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■ Vă pune la dispoziţie 14 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu rezolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la Curtea Federală
şi Curtea Superioară.
■ În colaborare cu 12 avocaţi, vă asigurăm servicii în Dreptul imigraţiei,
civil, matrimonial, divorţ, penal, fiscal, Dreptul muncii, corporativ, comercial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România.
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitudinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.
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Alungat din Outremont, Gilles Duguay şi-a „conservat”
valoarea pentru mediul rural
2

Domnul Gilles Duguay candidează din nou pentru Partidul Conservator. După o înfrângere suferită acum un
an la alegerile parţiale din Outremont, obţinând doar
8.6% din voturi şi clasându-se după candidaul blochist,
cel liberal şi câştigătorul Thomas Mulcair de la NPD,
Gilles Duguay speră ca acum, la alegerile generale din
14 octombrie, să obţină victoria în circumscripţia
Rivière-du-Nord. Şi ar avea şanse.
SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Dl. Gilles Duguay are o lungă carieră în diplomaţie, este fostul ambasador al Canadei la Bucureşti (19951998), profesor universitar şi o personalitate bine cunoscută
în comunitatea noastră, poate şi pentru faptul că este căsătorit cu o româncă. Decizia dumnealui de anul trecut de a
intra în politica activă şi de a se purta candidat pentru un
scaun în Parlamentul canadian a creat un oarecare entuziasm printre românii din Montreal, mai ales că în districtul
federal Outremont locuiau şi locuiesc foarte mulţi din membrii comunităţii noastre. Cum era de aşteptat, Duguay a inclus în campania sa şi o latură etnocomunitară. La întâlnirea
cu canadienii de origine română însă, Gilles Duguay a pro-

dus surpriza campaniei sale, comportându-se cel puţin bizar
pentru un diplomat cu o îndelungă experienţă şi de-a dreptul ridicol pentru un politician care curtează potenţiali
votanţi. Ridicolul în politică nu e chiar aşa de rar, însă lipsa
de control a nervilor, zbieretele, ochii bulbucaţi şi feţele congestionate ţin mai mult de personaje caragialeşti decât de un
candidat serios, cu un program pus la punct, care-şi cunoaşte
populaţia pe care vrea s-o reprezinte şi care se mai şi lăuda
că vrea să fie „ambasador al acesteia în Parlament”.
La invitaţia domnului Duguay, am adresat atunci
două întrebări. Întrebări simple, deloc surprinzătoare, pe care
orice om politic cu o brumă de experienţă le-ar fi fructificat
pentru a-şi câştiga simpatia audienţei. Prima dintre ele,
având în vedere că ne aflam la o întâlnire care viza exclusiv
membrii comunităţii române, a fost: „De ce ar vota românii
pentru dumneavoastră, domnule Duguay?” Motivată de declaraţia dumnealui cum că unul din factorii decisivi care lau determinat să candideze sub culorile conservatoare a fost
moţiunea lui Harper pentru a recunoaşte quebecoşii ca naţiune, a doua întrebare a fost: „Ce înseamnă naţiunea quebecoasă pentru dumneavoastră?” Ei bine, la auzul chestiunilor
puse, Gilles Duguay a făcut o criză, nici mai mult, nici mai
puţin, spre disperarea soţiei sale care îi sugera să vorbească
de recunoaşterea diplomelor, de exemplu. Şi spre panica
ataşaţilor săi de presă, care nu înţelegeau motivul răspunsu-

lui urlat al candidatului
Duguay - „Vrei să ştii ce voi
face pentru români? Scrie
acolo: NIMIC! - dar care sesizau penibilul momentului
şi încercau să calmeze
spiritele. Întâlnirea s-a terminat la aproximativ 20 de
minute după ce începuse, în
catastrofă, cu invective
lansate la adresa mea de unul
din apropiaţii domnului
Duguay, Michel Buruiană,
pentru „impertinenţa” de a
pune întrebări.
Aşa
cum
Gilles
Duguay însuşi menţiona la acea întâlnire, în cazul în care nu
va fi ales - ceea ce s-a şi produs în Outremont - se va întoarce la Val-David să mănânce mici şi să bea bere cu nea
Ion (dl. Ion Ţăranu – n.r.). Eu sper că din septembrie 2007,
Gilles Duguay a făcut mai mult decât atât pentru că micii
sunt irelevanţi în Rivière-du-Nord. Pe de altă parte, lipsa
românilor din această regiune s-ar putea să-i fie favorabilă.
simonapogonat@accentmontreal.com
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info@accentmontreal.com
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J u r na l u l a l tu i Ochiul de sticlă?
emigrant
3

Little Romania

Nicio vrăjeală să fii român. Mai
rău de atât, nu-i nicio vrăjeală să fii român
la Montreal. Sunt zeci de mii de oameni
exact ca tine şi nu poţi uita asta deloc. Unde
te duci, unde întorci capul, doar de-ai tăi.
Te împiedici de ei.
SORIN ION
Accent Montreal

Dacă cineva te aude cum vorbeşti,
imediat îţi spune că eşti român. Pentru c-au
auzit înaintea ta pe alţii ca tine vorbind
franceză. Toţi au cunoscut, până să te întâlnească pe tine, un alt român. Deci nu eşti
primul. Stai şi te gândeşti dacă şi fetele de
pe insulă şi-au început treaba cu un român.
Adică dacă mai ai vreo şansă să fii primul.
Nu poţi să respiri că mai e un
român lângă tine care respiră şi el. Nu poţi
să alergi, că eşti gata să te loveşti cap în cap
cu un alt român care fuge din direcţia
opusă. Nu poţi să alegi roşiile alea coapte
de pe raft, că o mână, parcă mai lungă decât
a ta, ţi-o ia înainte. „Hai c-am luat şi roşii”,
auzi surprins. Bei ceva rece şi parcă, deşi
eşti în Côte-des-Neiges, n-ai plecat de pe
terasa aia de lângă lacul Titan.
Eşti la muncă. Înjuri în gura mare
că nimeni nu te înţelege. Aşa te mai răcoreşti. Însă simţi că eşti urmărit. E doar o
impresie. Nu. O faţă e îndreptată spre tine.
Se uită lung şi dispreţuitor: ai venit în
Canada să faci naţia de râs, înjurând ca un
porc care eşti.
Cine dă cu mătura? Românul.
Crede că strânge mai multe mizerii de pe

urma negrilor decât de pe urma celorlalţi.
Ar vrea să se reîntoarcă în ţară, dar îi e
teamă. Totuşi s-a băgat la o şcoală. Speră
ca la finalul studiilor să răsară soarele şi pe
strada lui. Făcuse şi în România studii. Şi a
răsărit. Luna.
Cine e centralist? Românul. Şeful
direct e arab. E sigur că are ceva cu el. Şi
aşa îi urăşte pe toţi arabii. De la primul
până la ultimul. Nu mai vrea să plece niciodată din Montreal. În paralel cu 40 de ore
de muncă mai bagă câteva şi pe la şcoală.
Pentru un viitor liniştit. Făcuse studii şi în
România. Viitorul... în Canada. Pe 10 piasse pe oră.
Cine organizează spectacole?
Românul. Stresat că sunt multe taxe de
plătit. Pentru că e un stat inventat de evrei.
Ei sunt de vină. Spune că România e ţara în
care să te îmbogăţeşti, nu Canada. Tinzi săi dai dreptate.
Auzi şi de un român care a părăsit
Montrealul după 8 ani. Îi lipsea mitocănia
funcţionarilor. Acum face emisiuni la televizor. Oare acum apelează la relaţii sau stă
la coadă cinci ore, într-o căldură insuportabilă, la ghişeul în spatele căruia îşi bea
cafeaua funcţionarul care îi lipsea?
Pare simplu. Toţi românii aleargă
să adauge nişte studii. Poate noile diplome
vor folosi la ceva. La altceva decât la şters
la fund. Ca alea din România. Şi în plus
simţi că toţi devin arieni. Mai „albi” decât
cei mai „albi” de pe această planetă
aproape rotundă. Şi până la urmă dacă combinaţia deştept şi „alb” nu merge, pot sări
oricând oceanul, să stea de vorbă cu
funcţionarul mitocan care le lipseşte.
sorinion@accentmontreal.com

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

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

514-667-3920 sau pub@accentmontreal.com
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Festivalul de film Eurofest a decernat anul acesta, la cea de-a doua sa
ediţie, trei trofee - pentru cel mai bun lung
metraj de ficţiune, cel mai bun documentar şi pentru premiul special al festivalului. Trofeele se înfăţişează ca nişte ochi,
în viziunea artistului Oleg Dergachov.
Ochii respectivi sunt de marmură, de
cristal şi de sticlă şi chiar aşa se şi numesc.
Premiul „Ochiul de sticlă”? Serios? Unui cineast care-şi transpune viziunea pe peliculă, unui artist care prin
natura meseriei sale are o pasiune pentru
imagine, pentru vizual, i s-a oferit un...
ochi de sticlă? Ilar. E ca şi cum la un concurs de literatură s-ar oferi laureaţilor premiul „Limba de lemn”.
Comicul e desigur involuntar,
creaţiile respective sunt foarte frumoase şi
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în mod sigur nu au fost imaginate ca să
ofenseze talentul câştigătorilor sau să
stârnească râsul. Denumirile lor sunt însă
cel puţin nepotrivite, mai ales în cadrul
unui festival de film care vrea să
proiecteze o imagine de importanţă şi profesionalism în domeniu şi care aspiră să
iasă din linia comunitară a evenimentelor
improvizate.
Scrieţi-ne părerile dumneavoastră, poate se vor găsi nişte sugestii inspirate pentru ca la ediţia viitoare
managementul românesc al acestui festival să ofere premii mai puţin comicomacabre.
SIMONA POGONAT
simonapogonat@accentmontreal.com

Eterna şi fascinanta Românie
4

Pe gaura cheii

Hoţi români în Germania,
sprijiniţi de persoane politice
din România

Corneliu Vadim Tudor, liderul PRM

În presa germană au apărut mai multe articole
potrivit cărora o bandă de hoţi români care operau în
această ţară ar fi făcut-o la comanda unor oameni politici
din România, numele vehiculat fiind cel al liderului PRM
(Partidul România Mare), Corneliu Vadim Tudor. După
cum informează publicaţia germană Pforzheimer Zeitung,
cinci persoane de origine română au fost prinse în momentul când furau un telefon mobil. În mod normal, conform
legislaţiei germane, aceştia ar fi trebuit să fie doar amendaţi
şi apoi lăsaţi în libertate. În urma verificărilor însă s-a
dovedit faptul că cei cinci - trei bărbaţi şi două femei - sunt
de fapt capii unei grupări mafiote. Ei se ocupau în general
cu furtul de obiecte de lux, dovada făcându-se pe baza amprentelor digitale care au fost găsite la locul unei spargeri
de unde s-au furat nouă ceasuri în valoare de 100.000 de
euro. Cu ajutorul autorităţilor române, cele germane au
aflat că indivizii respectivi fac parte dintr-o grupare numită
„Garda” care are sediul principal la Bistriţa, judeţul
Bistriţa-Năsăud. Pforzheimer Zeitung scrie despre inculpatul principal, Dorinel P., cum că ar fi un om extrem de
periculos, cu relaţii în serviciile secrete române precum şi
printre politicienii de la Bucureşti. Acelaşi ziar mai informează şi faptul că Dorinel P. ar putea fi victima unei
răzbunări, el fiind trădat de Statul român, urmărit pe nedrept şi tratat inuman. Anchetatorii au mai aflat că aproape
jumătate din valoarea furturilor ar fi revenit „contractanţilor”, în principal partidului România Mare. Publicaţia
germană menţionează faptul că organizaţia „Garda” a fost

accentmontreal.com

înfiinţată încă de la primele zile de după revoluţie, din ea
făcând parte inclusiv lucrători vamali. Potrivit Pforzheimer
Zeitung relaţiile acesteia s-ar întinde până la Ministerele de
Interne şi Externe.

Preoţii nu vor mai fi deranjaţi de
CNSAS

După ce CNSAS a anunţat că are în lucru peste
200 de dosare de prelaţi bănuiţi că ar fi avut legături necurate cu Securitatea, iată că juriştii din Senat au hotărât ca
dosarele acestora să nu mai fie verificate decât în cazul în
care va exista o cerere expresă din partea conducerii cultului din care fac parte. Hotărârea este oarecum ambiguă
deoarece CNSAS a dat deja verdict de poliţie politică în
multe dosare cu nume grele din lumea clerului. Dacă
cumva legea se va schimba, atunci înseamnă că se face o
discriminare nu numai în rândul celor care fac parte din
lumea bisericească ci şi în cazul persoanelor civile care au
primit deja un verdict pozitiv. Putem spune deci că este
vorba de ghinionul unora şi norocul altora. Conducerea bisericii a anunţat deja că va forma o comisie, un CNSAS
propriu, care va continua verificarea dosarelor prelaţilor.
Mai puţin probabil este faptul că rezultatele acestor verificări vor fi date publicităţii.
Oare de ce a apărut această hotărâre chiar acum?
Posibil să existe un scop electoral în folosul celor care au
votat-o, cei de la PSD şi PRM, care doresc să-şi apropie
clerul şi să contrabalansezed demersul făcut de PNL în acelaşi scop, prin mărirea salariilor clericilor.

Balanţa neechilibrată a justiţiei
române

Oare justiţia va învinge în România? La această

întrebare încă nu se poate da un răspuns exact. Desigur că
toţi aşteptăm ca acesta să fie DA, dar mai apoi apare o nouă
întrebare: CÂND? Iată că probabil primul pas a fost deja
făcut, având în vedere că fosta deputată şi Vicepreşedintă
PNL, ex-ministru al Culturii, Mona Muscă este urmărită
penal pentru fals în declaraţii. Ea este acuzată de faptul că
a minţit în declaraţia dată pe propria-i răspundere la intrarea
în Parlament, cum că nu ar fi colaborat cu Securitatea, fapt
infirmat însă de CNSAS în urma studierii dosarului acesteia.
Mona Muscă şi-a ruinat cariera politică şi poate

Într-un Quebec plin de accente
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şi libertatea, dar este oare ea singura persoană publică care
are dosarul pătat? Dan Voiculescu, preşedintele Partidului
Conservator, conform CNSAS, are un dosar cu circumstanţe mult mai grave ca cel al Monei Muscă şi totuşi e încă
bine merci. În plus, vrea să-şi trimită partidul din nou la
guvernare. Fostul ministru al justiţiei pe vremea PSD, Rodica Stănoiu, a primit verdictul CNSAS de colaborare cu
poliţia politică dar Parchetul probabil nu a avut timp să
citească şi acest dosar. Adrian Năstase se pregăteşte să candideze pentru Cotroceni deşi a fost acuzat de fapte grave
de corupţie în mai multe dosare pe care cu ajutorul
„fraţilor” din Parlament încearcă să le blocheze finalizarea,
cerându-le procurorilor noi probe. Alături de aceştia sunt
şi cei care au dat adevărate tunuri financiare, cum ar fi cele
de la BIR, Bancorex, cei de la FNI, etc. care încă îşi duc
viaţa liniştiţi şi foarte prosper având siguranţa că nu li se va
face nimic. Mulţi români nu mai speră nimic, alţii se întreabă dacă a avut rost revoluţia, alţii dacă a fost o revoluţie. Adevărul e că nu ne putem schimba peste noapte
dar atâta timp cât la guvernare se găsesc oameni care nu au
niciun interes să o facă, este normal să se ajungă la această
situaţie.

O meserie bănoasă: traficant de
maşini

Cel care vizitează România, fie el străin sau
român cu domiciliul în altă ţară, este uimit de mulţimea de
autovehicule de marcă care circulă pe şosele. Zici la prima
vedere că traiul românilor s-a îmbunătăţit, numărul persoanelor care deţin o maşină a crescut deci totul ar fi OK.
Când ajungi însă să cunoşti nivelul venitului unei persoane
şi te mai uiţi şi la preţuri, atunci te întrebi: oare de unde,
cum este posibil? Unul dintre răspunsuri vine mergând prin
pieţele de maşini, unde poţi descoperi o mulţime de persoane fizice care vând maşinile cu pricina. Aceştia se
numesc traficanţi de maşini secondhand, o îndeletnicire
bănoasă rezultată din haosul legislativ din domeniu. Dealerii oficiali se plâng de scăderea substanţială a vânzărilor
datorită acestor traficanţi. Autorităţile, fie ele de la Garda
Financiară sau de la Autoritatea Naţională a Vămilor, nu
pot controla acest fenomen. Victime colaterale sunt şi cei de
la Dacia-Renault, ale căror vânzări au scăzut chiar dacă
programul ,,Rabla” i-a sprijinit.
Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

face diferenţa

Stiri si analize

România poate câştiga bătălia
juridică pentru Insula Şerpilor
5

Vechiul litigiu cu Ucraina în jurul Insulei Şerpilor se
precipită spre un final. Sau spre un sfârşit de capitol.
La Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga, audierile finale au început cu toate cărţile în mâna reclamantului, România. Este oare prea devreme pentru a
spune, precum eurodeputatul nostru Adrian Severin,
că Ucraina va trebui să se supună sentinţei internaţionale?
TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Spre deosebire de mişcarea unidirecţională din
presa noastră, în Ucraina Insula Şerpilor este subiect de dispută politică între preşedintele şi primul-ministru învrăjbiţi.
Formaţiunea politică a premierului, Blocul Iulia Timoşenko, a acuzat Ministerul de Externe, aflat sub controlul
preşedintelui, că nu informează practic deloc opinia publică
în privinţa contenciosului în derulare la CIJ. Unul dintre
liderii Blocului Timoşenko, Vladimir Polahalo afirma recent că „tăcerea MAE de la Kiev ar putea constitui o
dovadă a existenţei unui acord secret între preşedintele Viktor Iuşcenko şi partea română... Iuşcenko ar fi consimţit să

predea fără prea multă luptă Insula Şerpilor, primind asigurări de la partea română că va sprijini acordarea MAP
(Membership Action Plan) de către NATO Ucrainei în decembrie”. Iuşcenko este cel care în vara acestui an a efectuat două vizite pe insulă, pentru a supraveghea lucrările
de construire a unei infrastructuri turistice şi tot el l-a invitat pe preşedintele Băsescu în Insula Şerpilor, invitaţie la
care preşedintele nostru nu a dat curs. Să fi fost acestea praf
în ochii opiniei publice ucrainene?
Altfel spus: este cu adevărat interesat Kievul (care
a ştiut, în alte ocazii, să îşi apere agresiv interesele) de controlul Insulei Şerpilor sau cântăreşte mai mult acel MAP cu
NATO? „Conflictul cu România legat de platoul continental al Insulei Şerpilor ar trebui să le fie de învăţătură oamenilor politici ucraineni. NATO, sub a cărei umbrelă vrem
să intrăm, ne restrânge paşnic teritoriul, care ar conţine importante rezerve de petrol şi gaze naturale”, afirmă un politolog ucrainean, Andrei Ermolaev, vorbind chiar despre
„revizuirea” Acordului de la Ialta.
Ucraina vorbeşte despre acorduri pe care Uniunea
Sovietică le-a călcat de mult în picioare, atunci când RSS
Ucraineană a primit, bunăoară, Crimeea, dar şi mai înainte
de aceasta, când Ţinutul Herţa a fost anexat, tot RSS
Ucrainene, fără nici un act legitim. Acesta este însă un alt
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subiect. Ce putem face acum pentru a nu pierde definitiv
platforma petroliferă a Mării Negre (fiindcă despre asta este
vorba, nu despre stânca de doi kilometri pătraţi), este să
aşteptăm verdictul, până la sfârşitul anului, fără paşi greşiţi.
Iar pentru cine se îndoieşte că Ucraina va respecta o decizie europeană, nu trebuie decât să ne amintim de cazul
Bîstroe. Ucrainei i s-a pus în vedere de către Comisia Europeană, în 2007, să sisteze lucrările. A făcut-o, chiar dacă
cu o întârziere respectabilă, anul acesta.

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

tudorlavric@accentmontreal.com

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

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

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

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

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

Cătălin DAN şi echipa

PRO NOVI
IMMO
cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU
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ReFirme

NOUA REVOLUŢIE ÎN FRUMUSEŢE
ReFirme, una dintre cele mai noi
proceduri cosmetice de întindere a pielii, are
la bază tehnologia ELŌS™, tehnologie care
vă ajută să vă recăpătaţi pielea întinsă, tonificată şi fermă a tinereţii, fără durere sau
efecte secundare.
ReFirme este soluţia cea mai
uşoară şi mai convenabilă împotriva îmbătrânirii; spuneţi adio ridurilor de pe gât,
din jurul ochilor sau buzelor. ReFirme stimulează secreţia naturală de colagen, colagenul fiind substanţa direct răspunzătoare de
fermitatea şi calitatea pielii. ReFirme
înseamnă, prin urmare, riduri vizibil reduse.
Spre deosebire de tratamentul convenţional
cu laser, ReFirme este o procedură rapidă şi

nedureroasă. Un aspect care trebuie de
asemenea menţionat este faptul că ReFirme
este aprobată de FDA (Food and Drug Administration din SUA). The Rachel Ray
Show, Carnie Wilson la emisiunea Extra,
Star Magazine, precum şi alte publicaţii şi
show-uri de televiziune, au dedicat spaţii
speciale prezentării acestei tehnologii estetico-medicale.
Cel mai bun exemplu că ReFirme
este într-adevăr o tehnologie de încredere
este soţia cunoscutului Dr. Phil, Robin McGraw, care a acceptat să testeze ReFirme în
direct, în faţa a aproape un milion de telespectatori. Medicul dermatolog Tess Mauricio, preşedinta Societăţii de Dermatologie
Estetică din San Diego, a fost cea care a executat demonstraţia. Alăturaţi-vă şi dumneavoastră audienţei de peste un milion de
telespectatori sub ochii cărora s-au produs
efectele spectaculoase ale ReFirme. Vizitaţi
www.milada.com unde puteţi găsi videoclipul acestei demonstraţii.

CarnieWilson - „experienţa mea
ReFirme”
După ce s-a confruntat cu serioase
probleme de sănătate suferind o intervenţie
chirurgicală (bypass gastric), CarnieWilson cântăreaţă, actriţă, scriitoare şi mamă - a ales
calea spre frumuseţe, apelând la ReFirme.
Iată câteva citate din interviul acordat de
Carnie Wilson revistei Star Magazine:
„După ce am slăbit 150 de livre, pielea mea
nu arăta grozav; trebuia să fac ceva să-mi re-

www.accentmontreal.com

capăt fermitatea pielii. Liposucţiunea nu era
o opţiune deoarece nu mai aveam grăsime
sub piele. Aşa că am ales ReFirme, care este
eficient şi lipsit de durere. Nu aveţi de ce să
vă temeţi!”, încheie CarnieWilson.
Edward Jackowski, expert în fitness, afirmă că fluctuaţiile în greutate sunt
unul dintre factorii principali care duc la o
piele lăsată, lipsită de fermitate. În acelaşi
articol din revista Star Magazine, dermatologul actriţei CarnieWilson, Vince Afsahi,
afirmă că pentru a vedea rezultatele ReFirme
este nevoie doar de cinci şedinţe a câte 45 de
minute fiecare, la un interval variind între
două şi patru săptămâni. „În timpul şedinţei
simţiţi doar un fel de pişcături sau o uşoară
presiune locală” spune Vince Afsahi, care
adaugă zâmbind: „foarte multe vedete m-au
asaltat deja.”

Cum funcţionează ReFirme?
ReFirme are la bază tehnologia
ELŌS™, tehnologie care combină puterea
luminii cu frecvenţe radio bipolare. Această
combinaţie încălzeşte ţesutul, stimulând astfel secreţia de colagen. Colagenul este proteina care menţine pielea întinsă şi netedă şi
prin urmare, ridurile sunt vizibil reduse.

Este potrivit ReFirme şi pentru mine?
Tehnologia ELŌS™ face din ReFirme o procedură sigură şi eficientă pentru
TOATE tipurile de piele, siguranţa şi eficienţa find conferite de precizia cu care căldura se concentrează asupra zonei tratate.
Spre deosebire de tratamentele cu laser, care
pot fi dureroase şi de lungă durată, rezultatele ReFirme sunt rapide şi eficiente, fără
urmă de discomfort fizic.

Este ReFirme o procedură sigură?
DA. ReFirme este: aprobată de
Food and DrugAdministration (FDA); lipsită de orice tip de disconfort fizic (durere
sau efecte secundare); o procedură nonchirurgicală, care nu necesită o perioadă de
repaos pentru refacere - vă puteţi întoarce la
activităţile dumneavoastră zilnice imediat
după tratament;eficient pentru toate tipurile
de piele, indiferent de culoare sau textură;
nu implică un tratament medicamentos.
Când apar rezultatele?
Majoritatea pacienţilor văd rezultate graduale şi cumulative, numărul total de
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şedinţe depinzând în mod direct de gradul de
îmbătrânire al pielii.

ReFirme este o procedură dureroasă?
Majoritatea pacienţilor se simt confortabil în timpul şedinţei de tratament.

ELŌS™

O PROCEDURĂ REVOLUŢIONARĂ
DE ÎNTREŢINERE A PIELII
De mii de ani oamenii au încercat
să înţeleagă secretul îmbătrânirii. În anul
300 î.e.n. Aristotel a emis ipoteza că îmbătrânirea este datorată epuizării căldurii
naturale iniţiale a organismului, care este situată în jurul inimii. La 100 de ani după
Aristotel, Hipocrat a spus acelaşi lucru despre procesul de îmbătrânire şi pierderea
treptată a căldurii interne. Sângele a fost deseori considerat purtătorul căldurii interne şi
o sursă a activităţii vitale. În antichitate,
acesta era frecvent utilizat ca „mijloc de
reîntinerire”. Zeci şi sute de teste şi erori au
fost făcute şi corectate de-a lungul timpului
pentru ca ştiinţa să ajungă pe drumul cel bun
şi să atingă scopul pe care oamenii de ştiinţă
şi-l impuseseră de secole. În cele din urmă,
la sfârsitul secolului XX, s-a descoperit extraordinara formulă a „tinereţii veşnice”. În
1999, în Israel, doctorii Kreindel şi Eckhouse au inventat o metodă de reîntinerire,
cunoscută sub numele de ELŌS™.
În lumea medicală, ELŌS™ este
supranumită „maşina timpului”- termen împrumutat din science fiction. Efectele
ELŌS™ sunt miraculoase: o piele perfect
întinsă, fără riduri, fără bărbie dublă, fără
pigmentări. Principiul de funcţionare al
acestei tehnologii are o bază ştiinţifică.
ELŌS™ a fost creat în anul 2000. De atunci,
a fost utilizat cu success în diverse practici
medicale din America, Europa şi Rusia. Prin
emiterea de impulsuri electrice si optice în
profunzimea pielii, ELŌS™ stimulează procesul de producere a elastinului şi colagenului, al cărui rezultat este o aparenţă mai
tânară a pielii. Practic, această tehnologie
„trezeşte din somn” pielea îmbătrânită şi îi
„aminteşte”cum trebuie să producă colagen.
Astfel, pielea se regenerează singură, din interior, prin resurse proprii.

În ce constă unicitatea ELŌS™?
ELŌS™ este singura tehnologie
care foloseşte simultan puterea frecvenţelor
radio bipolare şi energia optică. Datorită
acestei combinaţii, ELŌS™ ajută la vindecarea vascularizărilor superficiale şi a leziunilor pigmentate de la suprafaţa epidermei.
Combinaţia dintre lumina delicată şi energia
electrică „sparge” practic cheagul infim de
sânge din leziune şi stimulează producerea
de colagen, al cărei efect final este dispariţia pigmentării şi revenirea circulaţiei sângelui la normal. Astfel, petele maronii de pe
suprafaţa epidermei dispar (sau devin mai
puţin vizibile), pielea recăpătându-şi aspectul tineresc.
Care sunt avantajele acestei tehnologii?
ELŌS™ este o nouă tehnologie
care nu presupune nicio intervenţie chirurgicală, care nu deteriorează epiderma şi nu
are efecte secundare de tipul cicatricilor,
edemelor sau iritaţiilor. ELŌS™ este o
soluţie pentru îndepărtarea ridurilor şi
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recăpătarea tinereţii pielii, atât în cazul femeilor cât şi al bărbaţilor. ELŌS™ este o
procedură absolut sigură şi lipsită de durere.
Singura senzaţie de disconfort ce poate
apărea ar fi o uşoară „gâdilătură” în primele
secunde ale tratamentului.

Care sunt rezultatele ELŌS™?
Rezultatele apar chiar după primul
tratament. În următoarele două zile, pielea
va căpăta un aspect vizibil mai proaspăt, mai
neted şi mai întins. Pe parcursul următoarei
luni, pielea va începe să secrete colagen din
proprie iniţiativă, rezultatul fiind spectaculos: dispariţia - sau cel puţin estomparea
vizibilă - a ridurilor din jurul gurii şi
ochilor. Unul dintre cele mai importante
aspecte ale tehnologiei ELŌS™ este acela
că frecvenţa tratamentelor nu este zilnică
sau săptămânală: un tratament pe lună este
suficient. După 3-4 şedinţe (3-4 luni),
frecvenţa tratamentelor scade, fiind suficientă o singură şedinţă de întreţinere la
fiecare 6 luni. Secretul tinereţii veşnice a
fost descoperit şi se numeşte ELŌS™.
Veniţi şi convingeţi-vă singuri!

Putem aştepta rezultate încă de la
prima şedinţă de tratament ELŌS™?
DA. Primele efecte ale tratamentului pot apărea după doar 4 zile. Totuşi,
producţia de colagen şi elastin stimulată de
această primă şedinţă durează aprozimativ
4-5 săptămâni. Pentru rezultate optime se
recomandă o serie de 4-6 şedinţe, la interval de 5-6 săptămâni. În majoritatea
cazurilor, o îmbunătăţire la nivelul epidermei se poate observa chiar în perioada dintre prima şi a doua şedinţă. Această
tehnologie, atât de populară în SUA, a
ajuns în sfârşit şi în Canada. Este o
tehnologie foarte scumpă, de care puteţi
beneficia numai în saloanele luxoase de
înfrumuseţare.

Salonul Milada vă oferă acum „maşina

timpului” - noua tehnologie de reîntinerire
ELŌS™ pentru ten, gât, decolteu şi mâini.
Vă promitem că nu veţi fi dezamăgiţi: vă
veţi recâştiga tinereţea! Procedura de întinerire ELŌS™ este cu adevărat revoluţionară!

43 49 C l a r k
(c olt cu Marie- Anne)
Mo n t r e a l H 2 W 1 X 2

Orar
Luni – Vineri 9:30 - 21:00
Sâmbătă
9:30 - 17:00
Vorbim franceza şi engleza.
Consultaţie gratuită.
Cu rendez-vous.

(514) 725 8275
www.milada.com

Stiri si analize

Caritas în stil
american
7
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Băncile cad precum piesele unui
domino! Oare cine urmează?
„Criza economică e atunci când vecinul
tău îşi pierde slujba; recesiunea e
atunci când tu însuţi nu mai ai serviciu”. Am ales această pildă din însemnările fostului preşedinte american
Ronald Reagan pentru a sintetiza relaţia dintre Canada şi Statele Unite
când e vorba de relaţii comerciale. Cu
alte cuvinte, şocul produs de falimentul
sau naţionalizarea unor giganţi financiari care s-a dovedit că aveau picioare
de lut se va resimţi aici (şi pretutindeni)
în următoarele luni, când exporturile
canadiene către piaţa Statelor Unite vor
frâna iar accesul la credit, pe plan local,
se va restrânge.
RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

60 US$ era preţul unei acţiuni la
Lehman Brothers la începutul acestui an.
Altfel spus, dacă am fi dorit să deţinem o
mică parte din capitalul acestei bănci de investiţii, ce avea o vechime de peste 150 de
ani, asta era suma cerută pe piaţa bursieră.
Acum valoarea acelei acţiuni e nulă. Ceea
ce părea doar un scenariu de science-fiction
s-a petrecut în realitate: a patra bancă de investiţii de pe Wall Street (denumire generică pentru inima financiară a Americii) a
dat faliment în urmă cu câteva zile. Creditorii, clienţii şi partenerii băncii îşi vor recupera banii, conform legilor în vigoare.
Acţionarii, practic cei care deţineau banca
în proprietate, nu dispun de acest drept.
Deznodământul e cu atât mai spectaculos
cu cât Lehman Brothers reuşise să
supravieţuiască celui mai mare crah de
până acum, cel înregistrat în 1929! Întrebarea logică ar fi: „Vom avea atunci o criză
mai mare decât cea din ’29?” Dacă ar fi să
dăm crezare lui Joseph Stiglitz, fostul economist şef al Băncii Mondiale şi laureat al
Premiului Nobel în economie, nu suntem în
pragul unui dezastru mondial ca în acei ani
teribili pentru că zonele de pe glob aflate în
plin avânt economic, (America de Sud,
Asia) vor acţiona ca un „tampon” pentru a
stopa efectele negative generate de turbulenţele economice din SUA. Aşadar, speranţa de redresare vine în special dinspre
China, India şi Brazilia!
Şi asta nu e tot. Cea mai mare
companie de asigurări din lume, AIG, a fost
salvată de la faliment în ultima clipă de guvernul american, care a preluat, contra unui
împrumut de 85 de miliarde de dolari, 85%
din acţiunile firmei. Nici celelalte bănci de
investiţii de anvergură nu stau prea bine:
Morgan Stanley şi Goldman Sachs îşi caută
cumpărători. Washington Mutual şi miliardarul Warren Buffet (considerat un „guru”
al finanţelor) şi-au exprimat dorinţa de a
achiziţiona părţi din aceste bănci.
Chiar în aceste zile, Secretarul

Trezoreriei americane (echivalentul, să
spunem, al ministrului de finanţe dacă ne
raportăm la Canada sau România) împreună cu guvernatorul Băncii Federale au întocmit un „plan de salvare” care trebuie
supus votului Congresului pentru a intra în
vigoare. Conform acestei iniţiative, plătitorul american de taxe va suporta cheltuieli
de 700 de miliarde de dolari pentru ca statul
să poată prelua datoriile unor companii. Cei
care au elaborat acest plan spun că în acest
fel se evită realmente o prăbuşire economică şi că e totodată o soluţie viabilă ca
pieţele financiare să-şi revină.
O altă întrebare legitimă ar fi:
„Cine se face vinovat pentru ceea ce se întâmplă?” Unii se grăbesc să dea vina pe lăcomia celor care se aflau în posturile de
conducere ale acestor companii. Alţii merg
mai departe şi acuză lipsa de reguli a sistemului capitalist american care a alimentat
lăcomia corporaţiilor. Conform The Economist, profiturile companiilor ce activează
în serviciile financiar-bancare au crescut de
la 10% în anii ‘80 la peste 40% anul trecut.
Cert e că temuta FBI a anunţat că a început
deja o anchetă asupra activităţii a 26 de
companii pentru a se lămuri dacă, şi în ce
măsură, a fost vorba de fraude în gestiunea
activităţii lor.
În ce măsură Canada poate fi afectată de criza americană? Nimeni nu poate
da răspunsuri pertinente la o astfel de întrebare. Cvasi-dependenţa economiei canadiene de piaţa Statelor Unite unde se duc
80% din exporturile noastre ne obligă la
multă prudenţă. Indicii bursieri înregistraţi
la Bursa din Toronto (Main Street, cum
auzim la buletinele de ştiri) au scăzut de la
începutul anului cu 21% (cifră în dolari
canadieni). Previziunile economiştilor arată
o creştere economică aproape de zero iar
inflaţia a atins 3,5% în răstimp de un an,
din august 2007 până acum. Sectorul manufacturier pierde în continuare angajaţi
dar statul pare să investească bani în programe de dezvoltare sau de refacere a infrastructurii pentru a absorbi astfel forţa de
muncă disponibilizată. În aceste condiţii,
începerea negocierilor cu Uniunea Europeană pentru un acord de liber schimb ar
însemna o veritabilă gură de oxigen. Reorientarea schimburilor comerciale devine
stringentă, guvernul Quebecului avansează
beneficii de pe urma unui astfel de tratat de
peste 2,5 miliarde de dolari anual.
Fiindcă tot ne aflăm în zodia
preşedinţilor (pe 4 noiembrie vom afla numele viitorului şef al executivului american) putem încheia amintindu-ne de
vorbele lui Jacques Chirac, până nu demult
„monarhul ales” al Franţei: „Dus la extreme, capitalismul e tot atât de periculos
ca şi comunismul”. Ultimele evenimente
par să-i dea dreptate.
raresburlacu@accentmontreal.com

CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

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

premiatã

CLUB
100% OR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Să nu spui niciodată „eu

8

Povesti adevarate

În articolul precedent am început să prezint modul
cum a început modernizarea flotei aeriene de transport. Pentru a completa imaginea şi a finaliza tabloul
evoluţiei companiei Tarom, mă văd obligat să continui
prezentarea felului în care au fost achiziţionate celelalte tipuri de avioane (IL-62, TU-154, Boeing-707).

D
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raţiile necesare corect, la timp şi indiferent de condiţiile
tehnice sau meteorologice. Pentru asta, fiecare pilot trebuie
să fie asistat de un pilot instructor care să-l îndrume şi să
corecteze eventualele erori. De câte ori s-a încercat

suplimentare către Larnaca.
În cabina de pilotaj domnea voia bună, după ce
serviseră un prânz îmbelşugat, căci de aşa era la curse externe. Pe pupitrul dintre piloţi se găseau hârţile de navigaţie

scurtarea acestei proceduri (nu numai la Tarom) la puţin
timp au apărut surprize neplăcute. Când cineva din personalul de la sol face o eroare sau „uită” o hârtie, se poate
produce un adevărat tzunami care în final se sparge, de regulă în ograda piloţilor căci ei sunt veriga
finală.

şi cele de aterizare la Larnaca. „Căpitane, e simplu: o singură pistă, lungă ca cea de la Otopeni, o singură cale de
rulaj, iar aerogara este cam cât cea de la Băneasa. Vremea
e mişto, vântul slab. Am putea face venirea şi aterizarea la
vedere, direct, fără procedura instrumentală.” „Bine, uite cum o să facem:
cerem coborârea mai devreme ca să
avem timp să vedem pista şi să ne pregătim de aterizare. Eu controlez avionul şi
supraveghez aparatele iar voi cu ochii
afară mă anunţaţi când vedeţi aeroportul.
OK?” Zis şi făcut. „Tarom 235, liberă
coborârea la 600 de metri şi când vedeţi
pista, aveţi liberă aterizarea. Nu avem alt
trafic.” „Băi, dacă n-ar fi soarele ăsta
care ne intră în ochi ar trebui să vedeţi
pista. După indicaţiile VOR (mijloc de
radio navigaţie), suntem pe direcţia pistei”, spuse comandantul. „Cred c-o văd,
căpitane. Jos, uşor dreapta. Ah! Suntem
prea sus”, se aude vocea copilotului. „Da
căpitane, o văd şi eu”, se aude şi
mecanicul de bord, „suntem pe direcţie
dar cu înălţime prea mare.” Căpitanul:
„OK, o am la vedere. Las’ că o rezolv.
Viteza e puţin mare” „120 viteza. Frână
maximă, căpitane. Ce chestie, e scurtă
rău pista. Şi ce de elicoptere au ăştia!”
Avionul s-a oprit exact la doi
metri de capătul pistei. Aerogară nu era,
doar nişte barăci de lemn. În schimb
platforma de lângă pistă era plină de elicoptere americane. „Fraţilor, am frecato, mi-am f.....t viitorul. Asta-i bază de
elicoptere”, spuse cu năduf comandantul, ordonând oprirea motoarelor în timp
ce avionul era înconjurat de jeepuri militare. Avea dreptate, aeroportul era pe
partea cealaltă a golfului, la aproximativ
13 km de locul unde aterizaseră. Pista
avea numai 650 de metri lungime, când
de regulă trebuia un minim de 1000 de
metri. Recuperarea avionului a fost o
adevărată problemă. S-a demontat tot ce se putea demonta
din cabina pasagerilor pentru a reduce cât mai mult greutatea aeronavei. S-au făcut nenumărate probe de decolare la
Otopeni pentru a se verifica posibilitatea decolării pe numai
600 de metri de pistă. Până la urmă, decolarea s-a efectuat
iar avionul a ajuns la Larnaca, unde a fost completat, alimentat şi apoi adus la bază.
Au urmat analizele şi măsurile de rigoare. Pilotul
şef nu a recunoscut că ar fi dat derogare pentru comandant,
aşa că instructorul de serviciu şi comandantul de aeronavă
au fost retrogradaţi nişte luni bune. Se întâmplă însă şi la
case mai mari. Vă mai aduceţi aminte că am pomenit de
faptul că cei de la BAC-111 se considerau super piloţi?

NICK FURDI
Accent Montreal

atorită lărgirii contactelor cu ţările occidentale,
exista dorinţa clară de extindere a liniilor
aeriene internaţionale, însă pentru aceasta era
nevoie de aeronave corespunzătoare, mediu şi
lung curier (5000-10,000 km). Când „ursul”
sovietic s-a prins de discuţiile noastre cu firma Boeing, a
luat foc şi ne-a oferit preţuri foarte bune pentru avioane
similare: Tupolev-154 contra B-727 (mediu curier) şi
Ilyushin-62 contra B-707 (lung curier). Astfel au început
să apară noile avioane în ograda companiei Tarom. Aşa
cum am mai menţionat, o problemă majoră era pregătirea
echipajelor pentru aceste avioane şi în special a piloţilor.
Era clar că prima linie de piloţi seniori de la IL-18 trecea
automat la IL-62, iar linia a doua la TU-154. Această specializare trebuia făcută în extra sezon, iarna, când activitatea de zbor era mai redusă. Aşa se face că şi eu am
petrecut 3 luni (februarie-mai) de iarnă cumplită în Siberia,
la Ulianovsk, oraşul unde s-a născut Lenin, cu temperaturi
de -25 la -38 de grade Celsius. Nu cred că a scăpat vreunul
dintre noi fără degerături. Era suficient să stai trei minute
neprotejat (nas, urechi, degete) şi te trezeai cu „arsuri”.
Când conducerea de partid şi mai ales ea, Leana,
a văzut că alţi preşedinţi vin în vizită cu avioane Boeing707, atunci a hotărât că şi Nicu al ei trebuie să se dea cu
aşa avion. Astfel, Taromul a comandat patru B-707 iar mai
târziu gospodăria de partid, respectiv Flotila 50 (i se spunea
„Escadrila specială” căci efectua toate cursele prezidenţiale; în 1990 a devenit compania ROMAVIA, iar după
alţii „RO-MAFIA”) a achiziţionat două avioane B-707 comandă specială.
Încetul cu încetul, Taromul a ajuns în anii ‘80 la 65
de curse regulate în toată Europa, Orientul Mijlociu, Africa,
Orientul îndepărtat, plus cele transoceanice către SUA. În
afară de acestea se efectuau nenumărate zboruri charter de
marfă şi pasageri. Regula general valabilă pentru rentabilitate este foarte simplă: avioanele trebuie să zboare cât mai
mult, la capacitatea maximă, iar la sol să stea cât mai puţin.
Pentru a realiza acest lucru este nevoie de personal navigant, personal tehnic, avion disponibil şi bineînţeles un
contract de închiriere. Dintre toate aceste categorii cea mai
delicată era, este şi va fi problema personalului navigant,

respectiv a piloţilor. Chiar dacă găseşti numărul necesar de
piloţi, trebuie să-i pregăteşti pe tipul specific de avion şi
cel mai important, să aştepţi să acumuleze suficientă experienţă de zbor până să fie capabili să efectueze toate ope-

Zi minunată de vară, cu soare
fierbinte şi aglomeraţie mare de pasageri
la Otopeni. Cursa de Larnaca (Cipru)
reuşeşte să decoleze doar cu 5 minute întârziere, o performanţă ţinând cont de
nebunia din aerogară. În biroul operaţional, care coordonează ghişeele de
bilete şi îmbarcarea pasagerilor, şefa de
tură primeşte un telefon care o face să
transpire abundent: cineva din tura de
noapte a uitat să lase un fax care avertiza
că vor fi 30 de pasageri pentru cursa de
Larnaca care sosesc de la Londra cu 30
de minute întârziere. Cum s-o dregi când
avionul de Larnaca deja decolase?

„Frână maximă, căpitane. Ce chestie, e
scurtă rău pista. Şi ce
de elicoptere au
ăştia!”
Avionul s-a
oprit exact la doi
metri de capătul pistei. Aerogară nu era,
doar nişte barăci de
lemn. În schimb platforma de lângă pistă
era plină de elicoptere
americane. „Fraţilor,
asta-i bază de elicoptere”, spuse cu
năduf comandantul,
ordonând oprirea motoarelor în timp ce
avionul era înconjurat de jeepuri militare.

La Băneasa totul decurgea conform planificării zilnice. Instructorul de
serviciu, care trebuia să urmărească toată
activitatea de zbor, primeşte un telefon:
„Salut, pilot şef la telefon. Formează un
echipaj din oameni care au mai făcut
curse externe. Trebuie să plece într-o
cursă la Larnaca. Decolarea într-o oră.”
„Am înţeles. Iau legătura cu planificarea
şi organizăm. Să trăiţi” (la acea dată
funcţiile
erau
deţinute de colonei
de aviaţie).
Telefoanele
s-au „înroşit” pentru
a găsi un comandant,
un copilot şi un
mecanic care să execute această cursă
surpriză. Regula era
ca fiecare pilot comandant care trebuia
să zboare la un aeroport pentru prima
oară, trebuia să execute zborul cu un
pilot instructor. Cu excepţia unui copilot care mai zburase de două ori la Larnaca cu marfă, restul piloţilor
disponibili nu aveau experienţa acestui
aeroport. Instructorul de serviciu a luat
legătura cu pilotul şef, care fără să stea
prea mult pe gânduri, („Lasă bă, că pilotul român se descurcă!”) a hotărât să se efectueze cursa cu cei nominalizaţi
de planificator, aprobând derogarea necesară. La scurt timp,
dispeceratul anunţa decolarea în condiţii normale a cursei

niciodată nu voi face aşa ”
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Povesti adevarate

N

Niciodată să nu spui „eu niciodată nu
voi face aşa”, căci viaţa îţi va demonstra taman invers.

umai ce se făcuse analiza incidentului de la
Larnaca, în care un pilot de la BAC-111 adusese o critică aspră, „tovărăşească”, piloţilor
de la AN-24 pe motiv că ne-au făcut de râs,
când într-o seară frumoasă de toamnă, dar cu o
pâclă care reducea vizibilitatea, acel super pilot se întorcea
de la Zurich. Radarul de dirijare de la Otopeni era în revizie, aşa că piloţii trebuiau să raporteze survolarea fiecărui
punct de raport, inclusiv când intrau în contact vizual cu
luminile pistei, pentru a obţine aprobarea de aterizare.
Ajungând pe panta finală, copilotul a făcut raportul şi au
primit aprobarea de aterizare pe pista 08 de la Otopeni.
Operatorul din turnul de control are obligaţia să
observe poziţia aeronavei care execută apropierea şi aterizarea şi dacă consideră că ceva nu este corect avertizează
piloţii şi poate chiar ordona ratarea aterizării. Fiind noapte,
ar fi trebuit să vadă deja lumina farurilor de aterizare ale
avionului care se apropia, dar acestea nu se vedeau. Ca urmare, a apelat avionul pentru confirmarea poziţiei. „Suntem
pe finală şi dacă nu ne vezi înseamnă că trebuie să-ţi ştergi
ochelarii”, a răspuns sarcastic comandantul. La câteva secunde apoi piloţii au început să vadă luminile pistei. „Căpitane, nu-s luminile de la Otopeni!” „Ăăă, ai dreptate...
Ratăm, e Băneasa. Stinge farurile, să nu ne vadă.” „Tarom
252, care e poziţia?” „Am executat ratarea, trebuie să verificăm o indicaţie a aparaturii de bord şi vă anunţăm când
revenim pe finală.” „În regulă. Vă reamintesc că frecvenţa
ILS (Instrument Landing System) Otopeni este 110.7.”
În cabină, comandantul era tare înfuriat: tocmai
lui să i se întâmple o asemenea ruşine! Să selecteze

frecvenţa greşit, 110.3 în loc de 110.7. Din cauza asta a
ajuns la Băneasa în loc de Otopeni, lucru foarte periculos,
deoarece puteau fi alte avioane în zonă, riscând o coliziune.
„Tu de ce nu ai controlat frecvenţa ILS-ului?”, s-a răstit
acesta la copilot. „Păi dacă nu m-aţi lăsat să fac eu
pregătirea cabinei, am crezut că ştiţi ce faceţi şi că o faceţi
special, şi de-aia v-am anunţat că e Băneasa.”
Şi uite aşa i s-a „tăiat” nasul unui super pilot şi a
apărut o nouă regulă: aceea a dublei verificări, indiferent
cine este pe stânga sau dreapta (comandant sau copilot).
Este momentul să menţionez că odată cu aderarea
României la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale
(OACI) şi a achiziţionării de noi avioane, a fost necesară
crearea Biroului de decodificare şi analiză a parametrilor

de zbor (flight recorder) precum şi a
vocilor din cabina de pilotaj (voice
recorder). Fiecare avion are în mod obligatoriu montat la bord două „cutii negre”
(de fapt sunt portocaliu reflectorizant),
una pentru parametrii de zbor (înregistrează 24 de ore din momentul când se
începe pornirea primului motor) şi a doua
care înregistrează vocile din cabina de pilotaj pe o perioadă de minimum 30 de
minute. Începând cu anul 1975, toate
avioanele care executau curse externe trebuiau să îndeplinească aceste condiţii, astfel încât să se poată analiza şi elucida
cauzele incidentelor şi accidentelor aviatice.
OACI distribuie anual membrilor ei un buletin informativ care cuprinde sumarul accidentelor, rezultatul investigaţiilor precum şi recomandările
de rigoare. Companiile aeriene, în special piloţii, au posibilitatea să cunoască şi să ia măsurile necesare pentru a
evita situaţiile critice care conduc la accidente. Personal,
am învăţat enorm din greşelile altora, citind aceste analize.
Într-un astfel de buletin se atrăgea atenţia asupra
erorilor de calcul de navigaţie datorate vitezei vântului la
altitudini între 600-1500 de metri, unde de regulă se execută procedura de axare în vederea aterizării. Nu de puţine
ori se întâmplă ca la suprafaţa solului vântul să sufle cu 30
km/oră iar la 1000 m să aibă deja peste 100 km/ oră. În
aceasta situaţie, dacă vântul este din faţă atunci viteza faţă
de sol a avionului scade cu valoarea vântului şi invers, dacă
e din spate viteza faţă de sol creşte. De aceea de multe ori
acelaşi tip de avion, zburând cu aceeaşi viteză, pe aceeaşi
rută, parcurge aceeaşi distanţă în timpi deferiţi (Bucureşti
- Frankfurt 2h:20, Frankfurt-Bucureşti 2h:05). În general
acest lucru se cunoaşte, ce nu se cunoaşte este faptul că
dacă la coborârea în vederea aterizării pe
un aeroport obstacolat (dealuri, munţi) se
calculează greşit distanţa până la pistă din
cauza vântului, există riscul ca avionul să
fie sub panta normală de coborâre, în pericol de coliziune cu obstacolele de pe sol.
Toate aceste aeroporturi au proceduri precise care prevăd executarea coborârii în
trepte, astfel încât să se elimine riscul coliziunii dar... vântul te poate păcălii la calcularea poziţiei reale.
La scurtă vreme după ce am devorat informaţiile unui accident descris în
buletinul OACI, am plecat într-o banală
cursă de marfă (cu berbecuţi proaspăt sacrificaţi) la Damasc, în Siria. Toţi eram
mulţumiţi căci reuşisem să decolăm mai
devreme cu 20 de minute, o raritate la
cursele de marfă. Ne făceam planuri că o
să fim în paturile noastre înainte să se lumineze de ziuă. Toţi ştiam însă că pe litoral
fusese o zi toridă de vară şi ne aşteptam să
avem de lucru cu „balaurii” - cumulonimbus, nori de furtună puternică - care urcau
până la înălţimea de 12 km şi se formaseră deja de la Tulcea până la Mangalia. Erau exact ca o barieră în drumul
nostru. Comandantul mi-a spus să execut urcarea cu
regimul maxim, ca să atingem nivelul de zbor de 7.600 m
înainte de a ajunge la frontul de furtună Comandantul Costică Mănescu era unul din idolii mei, un om special din
toate punctele de vedere şi mai ales un pilot de excepţie. În
fiecare cursă îi urmăream toate mişcările şi îi sorbeam cuvintele, toate erau pline de învăţături, nimic nu era în plus.
Mai aveam 150 km până la frontul de furtună. Deja se
vedeau fulgerele care alergau ca nişte şerpi de la un nor la
altul şi în final se repezeau în pământ. În acea lumină
puteam vedea cât de întinsă era furtuna şi mai ales că vârful ei era cu mult mai sus decât noi. Nicio şansă să urcăm
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şi să-o traversăm pe deasupra. Comandantul a început sămi explice cum trebuie interpretată imaginea norilor pe
radarul de bord. Pe atunci imaginea radar era alb-negru,
norii erau pete luminoase cu contur neregulat iar inima furtunii apărea ca o carie dentară. „Acolo să nu îndrăzneşti să
intri că te rupe, te face scobitori.” În condiţii normale, când
ai pe unde să ocoleşti, se zboară la 20-25 km distanţă faţă
de aceşti nori, numai că nu întotdeauna ai la dispoziţie atâta
spaţiu şi atunci eşti obligat să găseşti o portiţă pe unde să
te strecori sau te întorci de unde ai plecat. „Tinere, o să cam
avem treabă, este mai rău decât mă aşteptam. Tu ce zici
navigator?” Navigatorul avea postul în spatele scaunului
de comandant şi avea propriul său ecran radar. „Mă gândeam că poate am putea devia către sud pe la Burgas (Bulgaria) şi pe urmă să revenim la rută.” „Scapi din vedere un
lucru”, a replicat comandantul. „Frontul se deplasează către
vest, ori dacă noi o luăm către sud intrăm exact în turbulenţa produsă de nori. Unica şi cea mai bună soluţie este să
trecem printre ăia doi nori mai anemici care au cam 10 km
întrei ei. Ce zici?” „Măcar dacă am mai putea urca ceva”,
mormăi mecanicul. „Nu ţine. Suntem prea grei. Şi suntem
exact la baza conopidei (partea superioară a norului de furtună seamănă foarte bine cu o conopidă matură) deci putem
să facem slalom.” Către mine: „Tinere, te ştiu mânaci. Dacă
va fi cazul să decuplăm pilotul automat, te ţii de comenzile
avionului şi asculţi comanda mea. Ai mai traversat fronturi
de furtună?” „Am mai ocolit ceva nori dar nu am mai văzut
de mărimea asta şi nici să fie aşa de activi. Parcă ar fi sute
de fotografi care folosesc bliţurile sau stroboscoapele de la
discoteca Black & White.” „Bine. Mă duc cu nea Vasile
(mecanicul de bord) să verificăm cum e asigurată marfa, să
nu o ia la fugă.”
Începeam să înţeleg că nu va fi de glumă. Niciodată nu s-a mai întâmplat să se ducă comandantul să verifice cum era asigurată marfa. Examinând ecranul radar am
simţit că mi se umezesc palmele: mai erau 50 km până la
pata albă care aproape umpluse ecranul. Linia centrală de
referinţă a ecranului trecea exact prin mijlocul unui canal
de 10 km lăţime. Era portiţa noastră. Auzisem şi eu de la
alţii că trebuie să fi sigur că nu se unesc norii înainte de a
ieşi dintre ei căci altfel te şifonează rău. Mă uitam pe ecran
şi încercam să-mi dau seama dacă portiţa se micşora sau
rămânea la fel. Navigatorul parcă mi-a citit gândurile: „Sar părea că intrarea canalului se îngustează iar ieşirea se
lărgeşte. Parcă începe să ne „gâdile”. Cred că trebuie să cuplezi sistemul de dejivrare la elice şi motoare, afară sunt
minus 40 de grade. Ce-or face atâta acolo comandantul şi
mecanicul? Acuş începe să danseze „măgăruşul” nostru
(avionul IL-18). Pune toate luminile bordului pe poziţia
maxim, altfel o să ne orbească fulgerele astea. Vezi că în
turbulenţă medie sau severă nu trebuie să te chinui să
menţii riguros altitudinea de zbor.” „Ştiu, atitudinea
avionului e pe primul loc. Opa! Începe!”
Avionul a săltat uşor dar suficient ca să decupleze
pilotul automat. În acel moment, comandantul şi mecanicul
intrau în cabină. Restul în numărul viitor.
nickfurdi@accentmontreal.com

www.accentmontreal.com
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Spionaj, poliţişti şi Barcelona
11

Arta si cultura

Poate v-aţi obişnuit cu cinema-ul din subsol sau
filmele descărcate în calculator, dar de data aceasta
premierele lunii merita văzute la cinema, cu toată
garnitura de floricele şi Coca-Cola. Marţea biletul
de intrare e redus la jumătate de preţ în multe cinematografe şi îşi merita tot ritualul de ieşire în oraş,
aşa că mizaţi pe măcar unul din următoarele trei:
DIANA D
Accent Montreal

Burn After Reading e primul film realizat de
fraţii Coen după Oscar. Deşi toată lumea se aştepta la
ceva mai înfricoşător decât No Country For Old Men
(căutaţi-l, e laureatul Oscar din 2007 pentru cel mai bun
film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor în rol secundar şi cel mai bun scenariu adaptat), fraţii Coen s-au întors la ce le era mai drag - comedia neagră - aşa că au
produs şi livrat energic a treia parte a trilogiei lor despre

proşti: Burn After Reading. Filmul a fost proiectat în deschiderea Festivalului de Film de la Veneţia, la Festivalul
de Film de la Toronto şi a
fost deja lansat pe piaţa
americană, obţinând un teribil succes de box-office şi
critici bune. Sigur că fraţii
Coen sunt deja o marcă înregistrată care atrage starurile
Hollywood-ului, iar un premiu ca Oscarul le-a crescut
cota incalculabil, împingând
marii actori să le caute colaborarea; aşa se face ca în distribuţia filmului sunt numai
nume mari: Brad Pitt, George
Clooney, John Malkovich,
Tilda Swinton (Oscar 2008),
Frances McDormand (Oscar
1996 pentru Fargo) sau
Claire Danes. E o poveste
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delirantă despre spionaj, idioţi şi agenţi CIA, secrete şi
frizura cel puţin bizară a lui Brad Pitt, care joacă rolul
unui instructor de gimnastică nu prea dotat intelectual.
Filmul are multe, abundă în replici de pomină şi e plin de
nuanţe, un regal pentru publicul de fani Coen.
Pe urmă e de văzut Righteous Kill, filmul în care
în sfârşit, la cererea generală, Al Pacino şi Robert de Niro
îşi dau replica. Cred ca lumea vroia foarte mult să-i vadă
jucând iarăşi împreună de la Heat (1995), un duel a doi
giganţi, un fel de Alien meets Predator. Prin urmare, după
nişte ani, scenariul potrivit care le oferă mult mai mult
spaţiu de desfăşurare a fost găsit. Filmul aduce a Heat şi
e construit după toate regulile genului poliţist: un criminal în serie în libertate şi doi poliţişti care-l urmăresc,
totul întâmplându-se, bineînţeles, în oraşul care nu
doarme niciodată, New York City.
Al treilea este cea mai recentă producţie Woody
Allen, Vicky Cristina Barcelona, cu o distribuţie de actori
mult iubiţi: Penelope Cruz, Scarlett Johansson şi Javier
Bardem. Se spune că e unul din reuşitele lui Allen, o
tragicomedie de 90 de minute despre două turiste americane în vacanţă la Barcelona, unde personalitatea artistică a fiecăruia dintre protagonişti e atât de mare încât
n-ai loc să arunci un ac. Cineastul îşi face treaba ca de
obicei, demontează mituri şi personaje, ridică altele, cu o
linişte dată numai de confortul de a lucra cu muze atât
de creative.
Sunt trei premiere în perioada asta, sunt şase ore
de care sigur nu o să vă pară rău.
dianad@accentmontreal.com

Pe scurt
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Stiinta si tehnologie

MOUSE VIRTUAL

Numit LaserTouch, mouse-ul
virtual este una din
ultimele invenţii
ale lui Andy Wilson, specialist la
Centrul de
cercetări Microsoft. LaserTouch este o
platformă multitouch care, aplicată oricărui ecran, l-ar putea transforma în touch-screen. Platforma LaserTouch foloseşte
o serie de lasere, o cameră video cu infraroşu şi un display de 2600 de pixeli, realizând astfel primul pas către
detronarea mouse-ului. LaserTouch se va baza pe interacţiunea dintre oameni şi computere prin intermediul
mâinilor.

BATERIE PE BAZĂ DE SÂNGE

Cercetătorii americani au creat o nouă baterie capabilă
să funcţioneze pe bază de transpiraţie umană, sânge
sau chiar urină. Noua baterie electrică funcţionează la
temperaturi de la 37,8 la 148,9 grade Celsius, este
foarte uşoară, foarte fină şi extrem de suplă, semănând
cu o simpla bucată de hârtie neagră. După cum au explicat inventatorii de la Institutul politehnic Rensselaer
din Statele Unite, ea poate fi rulată, pliată, mototolită
sau decupată în mai multe bucăţi fără a-şi pierde proprietăţile sau capacităţile tehnice. Cercetătorii au produs o structură moleculară compusă în proporţie de
90% din celuloză şi 10% din nanotuburi din carbon,
care joacă rolul de electrozi şi permit trecerea curentului electric. Bateriile tradiţionale conţin un mare număr
de componente separate, în timp ce componentele bateriilor din hârtie sunt integrate într-o singură structură,
fapt ce le face mai eficiente din punct de vedere energetic.

MATERIALUL MINUNE

Cercetătorii din
cadrul Centrului
naţional francez de
cercetări ştiinţifice
(CNRS) şi de la
şcoala tehnică
ESPCI Paris au
realizat un material
elastic capabil să se
autogenereze.
Materialul minune, obţinut pe bază de acizi graşi de
ori-gine vegetală, este compus din mici molecule ce se
adună în reţele supramoleculare care, dacă sunt rupte,
se recompun singure şi îşi regăsesc forma şi elasticitatea iniţială. Aplicaţiile posibile ale acestei invenţii
sunt practic nelimitate. Câteva din ideile sugerate ar fi
ţesături pentru haine ale căror găuri s-ar repara singure,
tălpi de pantofi care se autorepară după deformare,
părţi ale automobilelor, rosturile dintr-un zid, garniturile, căptuşelile, etc.
accentmontreal.com
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Celule suşă
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MEDICINĂ REGENERATIVĂ
Celula suşă este simbolul visului de a lansa o revoluţie medicală în care organele şi ţesuturile suferinde să
poată fi reparate nu prin dispozitive mecanice rudimentare,
ca pompele de insulină sau articulaţiile de titan, ci prin înlocuitori vii, de producţie proprie. Ar fi zorii unei noi ere a
medicinii regenerative, unul din marile deziderate ale biologiei moderne.
Revoluţiile, din păcate, sunt aproape întotdeauna
cu bucluc. Aşa că, atunci când James Thomson, cercetător
la Universitatea din Madison, Wisconsin (USA), a anunţat
acum 10 ani, în noiembrie 1998, că a reuşit să extragă celule
din embrionii neutilizaţi rămaşi la clinicile de fertilizare şi să
întemeieze prima cultură de celule suşă embrionare umane
din lume, el şi alţi cercetători s-au văzut puşi în faţa unei
reacţii neaşteptate. Era genul de descoperire care, în cele mai
multe cazuri, ar fi generat un proiect major de cercetare. Din
păcate, această descoperire a fost repede înghiţită de apele
tulburi ale religiei şi politicii. Cei mai alarmaţi au fost cei
care privesc embrionii ca pe nişte membrii pe deplin legitimi
şi vulnerabili ai societăţii, care condamnă recoltarea celulelor
de la embrioni ca pe o formă de canibalism. Ei avertizează
asupra unei lumi noi, triumfaliste, cea a „fermelor de embrioni” şi a „uzinelor de clonare” pentru cultivarea pieselor
de schimb umane. Şi atrag atenţia că cercetătorii pot obţine
aceleaşi rezultate folosind celule suşă adulte - celule imature
ce se găsesc în măduva oaselor şi în alte organe din organismul fiinţei adulte, precum şi în cordoanele ombilicale, aruncate de obicei la naştere.

În replică, susţinătorii continuării cercetărilor spun
că celulele suşă adulte, deşi folositoare în tratarea anumitor
boli, s-au dovedit până acum incapabile să producă întreaga
gamă de tipuri de celule pe care le produc celulele suşă embrionare. Ei atrag atenţia asupra faptului că frigiderele clinicilor de fertilizare din toată lumea gem de miile de
embrioni nedoriţi, ce aşteaptă să fie distruşi. Fiecare din acei
embrioni este mai mic decât punctul de la sfârşitul acestei
propoziţii. Nu au trăsături proprii şi nici vreo urmă de sistem
nervos. Dacă părinţii sunt de acord să îi doneze, spun
susţinătorii ideii, ar fi lipsit de etică să nu fie folosiţi în încercarea de a vindeca bolile necruţătoare ale oamenilor care
provoacă atâta suferinţă.

FIZICĂ

NANOTEHNOLOGIE

Acceleratorul de particule CERN a fost O viziune a viitorului
Nanotehnologia va afecta totul - de la bateriile pe
oprit
care le folosim până la pantalonii pe care îi purtăm sau

După ce pe 10 septembrie a.c. experimentul ştiinţific al secolului a demarat cu succes, Large Hadron Collider (LHC), acceleratorul de particule al Organizaţiei
Europene pentru Cercetare Nucleară (CERN), a fost oprit
pentru următoarele două luni, din cauza unei scurgeri de
heliu. Defecţiunea s-a produs datorită a doi magneţi care sau topit provocând un incident mecanic din care au rezultat aceste pierderi de heliu. CERN a dat asigurări că
defecţiunea nu reprezintă un pericol pentru omenire sau
mediul înconjurător.

Acceleratorul de particule LHC, având o lungime
de 27 de kilometri şi aflat la 100 de metri sub pământ, trebuie să producă intrarea în coliziune a protonilor care circulă în sensuri inverse la o viteză apropiată de cea a luminii,
provocând desprinderea unor particule elementare încă
neobservate fizic până în prezent. LHC va recrea, timp de
o fracţiune de microsecundă, condiţiile care prevalau în
Univers imediat după Big Bang, înainte ca particulele elementare să se asocieze pentru a forma nuclee de atomi. Coliziunile ar putea genera găuri negre minuscule, despre care
fizicienii de la CERN afirmă că nu reprezintă un pericol,
deoarece prezenţa lor va fi efemeră. Diverse grupuri religioase şi de protecţie a mediului se tem însă că acestea vor
absorbi toată materia din jurul lor, provocând sfârşitul
lumii.
Proiectul de 3,7 miliarde de euro a fost conceput
în 1983, iar lucrările au început în 1996.
Într-un Quebec plin de accente

modul în care tratăm cancerul. Principalul lucru de ştiut despre nanotehnologie este că reprezintă ceva mic. Mic de tot.
„Nano”, un prefix care înseamnă „pitic” în greacă, este
prescurtarea folosită pentru nanometru - a miliarda parte
dintr-un metru, o distanţă atât de minusculă, încât s-o compari cu orice din lumea normală este un fel de glumă.
Această virgulă, de pildă, se întinde pe jumătate de milion
de nanometri. Sau, altfel spus, un nanometru este cam cât
îi creşte barba unui bărbat în timp ce-şi ridică lama către
obraz.
Nanotehnologia este importantă deoarece materialele obişnuite încep să capete proprietăţi neobişnuite
atunci când ajung la scară nano. Dacă tai o folie de aluminiu în fâşii subţiri, acestea se vor comporta tot ca aluminiul, chiar şi atunci când fâşiile vor deveni atât de mici,
încât ţi-ar trebui un microscop ca să le vezi. Continuă însă
să le tai tot mai mici şi, la un moment dat - în acest caz la
circa 20-30 de nanometri - aceste bucăţi pot exploda. Nu
toate
materialele
îşi
schimbă proprietăţile la dimensiuni nano într-un mod
atât de util ca aluminiul (se
vorbeşte despre adăugarea
nanoaluminiului în combustibilul rachetelor), însă
faptul că unele o fac este un
avantaj.
Cu
acestea,
cercetătorii pot crea un adevărat corn al abundenţei
plin cu noi materiale exotice, cum ar fi plasticul care
conduce electricitatea sau
peliculele care împiedică
fierul să ruginească. E ca şi
cum ai micşora o pisică şi ai tot micşora-o, până ce, la un
moment dat, s-ar transforma dintr-o dată într-un câine.
Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
face diferenţa

Stiati ca...?

Mierea de albine
13

■ Apiterapia este terapia tradiţională care foloseşte
mierea, polenul, ceara, lăptişorul de matcă,
propolisul, veninul albinelor şi alte produse ce ţin de
complexa alchimie a stupului, în vederea menţinerii
sănătăţii corpului omenesc.

■ Mierea este substanţa zaharoasă pe care o produc
albinele prin colectarea nectarului floral şi extrafloral sau a unui alt suc luat de pe plante şi prin transformarea lui sub acţiunea enzimatică a salivei şi a
sucului gastric. În timpul depozitării nectarului în
celule, apa care este în plus va fi îndepărtată prin ventilare. După aceea mierea este gata pentru a fi consumată (albinele căpăcesc fagurii). În acest caz,
mierea va conţine numai 20% apă (cât este normal ca
ea sa fie consumată). Pentru a obţine 1 litru de miere
sunt necesare 5 kg de nectar. Pentru a căra 1 kg de
nectar este nevoie de 20.000 până la 100.000 de
zboruri. Un roi de albine (30.000 la 60.000) poate fabrica 1 kg de miere pe zi. Calitatea şi cantitatea sunt
determinate de factorii geografici şi botanici, precum
şi de sezon. Originea florală a nectarului influenţează
culoarea, gustul şi vâscozitatea mierii.

■ Orice tip de miere are proprietăţi specifice: mierea
de salcâm este calmantă; cea de castan decongestionează ficatul şi prostata, favorizând circulaţia sanguină; mierea de măr este tonică şi antidiareică; cea
de tei este calmantă şi sedativă; cea de păpădie este
depurativă şi uşor laxativă; mierea de rapiţă este indicată în tratamentul local al ulcerelor varicoase;
mierea de mure este tonică şi antidiareică; mierea de
cimbrişor este antiseptică, pectorală şi afrodiziacă.
Mierea de flori de câmp are o puternică acţiune antimicrobiană, cea de livadă (de pomi fructiferi) vindecă afecţiunile renale, pulmonare şi intestinale.

Mierea de munte are calităţi deosebite în bolile căilor
respiratorii şi în alergii, fiind o însumare de substanţe
nutritive şi curative.

■ Un kilogram de miere este echivalent sub raport
caloric cu 1,680 kg carne de vacă, cu 50 de ouă, cu
5,675 l lapte şi cu aproximativ 40 de portocale.

■ Mierea se asimilează foarte uşor de către organism,

cuprinzând un amestec de fructoză şi glucoză într-o
formă care, fără a mai fi transformată de organism, se
asimilează direct, constituind o sursă de energie.
Mierea ne oferă substanţe bioactive şi nutritive: vitaminele B1, B2, B6, B12, enzime, flavonoide, compuşi aromatici, fitohormoni, acizi organici - lactic,
citric, malic, oxalic, dextrină, compuşi ai azotului - în
total 435 de substanţe. Acestea asigură mierii un loc
aparte în reglarea funcţiilor organismului uman.

■ În stenocardie, bolnavii vor lua, de trei ori pe zi,
câte o lingură din următorul amestec: 100 g suc de
aloe, 300 g miere, 500 g nuci pisate şi sucul de la
una-două lămâii. În hipertonie, medicina populară recomandă ca mierea să fie luată cu suc de legume: sfeclă, morcovi, hrean (acesta va fi dat pe răzătoare şi se
va lăsa 36 de ore, după care se va stoarce) şi lămâie.
Se ia, timp de două luni, câte o lingură, de două-trei
ori pe zi, cu o oră înainte de masă sau la două-trei ore
după masă. O altă reţetă include suc de morcovi,
hrean (acesta va fi ţinut în prealabil în apă), miere şi
suc de lămâie. Amestecul va fi ţinut într-un borcan
de sticlă bine acoperit.

■ În caz de răceli, mierea (se recomandă mai ales
miere de tei) se va lua, de asemenea, cu lapte cald (o
lingură de miere la un pahar de lapte), cu suc de
lămâie (sucul de la ½ lămâie la 100 g miere). În scop
profilactic, se prepară un amestec de miere, suc de
ceapă şi de hrean, în cantităţi egale. Din acest
amestec se ia câte o lingură, de trei ori pe zi, înainte
de masă.
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CHARCUTERIE

CRACOVIA

Descoperiţi calitatea produselor noastre!
Marţi 8:00 - 18:00 • Miercuri 8:00 - 18:00
Joi 8:00 - 20:00 • Vineri 8:00 - 20:00
Sâmbătă 8:00 - 17:00

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

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

■ 100 de grame de miere, care furnizează 335 de

calorii, conţin 17,2% apă şi 81,3% zaharuri: 38,19%
fructoză, 31,28% glucoză şi 5% zaharoză, 6,83% maltoză şi alte dizaharide (aceasta în timp ce zahărul
conţine 0,1% apă şi 99,9% zaharoză).

■ Mierea este un remediu eficient în diferite boli in-

terne şi ale pielii - un excelent tonic pentru copii, convalescenţi, pentru întărirea sistemului imunitar şi
pentru femeile însărcinate. Luând în mod regulat
miere - câte o linguriţă dimineaţa, cu o oră înaintea
micului dejun, o linguriţă la două ore după masa de
prânz şi o linguriţă după cină - se normalizează tensiunea arterială şi digestia, se reduce cantitatea de acid
gastric. În cazul colitelor şi gastritelor, mierea se
asimilează mai bine cu puţină apă caldă în care se dizolvă.

Întrebuinţări ale mierii
în diferite afecţiuni

■ Medicina populară recomandă mierea în tratamentul bolilor de inimă, dar nu în cantităţi mari şi cu ceai
fierbinte. Cel mai bine este ca mierea să fie luată în
cantităţi mici (1-2 linguriţe, de două-trei ori pe zi) cu
lapte, fructe sau alte produse. Folosirea zilnică, timp
de una-două luni a mierii de albine va duce la îmbunătăţirea generală a bolnavilor, la normalizarea
compoziţiei sângelui şi la creşterea hemoglobinei.
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■ În caz de gripă se va prepara următorul amestec:
usturoi dat pe răzătoare şi amestecat cu miere (proporţie 1:1). Se ia câte o lingură de amestec (cu puţină
apă călduţă) seara, înainte de culcare.

■ În cazul unor afecţiuni ale căilor respiratorii (laringite, faringite) guturai şi sinuzită, se recomandă
mestecarea timp de 15 minute, o dată sau de două ori
pe zi, a unui fagure de miere. Seara, înainte de culcare, se ia o lingură de miere cu un pahar de ceai sau
lapte. Alte reţete: sucul de la o lămâie amestecat cu
100g de miere, din care se va lua câte o lingură seara
înainte de culcare, cu ceai sau lapte; se amestecă suc
de ridiche neagră cu miere (părţi egale) sau se
scobeşte o ridiche neagră şi se pune miere înăuntru.
Se ia câte o lingură, de trei ori pe zi. De asemenea, se
poate face un amestec cu suc de hrean şi miere (proporţii egale) din care se va lua câte o lingură, de două
ori pe zi, dimineaţa şi seara. Pentru gargară se va
pregăti o infuzie de muşeţel, la care se adaugă o linguriţă de miere.
■ În afecţiuni ale sistemului nervos se recomandă
câte 30 g de miere, de trei ori pe zi. Un bun tonic şi
stimulant al sistemului nervos şi endocrin se prepară
din aloe, miere şi suc de lămâie. Se iau 75 g frunze de
aloe, se toacă şi se pun într-un vas de sticlă. Se
adaugă 125 g de miere, se omogenizează, după care
se adaugă 50 g suc de lămâie. Se lasă la macerat cinci
zile, după care se ia câte o lingură de amestec, de trei
ori pe zi.

Me Éva DARAGHI
Notar şi consilier juridic

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

Servicii juridice în limba franceză, engleză, română şi
maghiară.
Disponibilitate pentru deplasări la domiciliul dvs.
Birou în Longueuil şi Laval.

Excursie la Quebec
4 octombrie 2008

Autocar de lux
Ghid acompaniator în
franceză
Preţ: 49$ de persoană

Se vor vizita: expoziţia „Le Louvre à Québec.
Les arts et la vie”, Château Frontenac, Parlamentul, Cascada Montmorency. Plimbare cu
vaporul pe fluviu.

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

Voiaj interior

Datorită întinderii Indiei pe un teritoriu vast, cu o
varietate lingvistică foarte mare - peste 300 de limbi şi dialecte - a fost imposibilă o unificare religioasă a subcontinentului. Pe o baza comună, Smakya-Yoga şi Vedantism,
s-a ajuns la o diversificare fenomenală a vieţii spirituale încă
din antichitate. Sub numele de Hinduism întâlnim sute de
curente, mişcări şi tradiţii religioase. Cu o sensibilitate deosebită pentru spiritul uman, hinduismul permite oricărui
realizat spiritual să pornească o mişcare proprie. Scopul
final fiind eliberarea omului şi realizarea lui Dumnezeu
(Brahman), practic nu calea este importantă în hinduism ci
eficacitatea sistemului. Cum fiecare individ se află pe un
nivel unic de evoluţie, el este liber să-şi aleagă mişcarea care
i se potriveşte cel mai bine. Şi cine poate şti cel mai bine ce
i se potriveşte individului decât el însuşi în contact cu viaţa
sa intimă.
Prin aceasta manieră liberală, ce permite calea proprie fără intervenţia unei autorităţi religioase, hinduismul
este religia cea mai democratică din câte se cunosc. Varietatea scrierilor religioase, de o complexitate şi frumuseţe deosebită, vedele, puranele, shastrele, dau contur şi încredere
individului că o cale proprie există pentru fiecare. Vedele
sunt texte antice considerate sacre şi de origine divină. Prin
recitarea textelor se presupune că omul atinge imortalitatea
fizică şi poate să „vadă” întreaga fenomenologie existenţială. Puranele reprezintă o colecţie extinsă de texte antice conţinând istoria Universului, narative despre regi, eroi,
înţelepţi, profeţi, genealogii, dumnezei, cosmologie şi filozofie hindu. Shastrele sunt texte educative bazate pe principii atemporale şi nelegate de un anumit grup de oameni
În cadrul acestei varietăţi se remarcă totuşi trei
curente principale fondate pe trinitatea fundamentală:
Sivaism, Visnuism şi Brahmanism. Acestea sunt coloana
vertebrală a sistemului hindu. Pe lângă aceste trei arhetipuri,
umane desigur, există o pleiadă de alte arhetipuri cu roluri
bine definite. Indra, Agani, Varuna, Durga, Krisna, Kali,
Murugan, Hanuman, etc. sunt doar câteva din zecile care
există. Pentru credinciosul de rând aceste
structuri psihice devin
integrate în realitatea
exterioară şi stabilizează
psihicul,
ajutând concentrarea
pe o problemă specifică. Pentru un analist
exterior sau un avizat
ele rămân doar macrostructuri care nu sunt
scoase din planul
imaginar dar care
ghidează acţiunea în
Hanuman,arhetipul copierii
viaţa de zi cu zi.

MAGAZINUL
BUCURESTI

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

Vorbind cu preoţi hindu am realizat că datorită
practicilor îndelungate aceste arhetipuri devin o realitate mai
pregnantă decât ceea ce în mod curent numim realitate. Ei
motivează primatul acestei realităţi prin faptul că este mai
profund ancorată în psihic şi pe baza ei se construiesc conceptele pentru definiţia realităţii curente. Altfel spus, cauzele
sunt mai interesante decât observarea efectelor. Prin
acţionarea asupra cauzelor se pot modifica efectele. Psihologia occidentală pare pentru un hindu doar o măsură a ignoranţei.
Ritualurile se compun din imnuri, ofrande, rugăciuni, mătănii, meditaţii şi cereri pentru
alocarea unei puteri
sau a alteia. De exemplu, Murugan este
arhetipul emancipatorului. Prin rugăciuni
către el, credinciosul
aspiră la condiţia de individ emancipat, liber
faţă de condiţionările
vieţii.
Curios pentru un occidental este
Murugan,
faptul că simbolul
reprezentarea emancipării
suprem în hinduism
este falusul lui Siva (Sivalingam), interpretat ca fiind sursă
a creaţiei, a vieţii, şi prin urmare onorat cum se cuvine. Pentru un creştin educat că de la curea în jos este numai păcat,
îngrijirea sacră lingamului pare bizară. Mi s-a părut totuşi
plină de bun simţ.

LOCURI DE PRACTICĂ

Templul Murugan
1611 boul. St-Regis, Dollard-des-Ormeaux, (514) 683-8044
Îl recomand pentru ca l-am găsit cel mai fastuos şi
reprezentativ. Este un templu Visnuit şi credincioşii vin din
sudul Indiei, Tamil-Nadu şi Shri Lanka. Găsiţi aici pe Ganesha, Krisna, Siva, Durga, Murugan şi familia (trei soţii şi
vreo câţiva copii). Arhitectura e decorativă, bogată la exterior, căci în interior se remarcă o mai mare sobrietate.

Templul Subramanya-Ayappa
Este situat la Val Morin, modest, pe un vârf de deal în cadrul
ashramului Sivananda menţionat în articolul precedent. Este
tot un templu visnuit.

CĂRŢI RECOMANDATE

Vedele cu Rig Veda
Cea mai reprezentativă, shastre şi purane într-un număr impresionant.

Sikhism
Vineri 26 septembrie 2008
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Invadată de musulmani şi supusă unei foarte
dure asimilări religioase de către Islam acum aproape 530
de ani, India a cunoscut apariţia unei mişcări de rezistenţă
împotriva acestui fenomen. Mişcarea a apărut în partea
de nord a Indiei şi a fost fondată de un sfânt, Guru Nanak.
Preluând principii
din Vedantism dar
şi din Islam, împreună cu viziunea
personală a fondatorului, apare astfel o religie bazată
pe principii stricte
de viaţă, atât în
plan material cât şi
în cel al conştiinţei. Pentru prima dată credinciosul este
obligat să se deosebească de ceilalţi oameni prin semne
exterioare. Turbanul, netăierea părului pe durata vieţii, un
pumnal la brâu fac din sikh personaje exotice dar şi controversate în jurul lumii şi în India. Persecutaţi de-a lungul istoriei, credincioşii sikh au reuşit să se impună fie ca
soldaţi în armata britanică, funcţionari pragmatici în India,
poliţişti la Vancouver sau participanţi la Olimpiadă.
Purtarea la şcoală de către copii a unui pumnal a creat,
justificat de altfel, reacţii vehemente în Montreal.
Ritualul se bazează pe devoţiunea faţă de fondator iar prin invocarea continuă a mantrei Wahe Guru se
caută o conexiune intimă cu el şi învăţăturile sale. Templul sikh este nedecorat. Credincioşii stau pe jos ascultând
lectura extelor sacre de către preoţi. Asemănarea cu
moscheile musulmane este frapantă.
Starea de pace şi de bine apare odată ce credinciosul - şi nu numai el - se integrează în decor, se lasă purtat de rugăciunile monotone si repetă conştient sau nu
după oficianţii ritualului.
Dacă mergeţi, veţi fi foarte bine primiţi. Sikh-i
sunt conştienţi de reticenţa cu care sunt priviţi de restul
societăţii şi încearcă să stabilească punţi de legătura. După
slujbă se poate mânca vegetarian foarte bine, gratis desigur. Grija faţă de vizitatori e măgulitoare. Sentimentul
de fa-milie, comuniune şi partajare a hranei este fabulos.
O mică introducere în religie e de preferat înainte de a
merge. Dacă mergeţi singur, un sikh va fi onorat să vă
ofere o carte şi un CD de la stand.

LOCURI DE PRACTICĂ

Gurudwara
7801 rue Cordner, LaSalle
(514) 595-1881

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

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

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

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

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

Utile

Acţiuni Acţionari Drept
de vot Companie
15

■

■

Aţi fost tentat vreodată să investiţi în
cumpărarea acţiunilor unei companii
însă teama de a pătrunde în acest
univers complicat v-a făcut să vă
schimbaţi ideea? Dacă da, atunci
acest al doilea articol pe tema acţiunilor vă este adresat.

Ştiaţi că...?

■ Toate companiile (inclusiv cele
foarte mici, chiar dacă nu sunt cotate
la Bursă) pot emite un număr nelimitat de acţiuni. Aşadar, dacă sunteţi
acţionarul principal al unei companii
încorporate sau limitate (ltée) aveţi
privilegiul să emiteţi acţiuni. Contabilul dumneavoastră vă poate calcula preţul unei astfel de acţiuni, în
funcţie de valoarea capitalului acţiuni
al companiei. În momentul asocierii
cu alţi acţionari, puteţi vinde din acţiunile deja deţinute sau puteţi emite un
nou număr de acţiuni. În cazul în care
compania se dezvoltă şi atinge un
număr mai mare de acţionari, atunci
consiliul de administraţie al companiei decide momentul emiterii
noilor acţiuni sau clauzele de vânzare
pentru cele existente.
■ Dacă sunteţi acţionar minoritar
(deţineţi mai puţin de 51% din acţiunile companiei respective), aveţi
posibilitatea de a negocia anumite
clauze pentru a vă proteja: dreptul de
a face parte din consiliul de administraţie, dreptul primului refuz, dreptul
de emitere al noilor acţiuni, etc. În
plus, în cazul marilor companii, vă
puteţi proteja semnând diverse tipuri

■

de convenţii: convenţia unanimă a
acţionarilor, convenţia care intervine
între anumiţi acţionari, etc.
■ Acţiunile ordinare prezintă un nivel
mai ridicat de risc decât cele privilegiate.

■ În momentul vărsării de dividende,
compania distribuie o parte din fondurile sale acţionarilor. În general,
aceasta distribuţie este trimestrială (la
fiecare 4 luni) şi este decisă de consiliul de administraţie. Trebuie ştiut
faptul că plata dividendelor nu este
automată la fiecare termen. Consiliul
poate decide reinvestirea beneficiului
net în diverse proiecte şi poate astfel
anula plata dividendelor. Nu vă enervaţi deci, acesta este modul de
funcţionare! În schimb, dacă aţi
cumpărat acţiuni privilegiate cu dividende cumulative, chiar dacă la unul
din termene plata a fost anulată, veţi
primi dividendele la unul din
termenele următoare. Suma declarată
ca dividende este lăsată la discreţia
consiliului şi poate să varieze de la o
declaraţie la alta. Unele companii
varsă dividende care variază cu volumul de afaceri, altele varsă dividende
destul de mici, cu scopul de a nu le
reduce dacă situaţia economică se deteriorează.
■ În cazul lichidării unei companii
(faliment) acţionarii ordinari împart,
în funcţie de procentajul de acţiuni
deţinute, capitalul rămas după plata
tuturor datoriilor. În cazul în care
compania este profitabilă, acesta

poate fi substanţial. Dar, de cele mai
multe ori, falimentul este consecinţa
dificultăţilor de funcţionare a companiei respective.

■ În momentul în care decideţi să investiţi trebuie ştiut faptul că o companie care a avut rezultate financiare
spectaculoase în trecut nu va fi
neapărat la fel de performantă în viitor. Un pachet de factori îi pot influenţa evoluţia. Dacă un curtier vine să
vă convingă de faptul că întreprinderea X este ultra performantă, e
bine să lăsaţi şi intuiţia dumneavoastră de investitor să vă ghideze. Armat
cu situaţia financiară pe care o puteţi
decortica împreună cu contabilul sau
planificatorul dumneavoastră financiar, cu evoluţia preţurilor acţiunilor,
cu informaţie legată de actualitatea financiară şi bineînţeles, cu susţinerea
profesională a unui curtier, portofoliul dumneavoastră va prospera, iar
gândul că aţi intrat într-un univers
complicat se va transforma într-o experienţă plăcută şi bine plătită. Noi vă
dorim SUCCES şi un portofoliu
echilibrat pentru rezultate exaltante!
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• Contabilitate informatizată, rapoarte
financiare, salarii, rapoarte TPS/TVQ;
• Declaraţii de impozit particulari
şi companii;
• Strategii fiscale: studiu de dosare şi
planificare fiscală;
• Gestiune financiară: analiză de
rentabilitate, diagnostic de sănătate
financiară;
• Planuri de afaceri, constituire, încorporare şi demarare de companii.

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

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

ELENA-LUMINIŢA
POTELEANU
AACSB Comptabilité & Impôts
(514) 382-1984
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Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598
immigration@mediatorcanada.ca
www.mediatorcanada.com

George Rusu

7632, 15 Avenue, Montreal

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

Investiţii imobiliare
Analiză de piaţă

În contextul începutului crizei
imobiliare pe plan
mondial,
al
scăderii puterii de
cumpărare datorita
factorilor
economici cum ar fi lipsa locurilor de
muncă, creşterea şomajului, reducerea capacităţii de finanţare cu zero
avans, piaţa imobiliară în provincia
Quebec rămâne totuşi foarte stabilă şi
repre-zintă o bună oportunitate de investiţie.
Din statisticile făcute de
Chambre immobilière de Québec,
comparativ cu alte regiuni din Canada
- de exemplu Vancouver, unde tranzacţiile imobiliare au scăzut în 2008
cu 53% faţă de anul trecut - la noi
preţurile sunt cu un coeficient de
creştere de aproximativ 4%. Acest coeficient diferă de la o zonă la alta, dar
preţurile rămân încă accesibile populaţiei cu un salariu mediu. Şi la
nivelul volumului s-a înregistrat o
creştere mai mare decât în alte
provincii, cererea cea mai mare
reprezentând-o 2,3,4-plexurile, unde
preţurile au şi crescut din acest motiv.

Dorinţa de a plăti o rată lunară cu
puţin mai mare decât o chirie a motivat multă lume să cumpere case unifamiliale sau apartamente. Investitorii
preferă piaţa imobiliară - blocuri cu
plus de 5 unităţi - care este în continuă creştere şi rămâne o bună investiţie pe termen lung faţă de bursă,
unde valoarea investiţiei are mari
fluctuaţii şi nu garantează capitalul
investit.
Indiferent de opţiunea
cumpărătorului sau a vânzătorului
este importantă utilizarea unui curtier
sau agent imobiliar care este pregătit
profesional să explice şi să aplice
corect legea imobiliară (Codul Civil
din Quebec precum şi alte reglementări în vigoare) pentru a proteja clientul de eventualele probleme legale şi
fiscale pe care ar putea să le întâmpine în urma tranzacţiei, fie chiar
şi după ce vânzarea-cumpărarea a
avut loc. Cei care investesc în blocuri
cu multe apartamente trebuie să
apeleze la curtieri sau agenţi imobiliari care au experienţă în acest domeniu, deoarece este o branşă diferită de
cea a caselor unifamiliale. În domeniul immeubles à revenus implicaţia

fiscală poate fi determinantă în luarea
deciziilor de gestionare iar cunoştinţele de contabilitate şi fiscalitate
trebuie să le completeze pe cele din
domeniul imobiliar.
Pentru a concluziona, analiza de piaţă demonstrează că provincia Quebec este încă o bună piaţă de
investit, iar preţurile vor rămâne stabile sau cu uşoare creşteri. Ca
dovadă, un mare număr de investitori
din Ontario şi din alte provincii vin şi
investesc aici în imobiliare. De remarcat o nouă nişă care se întrevede:
cea a renovărilor caselor preluate de
bănci de la cei care nu-şi mai pot
onora datoriile, ale căror preţuri sunt
mai mici (reprise de finance), case
care după ce sunt renovate se pot
revinde foarte bine. Anumite criterii
fiscale sunt de văzut şi în acest caz.
Rămâneţi cu noi pentru alte informaţii ce vor fi prezentate în următoarele numere.
MIOARA SCOTNOTIS
B.A.A. Ştiinţe contabile
Curtier imobiliar agreat
Les Immobiliers Scotnotis
(514) 814-7098

Situat pe Côte-des-Neiges

L-M
J-V
S

Orar

Griluri portugheze

preparate pe cărbuni de lemn

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

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

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Cel mai valoros brand din
Europa

European Brand Institute a realizat în rândul a
peste 3000 de mărci din 24 de ţări şi 16 sectoare industriale un studiu cu scopul de a determina care sunt brandurile
cele mai importante din Europa. Nokia a ieşit pe primul loc
cu peste 38,283 miliarde de euro. După Nokia a fost clasată
compania franceză de bunuri de lux LVMH, cu o valoare de
34,907 miliarde de euro, iar pe locul al treilea compania de
telefonie mobilă Vodafone, cu o valoare de 24,128 miliarde
de euro. Pe listă mai sunt firmele Telefonica - 22,550 miliarde, Unilever - 21,638 miliarde, Mercedes Benz - 21,359
miliarde, BMW - 20,61 miliarde euro, etc. Germania deţine
cele mai multe branduri din top, 15 din primele 50. Principalele 10 mărci din Germania, Franţa şi Marea Britanie cumulează 46% din totalul brandurilor analizate în cele 24 de
ţări europene. Statele est europene sunt dominate de brandurile vestice, cele naţionale fiind slab reprezentate. Există
totuşi un mare potenţial pentru firmele din această parte a
Europei, după exemplul companiei ruseşti de telecomunicaţii Beeline şi a celei slovene de aparate de uz casnic
Gorenje.
Aceste mari firme creează prosperitate, arată una
din concluziile studiului, stimulând creşterea economică,
sporind numărul locurilor de muncă şi creând o identitate
pentru economiile naţionale. Influenţa lor este ilustrată prin
raportul dintre valoarea cumulată a acestor firme şi PIB
(Produsul Intern Brut) pe cap de locuitor. Cele mai bune
raporturi au fost înregistrate în Finlanda cu 37,3%, Elveţia
cu 26,6%, precum şi Austria cu 16,5%, toate depăşind
media europeană de 9,5%. La polul opus se află România
cu 0,05% şi Bulgaria cu 0,048%.

BPA, substanţa nocivă a
plasticului

Un studiu publicat în The Journal of the American Medical Association a scos la iveală faptul că în com-

Fapt divers

ponenţa plasticului există o substanţă nocivă numită
Bisphenol A (BPA), care ar provoca creşterea numărului
persoanelor bolnave de diabet şi afecţiuni cardiace. Această
substanţă aditivă se găseşte în toate recipientele din plastic
precum şi în materialul folosit la fabricarea biberoanelor
pentru copii. Testul efectuat pe un număr de 1445 de adulţi
a demonstrat că persoanele care aveau în sânge un procent
mai mare de BPA erau predispuşi la boli cardiace, diabet
sau disfuncţii ale ficatului.
US Food and Drug Administration (FDA) a declarat că încă nu deţine suficiente dovezi, chiar şi după
acest studiu, pentru a scoate de pe piaţă recipientele din
plastic care conţin BPA. Canada în schimb a anunţat încă
din aprilie 2008 intenţia de a interzice importul, vânzarea
şi publicitatea la biberoanele care conţin BPA. Ca urmare
a acestui anunţ, Wal-Mart, Nalgene şi Toys-R-Us au recurs
la eliminarea din procesul de fabricaţie a acestei substanţe
pentru toate sau o parte din produsele de plastic pe care le
comercializează.

Peşte descoperit într-un penis

Un tânăr de 14 ani din India se văita de un timp de
dureri foarte mari în regiunea penisului. Medicii i-au făcut
o radiografie şi au constatat cu stupoare ca tânărul avea în
uretră un peşte de 2 cm lungime şi 1,5 lăţime care se pare
ca aparţinea speciei Betta. Băiatul a explicat că aceasta sar fi datorat faptului că atunci când şi-a curăţat acvariul a
mers la toaletă cu peştişorul în mână iar în timp ce urina
acesta i-a scăpat şi a dispărut fără urmă, ca mai apoi să
simtă acele dureri. Acest bizar caz medical s-a terminat cu
succes, peştele fiind extras cu ajutorul unui uretroscop,
aparat care se foloseşte de obicei la scoaterea pietrelor de
la rinichi.

Lipsa consumului de carne te
transformă în ,,legumă”

Un studiu publicat recent de cercetătorii din cadrul
universităţii Oxford din Marea Britanie arată faptul că o
dietă exclusiv vegetariană poate duce la atrofierea creierului. Studiul a fost efectuat timp de 5 ani pe un număr de
100 de subiecţi cu vârste între 61 şi 87 de ani. Cercetătorii
au observat că persoanele care au exclus carnea din meniu
axându-se doar pe o dietă vegetariană prezintă la bătrâneţe
un risc de 6 ori mai mare de atrofiere a creierului. Cauza
este lipsa vitaminei B12, prezentă în special în carne, peşte
sau lapte. Lipsa vitaminei B12 poate provoca de asemenea
afecţiuni ale sistemului nervos precum şi anemie. Specialiştii recomandă o dietă echilibrată fără a exclude alimentele
care conţin această vitamină, deoarece încă nu se poate
spune cu exactitate dacă suplimentele nutritive pot face reversibil procesul de pierdere a memoriei. Creierul este afectat şi de obezitate, de consumul de alcool dar totuşi se poate
spune că berea este mai puţin dăunătoare decât vinul.
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A fost descoperită o nouă
specie de furnici

Biologul Christian Rabeling de la Universitatea
din Texas a descoperit o nouă specie de furnici subterane,
Martialis Heureka - „Furnica de pe Marte” - denumire dată
datorită caracteristicilor bizare pe care aceasta le are. Specia respectivă trăieşte sub pământ, are o lungime de 2-3
mm şi este deschisă la culoare. Datorită mediului în care
vieţuieşte, Martialis Heureka nu are ochi însă are
mandibula este foarte dezvoltată, posibil pentru a prinde
hrana, afirmă biologul. Ea face parte dintr-una din cele 24
de subfamilii existente în lumea furnicilor, ultima descoperire fiind făcută în 1923. Rabeling consideră această
nouă descoperire ca una ce va ajuta foarte mult la
înţelegerea lumii furnicilor şi al modului în care acestea au
apărut şi s-au dezvoltat pe Terra. „Furnica de pe Marte”
este importantă deoarece se pare că este ultima specie
supravieţuitoare a unei linii genetice care s-a desprins de
celelalte furnici la începutul procesului de evoluţie a acestor insecte.

Un nou instrument
disciplinar: ADN-ul

Localitatea Petah Tikva este o suburbie al oraşului Tel Aviv din Israel în care municipalitatea a găsit o
modalitate ingenioasă pentru o mai bună păstrare a curăţeniei oraşului: efectuarea analizei de ADN a fecalelor de patrupede care se plimbă cu ajutorul stăpânilor prin oraş.
Pentru aceasta, proprietarii sunt obligaţi să meargă cu animalele de companie la clinicile veterinare pentru recoltarea
unor probe de sânge. Rezultatele vor fi înregistrate într-o
bază de date similară cu cea pentru amprentele digitale
umane. Astfel, în cazul în care la verificarea curăţeniei
oraşului se vor găsi fecale de animale, acestea vor fi analizate la nivel de ADN iar stăpânul respectivului animal va
fi descoperit şi amendat. Desigur, există şi posibilitatea ca
stăpânul să fie premiat dacă şi-a făcut datoria civică de a
culege mizeria şi de a o depune în locurile amenajate în
acest scop.
Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

C omp a n ia T A R O T

Specializată în previziuni privind viitorul
personal şi al celor dragi din jurul nostru.
DRAGOSTE, PRIETENIE, AFACERI
VOIAJE, PROGRESE FINANCIARE
SURPRIZELE VIITORULUI

Toate acestea le puteţi dobândi consultând-o
pe inegalabila CARMEN care aşteaptă să o
sunaţi

(514) 251-8210
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Se caută un DJ
Clubbing & Fun
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Eveniment Idol Concerts la Montreal, ediţia a doua 2008

În acest număr vă vom prezenta doi dintre DJ-ii
cap de afiş la Se caută un DJ ediţia a doua 2008. Pentru a
nu atinge orgoliile artiştilor
noştri, am făcut prezentarea în
ordinea numerelor de pe tricou
sau dacă vreţi, a intrării lor în
scenă.
DJ Adi debutează la
Se caută un DJ şi are privilegiul de a deschide cea de-a
doua ediţie a acestui eveniment. A fost inspirat pentru a fi
DJ de sunetele muzicii din
sălile de dans. DJ Adi avea să
descopere marea sa pasiune
pentru muzica house ceva mai
târziu, după ce explorările sale
în lumea muzicii au luat avânt.
„Puterea acestui stil şi plăcerea
de a face lumea să danseze mau încurajat să mixez” spunea
el de curând. Originar din
România (una din condiţiile de
participare la acest eveniment
produs de români), mai exact
născut şi crescut la Câmpina,
DJ Adi nu a avut şansa şi posibilităţile materiale existente
aici pentru a-şi descoperi şi
dezvolta această pasiune în
România. Ajuns în Montreal,
pe care-l descrie ca fiind „o
metropolă cu o viaţă nocturnă
foarte
activă:
petreceri,
cluburi, festivaluri”, a decis să
arate publicului de ce e capabil, făcând primul pas şi
mixând acasă sau la petrecerile prietenilor. Numele lui adevărat este Adrian Parfeni iar stilurile pe care le abordează
sunt house, tech-house şi minimal.

DJ Broscutza este un DJ deja activ în cadrul mai
multor manifestări, unele organizate chiar de Idol Concerts.

Pentru toţi trecătorii prin intersecţia străzilor
Crescent cu Maisonneuve acest restaurant situat în colţul
străzii poate părea extrem de atractiv. Terasa-restaurant te
atrage prin eleganţa cu care sunt dispuse mesele şi prin
„mise en place-ul” acestora care face ca până şi cel mai
exigent client să fie impresionat. Personalul este la fel de
îmbietor şi dacă ieşirea ta este pentru a savura o băutură,
recomandarea noastră la Pino este pentru o sticlă de vin
din vasta lor colecţie expusă la vederea şi alegerea oricărui
client. Iar dacă nu eraţi decis să mâncaţi, cu siguranţă personalul vă va propune ceva irezistibil. Astfel, veţi consulta
meniul şi veţi fi puşi în situaţia de a asorta vinul cu felul
ales. V-am spus că sunt irezistibili?
Nu despre terasa-restaurant Pino ne-am propus
să vă vorbim în această ediţie şi sigur nu am modificat
rubrica Clubbing & Fun la Montreal cu una de Resto &
Fun. Probabil foarte puţini dintre cei ajunşi aici pentru
prima dată, invitaţi sau pur şi simplu ocazional, ştiu că
Pino are şi un club al său, care se află la aceeaşi adresă sau
mai exact în acelaşi imobil. Cum spuneam, în plină zi sau
chiar şi seara târziu, ceea ce iese în evidenţă în intersecţie
e terasa. Abia undeva după ora 22:00 când începe să se

formeze şirul de clubberi şi când o armată de bodyguarzi
lipesc o uşă ce altfel trecea neremarcată, îţi dai seama că
începe cu adevărat distracţia şi agitaţia la Pino.
Denumirea localului este prescurtarea de la
Pinocchio iar cei ce administrează locul nu mint clientela,
nici tradiţiile zonei şi nici pe ei în ultimul rând. Totul este
foarte bine organizat şi aplicat până la cel mai mic detaliu,
astfel încât de cele mai multe ori, totul pare foarte simplu
pentru cei angrenaţi în sistem. Acest lucru se întâmplă şi
pentru că cei care frecventează Pino sunt ceva mai diferiţi decât clientela de pe Crescent. Sunt oameni obişnuiţi
de altfel dar care au un profil diferit de cel întâlnit la
cluburile din jur. Sunt oameni cu job stabil în corporaţii
medii sau mari, cu venituri uşor peste medie dar nu atât
de mari încât să-i transforme radical, sunt oameni care au
ajuns să aprecieze un vin bun dar să nu ignore faptul că
distracţia mai mare în club e la cei care au cocteiluri pe
bază de vodcă. Un lucru e clar: la Pino nu e „grădiniţă”,
cum ne place nouă să spunem. Două baruri mari stau mărturie deopotrivă pentru gazde şi pentru afluenţa de aici. În
serile mai încinse, barul central serveşte domnişoarelor
dornice de mai multă atenţie ca o perfectă rampă de

muzica non-comercială cu beat-uri puternice aici în Montreal, al cărui rezident a devenit. S-a născut la Braşov, unde
a copilărit şi a făcut sport de performanţă. Fiind ataşat de
public, doreşte să fie aproape de acesta în orice moment al
set-urilor sale. Stilul abordat se potriveşte în categoriile
house, tech-house, electro, minimal şi tribal. La evenimentul Spring Beat 2008, DJ Broscutza a încurajat mai mulţi
DJ să promoveze aceste noi stiluri de muzică publicului
montrealez.
Alături de alte două nume - DJ Aaron Francescoli
şi invitatului special Idol Concerts, DJ Răzvan Iscu - DJ-ii
prezentaţi mai sus vor ţine afişul evenimentului organizat
de noi la Club Vinyl (2109 rue Bleury), duminică, 12 octombrie (long weekend), începând cu orele 22:00. Accesul
obligatoriu 18+ şi ţinută de club. Biletele s-au pus în vânzare la promotorii evenimentului la preţul de 10$/pers. pentru achiziţiile în avans. Preţul la uşa este 20$. Info şi
rezervări pentru bilete şi mese la www.idolconcerts.com,
la clubconcertecanada@sympatico.ca sau la (514) 991
IDOL.

CONCURS
ACCENT MONTREAL IDOL CONCERTS

Accent Montreal vă oferă patru bilete gratuite
la Se caută un DJ a doua ediţie 2008 a evenimentului organizat de Idol Concerts la Club
Vinyl, pe 12 octombrie 2008.
Primele persoane care începând cu data de 26
septembrie ne vor trimite opiniile, comentariile, sugestiile sau criticile lor legate de ziarul
Accent la adresa info@accentmontreal.com
vor beneficia de aceste bilete gratuite.

In „Pino ” veritas

accentmontreal.com

Nu putea lipsi deci de pe afişul celui mai important eveniment anual organizat de noi. Inspirat de atmosfera incendiară din cluburile europene, în special de cele
underground, DJ Broscutza şi-a propus să facă cunoscută

Într-un Quebec plin de accente

lansare într-ale dansului. Nu puţine sunt cele care în decursul unei nopţi se urcă pe una din turnante pentru numere lascive sau pline de animaţie. Despre muzică putem
spune că e în ton cu toate cluburile pur comerciale la Montreal, cu mici inserţii retro în serile în care „corporativii”
au de sărbătorit un target doborât sau o fuzionare de succes. Accesul în club se poate face şi de pe terasa-restaurant
iar clienţii fideli au intrarea liberă care în mod obişnuit
costa 10$.
Poziţionându-se pe acest segment de clientelă
acest club nu devine şi nici nu se vrea unul exclusivist.
Dimpotrivă, se vrea unul cu distracţie garantată, unde dacă
un tip îi oferă dezinteresat o băutură unei domnişoare, doar
pentru faptul că sunt vecini la bar sau dansează alături,
nu trebuie să însemne nimic din ce ar putea fi rău. Să ne
crească nouă nasul dacă vă minţim fetelor!
Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL (4365)
face diferenţa
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The Beautiful Game, Chelsea - Manchester United 1-1

M-am hotărât pentru acest titlu, în limba engleză, în timp ce urmăream meciul Chelsea - Manchester
United din Premier League, o reeditare a finalei Ligii
Campionilor de anul trecut. Un meci care a avut de toate:
ritm, dăruire, spectacol şi nu în cele din urmă, dramă. Sa terminat nedecis, dar echitabil, 1-1, ambele echipe
plecând cu un punct de pe Stamford Bridge, dar după cum
au jucat ar fi trebuit să plece cu câte 3 puncte fiecare.
Acesta este fotbalul adevărat, pe care orice microbist şil doreşte. Am văzut recent o emisiune dedicată fotbalului
brazilian, în care se menţiona marea controversă dintre
„fotbalul spectacol”, practicat de Cariocas până în anii
‘90 şi „fotbalul la rezultat”, întâlnit în ultimii ani. Chelsea
- Manchester a fost o fericită împletire între aceste două
stiluri de fotbal. După ce vezi un astfel de meci, e greu să
mai urmăreşti liga noastră de fotbal, diferenţa de nivel e
izbitoare.
Şi totuşi, într-o vreme în care Naţionala se zbate
în mediocritate - şi încerc să fiu drăguţ când spun asta avem în premieră şapte echipe româneşti angrenate în cupele europene, două în grupele Ligii Campionilor, o altă
premieră, şi 5 care se luptă pentru un loc în grupele Cupei
UEFA. După primul tur mă declar în general mulţumit de
rezultatele obţinute de echipele noastre. Se remarcă în
primul rând victoria CFR-ului Cluj pe Olimpico Stadio
din Roma, 2-1, la meciul lor de debut în Liga Campionilor. În vreme ce în campionatul intern CFR-ul nu îşi
găseşte de loc cadenţa, astfel încât Andone a trebuit se fie
demis, această victorie de răsunet este şi mai neaşteptată.
A doua noastră echipă în Liga Campionilor, Steaua, a
jucat binişor cu Bayern Munchen în Ghencea. Chiar dacă
Steaua a pierdut cu 1-0, a înscris un gol valabil, anulat pe
motiv de fault în atac şi a jucat de la egal la egal cu un
rival puternic, lăsând de înţeles că anul acesta va avea un
cuvânt de spus în Liga Campionilor.
În Cupa UEFA, Victoria Urziceni a fost o „urzică” şi pe Hamburg, smulgând o remiză preţioasă în Germania. Urmează ca cea mai în formă echipă din
campionatul nostru să confirme şi pe teren propriu, pentru a se califica. Va fi un examen al adevărului pentru
antrenorul Dan Petrescu, care va trebui să arate că echipa
lui are şi veleităţi ofensive.
O altă surpriză plăcută este Vasluiul, calificată
din Cupa Intertoto care reuşeşte pe terenul lui Slavia
accentmontreal.com
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ce Piţurcă nu ar mai trebui să fie antrenorul tricolorilor.
Jocul nostru lasă foarte mult de dorit, nu avem conducător de joc, ne bazăm numai pe Chivu şi Mutu, fără de care
ne luptăm eroic pentru un 1-0 cu Insulele Feroe. În tot
acest timp, Piţi declară că nu ar fi o catastrofă dacă am
pierde în Feroe. Atitudinea lui este o jignire la adresa
noastră, cei care ne punem speranţele în tricolori şi visăm
că vom ajunge cândva se ne luptăm de la egal la egal cu
marile puteri şi mai ales că vom juca fotbal adevărat, The
Beautiful Game, şi nu un joc pragmatic, strict la rezultat.
Nu de alta, dar nici măcar rezultatul scontat nu îl mai
obţinem. Ar fi timpul să se dea o şansă unui alt antrenor,
care să vină cu energii pozitive şi să creeze nucleul unei
echipe care să ne reprezinte cu cinste. Avem câţiva
antrenori tineri şi ambiţioşi, care cu siguranţă au un cuvânt de spus în fotbalul nostru. Mă refer la Dan Petrescu
care „urzică” între timp cam tot ce prinde în cale, Răzvan
Lucescu, care are multe calităţi, în afară că e fiul lui „El
Luce”, Mircea Rednic, care este destul de promiţător la
Dinamo. O altă variantă ar fi un antrenor experimentat,
cel mai bun exemplu fiind chiar Mircea Lucescu. Fără a
face o schimbare şi a începe un nou drum, vom continua
să ne târâim prin Europa şi prin lume, la un 0-0 chinuit.

Praga mai mult decât reuşea Steaua acum un an în grupele
LC, un 0-0 care le dă mari speranţe pentru retur.
Mai puţine cuvinte de laudă pentru Dinamo şi
Rapid, care au pierdut în deplasare cu 1-0, cu NEC din
Olanda şi respectiv VFL Wolsfburg, din Germania. Ne
aşteptam la mai mult de la echipele noastre în aceste
jocuri, dar încă sunt speranţe în meciurile retur. Cu siguranţă ne aşteptăm la mai multă civilizaţie de la suporterii
dinamovişti, care s-au încăierat în Olanda, au aruncat cu
torţe în suporterii olandezi, astfel încât Dinamo riscă
pedepse drastice din partea forului UEFA.
În sfârşit, Poli Timişoara şi-a anulat aproape
toate şansele de a se califica în grupe, după înfrângerea cu
2-1 pe teren propriu, în faţa lui Partizan Belgrad.
Revenind la naţională, câteva cuvinte despre de

Răzvan Lucescu

Întâmplarea face că în octombrie voi fi în România chiar cu o zi înaintea meciului decisiv cu Franţa, de la
Constanţa, din preliminariile CM 2010. Cu câteva luni în
urmă, aşi fi dat orice să profit şi să văd acest meci pe viu,
dar în lumina ultimelor rezultate şi a jocului practicat, mam hotărât că nu se merită efortul. Voi vedea meciul la
televizor, cel puţin pot să-l închid şi să plec dacă lucrurile
devin prea tragice. Şi în aceeaşi dimineaţă, pe 11 octombrie, am în plan să văd un meci din liga a doua,
Ceahlăul cu Bacăul, principalul motiv fiind nostalgia
revenirii pe un stadion pe care mă duceam atât de des
copil fiind şi să văd cu ochii mei unul din cele moderne
stadioane din România. Desigur, am să verific şi dacă
seminţele au acelaşi gust.
Indiferent de deznodământul de la Constanţa, să
fim alături de ai noştri, succes tricolori, hai România!
Dan Petrescu
Într-un Quebec plin de accente

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com
face diferenţa
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătate: Nu trece cu
vederea eventualele dureri severe
care se mai simt prin corp, pentru
că ele avertizează asupra unor puncte nevralgice
care cer atenţie rapidă! Dragoste: Pot apărea conflicte cu partenerul de viaţă. Păstreazăţi calmul şi
evită provocările. Financiar: Fii prudent şi
încearcă să mai reduci din cheltuieli.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La nivel fizic vei avea
probleme cauzate de funcţionarea
defectuoasă a rinichilor, ficatului şi
intestinelor. Dragoste: Totul pare monoton în doi,
nu se iveşte nimic special ca să poţi spune că perioada aceasta ar avea ceva nou pentru voi. Financiar: Succesul depinde mult de imaginea pe
care o laşi, deci fii sigur pe tine şi arată ce poţi.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Prezenţa lui Pluto în
Săgetător în casa a 8-a te predispune la accidente rutiere, cu foc
sau explozii. Dragoste: Chiar dacă partenerul tear putea acuza că nu-l mai iubeşti şi că tratezi
totul cu răceală, tu consideri că şi dragostea are
nevoie de un dram de raţiune. Financiar: Vei
beneficia de sume importante de bani şi vei reuşi
să achiţi multe datorii.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să-şi protejezi
ficatul, pancreasul şi intestinele
deoarece eşti predispus la afecţiuni
generate de prezenta lui Saturn în Fecioară.
Dragoste: Eşti extrem de tăcut, dar tăcerea
aceasta ascunde o suferinţă profundă, pe care deocamdată nu o poţi alina. Financiar: Rezumă-te
la strictul necesar şi la datoriile urgente, ca să nu
rămâi prea repede fără bani.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Durerile acute nu te vor
lăsa în pace, unele palpitaţii te pun
pe gânduri iar riscul de a te îmbolnăvi creşte din cauza stresului. Dragoste: Dacă
vrei ceva, spui; dacă ai o anumita intenţie, o pui
în practică şi preiei conducerea cuplului. Financiar: Scapi de o datorie care te frământa de ceva
vreme şi te vei simţi mult mai bine.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu e punctul
forte în acest interval. Dragoste:
Uneori persoana de lângă tine nu
se poartă aşa cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de
îndoială asupra bunelor sale intenţii. Nu exagera
totuşi. Financiar: Fii atent pe ce dai banii.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să nu te enervezi deoarece Uranus retrograd din
Peşti din casa a 6-a îţi poate aduce
multe neplăceri la nivelul sistemului nervos.
Dragoste: Emoţiile cresc de la o zi la alta pentru
că se înfiripă ceva nou şi nu ştii foarte clar ce este.
O fi iubire? O fi amiciţie? Financiar: Nu lăsa
bunuri şi valori la îndemâna unor persoane suspecte şi nu împrumuta oricui.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore care să-ţi influenţeze starea de
sănătate. Dragoste: Eşti privilegiatul astrelor în privinţa iubirii, dar nu e neapărat
vorba de găsirea acelei jumătăţi mult sperate. Financiar: Ai idei noi, profitabile, care îţi pot mări
veniturile..

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui
ca ai tu leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica de doctor.
Dragoste: Neînţelegerile se ţin lanţ în cuplu, de
aceea ar fi bine ca la primele semne de ceartă să
te retragi, să te prefaci că nici nu ai auzit acuzele
sau răutăţile partenerului. Financiar: Banii
conţin o oarecare notă de mister, de necunoscut,
ca şi cum ţi-ai câştiga existenţa din două surse,
dintre care una este ceva mai ascunsă, neoficială.

OFERTE DE MUNCĂ

Caut bărbat cu permis de conducere
pentru livrări de produse alimentare în
vestul insulei Montreal.
Tel: 514-999-2780
Companie de gestiune imobiliară, proprietară de mai multe blocuri de
apartamente la Montreal,
caută persoane pentru posturile
următoare:
CUPLU CONCIERGE
PERSOANE PENTRU CURĂŢENIE
VOPSITORI
HOMME DE MAINTENANCE
AGENT DE LOCATION
ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE
Info: d-na Lăcrămioara
Tel: 514-813-9114

Caut şofer cu experienţă clasa 3 pentru
cursa 5/7 Montreal-Ottawa şi clasa 5
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.) pentru cursa locală 5/7 Laval-Montreal.
Sănătate: Ar fi bine să fii extrem
Aurelian
de prudent în intervalul următor.
Tel: 514-581-6299

Dragoste: Pot apărea probleme
majore în relaţia cu partenerul de viaţă datorită
tendinţei tale de a critica excesiv. Când îţi vei da
seama că nimeni nu e perfect, nici măcar tu? Financiar: Ai şansa de a obţine succese financiare
importante şi ar trebui să profiţi.

Rak & Rak, Architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
Tel: 514-731-0099
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai mai multă grija de
alex.rak@sympatico.ca

corpul tău. Acordă-ţi câteva
minute pentru odihnă fizică şi psihică. Dragoste: Fii mai prudent în a-ţi deschide
inima, poate fi doar o atracţie de moment. Financiar: Ai o situaţie bună, dar ar fi bine să fii
grijuliu deoarece se anunţă o creştere majoră a
cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Va trebui sa iei nişte decizii drastice prin care dai dovadă
de mai multă grijă pentru sănătatea
ta. Dragoste: Eşti dispus să joci pe două fronturi
fără niciun proces de conştiinţă. Financiar: Nu e
o lună prea bună pentru finanţele tale.

CONCURS

1. Ionel calculează 2 x 0 + 0 x 1. Care este rezultatul obţinut?

2. Fane are 201 monede. O treime din ele sunt monede de 1 dolar, o treime sunt de 5 dolari şi restul
sunt de 10 dolari. Câţi dolari are Fane?

3. Luăm un număr, îl dublăm, dublăm rezultatul, dublăm din nou şi încă o dată. Care număr nu
poate fi rezultatul?
A)80
B)1200
C)48
D)84
E)72

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 5
octombrie 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. 184 de muncitori.
2. Lungimea iniţială = 9 cm
3. 55 de ani

În urma tragerii la sorţi, câştigătorul este Robert
Marian Iacob.

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

VÂNZĂRI

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

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

MATRIMONIALE

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

DIVERSE

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

ANUNŢURI

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

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

Pentru a face un anunţ GRATUIT la
mica publicitate sunaţi la

514-690-8831

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

