelius (Guvernatoarea statului Kansas), republicanii cu Sarah
Palin şi Carly Fiorina (numită de Forbes acum 10 ani drept cea
mai puternică femeie în business). Factorul Palin este însă unul
considerabil, care a schimbat dinamica jocului electoral, ea
reuşind să revigoreze baza republicană şi să-i asigure lui McCain
suportul dreptei creştine.

It’s the economy, stupid
Celebra sintagmă consacrată de James Carville,

strategul campaniei prezidenţiale clintoniene din 1992, se aplică
foarte bine şi acum. Cetăţenii americani afirmă că economia este
principala lor îngrijorare. Obama se descurcă mai bine pe această
problemă decât Kerry în 2004 şi Gore în 2000, însă nu a reuşit să-
şi asigure un avantaj clar în faţa lui McCain în statele cele mai
greu încercate din acest punct de vedere, precum Michigan, Ohio,
Pennsylvania. Din contră, cursa pare să se fi strâns şi mai mult, în
ciuda ignoranţei lui McCain la nivel economic pe care el însuşi a
declarat-o. Campania republicană a reuşit să pună sub semnul în-
trebării leadershipul lui Obama şi să deplaseze atenţia spre
chestiuni de politică externă şi securitate naţională unde expe-
rienţa personală şi politică a lui McCain poate fi mai bine ex-
ploatată. Michigan, Ohio şi Pennsylvania sunt state cheie şi cine
va reuşi să câştige măcar două dintre ele, va câştiga probabil
alegerile.

Nimic nu este însă decis, mai ales că dacă până acum
McCain a avut mereu de recuperat în sondaje în faţa lui Obama,
după încheierea Convenţiei Naţionale Republicane, popularitatea
lui a depăşit-o pe cea a candidatului democrat. Este greu de prezis
cine va asuma funcţia de preşedinte USA în următorul mandat,
mai ales când contextul naţional şi internaţional face ca această
cursă să aibă de confruntat factori dincolo de controlul oricărui
candidat: criza imobiliară şi bancară americană, preţul
petrolului sau violenţa din Irak.

simonapogonat@accentmontreal.com

Al 44-lea
preşedinte
american

Alegeri canadiene

Este o cursă istorică pentru Casa Albă, repetă într-una



Ni se vorbeşte mereu despre educaţie,
despre importanţa ei atunci când cău-
tam un job, despre calitatea ei atunci
când vrem să învăţam o meserie sau să
urmăm o carieră într-un domeniu spe-
cializat. Pentru părinţi devine o prio-
ritate absolută atunci când e vorba de
planuri financiare pentru a acoperi
costuri altfel prohibitive iar pentru
studenţi e o întreagă epopee când e
vorba de ales un colegiu sau o facul-
tate. Organizaţia pentru Cooperare şi
Dezvoltare Economică (OCDE) a
publicat zilele trecute un raport des-
pre starea educaţiei în ţările membre,
din care extragem câteva idei, revela-
toare în acest sens.

RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Pe plan global, în ultima decadă,
s-a constat o creştere a cheltuielilor făcute
de guverne în sistemul public de educaţie,
în unele ţări aceste sume fiind mai mari
chiar decât creşterea procentuală a Pro-
dusului Intern Brut. Danemarca, Noua
Zeelandă, Suedia, Olanda, Slovacia şi
Brazilia sunt statele care se remarcă prin
aceasta iniţiativă.

85 % din cheltuielile pentru edu-
caţie sunt îndreptate spre sistemul public.
În două treimi din ţările OCDE, precum şi
în Brazilia, Estonia sau Slovenia, fon-
durile guvernamentale investite în sec-
torul de învăţământ public depăşesc 80%.
Cei mai mulţi bani pe educaţie se cheltu-
iesc în Danemarca, Islanda, Coreea,
Statele Unite şi Israel, cu o rată de peste
7 % din P.I.B., urmate de Noua Zeelandă
şi Mexic cu 6,5 %. Grecia şi Rusia sunt
printre ţările membre sau partenere ale or-
ganizaţiei care alocă cei mai puţini bani,
4,2% si respectiv 3,8%.

Franţa, Germania, Marea Bri-
tanie şi Statele Unite reuşesc să atragă
jumătate din studenţii care aleg să
studieze într-o altă ţară decât cea de na-
tală. Cei mai interesaţi să urmeze studii în
străinătate sunt studenţii francezi, ger-
mani, coreeni şi japonezi. Din ţările
partenere OCDE se remarca indienii şi
chinezii. 3 milioane de studenţi străini
sunt înregistraţi în programe universitare
peste tot în lume, cu 3% mai mult faţă de
anii precedenţi. În ţări precum Australia şi
Noua Zeelandă peste 15% din studenţi
provin din străinătate iar în Canada, Bel-
gia, SUA, Marea Britanie, Noua Zeelandă
şi Elveţia peste 20% din studenţii înscrişi
în programe de cercetare avansată sunt
străini. 30 % din studenţii străini aleg
domenii precum ştiinţe, agricultură şi in-
ginerie în ţări ca Finlanda, Germania, Un-
garia, Suedia, Elveţia şi Statele Unite.

În 10 ţări ale OCDE, 77% din

părinţi se declară mulţumiţi sau foarte
mulţumiţi de standardele educaţiei primite
de copiii lor. 88% din părinţi cred că pro-
fesorii sunt competenţi şi dedicaţi muncii.

Ţările OCDE, luate ca un întreg,
cheltuiesc în medie 8533$ pentru educaţia
unui elev de ciclu primar şi secundar. Ca
o comparaţie, SUA cheltuiesc 6173$ pen-
tru educaţia unui elev în şcoala primară,
7736 $ pentru ciclul doi şi 15.600 $ pen-
tru ciclul superior.

Din 1995 până în prezent, chel-
tuielile tuturor ţărilor pentru educaţie au
crescut cu peste 35% (cu excepţia celor
pentru studii superioare). În opt ţări ale or-
ganizaţiei, învăţământul este gratuit dar
într-o treime din ţările OCDE în instituţi-
ile publice de învăţământ se plătesc taxe
de şcolarizare ce depăşesc 1500 US$
anual. Spre exemplu, în Marea Britanie şi
Olanda cheltuielile aferente unui elev se
ridică la peste 1000$ anual.

Salariile profesorilor cu peste 15
ani de experienţă în învăţământul de ciclul
doi variază de la mai puţin de 15.000 US$
pe an în Ungaria şi ţări partenere ale
OCDE ca Chile şi Estonia, la 51.000 US$
în Germania, Coreea şi Elveţia şi la peste
90.000 US$ în Luxemburg.

Ce este OCDE?
Organizaţia pentru Cooperare şi

Dezvoltare Economică reuneşte 30 de
state printre care nu se numără şi Româ-
nia. Ţările membre sunt ataşate principi-
ilor democraţiei şi economiei de piaţă.
Alte 100 de ţări sunt partenere.

Printre obiectivele OCDE se
numără susţinerea unei creşteri econo-
mice durabile, creşterea nivelul de trai,
dezvoltarea pieţei muncii, menţinerea sta-
bilităţii economice şi contribuţia la
creşterea comerţului mondial. Organiza-
ţia dispune de un buget de aproape 350 de
milioane de dolari, are sediul la Paris şi
este condusă de secretarul general Angel
Gurria.

raresburlacu@accentmontreal.com

CCAARRMMEENN DDAANN
agent imobiliar afiliat

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

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

QC  H9H 2A7
premiatã

CLUB 
100% OR

Dacă dvs. sau
un prieten aveţi
intenţia de a
cumpăra o pro-
prietate (rezi-

denţială, duplex, triplex, bloc de
locuinţe sau comercială) ar fi
bine să stăm de vorbă.
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NOU !!!NOU !!!

COTE-DE-NEIGES- COTE ST CATHERINE
Bloc 15 apt. ( 4 ½ si 3 ½ ) venit brut 89.000$/an

Preţ : 1,150,000$

MONTREAL, VERDUN
Semicomercial, renovat, doua cabinete medicale,

încãlzire electricã, venit brut 70.000$/an. 
Preţ : 880.000$

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

ST. HUBERT Rezidenþã pen-
siune pentru persoane autonome
19 camere independente  Venit

minim 4000$/lunã.  Preţ :
595,000$  

CENTRE VILLE 
MONTREAL,

Locaţie colosalã, condo renovat, 2
dormitoare, 1 ½ bãi, piscinã,

garaj.Preţ: 349,000$

MONTREAL,
COTE DES NEIGES

Cochet condo, renovat 1999, bine situat pentru un stu-
dent sau un cuplu tanar, un dormitor, 140,000$

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$

AHUNTSIC, Prestigiosul sector Bois-de-Saraguay
5 dormitoare + birou, 3 sali de baie. Foarte elegant

Pret: 589,000$

NOU !!!NOU !!!

Cine are bani
investeşte în educaţie

Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Aşa cum am menţionat anterior, începând cu anii ‘70
compania Tarom a intrat într-o perioadă de moderni-
zare a flotei aviatice. Toate ţările din lagărul socialist
(CAER) trebuiau să aibă avioane de la fratele mai
mare, URSS. Pentru a putea înţelege acţiunile contra-
dictorii de cumpărare (avioane vest - BAC-111, Boe-
ing; avioane est - AN-24, IL-62, TU-154), trebuie să
explic conjunctura evenimentelor.

NICK FURDI
Accent Montreal

ei peste 50 de ani îşi aduc aminte că în august
1968 URSS a invadat Cehoslovacia. La
aceasta au contribuit şi celelalte state socia-
liste, excepţie făcând doar România. Dacă
SUA şi toate statele vest europene nu ar fi

avertizat URSS să nu îndrăznească să intre în România, am
fi fost şi noi invadaţi. La acea dată, eram în ultimul an al
şcolii de pilotaj Aurel Vlaicu şi am fost dispersaţi la diferite
aerodroame din ţară, gata de a îndeplini misiuni de luptă.
Am fost informaţi că pe toată graniţa ţării, cu excepţia
porţiunii cu Iugoslavia, se află unităţi de luptă care aşteaptă
ordinul de atac. Au fost zile şi nopţi de coşmar în care
dormeam îmbrăcaţi şi pe apucate.

Toată populaţia a fost la momentul respectiv cu
Ceauşescu şi cred că de atunci a început să o ia razna, mai
ales că tot Occidentul îi lăuda curajul de a înfrunta URSS-
ul. Pe acelaşi considerent au început să curgă creditele ex-
terne şi a început modernizarea în toate domeniile. Aşa se
face că în primăvara lui 1969 apare primul avion BAC-111,
avion jet bimotor cu 80 de locuri, care putea zbura pe o rază
de 2.000-2.500 km, cu o viteză de 800 km/oră. Surpriza a
fost totală la Moscova iar reproşurile se simţeau printre rân-
duri. Avioanele LI-2 şi IL-14 care efectuau cursele interne
erau deja bătrâne, creau probleme şi în plus aveau capaci-
tate de transport redusă (20, respectiv 30 de pasageri). Se
duceau tratative cu compania Foker care prezenta un avion
superior cu două motoare turbopropulsoare. Deja era prea
mult, aşa că s-a trecut la ameninţări - nu piese, nu cauciu-
curi - şi la promisiuni - dacă luaţi de la noi AN-24 (50 de
locuri, 450 km/oră, ca şi rivalul Foker), vă cumpărăm
avioanele vechi şi vă scădem din preţ contravaloarea lor,
iar restul îl puteţi plăti în produse (confecţii, cereale, carne,
etc.), lucru care a fost acceptat de comercianţii de atunci,
fără a ţine cont de părerea specialiştilor. Mai de voie, dar
mai mult de nevoie, ne-am încărcat deci cu un avion care
nu era prea economic, fiind şi foarte zgomotos. Porecla lui
de altfel era „mult zgomot pentru nimic”.

În aceeaşi perioadă s-a deschis şi noul aeroport
internaţional Otopeni care era mult mai mare şi mai ope-
raţional decât bătrânul aeroport Băneasa. Din nefericire,
mijloacele de supraveghere şi dirijare a traficului (radarul

de aeroport, staţii radio de comunicare, mijloace radio de
navigaţie) erau de tip vechi din URSS. Ordinul era clar: se
putea achiziţiona din vest numai ce nu era disponibil în
URSS. S-a făcut însă o excepţie ca măcar sistemul de ilu-

minare al pistei şi în special luminile de apropiere înainte
de pistă să fie achiziţionate din vest. Erau de ultimă gene-
raţie (lumini speciale direcţionale şi de mare putere), foarte

necesare pentru aterizările în condiţii de vizibilitate redusă
şi conforme cu cerinţele Organizaţiei Aviaţiei Civile Inter-
naţionale (OACI) al cărei membru eram şi noi.

Problema cea mai importantă o reprezenta
pregătirea personalului navigant, respectiv a piloţilor. Una
este ca munca în cabină să fie împărţită între 3, 4 sau 5
membrii de echipa, aşa cum era în LI-2, IL-14 sau IL-18,
şi cu totul alta când sunt doar doi piloţi, ca la BAC-111.
Totul, dar absolut totul se condensează şi trebuie executat
corect şi la timp, căci altfel ieşi în „decor”. Era pentru prima
oară, după al doilea război mondial, când piloţii români se
pregăteau într-o ţară occidentală, respectiv Anglia. În felul
acesta se putea face comparaţia între sistemul est (URSS)
şi cel vest de pregătire, precum şi între avioane. Oricum,
fie est sau vest, tehnologia folosită presupunea o pregătire
teoretică dar mai ales practică deosebită. Se schimbase ra-
dical teoria aerodinamicii de când cu apariţia aripii gen
săgeată şi mai târziu delta, care permitea mărirea vitezei
avionului până în pragul vitezei sunetului. Estul încă
menţinea echipaje de cabină formate din 3-5 oameni (doi
piloţi, mecanic, navigator, telegrafist). În partea cealaltă se
adoptase soluţia de doi piloţi şi numai pentru avioanele
foarte mari exista încă un inginer de bord. Din această
cauză piloţii pe BAC-111 şi mai târziu Boeing-707 se con-
siderau superiori (de parcă ar fi venit de pe altă planetă şi
nu tot de la IL-18!), deoarece erau în acelaşi timp naviga-
tori (executau navigaţia pe rutele aeriene), telegrafişti
(menţineau legătura radio cu organele de dirijare de la sol),
mecanici (urmăreau şi ajustau parametri motoarelor, sis-
temelor electrice, presurizarea şi temperatura cabinelor
avionului) şi concomitent pilotau avionul. Dar mai ales tre-
buiau să-l aterizeze pe pista de destinaţie de numai 30-45m
lăţime şi de multe ori numai 1.200 m lungime.

Până la afilierea României la OACI (1970), con-
vorbirile radio se efectuau în limba română şi doar la de-
păşirea graniţei de stat trebuia să se folosească limba

engleză, deci numai pe cursele internaţionale. Odată cu ac-
ceptarea în cadrul OACI , engleza a devenit obligatorie, in-
clusiv pe cursele interne din România. Aceasta a creat o
mare problemă, mai ales pentru piloţii mai bătrâni şi con-

trolorii de trafic aerian care nu prea studiaseră limbi străine.
Fiecare deţinător de licenţă aeronautică trebuie să susţină
anual examenul de prelungire a licenţei. În cadrul acestui

examen, limba engleză a devenit obiect obligatoriu de exa-
minare. Au fost şi situaţii neplăcute când un pilot care
zburase o viaţă-ntreagă s-a trezit picat la engleză, ne mai
putând zbura trei săptămâni până la următoarea examinare,
iar puştii de 22 de ani să treacă examenul. Trebuie să
menţionez că această situaţie nu era numai în România, ci
aproape în toate ţările în care nu se vorbeşte limba engleză.

Am fost obligat să vă plictisesc cu aceste amă-
nunte pentru a putea înţelege evenimentele pe care am să vi
le prezint în continuare şi care din nefericire unele sunt
tragice.

Ghinion sau lipsă de experienţă pe avion jet?
Cursa de noapte Istambul-Otopeni are neşansa să

aibă parte de ceaţă la Otopeni şi Băneasa. Pe atunci, co-
mandanţii de aeroport luau decizia dacă acestea erau sau
nu deschise pentru aterizarea avioanelor. Ori, în noaptea
respectivă, vizibilitatea se apropia de minima admisă. După
destule discuţii prin radio, comandantul de aeronava a tre-
buit să accepte executarea aterizării la aeroportul de re-
zervă Kogălniceanu-Constanţa. Din nefericire - „necuratul
nu face mănăstiri” după cum se spune - în decurs de 30 de
minute cât durează zborul de la Optopeni la Constanţa, a în-
ceput să se formeze ceaţă şi la acest aeroport. De comun
acord cu dirijarea radar, comandantul de aeronavă, care
avea peste 18.000 ore de zbor, peste 20 de ani de experienţă
în aviaţia civilă şi cunoştea perfect aeroportul Kogăl-
niceanu, a decis să aterizeze având pista „la vedere”. Ştiind
foarte bine cât de imprevizibil de repede se deplasează
ceaţa, a executat manevrele de aterizare cât mai în scurt,
ţinând sub observaţie luminile pistei de aterizare. A scăpat
din vedere însă un singur amănunt: faptul că inerţia avionu-
lui jet este considerabil mai mare decât cea a avioanelor cu
elice pe care le zburase anterior.

Aliniind avionul pe direcţia pistei de aterizare, a
constatat că este la o înălţime prea mică şi a iniţiat accelera-
rea motoarelor pentru a stopa coborârea. Din nefericire,
exact acolo se afla cabina WC-ului de serviciu pentru cei
care întreţineau mijloacele radio ale aeroportului. Ca ur-
mare a impactului tangenţial - roţile jambei stângi care au
atins plafonul toaletei - avionul s-a dezechilibrat conti-
nuând zborul către pistă, unde din cauza şocului s-a rupt şi
a luat foc. Unul din însoţitorii de bord s-a trezit în picioare,
lângă avionul rupt care începea să fie cuprins de flăcări.
Fără să stea pe gânduri, s-a repezit prin gaura din fuzelajul
avionului şi a început să scoată pasagerii din avion,
grupându-i la o distanţă sigură pe iarbă. Cabina de pilotaj
însă nu mai exista. Comandantul a făcut tot posibilul ca să
evite distrugerea cabinei pasagerilor dar ei, piloţii, au fost
pulverizaţi în urma contactului cu pista. Dintre pasageri au
fost câteva victime, dar marea majoritate au scăpat cu viaţă,
doar cu zgârieturi şi traumatisme minore. Comandantul
avea îndeplinite condiţiile de pensionare dar a zis că meri-
tă să mai stea un an, doi pentru a-şi încheia cariera ca pilot
comandant pe avion jet de pasageri.

C

Teoria ca teoria,
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n urma analizelor făcute de comisia de anchetă s-
a constatat că iniţierea manetelor de gaze a mo-
toarelor pe poziţia maxim a fost executată cu o
oarecare întârziere şi din această cauză curba de
redresare a avionului a fost mai joasă decât se
aştepta pilotul. În acelaşi timp, se menţiona ca fac-

tor favorizant al producerii accidentului faptul că aeropor-
tul Otopeni a fost declarat închis pentru aterizare prematur
şi în felul acesta pilotul a fost obligat să execute apropierea
la Kogălniceanu, unde nu exista supraveghere radar de pre-
cizie, care l-ar fi putut avertiza că se găseşte sub panta nor-
mală de coborâre. Concluzia: când firele se-noadă, aţa se
rupe.

La scurtă vreme s-au modificat o serie de regle-
mentări. Astfel, aeroportul nu mai poate fi declarat închis
din cauza condiţiilor meteorologice. Pilotul hotărăşte dacă
continuă aterizarea, funcţie de minima meteo la care este
autorizat, iar dacă aterizează sub minimă i se anulează li-
cenţa definitiv. Pentru piloţi s-au dublat orele de antrena-
ment la simulator ca să execute câte o sesiune la fiecare 6
luni urmată de o evaluare. Ca urmare, avionul BAC-111 nu
a mai înregistrat accidente în cadrul companiei Tarom.

An de an numărul avioanelor de acest tip a cres-
cut, astfel încât se spunea că ele reprezintă coloana verte-
brală a companiei Tarom. Mai mult, Ceauşescu vroia să
avem şi fabrică proprie de avioane de transport, astfel încât
până la urmă România a cumpărat linia de fabricaţie şi a
început să producă ROMBAC-111, salvând de la faliment
firma Rolls Royce. Noi, piloţii, ştiam că este un avion mort,
fără viitor, din cauza nivelului de zgomot mult peste nivelul
acceptat în Europa. Numai că pe noi nu ne întreba nimeni,
iar dacă îndrăzneam să zicem ceva, ni se spunea să ne
vedem de „covrigul” nostru căci are cine să gândească pen-
tru noi. Firma BAC şi Rolls au scăpat de faliment păcălind
fraierii care voiau să-i facă pe plac piticului nebun.

Trecând la alt sector, ajungem la avionul „mult
zgomot pentru nimic”, adică Antonov-24 care în principal
trebuia să execute cursele interne. Acum este momentul să
menţionez că peste tot în lume detaşamentul curselor in-
terne reprezenta pepiniera unde erau crescuţi piloţii tineri şi
de unde erau selecţionaţi ulterior pentru celelalte avioane.
Un sector foarte important, deci. Problema era că atât co-
mandanţii cât şi copiloţii aveau aceeaşi experienţă pe acest
nou tip de avion, aşa că învăţau împreună. Teoretic totul
era foarte limpede dar practica era ceva mai complicată.
Motoarele aveau putere dublă iar viteza de croazieră era
mai mult decât dublă. Ce mai, precum diferenţa dintre po-
pularul Trabant şi un Mercedes sport! Volumul de infor-
maţii era uriaş şi trebuia să le ordonezi în aşa fel încât să le
poţi folosi când ai nevoie. Pierdeam nopţi la rând studiind
hărţi, rute, proceduri de apropiere şi plecare de la diferite
aeroporturi. De multe ori copiii mă întrebau dacă şi eu mai

trebuie să merg la şcoală. Ştiam de la
unii mai bătrâni care zburaseră în timpul
războiului că un mic amănunt poate crea
o mare problemă sau chiar o catastrofă,
aşa încât vroiam să fiu cât se poate de
pregătit. Eu am ieşit la pensie sănătos (să
fi fost doar noroc?). Alţii nu, din pă-
cate...

După amiază superbă de
toamnă în toată România. Activitatea de
zbor pe aeroporturile Băneasa şi Otopeni
se desfăşura conform planificărilor.
Nimic ieşit din comun, cu excepţia unei avertizări de la ser-
viciul meteo: prevedere de ceaţă, 60%, în jurul orei 21:00
la Băneasa şi Otopeni. Atât la un aeroport cât şi la altul, se
executau zboruri de şcoală şi antrenament, care au fost in-
formate de acest avertisment. Ultimul AN-24 zbor de
şcoală care a aterizat la 20:30 la Băneasa a informat că deja
se vede ceaţa venind dinspre lacuri. Mai erau doar trei curse
interne de aterizat la Băneasa după care aeroportul intra în
restricţia de noapte pentru protejarea de zgomot a popu-
laţiei, până a doua zi la 6 dimineaţa.

Cursa de Cluj a aterizat normal, raportând vizi-
bilitate de aproximativ 2.000 m cu ceaţă care se deplasează
către aeroport. Turnul de control către dispeceratul Tarom:
„Se pare că vine repede ceaţa, a scăzut brusc temperatura.
Măcar de-ar mai ţine până vine Constanţa şi ultima de la
Arad!” Comentariul era făcut de nea Păsărică - nume pre-
destinat - fost pilot de vânătoare în război, cu numeroase
victorii pe frontul de vest dar mai ales pe cel de est, lucru
pentru care a făcut ani buni de puşcărie după instaurarea
Republicii Populare fiindcă doborâse nişte vânători sovie-
tici din înaltul cerului românesc. Nea Păsărică era dispecer
de serviciu. Către celălalt dispecer, mult mai tânăr: „Ţâcă,

dă telefon la Otopeni şi întreabă cum e
la ei. Că mie nu-mi place ce văd aici.
Vine ceaţa repede.”
„Dispeceratule, sunt turnul. Cursa de
Constanţa a ratat aterizarea şi se duce la
Otopeni, zice că vizibilitatea este sub
minima de aterizare.”
„OK, trimit autobuzele pentru pasageri.
Ştii ceva de cursa de Arad?”
„Mai are 10 minute şi intră în procedura
de aterizare. Se duce la Otopeni că aici
nu mai are şanse.”
Cursa de la Arad: „Căpitane, ai mai
aterizat la Otopeni? Eu am mai aterizat
cu IL-14 acolo dar numai ziua, acu’
vreo doi ani. Dar am auzit că are nişte
lumini de apropiere super puternice,
conforme cu ILS (Instrument Landing
System) categoria II-a, cea mai tare la
nivel mondial.”
„Puştiule, am mai aterizat dar nu
noaptea. Tu te ocupi de apropierea ILS,

eu te urmăresc şi când văd luminile pistei preiau comanda
şi-l aterizez. Iar tu unsurosule (mecanicul de bord) ur-
măreşti viteza şi ajustezi motoarele.”
„Tarom 023, sunteţi bine pe pantă şi pe direcţie. Liberă
aterizarea pe pista 08. Vântul este calm, vizibilitatea 800
m în scădere spre 500 m. Dacă la înălţimea de decizie nu
vedeţi pista, executaţi procedura de ratare.”
„Confirmăm 023, anunţăm aterizarea” „Puştiule, ţine-te de
el, e bine. Până la 200 m vedem luminile pistei. Acum sun-
tem în ceaţă, e un strat subţire. Acum se vede ceva ... ate-
rizăm...” „Căpitane, nu coborî aşa tare. Sunt lumini roşii, ar
trebui să fie albe... AHHHHH MOTOARE LA DECO-
LARE! Să ratăm”
„Tarom 023 sunteţi sub panta normală de coborâre. Nu mai
coborâţi. Rataţi.”

Conform înregistratorului de parametrii ai avionu-
lui (cutia neagră) când comandantul a iniţiat manevra de

ratare, avionul se găsea deja la aproximativ 15 metri
înălţime deasupra solului. Coada a agăţat un nuc imens care
l-a tras jos într-o grădină de zarzavat. A mai rulat aproxi-
mativ 250 m printre roşii, ardei graşi, vinete, dovlecei, după
care a fost oprit de nişte pruni brumării care aşteptau să fie
culeşi. La contactul cu solul, în mod instinctiv mecanicul de
bord a tăiat motoarele pentru a elimina riscul de incendiu şi
din fericire avionul nu a luat foc, chiar dacă petrolul curgea
din rezervoarele găurite de ramurile prunilor. Amuzant a
fost că proprietarul grădinii a ieşit din casă cu o mare bâtă
în mână: „Care eşti mă acolo, că te fărâm dacă vrei să mă
prăduieşti!” A îngheţat însă imediat văzând avionul proptit
în pruni şi pasagerii sărind din el precum iepurii din cuşcă.
Zgârieturi, cucuie, dar nimic grav pentru ei în afară de şocul
de rigoare. În schimb comandantul a fost străpuns de o ra-
mură de prun de la stânga la dreapta, ramură care şi-a con-
tinuat mişcarea lovind mecanicul de bord pe care l-a dat
peste cap şi în final aproape l-a sugrumat pe copilot, imo-
bilizând-ul în scaun. Maşinile de pompieri şi de salvare nu
au avut cum să ajungă la locul accidentului din cauza lip-
sei unei căi de acces dinspre şoseaua naţională, care era
doar la 50 m de locul accidentului (ulterior s-a creat o cale
specială de acces pentru echipajele de salvare conform re-
glementărilor). Avionul a fost compromis şi transformat în
piese de schimb. După trei luni de spitalizare, comandan-
tul s-a pensionat. Copilotul a reluat zborul ajungând co-
mandant de aeronavă şi a ieşit la pensie fără să mai aibă
alte evenimente, păstrând şi în ziua de azi ca amintire
manşa avionului în care s-a născut a doua oară. Mecanicul
de bord a zburat ce a zburat până când s-a hotărât să rămână
în SUA unde este şi astăzi bine sănătos.

Bineînţeles că s-a analizat fiecare secundă a ul-
timelor 30 de minute de zbor şi s-au tras concluziile de
rigoare, căutându-se cauzele care au condus sau favorizat
producerea accidentului. În felul acesta s-a constatat că unii
piloţi, care nu efectuau curse externe, habar n-aveau de
modificările survenite în configuraţia luminilor directoare
de apropiere dispuse pe 900 m înaintea pistei, că unele erau
roşii - înainte de pistă, verzi - la începutul pistei, albe - pe
pistă. Ca urmare, acest lucru a fost introdus ca obiect de
examinare pentru licenţa de zbor. Un alt element de bază
care a lipsit a fost pregătirea echipajului pentru situaţia cea
mai critică, cu executarea manevrelor de ratare a aterizării
la timpul potrivit, în acest fel eliminându-se momentele de
ezitare (3-5 secunde) care pot fi fatale. Dacă în aviaţia mi-
litară se mai acceptă, deoarece pilotul se poate catapulta şi
are paraşuta salvatoare, în aviaţia civilă înseamnă crimă
căci tragi cu tine „acolo” oameni nevinovaţi. Abia când te
aşezi pe scaunul din stânga în cabina de pilotaj, cel al co-
mandantului de bord, simţi că începe să se încingă şi să te
frigă. Realizezi că eşti responsabil de viaţa celor din spatele
tău, că aceştia cred în tine şi-şi încredinţează sufletul, trupul
şi viitorul lor în mâinile tale. Acesta este motivul principal
pentru care durata pregătirii unui pilot comandant este
foarte lungă, minimum 8 la 12 ani. A obţine licenţa de pilot
nu este foarte greu, dar a fi autorizat pilot comandant pe un
avion de transport pasageri este şi va fi şi în viitor cale
lungă, plină de sacrificii personale şi nu numai. Dar asta
este altă poveste.

nickfurdi@accentmontreal.com

practica te omoară
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Art Business şi Business Art
Muzeul de Arte Frumoase are prieteni mulţi şi nu-
meroşi, oameni cu stare din Montrealul de odinioară
şi patroni culturali mai noi în jurul unui grup de oa-
meni foarte pasionaţi care fac minuni şi-n fiecare
sezon ne aduc cele mai frumoase şi năstruşnice ex-
poziţii. Pentru toamna şi iarna aceasta au obţinut o
colecţie întreagă de 640 de obiecte împrumutate de la
Muzeul Andy Warhol din Pittsburgh. Desene, filme,
ilustrate, picturi, fotografii, documente din arhiva
personală a artistului, toate semnificative pentru
înţelegerea deceniilor de pop art american.

DIANA D
Accent Montreal

Expoziţia Warhol Live se deschide în 25 septem-
brie la etajul 3 din Pavilionul Jean-Noël Desmarais şi
durează până la jumătatea lui ianuarie 2009; intrarea costă
15 dolari şi dacă n-aveţi timp la sfârşit de săptămână,
puteţi vedea această expoziţie în după-amiezile de mier-
curi, joi şi vineri.

Pop art nu se poate fără Warhol, e de neînţeles
fără Statele Unite, fără cele 32 de conserve de supă Camp-
bell sau seriile comice desenate, fără toată muzica şi per-

sonajele de la Studio 54. În caz că nu ştiaţi deja, pop art e
un curent artistic apărut prin anii ‘50 ca reacţie la pulsiu-
nile anarhico-nihilste ale mişcării Dada şi expresioniştilor
abstracţi (Futurism, Bauhaus, Cubism). Pop art se opune
elitismului în cultură şi promovează banalul cu nuanţe de
kitsch, trivialul, cultura maselor, iar Andy Warhol e chiar
figura centrală a acestui curent. El a redefinit poziţia artis-
tului ca fiind una profesională, comercială şi populară. Din
el ne rămân muzica pop - muzica generaţiei noas-
tre de MTV - şi cele 15 minute de celebritate.
Warhol a inventat în 1968 această expresie spunând
că „în viitor vom fi cu toţii faimoşi timp de 15
minute”. Cam atât considera el că se poate baza pe
atenţia oricărui public. Deviza acesta a avut o viaţă
foarte lungă; la un moment dat, cu un an înainte să
moară în ‘87, Warhol a avut până şi un show la
MTV numit Cele 15 minute ale lui Andy Warhol.

Îi plăceau supa, Coca-Cola, banii şi
starurile de cinema, şi asta a pictat, pentru că a fost
îndemnat să-şi inspire arta din realitatea de zi cu zi
a conservelor de tinichea care i se acumulau pe
birou. Zice artistul: „Ce e extraordinar, e că o ţară
ca America a început tradiţia unde cei mai bogaţi
consumatori cumpără cam aceleaşi lucruri ca cei
mai săraci. Poţi să te uiţi la televizor şi să bei o
Coca-Cola ştiind că preşedintele bea Coca-Cola,
Liz Taylor bea Coca-Cola, şi te gândeşti că o Coca-
Cola poţi bea şi tu. O cola e o cola şi nicio suma de
bani nu-ţi poate da o cola mai bună decât cea pe
care-o bea vagabondul de pe trotuar. Toată Coca-
Cola e la fel, şi toată e bună. O ştie şi Liz Taylor, o

ştie şi preşedintele, şi vagabondul, o ştii şi tu.” Aşa
că sticlele de Coca-Cola şi cutiile de supă s-au vân-
dut foarte bine, iar când ciocănelul de la Sotheby's
a marcat finalul licitaţiei din 2005, Liz, portretul
lui Liz Taylor, a fost adjudecat cu peste 11 milioane
de dolari la mai bine de 40 de ani după ce-a fost
realizat (1963).

Producţiile semnate Warhol au interesat
şi încă fascinează o grămadă de lume. Pe lângă pic-
tură, fotografie, desen, sculptură, Warhol a fost şi
un prolific realizator de film. Unele dintre cele mai
faimoase sunt Eat, un întreg film cu un individ care
timp de 45 de minute mănâncă o ciupercă sau Em-
pire, de 8 ore, cu clădirea Empire State Building
filmată în asfinţit, sau Sleep care timp de 6 ore îl
arată pe poetul John Giorno dormind.

Din păcate, artistul şi-a plătit scump
statutul de celebritate controversată; cu două zile
înainte de asasinarea lui Robert Kennedy, Warhol
a fost împuşcat foarte grav de o membră a mişcării
feministe, rămânând până la sfârşit cu sechele su-
fleteşti în urma gestului. „Până să fiu împuşcat sus-
pectam că mă uit la televizor în loc să-mi trăiesc

viaţa”, declara Andrew Warhol cu umorul şi sclipirea
ideilor care ne fac îndeobşte interesanţi pentru ceilalţi şi
dincolo de moarte. Prin intermediul artei lui vom trăi la
Montreal timp de un sezon Elvis, Marilyn, Liza Minnelli
şi Mick Jagger.

dianad@accentmontreal.com
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Pe scurt
GENĂ CARE POATE STA LA BAZA UNUI VACCIN
ANTI-SIDA

O genă care joacă un rol cheie în producerea anticorpilor
necesari neutralizării virusului HIV şi care ar putea des-
chide drumul către crearea unui vaccin împotriva mala-
diei SIDA a fost descoperită de cercetătorii americani,
potrivit unui studiu efectuat la Institutul Gladstone şi
NIAID şi publicat în revista Science. Această des-
coperire, făcută pe şoareci, ar putea explica de ce anu-
mite persoane expuse virusului HIV nu sunt niciodată
infectate. Gena, numită Apobec3, care există şi în corpul
uman şi este localizată în acelaşi loc, pe acelaşi cromo-
zom, controlează capacitatea şoarecilor de a produce an-
ticorpi care să neutralizeze retrovirusul. Anticorpii sunt
cheia pentru combaterea cu succes a infecţiilor virale.
Majoritatea vaccinurilor stimulează producerea de anti-
corpi care vizează un anumit virus. Dar, după un sfert de
secol de cercetări, specialiştii nu au descoperit încă un
vaccin eficient împotriva SIDA, care a ucis deja 25 de
milioane de persoane.

FRICA DE CĂSĂTORIE MANIFESTATĂ DE UNII BĂRBAŢI
AR PUTEA FI GENETICĂ

Reticenţa anumitor bărbaţi faţă de căsătorie ar putea fi
un „defect” genetic, susţin cercetătorii suedezi de la
Karolinska Institute, într-un studiu publicat în revista de
specialitate Proceedings of the National Academy of
Science. Potrivit cercetătorilor, este vorba de o variaţie
genetică ce afectează un anume tip de hormon (vaso-
presin). Astfel, bărbaţii purtători ai versiunii 334 a genei
AVPR1A au şanse mai mici de a se căsători, iar dacă
sunt deja, prezintă mai multe şanse de a se confrunta cu
probleme în căsnicie. Se presupune că această genă, care
este purtată de 40% dintre bărbaţi, ar putea afecta felul în
care creierul foloseşte hormonul vasopresin.
Aceeaşi genă a fost asociată şi cu autismul, o boală ca-
racterizată, printre altele, de incapacitatea de a inte-
racţiona şi comunica cu ceilalţi oameni. „Este prima dată
când o anumită variaţie a unei gene a fost asociată cu
modul în care bărbaţii se implică într-o relaţie”, a de-
clarat Hasse Walum, şeful echipei de cercetători. „Fe-
meile căsătorite cu bărbaţi ce poartă această genă sunt, în
medie, mai puţin satisfăcute de relaţia lor conjugală
decât celelalte femei”, a mai spus el. Cu toate acestea,
Walum a subliniat faptul că respectiva genă reprezintă
doar o mică parte dintr-un întreg proces, ingredientele
necesare pentru o căsătorie fericită fiind cu mult mai
multe.

FIZICĂ

Experimentul ştiinţific al
secolului

Iată că ceea ce se consideră a fi cel mai mare ex-
periment în fizică întreprins vreodată a demarat, fără să
atragă sfârşitul lumii, aşa cum avertizau diverse grupuri eco-
logiste sau religioase. Cel mai mare accelerator de particule
construit până acum - Large Hadron Collider (LHC) - a fost
pornit pe 10 septembrie 2008 la Geneva de către cercetătorii
Organizaţiei europene pentru cercetare nucleară (CERN),
trecând cu succes primul său test major de funcţionare.

LHC este proiectat să de-
termine o coliziune a particulelor
cu o forţă cataclismică, pentru a de-
termina reacţii fizice neobservate
până acum şi pentru a recrea
condiţiile care au existat în mo-
mentul imediat următor Big-Bang-
ului, în urmă cu 13,7 miliarde de
ani. Primul fascicul de protoni in-
trodus în cadrul Large Haldron
Collider a efectuat un tur complet
al tunelului cu lungimea de 27 de
kilometri (situat la 100 de metri în
subteran, în regiunea de graniţă franco-elveţiană), realizând
obiectivul principal al cercetătorilor pentru această fază a
experimentului. Va urma apoi punerea în circulaţie a unui al
doilea fascicul, care va parcurge tunelul LHC în sens invers.
Primele coliziuni protonice - care nu vor avea loc mai de-
vreme de câteva săptămâni - vor produce energii de circa
450 de gigaelectronvolţi (GEV), adică un pic mai puţin decât
jumătatea puterii Fermilab din Chicago, până acum cel mai
mare accelerator din lume. Abia după câteva luni, când e-
nergiile puse în mişcare în cadrul LHC vor atinge nivele
inegale, se va putea ajunge până la circa 7 teraeclectronvolţi
(Tev), putere de şapte ori mai mare decât a Fermilab.

Obiectivul LHC este „acumularea de informaţii
prin care să se înţeleagă comportamentul materiilor funda-

mentale”, a spus fizicianul Daniel Denegri, care monito-
rizează detectorii CMS din interiorul tunelului. Pe lângă de-
tectorii CMS, în interiorul LHC se mai găsesc detectori
Atlas, care căută semne privind elemente fizice noi, inclusiv
originile materiei şi extradimensiuni, Alice, care studiază
forma „lichidă” a materiei/plasmei existente după Big Bang,
şi LHCb, care analizează ce s-a întâmplat cu materia lipsă
după Big Bang în condiţiile în care acesta a creat cantităţi
egale de materie şi antimaterie. Şocurile protonice din inte-
riorul LHC vor degaja o căldură de 100.000 mai mare decât
cea din centrul Soarelui şi ar trebui să permită detectarea
bosonilor Higgs, particulă misterioasă care a dat masă tu-
turor celorlalte particule, potrivit teoriei „modelului stan-
dard”. Modelul actualmente agreat de fizicieni implică

bosoni Higgs, numiţi şi „particulele
lui Dumnezeu”. Potrivit teoriilor
existente, particulele îşi obţin masa
proprie prin interacţiuni cu un câmp
generat de bosonii Higgs. Cele mai
recente observaţii astronomice su-
gerează că materia obişnuită - cum
ar fi galaxiile, gazele, stelele şi
planetele - reprezintă numai 4% din
Univers, restul fiind materie neagră
(23%) şi energie neagră (73%).
Fizicienii consideră că LHC poate
oferi informaţii cruciale în legătură

cu natura materiei misterioase. Energiile foarte mari puse în
mişcare vor permite recrearea, timp de o fracţiune de se-
cundă, a stării Universului din prima sută de miime de se-
cundă de după Big Bang. Coliziunile ar putea genera găuri
negre minuscule despre care fizicienii de la CERN susţin că
nu prezintă un pericol şi că prezenţa lor nu va fi de durată.
„Afirmaţia că acest experiment ar putea atrage sfârşitul lumii
este ridicolă, a declarat Frank Close, specialist în fizică la
Universitatea Oxford.

Ideea unui astfel de accelerator a apărut la în-
ceputul anilor ‘80. Proiectul, la care au lucrat aproximativ
5.000 de fizicieni şi ingineri timp de mai bine de 10 ani şi la
care au contribuit statele europene, dar şi USA, India, Rusia
şi Japonia, a costat 3,76 miliarde de euro.
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LUMEA ANIMALĂ

Semne de dezechilibru în regnul animal
Activitatea iresponsabilă a omului a dereglat mi-

graţia păsărilor, a împuţinat numărul pinguinilor şi a împins
reptilele să urce la altitudini cu grade mai puţine. Imaginea
clasică a urşilor polari izolaţi pe o banchiză îngustă de
gheaţă, care pare să devina posterul celor care luptă cu
încălzirea globală, nu este singura perspectivă sumbră din
lumea animală. Creşterea temperaturii, poluarea şi alte con-
secinţe adiacente ale acţiunii umane afectează într-o
maniera mult mai subtilă regnul animal. Publicaţia Live Sci-
ence a inventariat opt semne care ne indică dezechilibrul
acestuia.

Migraţia prematură este una din consecinţele cele
mai vizibile ale faptului că păsările au de suferit de pe urma
apucăturilor nocive ale oamenilor. Mai multe specii din
lumea întreagă pornesc în călătoria de primăvară spre nord
mai devreme decât în urmă cu câţiva ani. Pe coasta de est
a Statelor Unite, zburătoarele se ivesc mai repede din cauza
căldurii care se aşterne mai rapid în această zonă. „Aceste
păsări vor fi obligate să înveţe să mănânce altfel decât o
făceau până acum şi să întâmpine alte obstacole din cauza
acestui decalaj“, avertizează Abraham Miller-Rushing,
cercetător la Boston University.

Meduzele din ce în ce mai numeroase în oceanele
planetei sunt o altă consecinţă nefastă a activităţii umane.
Purtate de navele care tranzitează globul de la un capăt la
altul, acestea au ajuns să reprezinte un sfert dintre speciile
marine din marile porturi ale lumii.

Alte specii sunt dopate deja în exces cu diverşi
poluanţi produşi de om. Substanţe toxice precum DDT-ul şi
polyclorobifenilul, interzise în Canada şi Statele Unite de
mulţi ani, s-au regăsit în corpul calmarilor şi al nautililor.
Speciile de apă caldă devin şi ele tot mai numeroase în
comparaţie cu cele de apă rece, amestecând ordinea lu-
crurilor în largul oceanelor, apreciază Live Science.

Treizeci de specii de amfibieni şi reptile din

Madagascar au ales să-şi facă viaţa mai uşoară urcând la
altitudini mai mari din cauza încălzirii globale. Până în
2050-2100, toate aceste specii sunt în pericol de extincţie
din cauza spaţiului tot mai puţin disponibil la înălţime.

Pinguinii sunt la fel de sensibili şi vulnerabili. Pe
lângă încălzirea globală, aceştia au de înfruntat petrolul de-
versat în oceane, lipsa tot mai acută a peştilor care le
afectează alimentaţia şi boomul imobiliar de pe coaste.
„Pinguinii se numără printre speciile care ne arată că ope-
răm schimbări fundamentale în lumea în care trăim“, afirmă
Dee Boersma, profesor de biologie în cadrul Universităţii
din Washington.

Până şi paraziţii au dor de ducă împinşi de la spate
de oameni. Angiostrongylus vasorum, spre exemplu, se
mută tot mai la nord din cauza căldurii. Este constatarea fă-
cută de cercetătorii britanici, care l-au găsit în câinii din
Scoţia, în loc să-şi facă veacul în sud-vestul Angliei, aşa
cum îi era până de curând obiceiul.

Şi capriciile climatice ale plantelor le dau bătaie
de cap animalelor, în special în zonele polare: erbivorele
din zone extrem de sezoniere, precum cea arctică, se trezesc
că plantele cu care se hrăneau până de curând nu mai sunt
de găsit în perioada care le-a consacrat.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com

Virusul HIV



Descoperiţi calitatea produselor noastre!

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

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

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

Tratamente naturiste
■ Frunzele de anghinare (Cynara scolymus) se uti-
lizează în hepatita cronică şi ciroza hepatică, deoarece
activează funcţia antitoxică a ficatului şi hrănesc celula
hepatică. Mai este folosită şi în insuficienţa biliară,
colecistite, constipaţie, urticarie, vărsături sau gaze in-
testinale. Ceaiul nu se face din mai mult de două lin-
guriţe la 300 ml de apă, deoarece provoacă colici.

■ Crizele de sufocare care apar în astmul bronşic pot
fi tratate naturist doar în afara crizei acute. Frunzele de
isop, cunoscut şi ca cimbru de grădină, (Hyssopus of-
ficinalis) se administrează ca infuzie, din 20 de grame
la un litru de apă, din care se beau trei căni zilnic. Şi in-
fuzia de trei fraţi pătaţi - sau panseluţe de câmp - (Viola
tricolor) are acţiune antispastică şi antialergică.

■ Persoanele care suferă de atacuri de panică, insom-
nie sau depresie pot beneficia de efectele terapeutice
ale băilor aromate. Se face un amestec, în părţi egale,
din ulei de brad, pin şi levănţică, din care se pun zece
grame la o baie. Faceţi o cură de 20 de băi şi vă veţi
simţi mult mai liniştiţi.

■ Persoanele care au un temperament anxios, pesimist
şi care nu pot să doarmă din cauza grijilor pot apela la
ajutorul naturist oferit de arnică (Arnica montana). Beţi
de trei ori pe săptămână, înainte de culcare, o infuzie
din două grame de flori la o cană de apă sau 20 de pică-
turi de tinctură la o ceaşcă de apă. Are uneori ca efecte
adverse iritarea tractului intestinal, de aceea trebuie
evitată de persoanele care suferă de reflux gastroe-
sofagian, ulcer, colită sau polipi pe intestine.

■ Pierderea auzului, însoţită de zgomote în urechi, se
ameliorează considerabil în urma administrării cap-
sulelor din Ginkgo Biloba. Această specie de copac,
considerată o „fosilă vie”, este una din puţinele forme

de viaţă care au supravieţuit pe o rază de 1-2 km de la
locul exploziei nucleare de la Hirosima. Două sute de
mg pe zi, timp de zece zile, vindecă cincizeci la sută
dintre cazuri.

■ Pentru sănătatea şi frumuseţea ochilor se recomandă
o alimentaţie bogată în vitaminele A, B, C şi D, care se
găsesc în produsele lactate (lapte, brânză), în ouă, în
legume şi fructe (lăptucă, pătrunjel, morcov, tomate,
portocale, lămâi, mere). Sănătatea şi frumuseţea
ochilor se păstrează dormind suficient (8-9 ore din 24),
ferindu-i de lumina puternică sau prea slabă şi de
încăperile unde se fumează mult.

■ Picioarele obosite se pot vindeca cu ajutorul
uleiurilor parfumate. Uleiul de levănţică vă ajută în
cazul retenţiei de lichide la nivelul picioarelor. Începeţi
de la talpă şi masaţi circular picioarele cu ulei,
ajungând la genunchi. Repetaţi în fiecare seară, timp de
o săptămână.

■ Varicele apar din cauza eredităţii, a imobilizării pre-
lungite într-o anumită poziţie sau a vâscozităţii sân-
gelui. Pentru a scăpa de ele aveţi nevoie de 600 ml suc
de ceapă roşie şi 300 ml miere de salcâm. Amestecaţi
bine şi luaţi câte 50 g din amestec înainte şi după cele
trei mese principale. Tratamentul se recomandă în serii
de câte o lună de zile, de două ori pe an, primăvara şi
toamna. Preparatul trebuie ţinut în frigider. Este con-
traindicat bolnavilor de ulcer.

■ Cârceii apar deseori din cauza lipsei de magneziu
sau a proastei circulaţii. Pentru a scăpa de aceste
dureri, faceţi un decoct concentrat din două mâini de
flori de fân şi lucernă, fierte timp de 5 minute. Staţi cu
picioarele scufundate până la genunchi, în fiecare zi
timp de 30 de minute, seara înainte de culcare.
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Îngrijirea părului
■ Pentru a vă păstra cât mai mult timp culoarea păru-
lui vopsit, vă puteţi face săptămânal măşti adecvate
culorii preferate. Astfel, părul blond se întreţine
amestecând două gălbenuşuri de ou cu decoct de
muşeţel proaspăt (o mână de flori la o cană de apă,
fiar-tă timp de 10 minute). Părului brunet i se poate
menţine intensitatea culorii cu un decoct de coji de
nuci verzi. Nuca este fructul cel mai bogat în cupru şi
zinc. Fierbeţi doi pumni de coji timp de 30 de minute
într-un litru de apă şi tamponaţi-vă parul cu soluţia
obţinută. Pentru ca nuanţele arămii şi reflexele roşcate
să rămână vibrante, puteţi folosi henné. Se sfărâmă cât
mai mărunt planta, se amestecă cu puţină apă încălz-
ită şi se aplică pasta obţinută, cât e caldă încă, pe tot
părul. Departe de a fi dăunătoare, aceste procedee în-
tăresc chiar rădăcina părului.

■ Datorită apei clorurate a piscinelor, a acţiunii soare-
lui şi a apei sărate a oceanelor, multe femei vin din
concediu cu părul degradat. Pentru a fi din nou moale
şi strălucitor, clătiţi-l după spălat cu un litru de apă
plată în care aţi dizolvat o linguriţă de miere şi zeama
de la o lămâie.

■ Pentru un păr strălucitor puteţi încerca şi următoarea
mască: amestecaţi un ou cu ulei de măsline cât încape
în coaja de ou şi cu un sfert de castravete curăţat. Întin-
deţi amestecul prin par, lăsaţi-l să acţioneze timp de
10 minute, apoi clătiţi-vă cu atenţie. Pentru rezultate
excelente de-a lungul anului, aplicaţi acest tratament
o dată pe lună.

■ Părul deteriorat şi uscat poate beneficia de o infuzie
din coada-calului (Equisetum arvense), lumânărică

(Verbascum phlomoides) şi urzică (Urtica dioica).
După spălare se masează pielea capului, umezind bine
şi firele de păr. Această infuzie se poate folosi şi pen-
tru calmarea scalpului iritat. Se amestecă plantele în
proporţii egale, se pun două linguri într-un vas de
porţelan, se toarnă peste ele trei căni de apă, se aco-
peră şi se lasă 15 minute. Se foloseşte pe părul curat,
după clătire. Se lasă să se usuce de la sine.

■ Pentru părul gras cu exces de sebum se masează
scalpul cu o loţiune preparată din 4 linguriţe de plante
uscate: urzică (Urtica dioica), rozmarin (Rosmarinus
officinalis), coada-calului (Equisetum arvense) şi cim-
bru (Thymus serpyllum), în cantităţi egale la 150 ml
apă şi o linguriţa de oţet de mere sau suc proaspăt de
lămâie. Se prepară infuzia de plante, se strecoară, se
adaugă oţetul sau zeama de lămâie şi cu loţiunea obţi-
nută se masează bine scalpul, după spălare, având grijă
să se umezească părul. Nu se clăteşte şi se lasă să se
usuce de la sine.

■ Carenţa vitaminei B6, tratamentele chimice, bolile
de piele, excesul de seboree pot determina căderea
părului. Este importantă şi recomandată o alimentaţie
bogată în uleiuri vegetale nerafinate, siliciu, vitamina
E şi B şi sulf.

■ Dacă aveţi mătreaţă un bun remediu împotriva aces-
tei probleme este aplicarea unei măşti din iaurt şi
zeamă de lămâie. Se freacă bine două linguri de iaurt
cu două linguriţe de suc proaspăt de lămâie, se aplică
la rădăcina părului şi se masează bine. Se acoperă
capul şi după 30 de minute se spală părul cu şampon.
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Orice sistem spiritual extrem de sec, ermetic şi
bazat pe reguli stricte adică, a fost supus presiunii maselor
pentru a-şi simplifica practicile, a uşura calea spre libertate
şi cunoaştere de sine. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu yoga.
Practicile au fost integrate dar a fost nevoie de dezvoltarea
unor concepte, intelectuale de altfel, care să nu fie atât de
greu de perceput. Să nu uitam că yoga face apel la compo-
nentele fundamentale ale conştiinţei omului, extrem de
greu de manipulat de către individul preocupat de multele
activităţi lumeşti. Astfel, au fost introduse o serie de
arhetipuri umane sub formă de zeităţi. Aceste arhetipuri
reduc spiritul uman la câteva caracteristici simple care pot
fi imitate de practicant.

Vedantismul întronează calea spre eliberare prin
veda, a vedea în sanscrită. Practicile recurg la maeştri care
de obicei îndrumă practicantul prin diverse poveşti sau in-
dicaţii, acesta ajungând în cele din urmă la o stare total sta-
bilă emoţional şi extrem de solidă, psihic vorbind.

Principalele arhetipuri sunt cel al creaţiei,
Brahma, cel al prezervării unei stări bine definite, Vishnu,
şi cel al dizolvării unei anumite stări, Siva. Prin invocarea
cu subînţelegere a unui arhetip, omul poate rezolva anu-
mite conflicte interne. Să zicem că ne deranjează un gând
negru, soluţia ar fi să-l invocăm pe Siva care va dizolva
acel gând manifestat printr-o stare neplăcută. Om Namaha
Sivaya este cea mai cunoscută invocaţie (mantra). Din prac-
tica personală, pot spune că sistemul merge fără cusur pen-
tru că aceste arhetipuri sunt în realitate integrate în
funcţionarea mentală a omului, el neavând decât să le re-
veleze. Mai avem apoi arhetipul Ganesha, un elefant de al-
tfel, care ne ajută să trecem peste anumite dificultăţi,
invocând Ganesha sharanam. Cel puţin la nivel, mental
obstacolul este depăşit.

Pentru omul simplu acestor arhetipuri li se dau di-
mensiuni de zei şi ele sunt experimentate chiar în realitatea
exterioară. Cei obişnuiţi cu reflexia vor rămâne doar la o
înţelegere intelectuală cu rol de sistematizare a activităţii
minţii în scopul avansării în cunoaştere, oricare ar fi natura
acesteia.

Kali, Durga, Indra, zeităţi feminine, fac fru-
museţea sistemului vedantin de invidiat. A simplifica în-
treaga activitate interioară la un singur dumnezeu e de
neconceput pentru un indian, e ca şi cum ai vrea să urci la
etajul 10 direct, sărind de la parter pe bloc. Treptele inter-
mediare dau savoare şi siguranţă drumului, destinaţia e
aproape neimportantă şi cu cât mai departe, cu atât mai
bine.

DERIVATE OCCIDENTALIZATE
Sidha Yoga

A fost fondată de un călugăr indian, swami Muk-
tananda, prin anii ‘80, când acesta a început să ofere graţie
divină pentru 100$ celor tulburaţi de viaţă. În termeni

vedantici aceasta se nu-
meşte saktipat şi este
similară cu coborârea
graţiei întâlnită şi în alte
religii. Vorbind cu cineva
care a plătit suma res-
pectivă, acea persoană
mi-a spus că a fost cea
mai bună investiţie din
viaţa ei. Practica include
devoţiunea faţă de guru
(învăţător), recitarea de
imnuri de o lungime
considerabilă (Guru
Gita), sesiuni de infor-
mare, activităţi comune.
Am asociat această miş-
care spirituală cu
Vedanta datorită diversi-
ficării practicilor, im-
nurilor, devoţiunii faţă
de o entitate spirituală
realizată, etc. Desigur,
poate fi argumentat că
devoţiunea nu are de-a

face cu analiza. În meditaţie aceste aspecte se întâlnesc.
Sediul nord american este în South Falsburg, NY,

cam la 6 ore de Montreal, dar există organizaţii în foarte
multe ţări. Actualul guru este o femeie, Gurumay Chitvil-
lasanada (cool!), care conduce cu o mână fermă organiza-
ţia dar se pare ca apogeul succesului a trecut datorita lipsei
de carismă. Şederea la ashram a fost limitată numai pentru
cei care stau multa vreme. În Montreal se poate practica la
7399 Saint-Laurent, tel: (514) 735-4494.

The Art of Living
Este o mişcare fondată de un guru simpatic, Shri

Shri Shankar, absolvent al unei facultăţi de electronică din
India. Extrem de carismatic şi cu un sens organizatoric ex-
traordinar, el a reuşit să înfiinţeze pese 200 de organizaţii
în lumea întreagă. Clientela este formată în majoritate din
oameni educaţi care caută metode eficiente de menţinere a
unui tonus psihic solid şi o bucurie a vieţii la cote înalte.

În Quebec se poate practica la St. Mathieu du Lac
unde au un ashram, L’art de vivre. Tarifele nu sunt mici dar
se merită datorita calităţii instrucţiei şi mâncării extrem de
bune, vegetariană şi organică. Atmosfera de grup şi voie
bună face şederea plăcută şi regeneratoare.

Krishna Consciousness
Fondată de un înţelept indian, Swami Prabhupada,

mişcarea a devenit populară datorită rezultatelor extrem de
rapide. Beatles au fost şi ei interesaţi de Krishna Cons-
ciousness, ca şi de Meditaţia Transcendentală de altfel.
Hare Krishna, Hare Rama este mantra fundamentală şi o
întâlnim şi în piesa My Sweet Lord al lui John Lennon.

În esenţă, în panteonul hindu Krishna este
arhetipul simţurilor umane şi prin onorarea, cultivarea, evi-
denţierea lui, omul se eliberează de sensibilitatea faţă de
variaţiile stimulării lor. Să zicem că mă dor urechile de la
zgomot sau genunchii de la sport, no problem!, mă rog la
Krishna să preia el efectul de durere şi durerea dispare. În
acest fel, omul devine mai rezilient la stimularea somatică
şi se poate concentra mai bine pe proiectele şi studiile im-
portante. Cartea de bază este Bhagavad-Gita, fundamen-
tală pentru gândirea vedantină şi hindu.

Centrul din Montreal este decorat în stil hindu,
adepţii sunt simpatici dar puţin cam încorsetaţi în adevărul
lor. Măcar ca şi experienţă, amuzament vocal (se cântă
destul de mult) şi încercare de a înţelege ce se întâmplă în
subtil, cred că se merită să treceţi pe acolo.

Loc de practică: The International Society for Krishna
Consciousness, 1626 boul. Pie-IX, tel: (514) 521-1301.

Meditaţia Transcendentală
Chiar dacă nu se încadrează prea bine în curentul

vedantic am ţinut să amintesc aici de această mişcare. Ea a
produs furori în Occident în anii ‘80. În România a fost ini-
ţial acceptată de regimul comunist dar când s-a aflat că
practica generează, ca efect secundar, unele puteri psihice
care eliberează omul de orice frică, a fost reprimată brutal.
Am fost martorul unei astfel de represiuni când profesori
universitari au fost degradaţi şi înfieraţi. Odată ajuns în
Canada, am căutat să înţeleg unde era problema.

Mişcarea a fost fondată de un maestru spiritual
faimos, Maharishi Mahesh Yogi. Extrem de comercial, M.
Yogi impune tarife ridicate. Pentru o mantra şi un support
après vente de câteva luni se cerea 500$. Motivaţia e că
dacă preiei ceva valoros gratis nu apreciezi şi nu te foloseşti
de el. Corect într-un sens. Popularitatea a scăzut dramatic
în ultimii ani datorită pleiadei de mişcări mai noi şi mai efi-
ciente. În esenţă, sistemul constă în atribuirea de către un
profesor a unei mantre, de exemplu Shri ring, Om Namaha
Shivaya, Hare Krishna, etc., care repetată constant şi regu-
lat, de două ori pe zi câte 20 de minute, produce o limpezire
a minţii fenomenală. Lăsată liber să curgă, mantra poate
produce efecte somatice şi psihologice bine determinate.
Taberele de vacanţă în care practica se poate adânci, cărţile,
CD-urile, cursurile fac din această mişcare o industrie. Pe
principiul că dacă ceva e bun şi util omului acel lucru tre-
buie să fie şi profitabil, M. Mahesh Yogi a adunat o avere
colosală. Alt bun exemplu în acest sens e Vaticanul.

Centrul la care am fost iniţiat s-a închis dar o
căutare pe net vă poate da câteva locuri în Montreal.

CĂRŢI RECOMANDATE
Vashista Yoga
Este dialogul dintre înţeleptul Vashista şi prinţul Rama.
Bhagavad Gita
Carte de referinţă, conţine dialogul dintre Ajuna, arhetipul
luptătorului şi Krishna, arhetipul sursei simţurilor. Con-
cluzia finală e că ne putem elibera în viaţă dacă acţionăm
în comuniune cu acţiunea.
Guru Gita
Sub pretextul onorării lui guru în 256 de versete se trans-
mite o întreagă filozofie existenţială.

CĂRŢI SCRISE DE LIDERI DE CURENT
Narada Yoga - Ravi Ravi Shankar
Where Are You Going - Swami Muktananda
The Yoga of Discipline - Gurumay Chitvillasananda
Maharishi’s Book on Transcendental Meditation

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com
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5192 Gatineau, Montreal, H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

7632, 15 Avenue, Montreal

George Rusu

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

imigraţie, traducător agreat

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

immigration@mediatorcanada.ca
www.mediatorcanada.com
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Aţi fost tentat vreodată să investiţi
în cumpărarea acţiunilor unei
companii, dar teama de a pătrunde
în acest univers complicat v-a
făcut să vă schimbaţi ideea? Dacă
da, atunci acest articol vă este
adresat. Pentru ideile care nu vor
încăpea în acest număr şi pentru
răspunsurile la întrebările citito-
rilor noştri, procuraţi-vă numărul
următor al ziarului!

Ştiaţi că...?
■ Acţionarii sunt proprietarii com-
paniei. Putem deveni acţionar al
unei companii fie cumpărând acţi-
uni, fie prin transferul acestora. Ti-
tlul de proprietate al unui acţionar
este reprezentat de certificatul de
acţiuni. Există două tipuri de
deţinători: cei ordinari (categoria
A), care au dreptul să asiste şi să
voteze la adunările (assemblées) de
acţionari şi deţinătorii privilegiaţi
(categoria B), care nu au dreptul
nici să asiste şi nici să voteze la
aceste adunări. Avantajul de a
deţine acţiuni privilegiate este fap-
tul că dividendele acestui tip de
acţiuni sunt rambursate prioritar,
înaintea dividendelor acţiunilor or-
dinare.

■ Un lucru foarte important este
adoptarea unei convenţii între
acţionari, care îi protejează în egală
măsură pe toţi aceştia. Astfel, în
cazul companiilor mici, convenţia
trebuie să prevadă cel puţin even-
tualităţile următoare: plecarea vol-
untară sau forţată a unui acţionar,
incapacitatea fizică sau mentală,
decesul acţionarului sau falimentul
companiei. Aceste precauţiuni pot
evita multe probleme viitoare.

■ Funcţionarea companiei este
asigurată de administratorii ei, care

sunt numiţi de acţionari în
adunarea anuală.

■ Responsabilitatea acţionarului
este limitată. Astfel, acesta nu are
nicio responsabilitate în faţa cre-
ditorilor companiei (bănci, furni-
zori, etc.). De exemplu, dacă
compania are o datorie de 30 mi-
lioane la bancă, ea este singura
care se va achita în faţa băncii.
Limita maximă pe care acţionarul
o poate pierde este miza sa iniţială
de fonduri (preţul plătit în momen-
tul cumpărării acţiunilor).

■ A avea un număr de 51% din to-
talul acţiunilor unei companii asi-
gură deţinătorului controlul în
funcţionarea acesteia.

■ În momentul în care luaţi decizia
să investiţi în acţiuni, fiţi prudenţi!
Veţi avea nevoie de sfatul unui
curtier. Ca în toate meseriile, nu
toţi curtierii în valori sunt şi ex-
perţi. Încercaţi să consultaţi mai
mulţi curtieri înainte de a decide
care este cu adevărat un expert. Un
sfat: nu cumpăraţi acţiunile unei
singure companii, încercaţi să vă
diversificaţi portofoliul de in-
vestiţie, neuitând niciun moment
toleranţa dumneavoastră la risc. E
bine de ştiut faptul că valoarea unei
acţiuni creşte în măsura în care
aceasta are un nivel ridicat de risc.
Dacă aveţi aversiune la risc, în-
dreptaţi-vă mai degrabă spre cer-
tificatele garantate de guvern
(CPG), care pot oferi până la 5 %
interes. Dacă sunteţi familiarizaţi
deja cu riscul, diversificarea este
reţeta succesului.

■ În plus de sfatul curtierului, vă
puteţi informa citind ziarele de in-
vestiţii, care furnizează informaţii
despre activităţile viitoare ale mul-

tor companii. Jurnalul La Presse
publică regulat cotele financiare
ale companiilor cotate. De exem-
plu, puteţi găsi informaţii foarte
preţioase, precum numărul acţiu-
nilor negociate, preţul cel mai ridi-
cat şi cel mai scăzut, diferenţa
dintre preţul de închidere în ziua
respectivă în comparaţie cu cea
precedentă, comparaţia preţului în
ultimele 52 de săptămâni, randa-
mentul dividendelor. O altă sursă
de informare este situl internet
www.sedar.com. Aici puteţi găsi
rezultatele financiare pentru toate
companiile deschise (care-şi vând
acţiunile la bursă). Contabilul
dumneavoastră vă poate face un
diagnostic financiar şi vă poate
oferi recomandări în ceea ce
priveşte sănătatea financiară a
companiilor selecţionate de dum-
neavoastră

■ Tratamentul fiscal al dividende-
lor este foarte avantajos, deoarece
ambele guverne acordă un credit
de impozit cu scopul de a evita
dubla impozitare. Astfel, cum di-
videndele sunt distribuţia benefi-
ciului anual net al companiei,
aceasta a fost deja impozitată în
momentul distribuţiei, deci ele nu
pot face obiectul unei impozitări de
100 % odată ajunsă în mâinile
acţionarului.

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

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

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

Acţiuni ■ Acţionari ■ Drept
de vot ■ Companie

Această inspecţie este fă-
cută de către un inspector de case
înainte de cumpărarea unui imobil
şi constă într-o evaluare vizuală a
imobilului cu scopul de a-i scoate
în evidenţă deficienţele evidente
(vices apparents) şi de a preveni
anumite defecţiuni care ar putea
afecta imobilul respectiv.

Este de la sine înţeles că
o bună inspecţie préachat se poate
face doar de către inspectorii care
au o bună experienţă în construcţii
şi care au urmat cel puţin o şcoală
în acest domeniu. Deci, o in-
specţie préachat permite aflarea

elementelor cu probleme majore
cum ar fi: infiltraţiile de apă, pro-
bleme structurale, etc. Un inspec-
tor trebuie să sublinieze
elementele cu deficienţe provo-
cate de uzura normală, ţinând cont
de anul de construcţie al imobilu-
lui, precum şi elementele cu defi-
cienţe majore cauzate de
reparaţiile făcute de către per-
soane incompetente (ex: vechii
proprietari) şi care necesită o ex-
pertiză mai amănunţită. O pro-
blemă importantă apare atunci
când deficienţa majoră nu poate
fi descoperită nici de către inspec-

tor, nici de către un expert şi ca ur-
mare, nu este cunoscută nici de
cumpărator în momentul achi-
ziţionării imobilului, fiind consi-
derată ca o deficienţă ascunsă
(vice caché). În această situaţie,
fotografiile făcute de către inspec-
tor pot fi un avantaj pentru dum-
neavoastră, în cazul unui eventual
recurs întreprins de vechiul pro-
prietar.

DANIEL VERCHE
Inspecteur en bâtiment diplômé
(514) 839-5055
info@danverche.ca

Inspecţii de case
Ce este o inspecţie préachat?



Un nou atribut al telefonului
celular

Prin intermediul mesajelor
SMS, de luna viitoare în Italia va
intra în funcţiune un sistem de
ajutorare al persoanelor cu difi-
cultăţi financiare. Aceştia vor
putea găsi cu foarte mare uşur-
inţă magazinele dintr-o anumită
zonă care au preţurile cele mai
mici la diverse produse. Sistemul
va funcţiona în felul următor:
persoana va înscrie într-un mesaj
SMS produsul dorit, de

exemplu lapte. Acest mesaj va fi trimis gratuit la o adresă
specifică pentru ca mai apoi respectiva persoană să
primească, tot prin SMS, o listă cu magazinele apropiate şi
preţurile lor la lapte. Deocamdată programul iniţiat de gu-
vernul italian asigură informaţii pentru o gamă de 84 de
produse, urmând ca acest număr să crească în funcţie de
necesităţile utilizatorilor.

Noi descoperiri arheologice în
jungla Amazonului

Într-o vastă regiune amazoniană au fost des-
coperite vechi aşezări de tip urban şi rural, construite în
secolul al XV-lea. Arheologii susţin că acestea erau locuite
de circa 500.000 de persoane, fiind legate între ele prin in-
termediul unei complexe reţele rutiere. Ele pot fi comparate
cu aşezările medievale însă, din punct de vedere al plani-
ficării urbane, par a fi mult mai sofisticate. După o căutare
de peste zece ani, aceste aşezări au fost găsite cu ajutorul
fotografiilor făcute din satelit, după informaţiile furnizate
de descendenţii locuitorilor din aceea zonă. Se presupune
că populaţia acestor oraşe a fost decimată de coloniştii eu-
ropeni care au adus cu ei boli noi care i-au ucis pe băştinaşi.
Azi ruinele sunt acoperite de pământ şi vegetaţie luxuriantă
dar mitul cum că pădurea amazoniană ar fi virgină începe
să se destrame.

Idila la locul de muncă, o
obişnuinţă

O firmă de recrutare a forţei de muncă din Marea
Britanie a publicat rezultatul unui sondaj care arată că 40%
dintre angajaţi au o relaţie sentimentală cu colegul sau
colega de serviciu. Totodată sondajul arată că un angajat
mediu primeşte peste 320.000 de e-mailuri, întocmeşte
peste 50.000 de liste cu ceea ce are de făcut şi are peste 13

interviuri pentru o nouă slujbă. Pe tot parcursul viţii sale
active acelaşi angajat mediu petrece la serviciu un număr de
60.000 de ore, bea 32.000 de cafele sau ceaiuri şi poartă
peste 110.000 de convorbiri telefonice. Tot în medie, 600 de
ore le petrece admirand colegul sau colega implicată în
idilă, timpul scurgându-se foarte repede. Sondajul mai arată
că 74% din populaţia activă îşi iubeşte locul de muncă, da-
torită tocmai acestor relaţii amoroase, au satisfacţie în ac-
tivitatea desfăşurată, etc. 64% din cei intervievaţi au
declarat că socializează cu colegul sau colega de serviciu
iar dintre aceştia, 81% au afirmat că-şi văd colegii mai des
decât prietenii sau partenerii de viaţă.

Topul celor mai influente
reprezentante ale sexului
frumos

Revista americană
Forbes a publicat topul
primelor 100 de reprezen-
tante al sexului frumos
aflate în poziţii de putere
în politică, afaceri, mass-
media. În acest top se
regăsesc 54 de directori
executivi ai unor mari
companii precum Pepsi,
Yahoo, Xerox, Hyundai,
Kraft Foods, 23 de per-

soane s-au remarcat pe scena politică iar restul în media.
Pe primul loc se află pentru a treia oară consecutiv cance-
larul german Angela Merkel, ea fiind considerată ceea mai
puternică femeie din lume. Secretarul de stat american
Condoleeza Rice a căzut de pe locul 4 pe 7, Hilary Clinton
se află pe locul 28 iar Laura Bush pe 44. Oprah Winfrey
ocupă locul 36, Melinda Gates, soţia lui Bill Gates, locul 40
iar Elisabeta a II-a al Marii Britanii locul 58.

Spiritele marilor artişti
pictează

Un medium pe nume Matthew Manning din
Marea Britanie pretinde că are abilităţi pentru pictura au-
tomată deoarece poate să intre în legătură cu mari artişti
defuncţi. Manning afirmă că a reuşit să intre în legătură cu
spiritul celebrului Picasso. În timpul unei şedinţe de
spiritism, el a simţit cum mâna sa începe să deseneze sin-
gură în stilul caracteristic marelui artist, la sfârşit semnând
cu numele Picasso. Pe lângă Picasso, până acum Manning
susţine că a fost instrumentul spiritelor unor artişti ca:
Leonardo da Vinci, Albrecht Durer, Paul Klee şi miniatu-

ristul elisabetan Isaac Oliver. Cu toate că îi trebuie doar
două ore să picteze lucrări pe care marii artişti le-au creat
în câteva zile, totuşi el nu este cel mai rapid medium care
pictează. În 1978, psihologul brazilian Luis Antonio Gas-
paretto a executat în faţa camerelor TV aproape 21 de
tablouri în doar 75 de minute, el fiind urmărit de mii de
telespectatori. Gasparetto a început să picteze în transă, lu-
crând simultan la mai multe tablouri, cu ambele mâini. Lu-
crările le-a semnat cu numele de Picasso, Cezanne,
Rembrandt sau Renoir, respectând perfect stilurile acestora.
Specialiştii în paranormal ezită în a da un verdict în ceea ce
priveşte aceste picturi, dacă ele pot fi considerate originale
şi adevărate capodopere sau doar rodul creativităţii medi-
umului.

Piramida din Dubai
Putem spune că localitatea Dubai (Emiratele

Arabe Unite) este locul unde viitorul se află la el acasă, cel
puţin din punctul de vedere al construcţiilor care se întrec
care mai de care în design şi facilităţi. După anunţarea Tur-
nului Da Vinci, prima clădire în mişcare ce se va finaliza în
2010, un alt proiect este pe calea de a deveni realitate şi
anume construcţia unei clădiri sub formă de piramidă gi-
gantică. Inspirat numită Ziggurat, aceasta va fi practic un
oraş al viitorului, căci se va întinde pe o suprafaţă de 2,3 km
pătraţi şi va deveni casa unei comunităţi de aproximativ 1
milion de persoane. Piramida va fi una ecologică, un spaţiu
unde maşinile nu vor exista iar emisiile de carbon vor fi
aproape de zero. Independenţa energetică va fi asigurată cu
ajutorul soarelui, vântului şi prin utilizarea aburului. Trans-
portul în această structură incredibilă va fi asigurat atât pe
verticală cât şi pe orizontală iar proiectanţii spun că vor fi
amenajate multe spaţii verzi, publice şi private, care vor fi
folosite în scop agricol.

Iată că ceea ce odinioară era închinat doar zeilor -
templele Ziggurat din Mesopotamia - azi este în folosul
omenirii.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com
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Proiectul început anul trecut de orga-
nizaţia noastră continuă şi anul acesta cu a
doua ediţie a seriei de evenimente Se caută un
DJ - Montreal 2008. Ca şi anul trecut, ne pro-
punem să aducem la rampă muzica românească
şi nu numai, prin intermediul unor DJ des-
coperiţi de noi care nu au avut posibilitatea să
se exprime în plan artistic până acum pe vreo
scenă sau într-un club. Am lansat acest proiect
şi în ideea de a stimula mediul artistic româ-
nesc din Canada şi în special din Montreal,
unde ne desfăşuram activitatea, iar planurile
noastre nu se opresc doar aici

Participarea de anul acesta este una de
mare excepţie, cu reale talente gata să erupă. Îi
vom avea pe DJ Broscutza, DJ Adi, DJ Aaron
Francescoli şi special guest DJ Răzvan ISCU,

debutant la prima ediţie în 2007. Despre toţi
aceştia vă vom pregăti un material în numărul
următor. Genurile promovate sunt: House,
Tech-House, Electro, Minimal şi Tribal.

Ediţia din acest an se va desfăşura
duminică, 12 octombrie (weekend lung), în
centrul Montrealului - cartierul marilor specta-
cole - la Club Vinyl (2109 rue Bleury). De-
taliile acestui eveniment vor fi publicate pe
site-ul www.idolconcerts.com, iar biletele vor
fi puse în vânzare în săptămâna 15-21 septem-
brie la preţul de 10$. Întrucât se vrea un eveni-
ment de casă, numărul biletelor este limitat la
2 buc/client, 18+, iar rezervările la mese sunt
absolut necesare în limita disponibilităţii
clubului. Pentru informaţii suplimentare şi re-
zervări de bilete sau mese: 514 991 IDOL
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Se caută un DJ
Eveniment Idol Concerts la Montreal, ediţia a doua 2008

Vă voi relata în acest număr şi în următorul câteva
din experienţele clubbing&fun trăite în scurta mea vizită
în România la sfârşitul acestei veri. Prima dintre acestea s-
a desfăşurat la concertul Faithless de la Bucureşti unde am
primit o invitaţie din partea organizatorilor competiţiei auto
Bucharest City Challenge 2008. Deşi plină de aventură şi
fun nu mă voi referi la aceasta, chiar dacă impactul ei este
foarte mare şi face reclamă oraşului, incluzându-l pe harta
sporturilor cu motor ale Europei. Competiţia, care para-
lizează traficul într-un Bucureşti oricum fără soluţii practice
pentru înlăturarea ambuteiajelor zilnice, a strâns în site-ul
special amenajat în Parcul Izvor de lângă Casa Poporului
foarte mulţi participanţi, peste 60 de mii pe durata week-
end-ului 22-24 august. O serie de evenimente conexe au
fost pregătite pentru sfârşitul de săptămână respectiv, iar
dintre acestea cred că cel mai reprezentativ a fost prezenţa
grupului Faithless, pentru a treia oară în ultimii ani la Bu-
cureşti.

Anunţat ca Faithless DJ SET, evenimentul a creat
puţină confuzie în rândul fanilor şi a celorlalţi spectatori
care se aşteptau la un concert exclusiv şi în prezenţă com-
pletă a trupei britanice. Aşa cum ne-a obişnuit în multe rân-
duri, fondatorul grupului, muzicianul Rollo Armstrong, cel
care este asociat cel mai des cu imaginea grupului Faith-
less, a venit însoţit la Bucureşti de „sora” sa sau mai bine
spus de unul dintre „copiii săi muzicali” produşi în ultimii
ani şi anume de Sister Bliss, dând totodată şansa şi unor
tineri locali de a se afirma. DJ Bliss este un DJ cu care
Rollo a pus bazele grupului şi cu care a colindat lumea, ală-

turi de alte nume mari printre care Maxi Jazz, Jimie Katto
sau Dido, a cărei voce se regăseşte pe multe dintre piesele
Faithless. Această reprezentaţie a reuşit să strângă în parcul
Izvor peste 2.500 de persoane de toate vârstele. Surpriza
cea mai plăcută pentru mine a reprezentat-o noua generaţie
de tineri ai Bucureştiului pe care i-am găsit mult mai cool
şi cu o atitudine mult schimbată faţă de ce ştiam (referinţă:
un alt concert Faithless la care am participat în urmă cu 3
ani tot la Bucureşti). Publicul de acum mi s-a părut mult
mai evoluat în plan muzical şi această „presiune” a fost
simţită imediat de artişti care s-au mobilizat şi mulat ime-
diat pe cerinţe. Rezultatul a fost un concert de foarte bună
factură artistică la care răsplata publicului a fost pe măsură.
Însuşi Rollo a fost mult mai degajat faţă de fani, ceea ce
înseamnă că s-au depăşit şi la nivelul artiştilor multe bariere
în ceea ce priveşte România. Spun asta nu doar judecând
prin prisma faptului că şi-a permis să vină pe scenă cu sti-
clă de bere, ci şi pentru faptul că a coborât de foarte multe
ori în public şi a refuzat armata de bodyguarzi din jurul său.

În deschiderea evenimentului s-a produs pe scenă
o pleiadă de DJ români reuniţi doar pentru acest eveniment,
dintre care mulţimea nu a reţinut vreun nume în particular
pentru că nu s-a dorit promovarea acestora. DJ-ii au reuşit
să încălzească atmosfera pentru ceea ce avea să fie Faith-
less DJ SET, iar după o serie de proiecţii video şi un spec-
tacol de lasere, pe acordurile celebrei Insomnia, regizată ca
la carte de profesioniştii trupei, s-a făcut trecerea către DJ
set-ul lui Bliss care a durat aproximativ 45 de minute. Nu
fără peripeţii, întrucât în două rânduri am avut parte de

scurte căderi de curent, ceea ce nu face cinste organizato-
rilor unui asemenea eveniment şi pune artistul într-o po-
ziţie foarte dificilă. Până la aceste „mici” scăpări atmosfera
a fost excelentă iar în final publicul a aplaudat prestaţia tu-
turor artiştilor şi a taxat organizatorii cu aplauze şi scan-
dări ironice.

În ediţia următoare a ziarului vom trece în revistă
cele mai importante cluburi bucureştene şi vom reda puţin
din atmosfera de la Vama Veche.

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

RECOMANDĂRILE
NOASTRE

Joi, 18 septembrie
112 LIVE @ Tonic

Duminică, 28 septembrie
Method Man & Redman LIVE @ Metropolis
Cel mai tare concert Hip Hop al lunii!

Luni, 29 septembrie
Super Concert Janet Jackson LIVE @ Bell Centre

Faithless DJ SET
la Bucharest City Challenge 2008
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Noul proprietar al clubului este
Dr. Sulaiman Al Fahim, supranumit „Do-
nald Trump of Abu Dhabi”, un remarcabil
om de afaceri care la numai 31 de ani este
celebru, bogat şi cu mare influenţă, aflându-
se în mod regulat pe lista celor mai puter-
nice 100 de personalităţi din lumea arabă.

Nu e de mirare atunci că Manchester City a
reuşit în ultimele minute ale perioadei de
transferări să-l aducă de la Real Madrid pe

starul brazilian Robinho, pentru suma de
32.5 milioane lire sterline. Robinho, care a
marcat 25 de goluri în 101 meciuri pentru
Real, a fost dorit cu ardoare de Roman
Abramovich la Chelsea, dar a fost refuzat
de Calderon, managerul de la Real Madrid,
pe motiv că „nu face afaceri cu Chelsea”.
Robinho şi-a organizat singur o conferinţă
de presă la Madrid, unde a explicat dorinţa
sa de a evolua în Anglia.

În Brazilia natală, Robinho - un
adevărat idol pentru copiii de acolo - este
foarte aspru criticat pentru că a refuzat să
joace la Chelsea sub îndrumarea conaţio-

nalului Felipe Scolari. Printre cei care îl
condamnă că a preferat un contract mai
bun, de 6 milioane lire pe an, în favoarea
şansei de a juca la o echipă mai competi-
tivă, se numără Pele şi chiar conducătorii
clubului Santos unde acesta s-a format ca
jucător.

Happy end pentru Berbatov, care
a reuşit să treacă de la Tottenham la Man U
pentru 30.75 milioane de lire. Sir Alex Fer-
guson a declarat că jucătorul bulgar va
aduce „o nouă dimensiune” în atacul
echipei sale, unde va evolua alături de
Tevez şi Rooney, Cristiano Ronaldo fiind

încă accidentat. În schimbul lui Berbatov,
cei de la Tottenham l-au adus pe vârful de
atac Roman Pavlyuchenko de la Spartak
Moscova, contra a 13.8 milioane de lire.
Roman a avut o prestaţie excelentă la Euro
2008, trecându-şi în cont 3 goluri şi fiind un
pericol permanent pentru portari.

Manchester City: proprietar nou,
aspiraţii mari, transfer cu cântec

Înfrângerea din meciul de la Cluj, meci de debut
pentru calificările la CM 2010, nu este chiar o surpriză.
Ceea ce surprinde sunt proporţiile scorului: 3-0. Această
umilinţă nu este decât o continuare a evoluţiilor penibile şi
de tristă amintire de la Euro 2008, în special din meciul de-
cisiv cu Olanda. După Euro, nimeni nu şi-a asumat cu ade-
vărat răspunderea pentru neputinţa Naţionalei şi, chiar mai
rău decât atât, nu s-a efectuat o analiză obiectivă a evoluţiei
noastre. Ca urmare, nu s-a luat nicio măsură.

Piţurcă e de neclintit, o ţine numai în declaraţii
bizare, nu are nicio tactică productivă sau idee de joc in-
teligentă şi în special, se ţine cu dinţii de post. Cum altfel
când în contractul lui există o clauză de despăgubire de 1
milion de dolari în cazul demisiei? Despre verticalitate nu
se pune problema, deci se pare că vom mai avea parte de
Piţi pentru încă ceva vreme. El declara că înfrângerea de la
Cluj nu e o ruşine, deoarece România nu e o echipă mare.
Dar oare trebuie să fii o echipă mare ca să baţi Lituania cu
1-0, să zicem?

Campionatul intern e măcinat de scandaluri care
de care mai penibile. Mai marii de la FRF se înjură că la
uşa cortului cu cei de la LPF (care în mod ironic înseamnă
Liga Profesionistă de Fotbal, deşi unde e profesionismul şi
unde e fotbalul?), că doar „peştele de la cap se împute”. Un
anumit personaj, care în trecut număra oi şi acum numără
milioane, o ţine numai în declaraţii xenofobe şi lipsite de
sens. La Timişoara - o nouă revoluţie, ca reacţie a pena-
lizării cu 6 puncte a lui FC Timişoara pentru că a folosit
echipamentul vişiniu al lui Poli. „Cireaşa de pe tort” o
reprezintă însă comportarea sub orice critică a Tricolorilor

Tamaş şi Lobonţ, care au înjurat reprezentanţii presei şi au
aruncat cu pietre după ei în timpul unei plimbări prin gră-
dina botanică din Cluj, lucru care denotă starea de spirit din
sânul lotului, şi asta înainte de umilinţa de pe teren. Colac
peste pupăză, am avut câteva absenţe de marcă în vederea
acestui meci: Mutu, Chivu, Nicoliţă, Raţ, Ovidiu Petre.

Astfel stând lucrurile, pe cine mai miră că Naţio-
nala ia o bătaie istorică, fără drept de apel? Şi nu împotriva
Franţei, Serbiei sau Austriei, contracandidate la un loc sub
soarele Africii de Sud, ci împotriva outsiderului Lituania.
Aşa am ajuns să ne temem de meciul cu Insulele Feroe, de
miercuri. Cred că mai jos de atât nu mai putem cădea.
Prunea declara că „ne aşteaptă un meci foarte greu”. Fără
comentarii…

Încerc să găsesc o încheiere mai optimistă a aces-
tor rânduri, dar singurul gând care îmi vine acum este să nu
mai urmăresc pentru o perioadă niciun meci legat de Româ-
nia, să facă alţii ulcer de supărare… Asta îmi aminteşte de
când eram copii şi ne duceam la meciurile Ceahlăului, la
Piatra Neamţ, şi după fiecare meci juram să nu mai mergem
pe stadion, dar ghiciţi unde eram peste două săptămâni.
Aşadar şi prin urmare, nu-mi rămâne decât să sper că, într-
un fel sau altul, lucrurile se vor redresa şi poate vom vedea,
dacă nu calificarea la Campionatul Mondial, cel puţin fot-
bal care să ne aducă aminte de „generaţia de aur” şi de Hagi,
a cărui absenţă se simte mai mult ca oricând.
Hai România!

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

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

Ne-a răpus Lituania sau
ne-am răpus singuri?
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Victor Piţurcă

Sulaiman Al Fahim

Robinho

Dimitar Berbatov



ÎNCHIRIERI

ANUNŢURI

MATRIMONIALE

OFERTE DE MUNCĂ

VÂNZĂRI

Binoclu rusesc, 25 pe 70, în condiţie
nouă, foarte rar, făcut din aluminiu de

avioane. Ultra puternic, 170$

Ceas Citizen Eco Drive Solar, nou, se
găseşte rar. Culoare: albastru metalic.

Se vinde cu 270$, cer 175$.

Baterie pentru cameră digitală Cannon
Poweshot G7 sau G9, 14$.

DVD cu viaţa lui Nicolae şi a Elenei
Ceauşescu, cu România înainte de

război, intrarea comunismului, până
după Revoluţie. Foarte detaliat,durata

aproximativă 2 ore, 15$.
Daniel, tel: 518-643-9609

Cea mai mare colecţie de filme
româneşti din Montreal.

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

pentru copii, documentare, sportive.
Tel : 514-944-1418

Caut bărbat cu permis de conducere
pentru livrări de produse alimentare în

vestul insulei Montreal.
Tel: 514-999-2780

Companie de gestiune imobiliară, pro-
prietară 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.

Tel: 514-731-0099
alex.rak@sympatico.ca

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

Tel : 514-886-6683

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

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

tricitatea incluse.
Tel: 514-733-9415

Biserica Ortodoxă Română Naşterea
Maicii Domnului (Laval), P.C. Preot
Ioan Iancu, invită toţi românii la
săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare du-
minică începând cu orele 11:30, la
aceeaşi adresă: 3544 Chemin du Sou-
venir, 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 in-
vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în
fiecare duminică începând cu orele
11:30, la adresa 635, boul. des Lauren-
tides (colţ cu Saint Louis, Laval)
Preot Dan Nicolau: 514-487-6596

Consiliul Parohiei Ortodoxe Romane
Sfântul Gheorghe (Rive Sud) anunţă
credincioşii că începând cu luna august
2008 Parohia s-a mutat în propria sa bi-
serică la adresa 2000 boul Marie,
Longueuil (Saint-Hubert), J4T 2B1. Pro-
gramul de slujbe este următorul: du-
minica, 9:30-12:30, utrenia şi Sfânta
Liturghie; miercuri, orele 20:00, slujba
Sfântului Maslu; sâmbăta, orele 16:00,
slujba vecerniei. www.sfgheorghe.com

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

Pentru a face un anunţ GRATUIT la
mica publicitate sunaţi la

514-690-8831
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DIVERSE

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

HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la
limita superioară. Dragoste: Vei
trăi clipe excelente în compania

partenerului, dar n-ar fi exclus să ai ocazia unei
aventuri. Personalitatea ta puternică şi vulcanică
face ca acestea să fie mereu la un pas de tine. Fi-
nanciar: Este posibil să ai un câştig financiar prin
intermediul serviciului. Nu te baza însă pe sfa-
turile colegilor.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar
putea să ai probleme cu sistemul
circulator. Dragoste: Eşti mai

afectuos şi mai sensibil în această perioadă, ceea
ce te poate ajuta să-ţi consolidezi relaţia cu fiinţa
iubită. Financiar: Doreşti să te implici în acti-
vităţi noi, dar nu uita de cele deja începute.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul timp
poate avea urmări nefaste. Pune lu-
crurile în perspectivă şi nu te en-

erva din chestiuni neînsemnate. Dragoste:
Călătoriile îţi pot permite îmbunătăţirea relaţiei.
Dacă nu ai prezentat partenerul familiei şi priete-
nilor, este tipul să o faci acum. Financiar: Nu
amâna finalizarea proiectelor începute. Ţine-te de
planul pe care ţi l-ai propus.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat în
această perioadă. Cuplat cu carac-
terul tău introvertit, acest lucru îţi

poate afecta negativ sănătatea. Dragoste: Suspi-
ciunile tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să
le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă mai ai
de aşteptat, nu dispera, lucrurile evoluează încet,
dar sigur.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai
în plan îţi dau o anumită nelinişte
care poate genera neplăceri pe

fond nervos şi implicit la stomac. Dragoste: Dacă
eşti într-o relaţie, aceasta va fi mai tensionată. Fi-
nanciar: Dacă doreşti să faci o schimbare în
domeniul serviciului, n-ar fi exclus să primeşti o
ofertă demnă de luat în seamă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Aplicate corect, trata-
mentele naturiste se pot dovedi
eficiente în această perioadă.

Dragoste: Nu ai de ce te plânge, căci relaţia cu
persoana iubită funcţionează cât se poate de bine.
Financiar: Încearcă să finalizezi o lucrare în-
cepută de mai mult timp, succesul este garantat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi
de dorit să eviţi mişcările bruşte
sau ridicarea unor greutăţi,

deoarece ai putea avea probleme cu coloana.
Dragoste: Relaţia ta de cuplu se poate îm-
bunătăţi, cu condiţia să-i acorzi ceva mai multă
atenţie. Financiar: Este un moment nepotrivit
pentru a semna documente financiare. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Grijile pe care ţi le faci
pot avea efecte negative asupra
inimi, dar şi a tensiuni arteriale.

Dragoste: Eşti cam instabil din punct de vedere
sentimental şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri
în viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos sau să intri într-
un parteneriat care ţi-ar putea aduce un câştig su-
plimentar.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Profită de energia fizică
şi mentală de care dispui.
Dragoste: În cazul în care in-

tenţionezi să te implici într-o relaţie clandestină,
fii măcar discret! Financiar: Mare atenţie, căci
superficialitatea te-ar putea costa mult.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Puterea ta de concen-
trare nu este foarte mare. Jonglezi
cu prea multe lucruri deodată iar

excesul de activităţi intelectuale nu este indicat în
această perioadă. Dragoste: Fii mai atent la de-
talii, ascultă mai mult ce spune celălalt şi arată-i
ce simţi pentru el. Financiar: Un proiect pe care
îl credeai rezolvat se va dovedi nefinalizat, ceea
ce-ţi va da oarecum planurile peste cap.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Pe cât posibil, evită să
te implici în activităţi cu grad mare
de risc. Dragoste: Eşti tentat să

reiei o relaţie mai veche sau cel puţin mintea îţi
zboară în trecut. Ascultă-ţi intuiţia care îţi spune
că nu trebuie să te grăbeşti în luarea deciziilor pe
plan sentimental. Financiar: De ceva câştiguri
vei avea parte la începutul intervalului. Atenţie
însă la relaţia cu colaboratorii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi
să păstrezi un regim de viaţă mai
echilibrat. Dragoste: Chiar dacă

vor exista şi unele mici neînţelegeri, ele se vor re-
zolva fără a tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa
iubită. Financiar: Succesul tău va depinde de sta-
bilirea cât mai rapidă a unei ordini de priorităţi.

1. Într-o întreprindere lucrează n oameni: de două ori mai mulţi muncitori decât tehnicieni, de două
ori mai mulţi tehnicieni decât ingineri, de două ori mai mulţi ingineri decât şoferi şi 15 vânzători.
Câţi muncitori lucrează în întreprindere? 

2. O bucată dreptunghiulară de piele cu lungimea de 9 cm s-a micşorat după fiecare spălare cu 1/2
din lungime şi 1/3 din lăţime. Ştiind că după 3 spălări suprafaţa bucăţii de piele este de 4 cm², care
era lungimea iniţială? 

3. Media vârstelor a 10 persoane dintr-o încăpere este 10 (vârstele persoanelor sunt numere natu-
rale diferite). Care este vârsta maximă pe care o poate avea cea mai în vârstă dintre persoane? 

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 21
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. Soluţii posibile: (7 X 5 - 3) : 4 + 6 sau 7 x (6 - 3 + 5) : 4

sau [(5 + 6 - 3) : 4] x 7
2. Un porc consumă 8 kg, o găină 1 kg
3. 13.375 şi 50
În urma tragerii la sorţi, câştigătoarea este Raţiu Geogiana
Anca.

CCOONNCCUURRSS

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

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

Jean, tel: 514-378-1997

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

de o relaţie serioasă. 
Rog detalii şi foto la

caut.sotie@yahoo.com
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