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AGENŢIA DVS DE VOIAJ PENTRU TOATE DESTINAŢIILE

Bilete de avion direct de la companiile
aeriene - Vacanţe în Sud
Croaziere, tururi organizate
Asigurări de voiaj

Apelaţi MIHAELA un răspuns
michelle@travelnet.travel
prompt pe măsura exigenţelor www.travelnet.travel
514-866-0007

(514) 690-8831

Krypton vine la Montreal
Comunitate
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În cadrul celei de-a patra ediţii a evenimentului
Miss Diaspora Canada, binecunoscuta trupă Krypton se va
produce pe scena Le Plateau din Montreal.
Aflat pentru prima oară în Canada, grupul va
prezenta piese de pe noul său album Mă prefac în ploi,dar
şi piese mai vechi, consacrate în cei 25 de ani de existenţă.
Lui Eugen Mihăescu, fondatorul trupei, Cătălin Fotin şi
Cătălin Putingher, li s-a alăturat în 2007 Tony Şeicărescu,
fostul solist vocal de la Direcţia 5.
Pentru a vă reîmprospăta memoria, menţionăm că
primul LP al trupei a fost lansat în 1985 cu titlul „30 de
minute”. Au urmat apoi albumele Lanţurile, (1991) şi Am
dorit prea mult (1993). O dată cu noul mileniu, formaţia a
suferit o transformare radicală, atât din punct de vedere
stilistic cât şi al componenţei. Albumul Comercial, apărut
în anul 2001, a reuşit să impună din nou Krypton pe scena
muzicală românească. Noul lor material discografic Mă
prefac în ploi conţine zece piese, dintre care opt sunt noi şi
două sunt remixuri la piesele „Poziţia de drepţi” şi
„Încearcă să crezi”.
Krypton will rock you sâmbătă 28 iunie, la sala
Le Plateau, 3700 Calixa-Lavallée, Montreal, H2L 3A8.
Biletele (20$ pentru adulţi, 10$ pentru copii şi studenţi)
sunt disponibile la 514-961-9091 sau 514-344-0501.
Info: www.missdiaspora.ca
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Alexia vrea să se joace

„Suntem trei prieteni veniţi din
acelaşi oraş: Târnăveni, judeţul Mureş.
Zona Târnavelor e frumoasă, dar parcă uitată de D-zeu. Populaţia din zonă are mari
probleme, datorită faptului că marile combinate au falimentat. Şi tare greu se mişcă
acum lucrurile. Aşezându-ne oarecum în
casa cea nouă, Canada, nu am uitat de unde
venim şi ne-am propus să ajutăm diverşi
copii din zona natală. Nu suntem bogaţi, nu
ştim multe în acest domeniu, dar suntem
sănătoşi şi avem voinţă. Vrem să ajutăm. Nu
ştiu dacă e mult, nu ştiu dacă e puţin, dar
noi vom încerca. Deja ne-am dat seama că
nu e uşor, dar noi mergem mai departe.”

Acestea sunt cuvintele Crinei
Părău, iniţiatoarea - alături de alţi doi prieteni - a unei campanii de strângere de fonduri pentru o fetiţă bolnavă care are nevoie
de ajutorul nostru. Suferinţa acestui copil nea impresionat iar entuziasmul şi generozitatea Crinei, Zitei şi a lui Andrei ne-au
arătat, o dată în plus, ce înseamnă solidaritatea umană. În cadrul acestei campanii, în
zilele de 31 mai şi 1 iunie va avea loc un
vente de garaj la adresa: 492, rue StThomas, J4H 3A4, Longueuil.
Redăm mai jos mesajul primit de la Crina
Părău, Zita Ersek şi Andrei Ersek. Sperăm
să fiţi sensibili la acest apel. Alexia vrea şi ea
să se joace şi depinde de noi să-i dăm
această şansă.

Aflând de situaţia Alexiei Adelina
Gurghian (www.tirnaveni.ro/stiri), noi, Andrei, Crina şi Zita, am luat iniţiativa de a demara o campanie de strângere de fonduri
pentru a o ajuta să continue tratamentul pe
care l-a început într-o clinică de recuperare
din Ucraina. Local, există deja o campanie
de ajutorare, însă fondurile sunt insuficiente.
Strigătul de ajutor al Alexiei bate la porţile
fiecărei inimi. Poţi să rămâi nepăsător când
ştii că fără ajutorul tău ea nu are nicio şansă?
Fiecare dolar donat îi poate schimba viaţa.
Iată pe scurt povestea ei: părinţii
afirmă că Alexia s-a născut la termen. Deşi
ecografic s-a văzut că fetiţa e destul de mare
pentru o naştere normală, medicii nu au
optat pentru cezariană. Alexia s-a asfixiat la
naştere din cauza blocării capului şi nu a respirat câteva zeci de minute. Urmările? Din
cele mai dezastruoase: encefalopatie cu
tetrapareza spastică; sindrom diston diskinetic; retard sever neuromotor şi de limbaj
şi retard moderat psihic; epilepsie (apărută
la vârsta de 2 ani), crize focale secundare
generalizate; infecţie cronică a sistemului
nervos central cu citomegaluvirus.
Cu un diagnostic dureros pentru
fetiţă dar şi pentru părinţii ei, destinul pare

că se joacă nemilos şi crud. Viaţa acestei
familii este o luptă continuă, o alergare permanentă de la un medic la altul, de la un specialist la altul. La doi ani şi jumătate, Alexia
Adelina încă nu poate să stea în şezut, nu stă
în picioare, nu umblă şi nu vorbeşte. Fetiţa
are nevoie de un tratament de recuperare
care se desfăşoară în mai multe şedinţe.
Doar o şedinţă (o cură) costă cca 3,200 de
euro (tratament şi cazare) şi durează 12 zile.
Până acum, Alexia a urmat doar o cură de
tratament în Ucraina. În urma acestor proceduri de recuperare se văd îmbunătăţiri în
starea ei de sănătate. Coloana vertebrală este
vizibil mult mai dreaptă (înainte fiind curbată, situaţie specifică copiilor cu probleme
neuromotorii), reuşeşte să stea în şezut pentru aproximativ 1 minut, şi, cea mai îmbucurătoare veste, stă în picioare pentru 10-20
de secunde fără asistenţă, doar ţinându-şi
amândouă mânuţele pe marginea patului.
Progresele sunt remarcabile în condiţiile în
care copilul înainte de plecarea în Ucraina
nu putea sta în şezut, în picioare sau să
umble, în ciuda numeroaselor tratamente urmate în România. Şansele de recuperare sunt
foarte mari, cu condiţia continuării acestor
cure de tratament. Alexia este programată
pentru o nouă şedinţă de terapie în Ucraina
în perioada 2-14 iulie 2008. Pentru ca rezultatele să fie vizibile, acest tratament trebuie
repetat periodic, deoarece Alexia are nevoie
de consolidarea musculaturii şi a întregului
sistem neuromotor şi de limbaj.
Noi ne-am propus ca până în data
de 12 iulie 2008 să strângem fonduri pentru
încă o cură de tratament care costă 3200
euro (aprox. 5,200 CAD). Banii strânşi vor
fi înmânaţi familiei Gurghian de către familia Ersek, care va pleca la Târnăveni în
luna iulie.

Modalităţi de donaţii

Cash; cec eliberat pe numele de: Ersek Andrei, Ersek Zita sau Părău Crina; PayPal:
paraucrina@yahoo.ca sau
andrei_ersek@hotmail.com
Moneybookers:
andrei_ersek@hotmail.com
Suntem deschişi la idei, sugestii şi ajutor din
partea voastră pentru alte modalităţi de
strângere de fonduri. Am fi recunoscători
daca aţi transmite această informaţie prietenilor şi cunoştinţelor voastre.

Coordonatele noastre

Fam. Ersek
Tel: 514-364-6261;Fax: 514-364-0086
zitacsiki@yahoo.com
andrei_ersek@hotmail.com
Crina Părău
Tel: 450-679 4777
crinaparau@yahoo.ca
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Portretul unei doamne

Cunoscută militantă pentru drepturile
civile, artizanul Legii încurajării acţiunilor civice în Quebec, d-na Monica
Mateescu-Matte a plecat dintre noi pe
data de 19 mai 2008.
CRISTIAN BUCUR
Accent Montreal

Am avut plăcerea s-o cunosc pe
doamna Monica Mateescu-Matte în anul
2005 cu ocazia unui proiect la care am colaborat timp de 5 luni. În medie, cam de
două ori pe săptămână, grupul din care
făceam parte se întâlnea pentru a discuta şi
materializa diversele idei şi propuneri existente.
Deseori, orele la care aceste întâlniri se terminau erau foarte înaintate, dar doamna
Matte, în pofida celor 81 de ani ai săi, nu
arăta niciun fel de semn de oboseală.
Energică şi extrem de precisă, îşi susţinea
ideile cu argumente extrem de bine plasate.
Pe de altă parte, deşi diferenţa de vârstă
dintre noi putea creiona o relaţie bunicănepot, doamna Monica ştia să asculte şi să
accepte alte puncte de vedere. Toate acestea cu o eleganţă extrem de greu de egalat.
Pentru cei care cunosc biografia acestei

doamne, explicaţia este simplă. Bunicul
său, de origine austriacă, a venit în România odată cu regele Carol I, de altfel la cererea acestuia, pentru a contribui la
modernizarea ţării. Medic fiind, el a pus
bazele industriei de instrumente medicale
din România.
Educaţia de care a beneficiat
doamna Monica Matte a fost o fericită
combinaţie între elitismul austriac şi un
ataşament extrem de profund faţă de valorile româneşti. Valori pe care în mod evident le-a transmis şi generaţiilor următoare.
Am făcut parte din multele persoane care i-au adresat un ultim salut acestei femei extraordinare şi am remarcat că
unul dintre nepoţii săi, Jordan, a beneficiat
din plin de moştenirea bunicii sale. Deşi la
începutul vieţii şi marcat de această grea
pierdere, a reuşit să-şi exprime simplu şi
elegant atât emoţiile şi trăirile cât şi recunoştinţa faţă de cea care a depăşit toate
aşteptările pe care un nepot ar putea să le
aibă de la o bunică.
Această doamnă a ştiut să lase
ceva în urmă şi să nu facă, aşa cum spunea
chiar ea „umbră pământului degeaba”.

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

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

514-667-3920 şi info@accentmontreal.com

AVIS IMPORTANT / IMPORTANT NOTICE

Réduire le nombre de
demandes d’immigration
en attente au Canada

Reducing Canada’s
Immigration
Backlog

Les nouveaux arrivants au Canada contribuent à bâtir notre grand pays depuis
ses débuts.

Newcomers to Canada have helped build our great
country from the beginning.

Le gouvernement fonde beaucoup d’espoir sur l’immigration : nous souhaitons
qu’un plus grand nombre de nouveaux arrivants choisissent de venir s’établir ici,
que les familles soient réunies plus rapidement et que le marché du travail puisse
compter sur les ressources dont il a besoin.

The Government of Canada believes in immigration:
we want more newcomers to join us, families to be
re-unified faster and labour market demands to be met.

Actuellement, le nombre de demandes d’immigration en attente se chiffre
à 925 000. Cela se traduit par des délais de traitement pouvant atteindre six ans.

Currently, the immigration backlog sits at
925,000 applications. This means that the wait
time for an application can be as long as six years.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada propose des mesures pour
réduire l’attente.

That’s why the Government of Canada is proposing
measures to cut the wait.

Voici quelques-unes de ces mesures importantes, qui doivent être mises
en œuvre :

These important measures, once in effect, include:

Ř DFFUR°WUH OHV UHVVRXUFHV  un montant supplémentaire de 109 millions de
dollars pour accélérer le traitement des demandes;
Ř U«GXLUH OHV G«ODLV GH WUDLWHPHQW  la capacité d’accélérer le traitement des
nouvelles demandes;
Ř DP«OLRUHU OHV SRVVLELOLW«V GőHPSORL  sélectionner des travailleurs qualifiés
dont les compétences répondent à nos besoins économiques;
Ř WUDLWHU WRXWHV OHV GHPDQGHV  toutes les demandes déjà en attente seront
traitées.
Le Parlement s’emploie actuellement à examiner ces mesures.

Ř 0RUH 5HVRXUFHV An additional $109 million
to speed up the application process.
Ř )DVWHU 3URFHVVLQJ 7LPHV The ability to
fast-track new applications.
Ř %HWWHU (PSOR\PHQW 2SSRUWXQLWLHV Matching
skills with our economic needs.
Ř &RPSOHWH 3URFHVVLQJ All applications currently
in the backlog will be processed.
These measures are currently before Parliament.

Toutes ces modifications sont conformes à la Charte canadienne des droits
et libertés et à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

All of these changes respect the Canadian Charter
of Rights and Freedoms and the Immigration and
Refugee Protection Act.

Le Canada a besoin d’un système d’immigration souple, rapide et équitable pour
tous — c’est pour cette raison que nous U«GXLVRQV OH QRPEUH GH GHPDQGHV
GőLPPLJUDWLRQ HQ DWWHQWH.

Canada needs an immigration system that is flexible,
fast and fair for everyone — that’s why we’re
UHGXFLQJ WKH LPPLJUDWLRQ EDFNORJ.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces modifications, veuillez
composer le   2&DQDGD  $76  .

For more information on these changes please
call   2&DQDGD 
77< .

Vous pouvez également consulter notre site Web, à l’adresse suivante :
ZZZFLFJFFDDWWHQWH

Or visit our website at ZZZFLFJFFDEDFNORJ

Politica locala
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Partidul Vision Montreal are o preşedintă de origine română

De curând aleasă preşedinta executivului partidului
Vision Montreal, d-na Rucsandra Călin ne-a vorbit
despre implicarea sa în politica municipală şi nu
numai.
CRISTIAN BUCUR
Accent Montreal

Accent Montreal: Cine este Rucsandra Călin?
Rucsandra Călin: Sunt originară din Bucureşti, mai exact
din drumul Taberii, economist de profesie, am făcut ASEul în România, iar în Canada relaţii publice la McGill. Am
lucrat în investiţii şi imobiliar şi sunt aici de 17 ani. În acelaşi timp sunt femeie, mamă de copil, imigrantă de origine
română şi multe altele (râde).

AM: De când sunteţi implicată în politica din Quebec?
RC: De când am intrat în partidul Vision Montreal, mai
exact de un an şi jumătate. Îmi place politica, sunt la curent
cu ştirile şi ştiu cam tot ce se-ntâmplă. Am avut ocazia ca
în 2005 să-ntâlnesc pe cineva de la VM şi se pare c-am
făcut o impresie bună, aşa că mi-au propus să intru în partid, de fapt chiar în executiv.
AM: Faptul că sunteţi imigrantă a avut un rol în intrarea
dvs. în partid?
RC: Nu neapărat, de altfel partidul VM este foarte deschis
către toate comunităţile.
AM: Cum vă simţiţi la Montreal?

RC: M-am simţit de la început ca acasă. Eu am ales Montrealul şi am venit să stau aici. Iubesc cultura franceză, am
crescut în ea, dar nu am vrut să stau în Franţa, aşa că Montreal a fost cea mai bună alegere. Şi dacă am momente de
îndoială, băiatul meu mă convinge că a fost cea mai bună
alegere.
AM: E comunitatea română mare?
RC: Da, sunt peste 40.000, oameni educaţi, cu diplome şi
care-şi schimbă profesiile, la Universitatea Montreal sunt
foarte mulţi studenţi de origine română. Potenţial este o comunitate bogată, dar păcat că e dezbinată. Acest lucru nare legătură numai cu Montrealul sau Canada, din păcate
cam peste tot sunt la fel. Regret foarte mult, dar cred că asta
este caracteristica noastră. Exemplul de urmat ar fi cel al
comunităţii italiene, ei sunt cei mai apropiaţi de noi, ca
mentalitate şi mod de viaţă.
AM: Se bazează partidul VM pe alegătorii de origine
română?
RC: Ne bazăm pe toate comunităţile de fapt. Românii sunt
educaţi, le place politica, votează şi am constatat chiar că
vor să schimbe lucrurile.

AM: Aţi fost aleasă preşedinta executivului partidului VM.
Care este relaţia cu liderul partidului, Benoît Labonté?
RC: El este liderul care practic ia deciziile şi căruia îi raportează executivul. Este în acelaşi timp şi şeful deputaţilor
din opoziţie. Eu mă ocup de latura executivă, dar direcţiile
le stabilesc deputaţii.

AM: Ce şanse are VM la viitoarele alegeri municipale?
RC: Are şanse, bineînţeles, însă nu pot spune sigur că o să
câştigăm, nimeni nu poate spune asta. Pe de altă parte, dacă
nu credeam că sunt şanse, nu m-aş fi implicat. Este clar că
populaţia din Montreal este foarte nemulţumită de situaţia
actuală. Distribuirea fondurilor la arondismente este deficitară, străzile sunt murdare, drumurile extrem de proaste şi
nu în ultimul rând, greutatea cu care se schimbă lucrurile.
Nu s-au făcut lucruri creative şi nu s-au luat iniţiative. Aş
compara administraţia actuală cu arendaşii de pe vremea
boierilor care vroiau ca lucrurile doar să supravieţuiască,
nu au interes să meargă bine. Cultural, oraşul a decăzut
enorm, nu mai e ce-a fost pe vremuri, când în exterior nimeni nu auzise de Toronto şi numai Montreal era reprezentativ. Păcat este însă şi că lumea nu se implică, dacă vrei să
faci ceva, se poate, trebuie însă să te implici. Ca exemplu,
la mine în cartier, populaţia s-a mobilizat şi l-a obligat pe
primar să demisioneze(n.r. Outremont).
AM: Doriţi să candidaţi la viitoarele alegeri?
RC: Încă nu stiu, e prea devreme pentru o decizie şi trebuie
să mă consult şi cu şeful meu.

AM: Ce-ar trebui să facă cei interesaţi să se implice în politica municipală?
RC: Pot să mă caute şi îi voi îndruma cu cea mai mare
plăcere. Partidul nostru are nevoie de noi membri, cotizaţia
este de numai 5 dolari pe an.

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

cristi@accentmontreal.com

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

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

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

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

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

PRO NOVI
IMMO
Cătălin DAN şi echipa

cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU
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Formula tinereţii fără bătrâneţe

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, tonifiată 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 ur-

mare, 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.
Carnie Wilson - „experienţa mea
ReFirme”
După ce s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate suferind o intervenţie
chirurgicală (bypass gastric), Carnie Wilson
- 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
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ceva să-mi recapăt fermitatea pielii. Liposucţia 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
Carnie Wilson.
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 Carnie Wilson, 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 pişcă-

turi 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
Drug Administration (FDA); lipsită de orice
tip de discomfort fizic (durere sau efecte secundare); o procedură non-chirurgicală,
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
tratament medicamentos.
Când apar rezultatele?
Majoritatea pacienţilor văd rezultate gra-
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duale şi cumulative, numărul total de şedinţe depinzând în mod direct de gradul de
îmbătrânire al pielii.
ReFirme este o procedură dureroasă?
Majoritatea pacienţilor se simt comfortabil
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
dispariţtia 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 nici o intervenţie chirurgicală,
care nu deteriorează epiderma şi nu are
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efecte secundare de tipul cicatricilor,
edemelor sau iritaţiilor. ELŌS™ este o
soluţie pentru îndepărtarea ridurilor şi
recăpătarea tinereţii pielii, atât în cazul femeilor cât şi al bărbaţilor. ELŌS™ este o
procedură absolut sigură şi lipsită de durere.
Singura senzaţie de discomfort 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 sufficient.
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 convingeţivă 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!
4 3 4 9 C la r k
( c o l t c u Ma r i e A nne)
Mo n t r e a l
H2W 1X 2

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

514 943 4879
514 725 8275

www.milada.com
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Pe gaura cheii

Eterna şi fascinanta Românie

OCTAVIAN SECARĂ
Accent Montreal

Uimirea lui Tăriceanu

Prim-ministrul Călin Popescu
Tăriceanu a vizitat combinatul chimic
Oltchim din localitatea Râmnicu Vâlcea,
unde se construieşte o nouă hală de producţie. Muncitorii care lucrează acolo
sunt angajaţii unor firme italieneşti de
construcţii. Până aici nimic deosebit, doar
că nu italienii au venit să angajeze
români, ci românii au plecat în Italia pentru ca să câştige mai bine. Angajaţi în
construcţii, ei au fost retrimişi în România la combinatul Oltchim. Tăriceanu a
fost uimit de această poveste şi a promis
că într-un viitor apropiat forţa de muncă
din România nu va mai fi atât de ieftină şi
că salariile muncitorilor români vor
atinge cote europene.
Toate bune şi frumoase, dar să nu uităm
că a început campania electorală.

Judeţ fără corupţie?!!!

Deşi se cunosc sondajele şi sesizările făcute de către organismele abilitate să verifice nivelul corupţiei în
România, deşi UE a atras atenţia de foarte
multe ori că nivelul acesteia este foarte
ridicat, iată că la recenta întrunire de la
Oradea a reprezentanţilor Centrului
Naţional pentru Integrare (CNI) şi al
reprezentanţilor instituţiilor publice implicate în depistarea şi combaterea
fenomenelor de corupţie, s-a ajuns la concluzia că în judeţul respectiv corupţia
lipseşte aproape cu desăvîrşire. Un
răspuns mai hilar şi totodată mai batjocoritor faţă de cetăţenii judeţului nici că
se putea, mai ales că cei care trăiesc zi de
zi acolo au foarte multe de spus. Numai
că iată, nu au cui. Îi rugăm totuşi pe cei
implicaţi să dezvăluie reţeta anticorupţie
pentru a trece din faza de laborator la producţia în serie.

Asistentă universitară, actriţă
de filme porno

Asistenta universitară de la Facultatea de Muzică din Oradea Reka
Szikes şi-a dat demisia după scandalul

iscat în urma apariţiei pe internet şi în
media locală a unor clipuri şi fotografii
de la festivalul erotic desfăşurat la
Barcelona în 2003, unde cea în cauză a
ajuns la performanţa de a avea mai multe
orgasme urinare după ce a fost unsă de
partenerele ei cu lapte şi miere, totul desfăşurându-se în faţa spectatorilor. Punctul
culminant a fost însă atunci când fetele au
început să-şi guste una alteia urina.
Reka este adepta Mişcării de Integrare
Spirituală în Absolut (pe scurt MISA)
condusă de Bivolaru, celebru din cauza
multiplelor scandaluri provocate. Cunoscută şi sub numele de Trisha Allen, ea
este, alături de alte vedete ale filmului
porno românesc, protagonista filmului
,,Ecstasy Water’’ prezentat la Barcelona.
Desigur că democraţia are efecte şi pozitive şi negative, totul depinde de înţelepciunea fiecăruia în a-şi alege calea pe care
vrea s-o urmeze. Oricum, chiar dacă nu
prea am talent la muzică, mi-ar fi plăcut
să-i fiu student.

Andreea Marin sfidează
poliţia

Invitată la deschidera în Bucureşti a magazinului ,,The Place’’,
cunoscuta vedetă de televiziune şi totodată soţia nu mai puţin cunoscutului Ştefan Bănică jr., Andreea Marin şi-a parcat
automobilul, un BMW X5, chiar în faţa
magazinului cu pricina, încurcând circulaţia. Ori nu şi-a găsit loc de parcare, ori
are tupeu. Problema este că o patrulă de la
Serviciul Politiei Rutiere s-a oprit şi i-a
trimis vorbă prin Andrea Esca de la PRO
TV să vină şi să-şi mute maşina, însă
doamna nici nu s-a sinchisit. Ba din contră, a început să se amuze de solicitarea
poliţiştilor. Echipajul de poliţie i-a filmat
maşina, urmând să-i trimită amenda la
domiciliu.
Iată ce surpriză - ca să o numim aşa - ne
rezervă doamna de la „Surprize Surprize”. Un sfat bun pe care i-l putem
oferi este de a apărea de acum înainte
doar la radio.
octaviansecara@accentmontreal.com
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Ştim să fim fericiţi?

Cum se naşte şi cum moare un cuplu?
Şi, mai important, din ce se naşte şi de
ce moare? Două întrebări cu un uşor
iz filozofic, dar la care, conştient sau
inconştient, căutăm un răspuns în interiorul fiinţei noastre. Uneori îl
găsim, alteori nu. Este însă unanim
acceptat că dragostea joacă un rol important atât în naşterea cât şi în
moartea unui cuplu.
DR. MAIA BĂLAN
Accent Montreal

Mai există astăzi iubiri ca-n
poveşti? Mai visăm că suntem nişte
prinţese închise într-un turn înalt, aşteptând prinţul călare pe un cal alb să ne
salveze? Mai visăm că suntem Frumoasa
din Pădurea Adormită, pe care numai
sărutul alesului inimii o va readuce la
viaţă şi va rupe vraja? Tind să cred că nu,
astfel de iubiri nu mai există.

Dispare oare dragostea în decursul
anilor?
Nu, nu dispare, dar se schimbă.
Se modifică, ia alte forme. Locul „fluturilor din stomac” pe care îi simţeai la
început este acum luat de un sentiment
cald, liniştitor, generat de prezenţa persoanei iubite. Ştii că e lângă tine, gata să
te susţină indiferent ce s-ar întâmpla. Şi
încă există „scânteia”; acceaşi scânteie de
la început, dar care s-a maturizat şi transformat împreună cu voi. A trecut prin
bune şi rele, a avut poate momente când
şi-a pierdut din forţă, când doar a pâlpâit,
însă nu s-a stins niciodată. Şi asta datorită
vouă, celor două jumătăţi, care aţi găsit
mereu o cale s-o menţineţi aprinsă. Care
v-aţi învăţat, unul pe celălalt, că - de
multe ori - un gest frumos spune mai
mult decât o mie de cuvinte, că e suficient

un zâmbet ca ziua să fie mai frumoasă, şi
că aţi spus tot ce era de spus printr-o singură privire, ca într-un limbaj secret. O
privire care a însemnat totul pentru voi
doi şi nimic pentru cei din jur.

Şi dacă se stinge?
Dacă scânteia se stinge şi vă daţi
seama prea târziu că nu mai e nimic de
făcut? În societatea de astăzi, când evenimente plăcute sau mai puţin plăcute se
succed cu repeziciunea unui tăvălug,
uităm de multe ori ce este cu adevărat important: fericirea persoanei de lângă tine,
care înseamnă, prin tranzitivitate, propriaţi fericire. Ce se întâmplă dacă vă îndepărtaţi, iremediabil, unul de celălalt?
Mergeţi mai departe, pentru că aşa e mai
comod, sau vă despărţiţi, oferindu-vă
unul celuilalt şansa de a retrăi un nou început?
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de lângă tine s-a schimbat şi că tu însuţi
te-ai schimbat.
O vreme, poate, mai nutreşti o speranţă
că lucrurile vor reveni la normal. Şi faci
eforturi ca totul să fie cum a fost. Însă la
un moment dat îţi dai seama că e prea
târziu: o plantă căreia i-a murit rădăcina
nu va mai fii niciodată verde.

care, din punct de vedere al sentimentelor, nu mai formează un cuplu: să
rămână împreună sau să se despartă?
Aţi trecut fiecare prin experienţe diferite,
de pe urma cărora aţi învăţat ceva. Ceea
ce încerc să spun este faptul că experienţele şi părerile voastre îi pot ajuta pe
cei care se confruntă cu astfel de pro-

Întrebări
Printre atâtea întrebări şi figuri
de stil, întrebarea mea pentru voi este
simplă: Ce-ar trebui să facă doi oameni

bleme; poate că, povestind cum aţi ieşit
din impas, veţi contribui, fără să ştiţi, la
salvarea unui cuplu.

Dileme

În foarte multe cupluri apar, la
un moment dat, diverse probleme. Probleme care în primă fază par a fi puţin importante şi pe care majoritatea dintre noi
le ignorăm sub pretextul că „oricine are
probleme”. Însă o problemă odată
apărută, este foarte puţin probabil să
treacă de la sine. Din contră, ea devine un
bulgăre de zăpadă care, pe măsură ce se
rostogoleşte, îşi măreşte simţitor dimensiunile. Iar în cele din urmă se prăbuşeşte
peste tine şi te sufocă. Într-un asemenea
moment cuplul moare sufocat. Şi, indiferent ce faci, probabilitatea să-l readuci la
viaţă este infimă. Atunci priveşti înapoi şi
realizezi că amintirile, rutina şi frica de
singurătate au fost liantul care v-a ţinut
împreună din momentul în care bulgărele
de zăpadă s-a prăbuşit peste voi şi ideea
de cuplu a murit. Pot trece săptămâni,
luni sau ani până să conştientizezi că
toate în jurul tău s-au schimbat, că omul

Adrian Enache

dr.maia@accentmontreal.com

Agent imobiliar afiliat

Cell: 514-261-9933

enacheadrian2000@yahoo.ca

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

Terenuri disponibile la Chertsey:

- începând de la 18,000 $ pentru suprafeţe de min.33,000 pc
(financement maison disponibil)
- începând de la 25,000 $ pen tru suprafeţe de min.33,000 pc
(bord de riviere)

Anumite condiţii se aplică.
Sunaţi pentru informaţii.

accentmontreal.com
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Cadouri oferite clienţilor, cumpărătorilor
sau vânzătorilor

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

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa
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Cannes 2008: România rămâne pe
valul cinematograﬁei

Zilele astea avem veşti excelente
pentru publicul de cinefili români: un mare
Palme d'Or pentru o bijuterie mică de 15
minute de film românesc. Megatron, filmul
lui Marian Crişan, a câştigat la Cannes al
treilea Palme d'Or pentru cinematografia
românească de scurt metraj, după Trafic de
Cătălin Mitulescu în 2004 şi Scurtă istorie
de Ion Popescu Gopo în 1957. România
rămâne deci „pe valul cinematografiei”, iar
invazia de creativitate românească s-a întâmplat la Cannes şi anul acesta.
Megatron e un film sensibil cu
doar două personaje, copilul Maxim
(Maxim Trinu) şi mama lui (interpretată de
Gabriela Chişu). Este povestea unui băieţel
de 8 ani care-şi sărbătoreşte ziua de naştere
la un Mc Donald’s din capitală şi care odată
ajuns în Bucureşti ar face orice să-şi întâlnească tatăl. Marian Crişan n-a făcut niciun
lung metraj până acum şi-i ţinem pumnii, cu
siguranţă că va prinde curaj după o asemenea recunoaştere.
Dintre absolvenţii cu coroniţă ai
anului trecut, la Cannes s-au întors şi cele
două fete formidabil de frumoase şi talentate, Laura Vasiliu şi Anamaria Marinca. Ele
joacă în două filme care au fost selecţionate
în secţiunea paralelă „Quinzaine des réalisateurs”. Laura Vasiliu are rolul unei
cameriste românce acuzate de furt în filmul
italian Il resto della notte, iar Anamaria
Marinca e protagonista filmului Boogie,
fost 30 şi ceva (pentru că vorbeşte de vârsta
românească de 30 de ani) de Radu
Muntean. Pelicula Interior scară de bloc de
Ciprian Alexandrescu, deja premiată Gopo,
cu menţiune la festivalul de la Lisabona a
concurat la categoria Cinéfondation (filme
de şcoală). În fine, o prezenţă foarte elegantă a fost Alexandra Maria Lara, splendida actriţă germană de origine română pe
care aţi mai văzut-o în Tinereţe fără tinereţe
(realizat de Francis Ford Copolla dupa o nuvelă de Eliade), ca membră a juriului pentru
Palme d'Or condus de starul american Sean
Penn.
Se caută un autor ce „ştie pe ce
lume trăieşte”, cu un film ce reflectă realitatea vremurilor... Din experienţa anului anterior, 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile le-a oferit
din plin aspectul acesta. Şi tocmai din motive de 4,3,2 românii au putut negocia mutarea standului cinema al României mult
mai aproape de centrul pieţei cinematografice de la Cannes şi au organizat
chiar şi o petrecere pe plajă unde au fost invitaţi toţi românii nimeriţi prin oraş.
Tot la capitolul veşti bune, Lecţia

de box, un scurt metraj de Alexandru
Mavrodineanu a ajuns în finala unui concurs organizat de National Film Board of
Canada în Cannes-ul virtual.
Din păcate anul acesta n-am avut
şanse la premiul cel mare pentru care au
luptat nume grele, Clint Eastwood (premiu
special) cu Changeling, Steven Soderbergh
sau canadianul Atom Egoyan (Adoration)
dar şi autori mai puţin cunoscuţi ca Fernando Meirelles (îl ştim de la City of God)
sau protejata lui Almodovar, Lucrecia Martel cu The Headless Woman (proiectat în
deschiderea festivalului şi având în distribuţie pe Gael Garcia Bernal şi Julianne
Moore). Marele premiu a fost înmânat de
actorul american Robert de Niro cineastului
francez Laurent Cantet pentru filmul Entre
les murs, câştigător detaşat cu vot unanim
din partea juriului. Entre les murs aduce pe
ecran o lume dură şi complexă a arondismentelor pariziene sărace unde persoajul
principal, profesorul François Bégaudeau,
predă şi se transformă timp de un an. Pentru
rolul făcut în Che (Guevara), Benicio del
Toro (l-aţi mai văzut în 21 Grams) a primit
premiul de interpretare masculină, iar cea
mai bună actriţă feminină a fost Sandra
Corveloni în rolul unei mame singure în
mahalalele oraşului Sao Paulo. În afara
competiţiei au rulat marile lansări de boxoffice ca Indiana Jones şi regatul craniului
de cristal şi producţia animată Kung Fu
Panda, dar şi filme de autor extrem de interesante ca Vicky Cristina Barcelona de
Woody Allen, cu o distribuţie foarte reuşită
- Javier Bardem, Penelope Cruz şi Scarlett
Johansson - sau Maradona de Kusturica, 90
de minute despre eroul fotbalului argentinian în viziunea 100% originală a cineastului sârb.
Pe durata festivalului, Cannes s-a
umplut de o lume fabuloasă, în rada portului
200 de iahturi s-au adăugat celor aproximativ o mie ancorate acolo în timpul anului,
sute de fracuri au fost curăţate zilnic la Carlton, zeci de kilograme de caviar au garnisit
platourile, iar cluburile de noapte şi-au închis porţile pentru petrecerile private ale
starurilor (Dennis Hopper, P.Diddy, etc.).
În fine noi, cinefilii din Montreal şi de
aiurea, ne-am bucurat teribil de toate acestea fiindcă graţie unor oameni imens de inventivi ne-am ales cu merinde pentru lunga
iarnă canadiană când putem întoarce lumea
ghemuiţi sub plapumă, în faţa televizorului.
Rubrică realizată de DIANA D
dianad@accentmontreal.com

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

Preţul :139$ de persoană

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

CARMEN DAN
imobiliar afiliat

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

premiatã

email dcata@videotron.ca
www.carmendan.com

CLUB
100% OR

CENTRE VILLE MONTREAL,
Locaţie colosalã, condo renovat, 2 dormitoare, 1 ½ bãi,
piscinã, garaj.
Preţ : 299.000$

ST. HUBERT Rezidenþã
pensiune pentru persoane autonome 19 camere independente Venit minim
4000$/lunã. Preţ : 495.000$

4701-K blv. Saint Jean
Dollard-des-Ormeaux
Qc., H9H 2A7

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

E
U
N $
E
VUT50
E
RÎND9.2
V 3
MONTREAL, JEAN TALON
bloc 8 apt (8x3 ½), încãlzire electricã, 100% închiriat, revenue
39.250$.
Preţ : 399.000$

COTE-DE-NEIGES- COTE ST CATHERINE
Bloc 15 apt. ( 4 ½ si 3 ½ ) venit brut
89.000$/an
Preţ : 839.000$

V

ÂN

T
U
D

MONTREAL AHUNSTIC
Excelent semi-comercial, 3000
pc pe etaj, doua spatii comerciale la parter, de 1500 pc fiecare si 4 apartamente (4x4 ½)
la etaj, electric. Preţ : 549.000$

Dacã dvs. sau
un prieten aveţi
intenţia de a
cumpãra o proprietate (rezidenţialã, duplex,
triplex, bloc de locuinţe sau
comercialã) ar fi bine sã
stãm de vorbã

T
U
D

N
Â
V

LACHINE, condo 1994, 2
dormitoare, cu mezanin, 1 ½
bãi.
Preţ : 199.000$

FABREVILLE LAVAL (ST. ROSE)
Cotage 1987, mare, 3+2 dormitoare, 2 ½ bãi, excelent pentru profesionali şi intergeneraţii. Preţ : 259.000$

MONTREAL, COTE
DES NEIGES

cochet condo, renovat

1999, bine situat pentru
un student sau cuplu
tânãr, un dormitor.
Preţ : 129.000$

Inedit

Prima deturnare a unui avion
de pasageri din România
10

O dimineaţă însorită de vară, fără vânt şi fără nori,
numai bine de zburat. Echipajul cursei de Oradea
confirmă agentului de sol că este gata pentru îmbarcarea pasagerilor. Totul decurge normal şi avionul, un
ILIUSHIN-14, cu 30 de pasageri la bord îşi începe
călătoria către aeroportul Oradea.
Citiţi mai jos din aventurile meseriei de pilot, mai
puţin cunoscute publicului larg.
NICK FURDI
Accent Montreal

C

proptită în gât, repetând vlăguit: „Nu sunt eu pilotul, nu
sunt eu pilotul...”. Ajunşi în cabina de pilotaj, Piraţii au
dat cu ochii de copilot şi telegrafist şi atunci au înteles că
de fapt Comandantul navei nu era prezent. Disperaţi, îşi
fac cunoscute intenţiile: „Drum de întoarcere nu mai
avem în căcatul ăsta de ţară. Dacă avionul nu se mişcă,
îl vom împuşca pe telegrafist, apoi pe ceilalti doi, iar la
urmă ne vom omorî noi”. Imediat trec la fapte,
ameninţându-l şi molestându-l pe telegrafist.

Vineri 30 mai 2008

■ PAG. 10

În zadar copilotul a încercat să le explice ca el
abia a fost calificat pe acest avion, că nu poate să zboare
ILIUSHIN-14
singur şi că nu are cum să-i ducă la Viena, căci docuomandantul aeronavei, cu o bogată experienţă
mentaţia de navigaţie este numai pentru interiorul ţării,
de zbor, încredinţează comenzile avionului
că nu are cum să treacă dincolo de graniţă. Răspunsul a luat-o spre Bucureşti, aşa cum era ruta iniţială, numai că
tânărului copilot care demonstrase de mai multe
venit tăios: „Zboară avionul sau îi zburăm creierii lu’ Şeful s-a prins şi trăgându-i una după ceafă a strigat:
ori talent şi aptitudini peste media obişnuită, chiar dacă
ăsta.” Echipajul însă nu se lasă, încercând o serie de ter- „VIENA!” Tot răul spre bine, căci MIG-urile căutau
avea la activ numai câteva zeci de ore de la obţinerea
tipuri - ba că nu porneşte un motor, ba că „tuşeşte”, ba avionul de pasageri undeva lângă Oradea, spre graniţa
calificării de pilot secund. La acea vreme nu exista
că vibrează. De fiecare dată însă telegrafistul primea un cu Ungaria. Radarul militar nu-l putea vedea încă pentru
supraveghere radar pentru avioanele de transport,
brânci şi cum stătea în genunchi, i
că era la înălţime prea mică. Vânăaceasta era rezervată numai pentru aviaţia militară. Nase apăsa şi mai tare arma-n ceafă. ...Şeful s-a prins şi
torii militari au fost dirijaţi să facă o
vigaţia se efectua 60% la vedere, adică urmărind
Înţelegând că nu mai au nicio şansă,
trecere paralelă cu frontiera, unii de
reperele terestre (şosele, oraşe, râuri, etc.) iar restul după
au început să ruleze către pista de trăgându-i una după
la nord către sud, ceilalţi în sens inindicaţiile aparatelor de navigaţie (radiocompasele de
decolare. O ultimă încercare dispe- ceafă a strigat: „VIENA!” vers. Virând spre Timişoara, au
bord).
rată din partea mecanicului, care
reperat avionul de pasageri care
Zborul decurge conform planului şi aterizarea
prin semne discrete a încercat să-i sugereze copilotului schimbase direcţia şi se îndrepta către Ungaria. Atunci
la Oradea iese ca unsă. Urmează debarcarea pasagerilor
că o să facă în aşa fel încât motoarele să „moară” la mai marii ţării au ordonat ca avionul să fie doborât. Doi
şi pregătirea avionului pentru cursa de întoarcere. Codecolare, eşuează. Şeful, care era în spatele lui, a simţit vânători au ajuns în timp util în poziţia de tragere însă,
mandantul avionului se prezintă la biroul Comandantuceva şi, arătând un cuţit de vânătoare, a ameninţat că surpriză mare, nu puteau încadra nava de pasageri în colui de aeroport ca să semneze în registrul aeroportului
dacă se întâmplă vreo şmecherie le „ia gâtul”.
limatorul de ochire căci, datorită vitezei mici pe care trecă totul a decurs normal, în vreme ce copilotul şi
buiau să o menţină, avionul de vânătoare trebuia să stea
mecanicul de bord se ocupau cu aliÎn tot acest timp, pe aeroport s-a de- cu botul mult mai sus decât în situaţia de interceptare
mentarea cu combustibil şi încărcarea ...Vă puteţi închipui
clanşat o adevărată harababură. Nimeni normală. Ca urmare, gloanţele au trecut pe lângă ţintă. Sbagajelor pasagerilor. După aproximanu ştia ce să facă într-o asemenea situ- a încercat o nouă interceptare dar deja avionul trecuse
tiv 40 de minute totul este gata. Copilo- ce spaimă i-a
aţie. Comandantul de aeronavă dădea graniţa iar Ungaria nu a permis travesarea frontierei pentul confirmă că se poate începe cuprins pe to
explicaţii prin telefon la Bucureşti. Era tru vânătorii români.
îmbarcarea, chiar dacă Comandantul de
acuzat că a părăsit avionul şi ameninţat
aeronavă nu este încă la bord, ştiind că pasagerii, martori
că o să putrezească în puşcarie. ComanÎn avion minutele se scurgeau greu. Habar ncei doi Comandanţi (de aeronavă şi de involuntari ai unei
dantul de aeroport anunţa CAAT (forul aveau de ceea ce se întâmplase foarte aproape de ei şi
aeroport) sunt prieteni foarte buni.
militar de coordonare a zborurilor) că că numai datorită norocului mai erau în viaţă. Cu emoţii
Conform regulii, copilotul se scene de groază:
aeronava intenţionează să decoleze fără mari şi ochii larg deschişi pentru a nu da peste alte
afla în cabină împreună cu telegrafistul
aprobare. „Ce să fac??” „Faceţi orice, avioane care aterizau (căci fără frecvenţele de lucru, nu
mecanicul
de
bord
(cel care se ocupa cu aparatura radio şi
numai să nu decoleze!!” Ca urmare, aveau legătură radio), minunea s-a produs si au aterizat.
la nevoie putea transmite mesaje în împins de la spate,
acesta a trimis cisterna de benzină pe Înainte să se predea autorităţilor, Piraţii au arătat că arma
codul morse), iar mecanicul efectua un
cu o armă proptă pistă. Vă vine să credeţi aşa ceva?
pe care o aveau nu era încărcată şi că nici nu era în
ultim control în jurul avionului. Terfuncţiune, neavând percutoare. Cred ca vă închipuiţi ce
minându-şi inspecţia, acesta din urmă în gât, repetând
În paralel, la Timişoara, mai precis la au simţit copilotul, mecanicul, dar mai ales telegrafistul
se îndreptă către scară pentru a urca la
vlăguit: „Nu sunt eu aerodromul militar (regimentul aviaţiei care a încasat-o aproape tot timpul.
bord. Deodată, ultimii trei pasageri care
de vânătoare) Giarmata se primeşte
Autoritatile vieneze le-au acordat toate condiţise pregăteau de îmbarcare se reped la pilotul, nu sunt eu
ordin de decolare şi interceptare, iar în ile, atât echipajului cât şi pasagerilor, întrebându-i dacă
el. Unul dintre ei scoate o armă de
caz de nesupunere, de doborâre a vor să ceară azil politic. Membrii echipajului au refuzat
pilotul...”
vânătoare cu ţeava tăiată. În acelaşi
avionului rebel. MIG-urile 19 pleacă în şi s-au întors în România, unde lucrurile vor lua o cotitimp, Comandantul de aeronavă care tocmai se îndrepta
misiune.
tură de-a dreptul dură. Au fost judecaţi şi condamnaţi,
către avion, face stînga-n prejur şi intră înapoi în biroul
Avionul îşi începe rulajul de decolare. La ju- cu exceptia telegrafistului, la diferite pedepse cu înComandantului de aeroport. Instinctiv a intuit că ceva
matatea pistei apare cisterna de benzină. Panicat, şoferul chisoarea. Cel mai aspru a fost pentru copilot care a
cu totul neobişnuit se întâmplă. Fără el avionul nu avea
opreşte şi o ia la fugă. În cabina de bord, mecanicul ţipă primit un an şi opt luni pe motiv că nu a făcut tot posicum să se pună în mişcare.
înnebunit: „Cisterna, cisterna, cisterna, ăştia-s cretini ? O bilul pentru a împiedica decolarea avionul. La nusă ne facem îngeraşi!” Copilotul, cu ochii dilataţi şi meroasele insistenţe ale personalului navigant din
Era anul 1971 şi încă nu se prea auzise la noi
strângând din dinţi, mai aşteaptă un pic să mai crească întreaga ţară, toţi au fost eliberaţi (copilotul dupa opt
de deturnarea avioanelor, mai ales că ştirile externe erau
viteza.....vede cisterna pe partea dreaptă a pistei şi uşor luni de detenţie la Jilava) şi mai târziu au fost reabilitaţi.
de regulă „gâtuite”. Cel care parea a fi Şeful a strigat
vireaza stânga, începând în acelaşi timp manevra de
către bietul mecanic de bord: „Mişcă-ti curul mai repede
decolare. Înclinat, avionul evită impactul, luând
După mulţi ani, acest copilot care de la început
Comandante, azi ne duci la Viena! Daca nu, el îţi va
înălţime. OK. Avionul este în aer dar nu poate rămâne şi-a iubit meseria, va ajunge chiar Pilot Şef la compania
zbura creierii.” Ca să-l convingă, Înarmatul îi trage un
aşa, trebuie să şi aterizeze. Acum intervine şansa timpu- TAROM şi va ieşi la pensie cu capul sus, dar asta este
şut în fund şi îi plasează gura puştii sub bărbie, armând
lui frumos, fără pic de nori. De la Oradea către vest, altă poveste.
cele două ţevi. Vă puteţi închipui ce spaimă i-a cuprins
graniţa este la doi paşi numai că în decolare s-a făcut
pe toti pasagerii, martori involuntari ai unei scene de
viraj stânga, deci către est. În mod reflex, copilotul a nickfurdi@accentmontreal.com
groază: mecanicul de bord împins de la spate, cu o armă

Comentarii

4x4=16 Corect! Nu merită să-ţi iei maşină nouă în Canada
11

Ani de zile, canadianul a dospit un proiect de
anvergură: să demonstreze că noţiunea de second-hand
e un compromis comercial. Dar, după bani şi nervi aruncaţi, studiul a nimerit în cu totul altă parte. Marea concluzie a fost, culmea, că nu merită să-ţi cumperi maşină
nouă.
Reflexul canadianului este acela de a ţine-n lesă
două maşini. Nu una pentru Monsieur şi una pentru
Madame, cum s-ar crede, ci una pe post de maculator şi
una pe post de caiet de curat, ca-n şcolile optzeciste.
Maşinile noi stau toată săptămîna înţepenite pe driveway, în faţa casei. Cele second-hand merg la muncă zilnic, full-time, iar de sâmbătă se tolănesc în locul celor
noi, care sunt scoase în sfârșit în oraş.
Posesorii de maşini noi devin vulnerabili. Pentru că, spre deosebire de marea masă, li se cunoaşte
punctul slab. Bancul cu „4x4=16, Corect!” e doar o tragică glumă proastă pentru canadianul care n-a avut de
lucru şi şi-a luat automobil virgin. Din clipa când a devenit fericitul stăpân al unei maşini nou-născute, liniştea
lui s-a terminat. Sare noaptea din somn, ca atunci când
avea bebeluş şi nu-l mai auzea respirând. Moţăia cu
oglinjoara-n buzunarul de la pijama, ca să-i i-o aşeze
copilului la gură, la fiecare sfert de oră. Până când factura la psiholog l-a convins să se trateze singur de fobii.
Sau până când a crescut copilul şi respira suficient de
zgomotos - că făcuse polipi între timp.
Psihoza posesorului de maşină nouă e iscată de
fobia zgârieturii pe vopsea. Perfecţiunea produsului abia
ieşit din fabrică are ceva virginal, iar stăpânul păzeşte
maşina ca pe harem. Pericolele sunt câtă frunză şi gazon:
în America şi Canada, carnetul auto se ia de la 16 ani şi,
din acest moment, nimeni nu se mai dă jos de la volan
până nu împlineşte suta. Sunt oameni care nu mai pot
merge pe propriile picioare, dar conduc. Se târăsc până
la maşină cu un suport special, după care se trântesc în
şa. Gata. Ce-a fost mai greu a trecut. Pentru că fie au
toate comenzile manuale, fie folosesc singurul picior viu
pentru cele două pedale - canadianul e total străin de
provocarea ambreiajului.
Acesta fiind portretul sociologic al şoferului
nord-american, e simplu de imaginat cam ce gen de incidente se petrec. Şoferii bat la distanţă, fiindcă sunt
obligaţi să poarte ochelari (după 60 de ani, dau test de
vedere în fiecare primăvară). Dar cu ţintele apropiate
situaţia e mai tragică. Nouă din zece seniori nu par să
aprecieze corect distanţa de la portiera lor la portiera
celui parcat în stânga. Prin urmare, pocnetul strepezitor
de tablă pe tablă va marca începutul unei crize de comunicare. Mai ales că, potrivit unei legi de tip Murphy, întotdeauna maşina pe care o trosneşti cu uşa e nou-nouţă.
Şi eu suport teroarea maşinii noi. Prietenul meu are un
Nissan Altima din 2008, a cărui vopsea gri închis metalizat aproape că îndeamnă la viol, ca o duduie decoltată
într-un cartier rău famat. A cumpărat-o de câteva luni şi

tot de-atunci o duce săptămânal la spital. Înainte, avea
tot o Altima, la fel de frumoasă, dar din 2002. Ei bine,
aia n-avea nimic, niciodată. Pentru că l-a mâncat
spinarea, a vândut-o şi-a luat-o p-asta nouă, care tot timpul are o bubiţă. Până acum a păţit următoarele: pe autostradă, i-a sărit o bucată de gheaţă de pe un camion şi
i-a spart bara, la un mod absurd. Altădată, unul a ieşit
dintr-o parcare, atent să nu calce o veveriţă, dar a călcat
cu buca maşinii lui pe portiera prietenului meu, lăsând o
mică amintire sub formă de cratimă. Personal, eram de
părere că nu se vede nimic, dar omul cu care-mi împart
viaţa se uită la mine cu o durere critică-n priviri,
mirându-se, probabil, cât pot fi de superficială. Şi
chioară. Cum, nu vezi că e „un dezastru”? Evident, dezastrul a costat vreo 499,95 de dolari - ăia de la asigurări
nu plătesc decât ceea ce depăşeşte 500 de dolari.
Şi nu e cum credeam eu, maşinile nu se vopsesc
cu pensuliţa, ca atunci când ai cârpi un desen în acuarelă,
ci e un întreg proces chirurgical prin care o zgaibă cât o
virgulă necesită un litru de vopsea şi-o zi de muncă, ori
45 de dolari ora. Omul a pus piciorul pe Lună, dar n-a
fost în stare să găsească o modalitate de-a repara ieftin
o gămălie.
Mă rog. Cea mai recentă tragedie din familia
noastră a fost alaltăieri, când am fost la restaurant şi,
când am ieşit, am ratat siesta (care de obicei are loc la
viteză, pe autostradă, pentru relaxare şi digestie centrifugă). Deoarece domnul a găsit (cum le-o fi văzând,
fraţilor, ca un uliu?) - aţi ghicit - o altă băşică pe portieră.
Era, de data asta, o adevărată catastrofă, aveam să zăresc

Imaginea consacrată şi experienţa acumulată în
anii de producţie a primei generaţii au constituit punctul de
pornire pentru Renault în proiectul noului Kangoo. Modelul lansat şi în Romania s-a realizat cu obiective precise:
adaptabilitate totală la exigenţele tuturor intreprinzătorilor
şi ridicarea ştachetei acestui segment de autovehicule. Noul
Kangoo a fost proiectat pe platforma de segment C, care
serveşte şi monovolumului Scenic. Confortul acustic este
rezultatul folosirii aceloraşi tehnologii ca pentru restul
gamei Renault, iar confortul termic s-a ridicat de asemenea
la nivelul automobilelor MPV – monovolumele destinate
familiei. De altfel, chiar şi planşa de bord a preluat stilul

MPV în timp ce spaţiile de depozitare din habitaclu însumeaza 77 de litri. Poziţia la volan caracteristica monovolumelor şi maneta schimbătorului de viteze poziţionată
pe planşa de bord reprezintă doar detalii despre ergonomia
şi confortul noului Kangoo.
Creşterea cu 18 centimetri a lungimii caroseriei se
reflectă integral în suplimentul de spaţiu creat în interior.
Portbagajul de 660 litri, în configuraţia cu 5 locuri a variantei pentru persoane, poate fi extins până la 2,8 mc, iar
pasagerii au mai mult spaţiu la dispoziţie. Versiunea de
marfă, Express, a beneficiat de o creştere a capacităţii de
încărcare de la cei 3 mc ai primei generaţii la 3,50 mc.
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până şi eu: o porţie de vopsea, de mărimea unui bob de
mazăre, dispăruse fraudulos. Calculând unghiul şi viteza
impactului, am ajuns la concluzia că aveam de a face cu
situaţia clasică; cineva a deschis uşa maşinii sale mai
mult decât i-ar fi permis crăcana unghiului de siguranţă.
Şi ne-a lovit în plin, lăsând în urmă această cumplită
plagă deschisă.
Ideea acestui articol a apărut trei secunde mai
târziu, când lângă noi s-a iţit o altă victimă, un tip care
ieşise la fumat şi care se jura că păţise acelaşi lucru, cu
o oră înaintea noastră. Cum stătea el şi trăgea nicotinăn piept la aer curat, a parcat una exact lângă Honda lui
Accord nouă, deşi parcarea era goală, şi a deschis uşa
laaaarg, să intre soarele-n viaţa ei. Doar că, astfel, a
băgat coşmarul în viaţa lui. Colegul nostru de suferinţă
a emis şi morala: „Niciodată să nu-ţi cumperi maşină
nouă în Canada, e un blestem”.
În Europa - particularizând, în România - optimismul devoratorului de lucru nou e în măsură să apere
maşina de duhurile rele. Altfel nu-mi explic setea de
miros de ţiplă şi de piele nouă, respectiv vinilin la prima
mână. Canadianul, însă, a depăşit faza în care se lăsa
sedus de sigilii. Preferă un cont sănătos şi-o maşină cu
pistrui şi mici troncănituri. Recompensa acestei abdicări
de la principii e că, indiferent de câte ori vreun parcagiu
capiu le înţeapă tabla, incidentul nu produce înjurături
nereciclabile.
SIMONA CATRINA
Jurnalul Românesc (Toronto)

Premiera noului Kangoo în România

Spaţiul interior lărgit permite acum şi încărcarea
unui europalet. Siguranţa constituie încă un capitol la care
Kangoo părăseşte condiţia segmentului îndreptându-se în
direcţia automobilelor, în linie cu standardele Renault. ESP,
ABS, EBA, Isofix, pana la 6 airbaguri, pretensionarea sunt
termeni care alăturaţi astfel constituie o premieră a categoriei.
Noul Kangoo dispune de inovaţiile în calitate dezvoltate pentru ultima generaţie Laguna. Peste 3,5 milioane
de kilometri s-au parcurs în teste, de două ori mai mult
decât pentru precedentul Kangoo.

Nadia revine la Montreal!
Interviu
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RĂZVAN IONAŞCU
Libertatea

1976. O fetiţă din România, cu
părul prins în două codiţe uimea lumea la
Olimpiada de la Montreal. Nadia
Comăneci. Un nume de legendă. Un nume
care a făcut istorie. Un nume care a revoluţionat un sport: gimnastica. Atunci, la
doar 14 ani, fetiţa din Onesti a fost notată
de către arbitrii, pentru prima dată în istoria
acestui sport, cu nota maximă: zece. Un
zece care avea să facă rapid înconjurul
planetei. Un zece lipit ca marca de
scrisoare de numele unei românce. După
mai bine de 30 de ani de la acel moment,
Nadia, care astăzi este mămica unui băieţel
de doi ani, Dylan Paul spune că îi este dor
de oraşul în care a devenit o stea şi că va
reveni cât de curând posibil la Montreal.

Accent Montreal: Nadia, au trecut atâţia
ani de când ai concurat la Montreal, oraş în
care ai revoluţionat gimnastica mondială
prin evoluţiile tale de excepție. Multă lume
se întreabă de ce nu ai revenit aici până
acum.

Nadia Comăneci: Nu se poate pune problema unui eventual refuz. Dimpotrivă. Îmi
doresc enorm de mult sa revăd Montrealul
şi mai ales locul în care am concurat. Nu
mai ştiu ce este acum acolo dar îmi doresc
mult să ajung cât de curând posibil. Sper ca
şi programul pe care-l am să-mi permită
acest lucru.
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AM: Ce amintire de suflet ai din Montreal
în afara concursului de gimnastică?

N.C.: Chiar dacă eram doar un copil atunci,
îmi aduc perfect aminte de emulaţia pe care
am stârnit-o în rândul oamenilor. A fost un
lucru fantastic să vezi că eşti înconjurat de
atâta lume. Plus de asta, am primit din
partea primarului orașului Montreal torţa
olimpică deoarece mi s-a spus că atunci
când se pronunță numele meu, toată lumea
se gândește imediat la Montreal. A fost ca
un gest de respect şi de apreciere din partea
lor să îmi ofere această torţă olimpică.
AM: Ştiai că după momentul tău de excepţie, foarte multe femei care locuiesc în
Montreal şi-au botezat fetiţele cu numele
tău?
N.C.: A, da? Nu am știut acest lucru. Pentru
mine înseamnă foarte mult. Este un lucru
foarte emoţionant să auzi că multe persoane au dorit să-şi asocieze numele copiilor cu numele tău.
AM: Vei reveni la Montreal împreună cu
soţul tău, Bart Conner şi cu fiul vostru,
Dylan Paul?

N.C.: Cu siguranţă! Aş vrea să merg cu
Dylan în acel loc de la fostul stadion
olimpic unde am înţeles că există câteva
însemne cu numele meu.
AM: Te vei muta în România aşa cum s-a
spus în presă?
N. C. : Mi-am construit o casă, dar asta nu
înseamnă că voi sta mereu în România. Intenţionez însă să petrec mai mult timp cu
Bart şi cu cel mic alături de mama şi de
fratele meu.

TRA NSI LVA NIA
DELI

806 Curé-Labelle
Chomedey, Laval, H7V 2V3
Tel: (450) 681-9551

Semipreparate ºi specialitãþi româneºti
mici •icre •sarmale •zacuscã •vinete •cârnãciori olteneºti •slãninã
•tobã •debreceni •caltaboºi cârnaþi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!

www.inalco.com
6555, boulevard Métropolitain Est
Bureau 403
Saint-Léonard (Québec) H1P 3H3
Tél. : 514 324-3811, poste 226
Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com

Acoperişuri-TOITURE PERFECTION

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
ASPHALTE ET GRAVIER
TRAVAIL
REPARATION
GARANTI
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES
RESIDENTIEL www.toituresperfection.com
INDUSTRIEL
ESTIMATION GRATUITE
COMMERCIAL
A DOMICILE
R.B.Q. 8321-2928-56

Contactaţi DANIEL tel 514-573-0092

P7448G

Nadia Comăneci, cea mai valoroasă
gimnastă a tuturor timpurilor a declarat pentru ACCENT Montreal că îi
este tare dor de oraşul în care a primit
prima notă de zece din istoria unui
sport pe care ea l-a făcut cunoscut în
întreaga lume.

Vineri 30 mai 2008
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Miss Diaspora
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Miss Diaspora Canada la cea de-a 4-a ediţie

Concursul Miss Diaspora Canada a devenit deja
o tradiţie, nu numai în Montreal, dar şi în alte oraşe ale
Canadei.
Demarată în anul 2005, competiţia face parte din
„reţeaua” internaţională a competiţiei Miss Diaspora care
se desfăşoară în aproximativ 22 de ţări. Competiţia finală
are loc în fiecare an la Mangalia în timpul verii, fiind leitmotivul celui mai mare festival de muzică din România,
intitulat Callatis.
În fiecare an, săptămâna festivalului este transmisă în direct de televiziunea naţională, sau mai nou de
postul Antena 1.
Miss Diaspora Canada nu este însă numai un concurs de frumuseţe, ci şi un spectacol complet, cu muzică,

Vineri 30 mai 2008

umor şi dans. Anul 2008 va avea ca invitat special binecunoscuta trupă Krypton. În plus, aşa cum v-aţi obişnuit
deja, spectacolul vă rezervă multe alte surprize.
Tinerele care doresc să trăiască emoţiile concursului, o pot face înscriindu-se pe site-ul internet din Canada:
www.missdiaspora.ca, unde pot de altfel găsi o multitudine
de informaţii. Probele de concurs vor pune în evidenţă atât
personalitatea cât şi calităţile fizice ale concurentelor. În
fiecare an, fetele de la Miss au reprezentat diverse colţuri
ale Canadei, Montreal, Ottawa, Toronto, Kitchener.
Câştigătoarea din Canada va beneficia de un bilet
de avion gratuit Canada-România dus-întors pentru a participa la marea finală a festivalului Callatis din Mangalia.
Partenerii din România vor asigura toate cheltuielile legate

de participarea la această competiţie a frumuseţilor de origine română din întreaga lume.
Condiţiile de paricipare sunt:
- vârsta între 16 - 23 de ani
- cel puţin unul dintre părinţi să fie de origine română
- domiciliul stabil, cu forme legale, în străinatate
- să nu fie sau să nu fi fost căsătorită

Întâlnirea cu frumuseţea şi muzica va avea loc sâmbătă 28
iunie la ora 19:30 la Sala Le Plateau, 3700 Calixa-Lavallée,
Montreal, H2L 3A8.
Pentru informaţii şi bilete:
514-961-9091 sau 514-344-0501
www.missdiaspora.ca
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Marile concerne auto aleargă după
România

Având în vedere posibilitatea de a investi în
România după ‘90 şi totodată cunoscându-se potenţialul
pe care aceasta îl oferă în domeniul construcţiilor de autovehicule, câteva din cele mai de seamă concerne au
investit şi în România. Dacă la început a fost Daewoo
iar mai apoi Renault şi Ford, iată că şi Mercedes, Mitsubishi şi Volkswagen vor să se integreze ca producători
în economia românească. Firma Mercedes probabil că
va avea locaţia la Timişoara, celelalte urmând să-şi stabilească amplasamentul în viitorul apropiat. Primul ministru Călin Popescu Tăriceanu a dezminţit zvonul cum
că Mitsubishi ar vrea să investească în fabrica de autoturisme ARO de la Cîmpulung. Cei de la Volkswagen
vor să fabrice în România autoturismul marca Audi,
cunoscut fiind faptul că în Ungaria aceştia fabrică deja
modelul A3 Cabrio.

Românii sunt atraşi de Aquaticum din
Debreţin

Aquaticum din localitatea Debreţin
(Ungaria) atrage tot
mai mulţi turişti
din
vestul
României. Acest
punct de atracţie a
fost construit în
mijlocul unei importante rezervaţii
naturale şi se află doar la 60 de km distanţă faţă de
Oradea. Aquaticum oferă atracţii de tot felul, ca de
exemplu Băile Mediteraneene, care oferă bazine cu
hidromasaj, topogane cu apă, pereţi pentru căţărat şi mai
ales piscine pentru copii cu diverse jocuri. De menţionat
este faptul că pe lângă mediul ambiant foarte plăcut,
bazinele fiind înconjurate de palmieri şi plante exotice,
aici mai găsim şi saună, un centru de masaj şi un restaurant cu specific mediteraneean. Ce este interesant este
faptul că turistul primeşte la intrarea în complex un dispozitiv electronic care se pune pe mână şi care înregistrează toate serviciile de care acesta a beneficiat. Plata
se face numai la ieşire, turiştii români având o reducere
substanţială de circa 40%, costul biletului ajungând astfel la 21 lei (aproximativ 10$ CAD) pentru 2 ore de dis-

Fapt divers

tracţie. Pachetul Aquaticum Beauty Weekend costă 199
euro de persoană şi include 2 nopţi de cazare, masă plus
acces nelimitat la toate facilităţile complexului.

Românii sparg piaţa imobiliară din
Ungaria

Datorită faptului
că în Ungaria
preţurile caselor
sunt cu mult mai
mici decât în
România, foarte
mulţi români din
vestul ţării şi nu
numai au început
să-şi
cumpere case în
ţara vecină. În
localitatea Battonya de exemplu, peste 350 de familii de
români şi-au cumpărat locuinţe.
Dacă până nu de mult cumpărătorii erau din vestul ţării,
acum sunt şi din Iaşi sau Constanţa. În general, aceştia
fac naveta între serviciul din România şi domiciliul din
Ungaria dar sunt şi persoane care s-au stabilit definitiv,
muncind pe teritoriul maghiar.
Preţurile caselor aproape s-au dublat, variind între
20.000 şi 70.000 de euro, mai ales la cele din lemn, tip
vilă, făcute în România şi apoi transportate în Ungaria.
Cu toate aceste majorări, o casă din cărămidă în vecinătatea oraşului, cu 3 camere, garaj, dependinţe, încălzire
cu gaz, curte şi grădină , valorează circa 45.000 de euro.

Cele mai paşnice state din lume

Institutul pentru Economie şi Pace din Australia
împreună cu Economist Inteligence Unit din Marea Britanie au realizat un studiu privind cele mai paşnice state
din lume. Studiul s-a bazat pe mai multe criterii, precum
relaţiile cu vecinii, vânzările de armament, participarea
cu trupe la diverse operaţiuni militare dar şi rata criminalităţii şi riscul terorist. Pe ultimul loc se situează
Irakul, China este pe locul 67, SUA pe 97 iar Rusia pe
131. România se află pe locul 24 după Ungaria, Cehia,
Slovacia dar înaintea Spaniei, Italiei, Franţei. La coada
clasamentului se mai află ţări ca Liban, Ciad, Afganistan
şi Coreea de Nord. Pe primul loc, ca cea mai paşnică ţară
din lume, se află Islanda.
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Noutăţi pe piaţa muncii din Olanda

Politicienii olandezi s-au gândit că pentru ca
prostituatele să-şi poată practica meseria, acestea vor trebui să obţină o licenţă. Prin introducerea licenţei respective se urmăreşe un control mai riguros al acestei
activităţi, precum şi a traficul ilicit de persoane. Ca şi
taxiurile, persoanele care practică prostituţia vor putea
obţine licenţa de la companiile care au profil în acest
domeniu sau ca prestatoare autonome de servicii sexuale.

Minunile festivalului de film de la
Cannes

Pe renumitul
covor roşu unde
p ă ş e s c
celebrităţile din
lumea filmului
şi nu numai,
Victoria Hervey, clientă a
paginilor mondene
internaţionale,
a
păşit îmbrăcată
într-o rochie al
cărei design i-a
uimit pe toţi
participanţii la
eveniment. Despicătura
rochiei - dacă
se poate numi
aşa - pornind de
sub sâni a făcut
ca priveliştea
lăsată de lenjeria intimă a doamnei să fie foarte bine admirată. Desigur,
ea nu a fost singura vedetă care a uimit publicul prin vestimentaţie. Au mai fost şi actriţa Phoebe Price care a
purta o rochie animal print, precum şi Aishwarya Rai, o
adevărată apariţie într-o rochie roşie cu un decolteu
foarte adânc.
Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARA
octaviansecara@accentmontreal.com

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

www.wawelpatisserie.com

Angajăm: brutari, patisier, vânzător, funcţionar. Tel: 514-524-3348
patisseriewawel@videotron.ca

2543-A rue Ontario Est
(Metro Frontenac)
Montréal, H2K 1W5
Tel: 514-524-3348

1413, rue Saint-Marc
(Ste Catherine - Centre Ville)
Montréal, H3H 2G4
Tel: 514-938-8388

7401 Boul. Newman
(exterior Centre Super C)
Lasalle
Tel: 514-315-7793
3638 Rue Queen
Rawdon, Qc
Tel: 450-834-1161
4524 Bélanger Est
(Colţ 30-ieme Ave)
Tel: 514-374-6395

5499, Sherbrooke Ouest
(Colţ Girouard)
Montréal, H4A 1W1
Tel: 514-483-1042

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

Scurt istoric al Casei
Populare ucrainiene
Desjardins din Montreal
Casei Populare Ucrainiene Desjardins, o instituţie financiară cu
profil unic, apărută pe piaţă ca urmare a fuziunii celor trei case populare şi uniuni de credit deja
existente: Mazeppa, Narodna şi
National.

Prima uniune de credit
ucraineană din Montreal a fost înfiinţată înaintea celui de-al doilea
război mondial; ea a funcţionat în
catedrala St-Sophie de pe stada
Lormier, însă activitatea ei a fost
întreruptă de război.
Casele Populare şi uniunile de
credit ucrainene au rădăcini adânci
în cadrul comunităţii ucrainene din
Montreal, existând, sub o formă
sau alta, încă din vremea celui deal doilea război mondial: „National Credit Union”- fondată în
1944, „Narodna Kasa” - fondată în
1952 şi „Mazeppa credit union” fondată în 1955. Toate aceste trei
instituţii financiare au stat, de-a
lungul timpului, fără întrerupere,
la dispoziţia etnicilor ucrainieni
din Montreal.
Ideea de afiliere la Desjardins a fost un proiect demarat
cu ceva vreme în urmă şi finalizat
pe 1 ianuarie 2005 prin crearea

După cel de-al doilea
război mondial, deşi împrejurările
erau dificile şi condiţiile financiare
precare, spiritul şi puterea de luptă
a fondatorilor celor trei instituţii
au fost de neînvins. Ei şi-au urmat
visul, pornind de la zero. Printre
aceşti adevăraţi eroi s-au numărat
părintele Wolodymyr, Bohdan
Panchuk, Oleh Tarnovetsky, Ivan
Telishevsky, Pavlo Grinevich,
Evstakhiy Shchepaniuk şi mulţi
alţii.
Pentru generaţia de astăzi
şi pentru cele viitoare, aceşti eroi
servesc drept modele de voinţă,
determinare şi putere de a învinge
orice obstacol pentru a-şi realiza
visul. Perseverenţa, vizi-unea şi
eforturile susţinute ale iniţiatorilor

AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

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

acestor instituţii care au deservit
timp de 60 de ani comunitatea, au
fost confirmate în 2003 şi 2005,
atunci când s-a realizat fuzionarea
celor 3 case. Au existat, aşa cum
este şi normal, reacţii de natură
emoţională, dar întotdeauna deciziile care s-au luat au ţinut cont
în primul rând de interesele membrilor. Lărgirea ofertelor de produse financiare şi moder-nizarea
tehnologiei au fost unele dintre elementele determinante pentru stabilirea direcţiei în viitor.

În prezent, clienţiiacţionari beneficiază de cele mai
moderne servicii: internet, telefon,
interconexiuni cu alte bănci, acces
la piaţa fondurilor mutuale, bonds
şi trust funds. Creditele fac
bineînţeles parte din multiplele
servicii oferite de Casa Populară
Ucrainană Desjardins. Acţionarii
pot decide prin vot direcţia pe care
o vor lua surplusurile Casei. Astfel, în 2005 peste 800,000 de
dolari au fost alocaţi diverselor organizaţii de caritate ucrainene,
şcolilor, bisericilor, asociaţiilor de
tineri, persoanelor în vârstă şi
evenimetelor culturale, precum
Festivalul Ucrainian din Montreal
sau fundaţia părintelui Josaphat.
Şi pe viitor, Kasa va deservi la fel
de bine numeroşii săi membrii.

Fără reclamă nu
sunteţi vizibili!
Contactaţi-ne la:
514-690-8831

pub@accentmontreal.com
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SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

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

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

George Rusu

email: mediator@videotron.ca
www.mediatorcanada.com

7632, 15 Avenue, Montreal

situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
L-M
J-V
S

Orar

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

preparate pe cãrbuni de lemn

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

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

Pe scurt
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Stiinta si tehnica

COMPUTERUL NR. 1 ÎN LUME ESTE DE 100,000 MAI
PUTERNIC DECÂT PC-ul DE ACASĂ

Topul celor mai puternice cinci computere din lume are
următoarea configuraţie:
1) Blue Gene/L,
Lawrence Livermore
National Laboratory,
California (280,6 teraflopi şi 131.072 procesoare);
2) Jaguar, Oak Ridge
National Laboratory,
Tennessee (101,7 teraflopi şi 11.706 procesoare);
3) Red Storm, Sandia National Laboratories, USA (101,4
teraflopi şi 26.544 procesoare);
4) BGW Blue Gene, IBM Thomas J. Watson Research
Center, New York (91,29 teraflopi şi 40.960 procesoare);
5) New York Blue, Stony Brook/BNL, New York Center
for Computational Sciences, New York (82,161 teraflopi
şi 36.864 procesoare).

PESTE O TREIME DIN ALBINELE DIN SUA DISPĂRUTE

Bilanţul dispariţiei misterioase a albinelor din SUA a
atins un nivel catastrofal, lucru confirmat
de Inspecţia Apicolă
din SUA (AIA).
Potrivit acestui organism, citat de AP,
36 % dintre stupii cultivaţi în scop comercial în America sunt
depopulaţi. Cercetătorii nu au găsit încă o
explicaţie plauzibilă a fenomenului, constatat începând
din 2007 şi prezentat de presa din toată lumea. Despre
29% din albinele moarte se ştie că sufereau de aşa-numitul „sindrom al părăsirii stupului”, similar sinuciderii
prin dezagregarea comunităţii. Încă neelucidat complet,
fenomenul nu explică dispariţia restului de 71% dintre
albine. Supoziţiile savanţilor includ diverse boli necunoscute, efectele pesticidelor şi chiar radiaţiile de la
telefonia mobilă.

FINGERWHISPER SAU TELEFONUL DEGET

Cu FingerWhisper dacă vă băgați degetul în ureche
puteţi vorbi la telefon. Purtat la mână ca un ceas, terminalul proiectat de firma NTT DoCoMo Yokosuka R&D
Center convertește vocea în vibrații şi le canalizează prin
oasele mâinii până în vârful degetului. Băgând degetul în
ureche, vibrațiile se transformă în voce.

accentmontreal.com
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EXPLORAREA SPAŢIULUI

Viaţa e de căutat acolo unde este apă

După o călătorie prin spaţiu de peste 680 de milioane de kilometri, sonda
spaţială Phoenix s-a instalat cu succes pe Marte. Lansată pe 4 august
2007 de la NASA, Phoenix măsoară 5 m lungime (cu cele două antene
solare desfăşurate), cântăreşte 350 kg, din care 55 reprezintă greutatea
instrumentelor ştiinţifice, şi a costat 420 de milioane de dolari US.
Sonda americană are ca misiune studierea gheţii din permafrostul arctic al Planetei Roşii şi indicii chimici ai unor posibile forme de
viaţă primitivă. Phoenix urmează să desfăşoare un braţ articulat de 2,35
metri, capabil să sape la o adâncime de 1 m. Oamenii de ştiinţă speră că
robotul va găsi gheaţă. Ei sunt în prezent de acord cu privire la posibilitatea ca Marte, a cărei formare datează ca şi în cazul Terrei de circa 4,6
miliarde de ani, să fi fost, la un moment dat, foarte umedă.
Phoenix este primul vehicul uman care s-a plasat în câmpia arctică numită Vastitas Borealis, situată la o latitudine corespunzătoare nordului regiunii Alaska pe suprafaţa terestră. Din punct de vedere istoric,
doar 45% dintre tentativele de instalare pe planeta vecină au reuşit. În
2002, Mars Odyssey a detectat vaste cantităţi de hidrogen la suprafaţa planetei, confirmând faptul că aceasta, mai ales în
regiunile polare, este acoperită de gheaţă. Alţi doi roboţi americani, Opportunity şi Spirit, care continuă de trei ani să exploreze
suprafaţa
marţiană de la ecuator,
au descoperit indici ai
prezenţei apei în trecutul planetei.
Phoenix, a cărei durată
de funcţionare a fost
concepută pentru trei
luni, transmite deja
imagini video de pe
Marte.

EXPANSIUNEA TEHNOLOGICĂ

DESCOPERIRE MEDICALĂ

Unul dintre cei mai mari futurişti, Dr. Ray Kurzweil, O nouă genă care provoacă obezitatea
dezvăluie
În jurul anilor 2020, nanoboţi cu dimensiunea nu mai mare
decât a celulelor noastre sanguine, vor permite reproiectarea
radicală a aproape oricărui organism sau parte a corpului
nostru. Inclusiv creierul!
Viitorul va aparţine nanotehnologiilor şi noilor roboţi pe care
acestea ni-i vor pune la dispoziţie: nano-boţii. Aceștia vor
amplifica performanţa organelor noastre şi, în final, vor fi
în măsura să li se substituie. Cu alte cuvinte, biotehnologia
actuală va fi continuată de nanotehnologie. Şi totul va fi încununat de completarea programului de reverse engineering
a creierului uman, ceea ce va face ca în jurul anilor 2030 să
putem asista la fuziunea dintre inteligenţa non-biologică şi
cea a creierelor umane.
Până în 2040, circuitele electronice vor avea dimensiuni moleculare. Miliarde de nanoboţi vor circula pe
căile noastre nervoase, comunicând între ei şi cu neuronii
„adevărați”, conectându-ne, după nevoie, la Internet. Scufundarea în realitatea virtuală se va putea atunci efectua
complet, semnalele nanoboţilor înlocuindu-le pe cele ale organelor de simţ.
Pentru 2050 se estimează că partea non-biologică a
inteligenţei noastre va deveni mult mai mare decât cea biologică. Nu vă vine să credeţi? Dar cine oare se gândea acum
câteva decenii la evoluţia computerelor, la faptul că doar pe
parcursul unei vieţi de om acestea au părăsit rând pe rând
spaţiale special proiectate pentru a încăpea în ele şi apoi
mesele noastre de lucru? Estimarea este că nivelul nostru
non-biologic în următoarea sută de ani va atinge peste 99%!
Iar în 2060, cu 1000$ veţi putea cumpăra un computer de un
miliard de ori mai inteligent decât toţi oamenii de pe Pământ.

Într-un Quebec plin de accente

Oamenii de ştiinţă au
identificat o a doua
genă care provoacă
obezitatea. Este vorba
de o genă foarte
frecventă ce poate fi
găsită în bagajul ADN a
unei treimi din populaţia lumii. Această
nouă genă, alături de
gena FTO descoperită
anul trecut, este responsabilă pentru lupta constantă a
unora dintre noi cu kilogramele în plus. „Astfel de variaţii
genetice ne ajută să înţelegem mai bine de ce pentru unii
oameni este atât de dificil să păstreze o greutate normală",
a explicat Dr. Innes Barroso, membră a echipei de cercetători care a făcut această descoperire.
Identificarea condiţiilor genetice care predispun
la obezitate poate deschide noi căi spre tratamente mai eficiente împotriva acestei afecţiuni şi poate ajuta în combaterea unor prejudecăţi vizavi de persoanele obeze.
Descoperirea este rezultatul colaborării a 77 de
instituţii de cercetare din şase ţări, printre care şi Marea
Britanie. În cadrul acestui studiu, oamenii de ştiinţă au
analizat ADN-ul a 90,000 de indivizi diferiţi.
Rubrică realizatră de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com

face diferenţa

Stiati ca...?
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Despre corpul uman

■ Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări
pentru apariţia unui rid permanent deasupra
sprâncenelor.
■ În medie, unui om îi cad circa 56 de fire de păr pe
zi.
■ Prima operaţie de apendicită a fost făcută în anul
1736 regelui George al II-lea al Angliei.
■ Purtarea unei căşti audio timp de o oră face să
crească numărul de bacterii din ureche cu 700%.
■ Ca şi amprentele digitale, amprenta limbii este

diferită la fiecare persoană.
■ Datorita fibrelor de keratină, firul de păr este mai
puternic decat aluminiul şi poate susţine o greutate
de 50-100g.
■ La aproximativ fiecare şapte ani, corpul dumneavoastră înlocuieşte echivalentul a aproximativ
un nou schelet.
■ Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani
mai mult decat cei stângaci.

■ Rădăcina şi frunzele de cicoare scad glicemia,
deoarece transformă zahărurile în glicogen şi îl depozitează în ficat. Beţi zilnic două căni de infuzie,
două linguriţe la o cană de apă clocotită. Şi tratamentul homeopat vă ajută să menţineţi glicemia la valori
normale.

de a filtra lichidele, eliminând toxinele acumulate în
organism. Uneori este suficient să mărim cantitatea
de apă băută zilnic până la doi litri pentru a vedea
cearcănele dispărând. Luaţi 30 de picături de tinctură
de mesteacan dimineaţa şi tot atâtea de tinctură de
păpădie seara, în puţină apă. Puteţi de asemenea să
zdrobiţi uşor o frunză de andive şi să o aplicat pe ochi
timp de zece minute. Sau să fierbeţi un pumn de albăstrele în jumătate de litru de apă timp de cinci
minute, filtrând decoctul şi punând zilnic comprese
pe ochi.

Naturiste

■ Majoritatea cremelor de corp anticelulită folosesc
ca ingredient de bază cafeina. Putem să amestecăm
zaţ de cafea cu ulei de măsline şi vom obţine o pastă
la fel de eficientă ca oricare altă loţiune din comerţ.
Masaţi acest amestec pe zonele afectate, apoi clătiţivă bine.

■ În timpul verii, persoanele care nu pot consuma cei
doi litri de apă obligatorii trebuie să privilegieze în alimentaţie castravetele, leguma ce conţine 90% apă.
Femeile îşi pot hidrata tenul uscat şi lipsit de strălucire cu o mască alcatuită din argilă amestecată cu suc
de castraveţi.
■ Uleiul de floarea-soarelui, presat la rece, este recomandat persoanelor care au colesterolul mărit şi
ateroscleroză. Luaţi o lingură pe stomacul gol,
dimineaţa, şi nu veţi mai avea probleme nici cu constipaţia.

■ Tăiaţi o felie de cinci milimetri grosime dintr-o
roţie cireaşă. Fixaţi-o pe o bătătură cu un bandaj
destul de strâns, dar fără a o zdrobi, şi lăsaţi-o toată
noaptea. A doua zi bătătura se desprinde cu tot cu
rădăcină.
■ Puţină lume ştie că cearcanele sunt provocate de
proasta funcţionare a rinichilor. Rolul acestora este

■ Un bun calmant nervos este ceaiul de hamei.
Acesta se prepară dintr-o linguriţă şi jumătate de
conuri la 2,000 ml de apă clocotită. Se bea fracţionat
de trei ori pe zi. Dacă vreţi să îl folosiţi ca somnifer,
fierbeţi o linguriţă de plante în 200 ml apă clocotită
şi beţi seara la culcare.
■ Zilnic, o infuzie călduţă cu busuic după fiecare
masă vă ajută să scăpaţi de balonări intestinale, infecţii urinare, dureri de cap, gripă, diaree În plus, reduce stările de vomă, combate retenţia de apă şi
creşte pofta de mâncare.

■ Rozmarinul protejează mucoasa stomacală eliminând arsurile (pirozisul) care apar la consumul alimentelor iritante. Infuzia de rozmarin luptă contra
durerilor abdominale şi a bufeurilor menopauzei.
Frunzele fierte în vin sunt indicate în reumatismul articular şi nevralgii. Are, de asemenea, proprietăţi cicatrizante contra rănilor. Puneţi la topit 20 grame de
unt sau două linguri de ulei şi adăugaţi 10 grame de
frunze de rozmarin, amestecând timp de cinci
minute. Folosiţi unguentul obţinut pentru masarea
părţilor dureroase.

Construcţii

■ Doar una din cele 7 minuni ale lumii a rezistat până
în ziua de azi: Marea Piramidă din Giza. Celelalte 6
sunt: Grădinile suspendate din Babylon, Statuia lui
Zeus din Grecia, templul lui Artemis, Mausoleum din
Halicarnassus, Coloseum – Rhodos şi farul din
Alexandria.

oraşului, între anii 292-280 î.e.n., pentru a cinsti victoria lor asupra lui Demetrios Poliorketes. Statuia a
dispărut în anul 224 î.e.n., în urma unui cutremur.
Din descriere, rezultă că avea o înălţime de 32 m.

■ Colosul din Rhodos a fost o statuie uriaşă din
bronz, reprezentând pe Helios, zeul soarelui. Ea a
fost realizată de sculptorul Chars din Lindos şi a fost
înălţată la intrarea în portul Rhodos de locuitorii

■ După lege, autostrăzile interstatatle din SUA trebuie să aiba 2 km de drum drept la fiecare 10 km ca
să poată fi folosite pentru aterizarea avioanelor în caz
de urgenţă sau război.

■ Piramida lui Keops avea, la început, 146 m
(azi:138 m) înălţime. Feţele piramidei erau placate
cu plăci şlefuite din granit. A fost construită între anii
3000-2500 î.e.n.

■ Renumita Boca della Verita se află în prima biserică construită în Roma, pe peretele uneia din intrări.
Biserica este simplă şi nu are icoane, însă este renumita pentru turla cu clopote. Legenda spune că cel
care minte şi introduce mâna în Boca della Verita va
rămane fără ea.
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Cosmetice
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■ Mierea este unul dintre cele mai folosite ingrediente în măştile cosmetice. Pentru regenerarea tenului, se recomandă următoarea mască: se
amestecă două linguri de miere, două de brânză, un galbenuş de ou şi
sucul unei lămâi mai mici. Se aplică pe ten timp de 30 minute, iar apoi
se clăteşte cu apă caldă.
■ Folosiţi săptămânal o mască cosmetică alcatuită dintr-un gălbenuş de
ou în care aţi pus o fiolă de lăptişor de matcă. Clătiţi-vă cu apă minerală
după 20 de minute şi veţi avea un ten neted şi luminos.

■ Dacă vă cade părul în exces (50-100 de fire zilnic este normal),
folosiţi o mască de păr alcătuită dintr-o ceaşcă de coniac, o sticluţă de
vitamina A uleioasă şi o lingură de ulei de ricin. Masaţi-vă bine părul
şi lăsaţi-o până a doua zi. Clătiţi-vă cu apă minerala în care aţi stors o
jumătate de lămâie.
■ Argila este des folosita în tratamentele cosmetice. Argila roşie
tonifică pielea. Argila roz ajută pielea sensibilă, uscată şi ternă. Argila
albă înlătură impurităţile de pe tenurile foarte sensibile. Argila verde
amestecată cu lapte hrăneşte pielea feţei, impiedicând formarea
ridurilor.

■ Uleiul de măsline ne ajută să avem pielea strălucitoare şi suplă. Practic, acesta curăţa şi înmoaie pielea, o hidratează şi o regenerează.
Masajul feţei seara, după demachiere, timp de trei săptămâni va avea
ca rezultat o piele mai tânără, mai fină şi un chip mai luminos.

■ Crăpăturile mâinilor dispar după câteva zile dacă se freacă cu o jumătate de lămâie, se lasă circa 20 de minute să se usuce, se spală cu apă
călduţă, se usucă şi se ung cu cremă de gălbenele.
■ Pentru revigorarea genelor, acestea se pot fricţiona cu ulei de ricin o
dată pe săptămână.

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.

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 Allee St. Hubert, Qc. J4T2S8
(450)4438492
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FFN - Formaţia Fără Nume lansează un nou album în
Toronto
O mică istorie FFN ar începe cu
anul 1971. Formaţia s-a înfiinţat la Club A,
clubul arhitecturii. Fiecare membru provenea de fapt de la alte trupe cunoscute devenind astfel un „supergrup”. A fost o
coincidenţă fericită, poate şi pentru faptul
că era o modă la începutul anilor '70 în
lume. Membrii iniţiali au fost: Cristi
Madolciu - solist vocal, chitară, percuţie
(venind de la Sferă şi Dynacord), Florin
Dumitru - baterie (Modern Grup, Phoenix
si Mondial), Doru Donciu - voce, flaut
(Coral), Radu Stoica - voce (Mondial),
Gabi Litvin - chitară solo, voce (Barzii şi
Mondial), Silviu Olaru - chitară bas (Grup
22 şi Andantino), Şerban Bolintineanu orgă (Grup 22 si Dynacord).
Primul mare concert sub numele
de FFN, de care nimeni nu auzise ca grup,
deşi individual membrii componenţi erau
cunoscuţi, este Festivalul Rock organizat de
TVR la Sala Palatului în 1973, unde FFN
a obţinut Premiul I. Prezenţi în acelaşi fes-

tival au fost Phoenix, Roşu şi Negru, Sfinx
şi Progresiv TM.
Alegerea numelui trupei a fost o
întrebare obsedantă în toate interviurile pe
care FFN-ştii le-au dat la TV, Radio şi în
presă. Erau în Clubul A şi se gândeau la fel
de fel de nume, fără să fie mulţumiţi.
Cineva dintre ei a afirmat că au rămas fără
opţiuni, iar altcineva a spus să i se zică
atunci Formaţia Fără Nume. Nu şi-au amintit niciodată cine a avut ideea, aşa încât
toţi şi-au atribuit paternitatea numelui.
Nume care ulterior s-a dovedit, ca şi trupa,

IN BLUE JEANS

un succes. Când se spunea FFN, toata
lumea întreba ce înseamnă. Şi astfel se
dădea de două ori atenţie aceluiaşi nume.
Chiar de la început din trupă au plecat Radu
Stoica şi Şerban Bolintineanu. Au rămas în
5 şi cam asta a fost formula de bază până în
1981, înainte de apariţia celui de-al 3 LP,
Un joc. Între al 2-lea LP, Zi cu zi, şi cel deal 3-lea, a mai fost o schimbare. A plecat
Doru Donciu şi a venit Marcel Năvală voce, chitară bass (Romanticii, Modern
Grup), Silviu trecând pe a doua chitară solo.
În sfarşit, al 3-lea LP a constituit încă o
schimbare. Au plecat Florin Dumitru şi
Marcel Năvală şi a venit Lucian Rusu baterie. Silviu a trecut înapoi pe chitară
bass.
Toate piesele FFN sunt compuse
de trio-ul Gabi Litvin, Silviu Olaru şi Cristi
Madolciu. Au repetat în multe locuri, dar în
marea majoritate a timpului sediul central a
fost Casa Studenţilor, apoi Club A, Universitas, 303, Moxa, Modern Club.

Momentul primului LP Zece Paşi
avea să fie definitoriu, atât pentru ceea ce
acumulaseră până la el, căt şi pentru ce va fi
venit după. Gândirea şi concepţia s-au vrut
să fie un tot în care începutul şi sfârşitul să
fie la fel. Se începea cu bine cunoscutul jingle „Happy birthday to you” intrându-se în
prima piesă Cetatea Noastră şi se termina
cu La răscruce de vânt, unde pe finalul filat
se aude muzicuţa cu acelaşi jingle. L-au intitulat Zece paşi pentru că erau de fapt paşii
lor, ai celor 5. Şi tot pentru că erau zece
paşi, discul conţinea acelaşi număr de piese,
respectiv 10. Au lucrat mult şi la partea
grafică a discului şi a etichetei. Din păcate
n-a fost să fie cum au vrut ei. Pe eticheta
creaseră un logo cu FFN, care static nu
însemna nimic. Prin mişcarea dinamică a
discului pe platan, aparea scris FFN. Electrecord-ul nu a fost de acord pentru că
marca de fabrică, „celebra” liră Electrecord,
nu se mai vedea. Au reuşit însă altceva: a
fost primul LP din România unde şi pe
etichetă era scris titlul LP-ului. Un amănunt
poate lipsit de importanţă azi însă până

atunci Electrecord-ul nu considera că şi pe
etichetă trebuie scris titlul. „Ce, nu-i de
ajuns că este scris pe mapa LP-ului”?
Aproape toate piesele de pe discurile lor au fost scrise în aşa fel încât să
poată fi şi vizualizate. În concert aveau un
ecran în fundal, iar în faţa scenei un voal.
Prin proiecţia imaginilor se crea un spaţiu
tridimensional. Filmele care se proiectau
urmăreau textele cântecelor respective.

Pentru Şase cai imaginile arătau cai
alergând. Pentru La răscruce de vânt, imaginile erau cu mare, valuri şi plajă. Pentru
Jungla, evident în imagine aparea jungla.
Pe lângă LP-urile Zece paşi, Un joc şi Zi cu
zi, FFN a mai scos două single-uri. Primul
conţinea piesele Chemare şi Îndemn, iar al
doilea Noi şi Primăvara. În afară de LP-uri
şi single-uri, au avut multe alte înregistrări
radio, care n-au văzut lumina vinilului. Relativ recent, au descoperit pe Internet din
arhiva Radiodifuziunii Române două înregistrări total inedite făcute la Radio înainte
de apariţia primului single. Uitaseră pur şi
simplu de ele. Se numesc In Blue Jeans şi
Lacrimi în ochi. Pe lângă înregistrări şi discuri au avut nenumărate concerte, apariţii
TV şi Radio. De multe ori erau cântaţi simultan, atât la TV (pre-înregistraţi), cât şi
la Radio
De ani buni de când membrii FFN
sunt pe continentul nord american, Gabi,
Silviu şi Cristi se afla în Toronto, la câteva
minute unul de celălalt, Lucian Rusu este la
Ottawa, Marcel Năvală la Philadelphia şi

din păcate, Florin Dumitru s-a stins din
viaţă acum aproape 6 ani la Los Angeles.
Cei trei care sunt împreună în Toronto, deşi
nu au cum să mai facă muzică zi de zi (lucrând în alte domenii), continuă pasiunea
muzicii în week-end-uri, când la unul când
la celălalt. Au dat concerte atât pentru comunitatea română, cât şi pentru publicul
larg în unele cluburi din Toronto.
Recent, în 2008, au finalizat noul
lor CD intitulat In Blue Jeans, titlul fiind
dat de piesa cu acelaşi nume care figurează
pe disc. Această melodie amintită mai sus a
fost înregistrată iniţial în 1973. De curând
descoperită în arhive şi nefigurând pe nici
un alt disc al lor, au recreat-o cu tehnologia
sunetului de astăzi. Albumul conţine material nou, 16 piese, din care 8 în limba
română, 6 în limba engleză şi 2 instrumentale. Materialul sonor a fost înregistrat,
mixat şi produs integral de Silviu Olaru şi
Cristian Madolciu în 2 studiouri din
Toronto, mastering-ul fiind efectuat în al
treilea studio, Silverbirch Productions. Au
mai colaborat Gabriel Litvin, Marius şi Vincenţiu Dumitrescu.

Lansarea CD-ului FFN In Blue
Jeans va avea loc la Edwards GardensToronto Botanical Gardens, Joi, 5 iunie
2008, între orele 8 - 11 PM şi se va desfăşura sub forma unui cocktail party. FFN
va prezenta discul şi va interpreta în premieră câteva piese de pe CD. Sala în care
se va desfăşura acest eveniment, Floral
Hall, are o capacitate de 350 de locuri şi din
cauza regulamentelor în caz de incendiu,
FFN-ul este nevoit să vândă bilete în avans
doar la primii 350 de doritori. Iată de ce,
dacă sunteţi interesaţi, confirmaţi şi înregistraţi-vă cât mai repede accesând
www.ffnmusic.com, la rubrica contact, şi
trimiţând confirmarea numărului de persoane la ffn@ffnmusic.com.
Evenimentul este complet non profit, costul
fiind calculat ca să acopere preţul de
închiriere al sălii şi personalul de servici
necesar (prin lege).

Clubbing & fun
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Idol Concerts pune ACCENT pe Clubbing & Fun
la Montreal

Să se facă lumină! Nu, nu lumină
într-un alt caz de corupţie sau lumină în
scandalurile ce se întâlnesc la tot pasul. Şi
nu, nu dăm nici citate biblice. Vrem lumină
de club, aşa cum ne-am obişnuit noi şi cititorii rubricii Clubbing & Fun la Montréal.
Asta pentru a ne simţi confortabil şi pentru
a putea continua ceea ce am început să
facem la un alt ziar până în luna aprilie.
Deşi etapa de tranziţie a fost foarte
scurtă, pentru echipa Idol Concerts a fost
una foarte bogată în evenimente, evenimente printre care şi Spring Beat - prima
ediţie 2008. Aici au mixat trei DJ români:
Dj Broscutza, Dj Zer07 şi Dj Răzvan Iscu,
enumeraţi după ordinea intrării lor în scenă
la un eveniment cu o afluenţă de peste 700
de persoane.
Aşa cum v-am obişnuit în trecut,
vom pune „ACCENT” pe cluburile şi locaţiile „hot” din Montréal, vom scrie despre
evenimentele organizate în oraş şi în
provincia Quebec, veţi afla de la noi despre
manifestările culturale din cadrul comunitaţii româneşti şi toate celelalte activităţi la
care noi participăm. Vă vom pregăti pe parcurs multe surprize în paginile noului ziar
şi vă vom oferi posibilitatea să fiţi alături
de noi la distracţie prin invitaţiile pe care vi
le vom pune la dispoziţie. Vom lansa o serie
de concursuri cu premii ce sperăm că vor
încuraja comunicarea dintre voi şi rubrica
noastră.
Poate mulţi dintre voi s-au întrebat, încă de anul trecut, cine este echipa
semnatară a rubricii „Clubbing & Fun la
Montreal”.
Idol Concerts Canada Inc. este o
organizaţie tânără şi dinamică cu sediul la
Montreal, care şi-a propus ca principal
obiectiv organizarea de evenimente culturale româneşti pe coasta de est a continentului nord-american. Evenimentele sub
sigla IDOL CONCERTS pe care le pregătim au concepte originale şi se bazează pe
suportul tehnic şi logistic al companiei. Ele
sunt produse de echipa Idol Concerts şi
partenerii săi. Aşadar, permiteţi-ne să ne
prezentăm :
Aurelian Axente - preşedintele Idol Concerts
Victor Călătoru - coordonator suport tehnic

Radu Bogza - coordonator promotori şi
evenimente aka. DJ Broscutza
Ioan Ionuţi aka. DJ ZER07
Răzvan Iscu aka. DJ Răzvan Iscu
Diana Călătoru - visual artist

Light ULTRA CLUB - un spot de
lumină pe Crescent Street

În căutarea luminii care ne convine am ales să mergem la Light ULTRA
CLUB - 2020 Crescent, chiar în colţ cu

De-a lungul timpului, în aceeaşi
locaţie au mai activat cluburi care nu au
avut impactul pe care l-au reuşit cei de la
Light. Cu siguranţă reţeta succesului va
rămâne secretă, dar noi am încercat să descoperim câte ceva pentru voi. În primul
rând, redecorarea clubului s-a făcut cu
multă atenţie la detalii, iar „zvonistica”
zonei spune că investiţia se ridică la peste 2
milioane de dolari. Canapelele sunt mari şi
confortabile, barurile bine garnisite, iar serviciile uimitor de rapide. Pentru locuri tre-

special datorită listei de celebritaţi din
lumea muzicii, chiar luna aceasta DJ Antoine călcând pragul clubului.
Cei de la Light sunt şi iniţiatorii
unor proiecte foarte interesante cum ar fi
BarHope, care se desfăşoară în fiecare an
pe 30 decembrie. La toate acestea se mai
adaugă şi transmisiile lui MC Mario live
din club la radio MIX96.
Este clar că, în zona în care se află,
zonă înţesată de cluburi şi destinată, prin
excelenţă, distracţiei, Light ULTRA CLUB
se detaşează de concurenţă prin ofertă şi
prin atitudinea faţă de clienţii săi: e ca un
spot de lumină înconjurat de lampaşe cu
gaz, lucru ce nu poate decât să stimuleze
concurenţa în zonă, aducând mereu un plus
clientelei.
Crescent street rămâne unul din
locurile „hot” din Montreal. E drept că
multe din celelalte locaţii vor rămâne
neschimbate întrucât profilul pe care îl au
nu le permite o schimbare; activitatea multora din zonă se axează în special pe restauraţie şi bar, unde singura atracţie este terasa
în anotimpul cald şi unde ringul de dans
este doar o opţiune.
Pentru tot ce au reuşit până acum,
şi mai ales pentru viitorul ce le stă în faţă, le
urăm şi noi: La mulţi ani!

Program special Light ULTRA CLUB
– prima aniversare 2008

23 mai: ediţie specială SWITCH - open bar
între 21h00 - 23h00
24 mai: „ANIVERSARE 1 AN de Light
ULTRA CLUB” - open bar între 21h00 23h00
Maisonneuve. În această zonă Light
ULTRA CLUB atrage clientela precum un
spot aprins atrage fluturii de noapte.
Alegerea noastă nu este întâmplătoare, pentru că Light Ultra CLUB împlineşte în 2008
un an de existenţă, aniversare ce are loc
chiar odată cu apariţia primului număr al
ziarului nostru. Prin urmare, merită să
punem „ACCENT” pe el!

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)

buie accesată lista VIP sau trebuie făcută o
rezervare în prealabil. Sonorizarea este de
foarte bună calitate şi foarte modulabilă
pentru mai multe genuri şi stiluri muzicale.
Luminile sunt dispuse cu abundenţă, dar
bine controlate, pe toată durata unei seri, indiferent de numele Dj-ului care se produce
la pupitru. Şi, vorbind despre DJi, Light
ULTRA CLUB s-a înscris foarte repede în
circuitul marilor cluburi montrealeze, în

Recomandările noastre

25 mai - dress2impress @ LA BOOM
25 mai - Redlite series 5 album launch @
OPERA
31 mai - Jay-Z tribute party @ ORCHID
Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
514-991-IDOL

• 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.

Umor
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Din jurnalul Tamarei

Astăzi mi s-a întâmplat unul dintre acele
lucruri care pot genera o reacţie la limita
dintre râs şi plâns. Tocmai îl lăsasem pe
Andrei la grădiniţă, mă aflam acum în
camera lui şi-ncercam să fac un pic de ordine. Bineînţeles că în timpul ăsta gândurile-mi zburau în toate părţile: cum ar
fi fost viaţa noastră dacă Mardare n-ar fi
decis de unul singur să caute o lume mai bună, mă gândeam
şi la bărbatul misterios care-mi trimitea în fiecare joi
dimineaţă, la birou, un buchet de trandafiri albi, şi asta de
câteva săptămâni bune, mă gândeam la Andrei şi la cum anvăţat el să meargă pe bicicletă în mai puţin de o oră. Ce
mândru ar fi fost Mardare să-l vadă! Şi-n timp ce mă gândeam eu aşa la câte şi mai câte, mi-am surprins pentru o
clipă imaginea în oglinda dulapului glisant din perete. Îmi
stă mai bine cu părul strâns în coadă, orice ar zice Laura.
Îmi scoate în evidenţă ovalul feţei şi ochii. Şi dintr-o dată
am înţeles de ce nu progresam cu ordinea. Întâi am izbucnit
în râs, apoi încet-încet în ceva ce nu mai avea nici o legătură cu râsul. Un fel de plâns fără lacrimi care-mi zguduia
umerii şi-mi lăsa plămânii fără aer. În oglindă vedeam cum
mâna mea stângă aduna piesele de lemn ale trenuleţului lui
Andrei, şinele, podurile, gările şi le punea în cutie, în timp
ce mâna mea dreaptă le scotea tacticoasă, una câte una, şi
le împrăştia pe jos. La început am luat totul ca pe o glumă.
Am încercat apoi să mă controlez. Mi-a fost imposibil.
Mâna dreapta făcea ce voia ea. Am simţit cum îmi plesneşte
capul în două de durere, cam aceeaşi senzaţie trebuie să ai,
probabil, când te izbeşte cineva cu un topor în cap, am
simţit până şi căldura sângelui inundându-mi interiorul
cutiei craniene şi m-am năpustit în bucătărie să iau un calmant. Am deschis dulăpiorul de deasupra aragazului, dar
mâna dreapă l-a închis la loc. Am scos un urlet, după părerea mea neomenesc, pentru că acum când stau să analizez
la rece îmi dau seama că nu era nimic uman în sunetul
acela, şi m-am prăbuşit în genunchi. Simţeam că nu mai
am aer, că mă sufoc, în minte-mi venea imaginea singurului
peşte pe care l-am prins în toată viaţa mea, aveam vreo şase
ani şi l-am însoţit pe tatăl meu la pescuit; nici acum nu pot
să uit cum se închidea şi se deschidea gura peştelui şi
privirea tristă din ochii lui bulbucaţi, şi mi-am deschis la
ultimul nasture de la cămaşă ca să pot respira mai bine.
Mâna mea dreaptă a închis nasturele la loc, aproape instantaneu. M-am târât cum am putut, până la telefon, pentru că,
Doi ardeleni la oraş sunt cazaţi într-un
hotel la etajul 20, iar liftul nu merge. Se
apuca ei să urce pe scări. Pe la etajul 5,
Ion către Gheorghe:
- Gheo, am să-ţi zic ceva...
- Lasă-mă-n amărăciunea mea, îmi zici
când ajungem...
După încă vreo 7 etaje, Ion:
- Gheo, trebe să-ti zic ceva...
- Lăsa-mă Ioane, îmi zici când ajungem,
acu’ lăsa-mă-n pace!
În faţa ușii, Gheorghe către Ion, gâfâind
ca o locomotivă:
- Ia zi acuma ce voiai să-mi zici.
- Am uitat cheia la recepție!
Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje,
Ion vrea să zica ceva.
- Lăsa-mă-n pace. Îmi zici jos!
Alte 7 etaje, Ion vrea să spună ceva, Gheorghe enervat îl oprește. Ajung sleiți la recepție şi Ion:
- Mă Gheo, tu chiar nu știi de glumă?

☺☺☺

în timp ce cu mâna stângă mă împingeam în faianţă ca să
înaintez, mâna dreaptă mă trăgea înapoi. Odată ajunsă la
telefon a început un adevarat război între mâinile mele.
Mărturie că n-am visat sau că nu mi-am imaginat toată
povestea asta, stau zgârieturile pe care încă le mai am pe
mâna stângă. În sfârşit am reuşit să sun la salvare, am comunicat adresa şi m-am trântit pe pat. Doctorul care a venit
mi-a aratat câteva fotografii în care erau imortalizaţi indivizi cu anumite expresii ale feţei şi mi-a cerut să spun ce
emoţii exprima fiecare. Mi-a făcut apoi o injecţie cu calciu
şi alta cu o substanţă căreia nu i-am reţinut numele. Părea
să ştie despre ce e vorba. M-a întrebat dacă am un loc de
muncă stresant şi dacă am avut „pierderi” în familie în ultimul timp. I-am zis că în afară de soţul meu Mardare, care
s-a pierdut pe undeva prin Canada, n-am mai pierdut pe nimeni altcineva. Doctorul m-a privit un pic circumspect pe
deasupra ochelarilor săi cu multe dioptrii. A zis că mai mult
ca sigur este vorba despre sindromul „mâinii străine” sau
„alien hand” - cum e cunoscut în literatura de specialitate,
şi că este în legatură directă cu Corpus Collosum, comisura
ce desparte cele două emisfere cerebrale, un fel de cablu
subţire, plin cu neuroni, ce asigură circulaţia informaţiei
între cele două emisfere. Cel puţin asta am înţeles din ceea
ce mi-a explicat doctorul. Mi-a dat o trimitere la spitalul
Gheorghe Marinescu pentru o tomografie şi o electroencefalogramă. Mi-a lăsat şi o reţetă pentru un tratament pe care
mi-a recomandat să-l încep cât mai repede. Înainte să plece
m-a întrebat dacă locuiesc singură şi mi-a scris numărul său
de celular pe o carte de vizită. „Pentru orice eventualitate”,
a zis, zâmbind cu subînţeles. Din cauza acestui zâmbet mam hotărât să nu urmez tratamentul. Analizele am să mi le
fac însă.
Am sunat-o apoi pe Laura şi i-am povestit ce mi
s-a întâmplat. A râs cu poftă şi mi-a zis că asta se datorează
cu siguranţă faptului că sunt născută în zodia Gemenilor şi
că am două personalităţi într-una singură, şi că probabil una
dintre ele s-a săturat să tot fie „îngropată” şi a ieşit la
suprafaţă. „De ce nu-l suni pe doctor? Pentru orice eventualitate.”, m-a tachinat Laura. „De ce nu-l suni tu? Deşi în
cazul tău nu ştiu dacă mai are efect vreun tratament.”
„Tamara, în altă ordine de idei, îl mai ţii minte pe Andu?”
„Andu, poetul supranumit şi „pe umeri pletele-i curg râu”?”
„El, da. Cel care mi-a dedicat o epopee în versuri pe vreo
30 de pagini, la sfârşitul clasei a X-a.”
„ Îl ţin minte, că epopeea ţi-a scris-o ca subiect la examenul

Un ardelean vine acasă mai devreme de la
câmp şi aude zgomote în dormitor. Se
duce în fugă şi-şi găsește nevasta dezbrăcata complet, întinsă pe pat, transpirată şi
gâfâind...
- Ce-i, mă nevasta, ce ai?
- Am infarct, zice ea.
Ardeleanul dă să fugă afară să cheme pe
doctor, când copilul lui de 4 ani zice:
- Tata, tata, unchiu' Gheorghe e sub pat în
pielea goală....
Ardeleanul fuge înapoi, ridică pătura şi-l
vede pe Gheorghe sub pat dezbrăcat:
- Păi bine mă nenorocitule, nevastă-mea
moare de inimă şi tu umbli ca un bezmetic
prin casa în pielea goală de-mi sperii
copilul?

☺☺☺

Doi ardeleni stau de vorbă: - Auzi, mă
Gheo, dacă eu mă culc cu nevastă-ta, cum
se zice că suntem: veri, cumnați, cuscrii?
- Mă Ioane, eu cred ca se zice că suntem
chit...

☺☺☺

de bacalaureat: „Poezie fluviu pentru stăpâna visurilor
mele, Laura” „ Era să şi rateze înscrierea la facultate din
cauza asta.” „A şi ratat-o, Tamara. A avut noroc că i-au dat
voie să mai dea o dată Bacalaureatul. Aşa a ajuns de s-a înscris la Automatică, el care vroia să dea la Filologie, pentru
că doar acolo mai rămăseseră locuri pentru admiterea din
toamnă. Ei, şi cum îţi spuneam, Andu m-a sunat să măntrebe cum o mai duc, ce mai fac, cum mai stau cu fericirea?” „Draguţ din partea lui.” „ Da, şi-n trecere mi-a zis
că scrie în continuare, că vrea să publice un volum de versuri şi că, dacă am chef, pot să-l citesc şi pe Net la
www.poezie.ro. Are pseudonimul Străinul. Şi tot el mi l-a
recomandat pe unul care scrie bine proză şi care semnează
cu pseudonimul Mardare. A zis că merită să-l citesc. Ştiu că
poate fi vorba doar de o simplă coincidenţă, dar m-am gândit să-ţi spun şi ţie, că n-ai nimic de pierdut dacă-l citeşti.
Chiar dacă nu e vorba despre Mardare al tău, tot te vei alege
cu o lectură bună. Pentru că orice se poate spune despre
Andu, numai că are gusturi proaste în ceea ce priveşte lectura, nu.”
Aşa că astăzi, după ce l-am adormit pe Andrei cu
povestea despre puricele cu opinci de fier care sare până la
cer din cauză că mănâncă tot din farfurie şi doarme după
amiaza, am deschis calculatorul şi-am intrat pe Internet.

- va urma -

Vreţi să revedeţi Camera
ascunsă cu Viorel Gaiţă?

Vă e dor de Dialogurile sale politice?

Nu ştiţi cum e cu nivelul erecţiei în România, nu v-aţi lămurit în legătură cu
menopauza de lucru şi nu ştiţi ce acte
sexuale trebuie să mai anexaţi la dosarul
de pensie?

www.youtube.com/user/ghicimai

Într-un compartiment de tren, un oltean şi
un ardelean. La un moment dat, ardeleanul scoate o litră de palincă, slănina,
pita, sfărâmă o ceapă şi începe să
mănânce, trăgând din când în când şi din
palincă. Olteanului i se face de o dușcă,
dar cum să intre în vorbă? La un moment
dat, văzând că țuica e pe terminate, își ia
inima-n dinți şi se apropie de ardelean:
- Mă cheamă Radu!
- Apăi, no, dacă te cheamă, du-te...

☺☺☺

Un oltean şi un moldovean:
Olteanu' (cântând): Mo' făcut mama oltean măăăăăăăăi
Moldoveanu', hâtru, ii zice: Da' ce voiai să
te facă, ministru?

☺☺☺

Vizitaţi

Un oltean, inginer agronom, școlit la București şi în străinătate, se destăinuie reporterului de la TV cu mult năduf în glas:

- Anul trecut am semănat varza pe 5
hectare dar au mâncat-o omizile. Anul
acesta am semănat 10 hectare şi iar au
mâncat-o omizile!
- Şi ce măsuri ați luat? întreabă reporterul
TV.
- Anul viitor o să punem varza pe 20 de
hectare. Să se sature blestematele!

☺☺☺

Un moldovean pieton în Cluj se plimba
împreună cu un prieten, când trece o
mașina şi-l stropește de sus până jos.
Bineînțeles, mașina demarează în trombă.
Moldoveanul, supărat foc: D-apăi la noi
nu se-ntâmpla așa ceva. Daca te stropește
o mașinî pi stradî, șoferul se dă jos, își
cere scuzi, te invită la el acasă, îți usucă
hainele, îți dă ceva de băut...
Clujeanul: Ţi s-a-ntâmplat ție așa ceva?
Moldoveanul: Mie nu, nevesti-mii.

☺☺☺

21

Modeling si frumusete

Pe pista de lansare

În sfârşit a venit vremea caldă şi pe la noi, gata cu
nămeţii de zăpadă, gata cu ploile abundente, soarele
le-a luat locul! Şi cum un astfel de eveniment trebuie
sărbătorit cu mare fast, ce altceva ar fi mai potrivit
decât înfiinţarea ziarului Accent! Deşi este un concept
nou, nu se putea să înlăturăm îndrăgita rubrică „Pe
pista de lansare!”, o rubrică dedicată exclusiv fetelor
frumoase şi inteligente! Domnişoara care vă va
delecta privirile în această ediţie se numeşte Hella
Milich, are 19 ani şi este exemplul viu de femeie perfectă! Frumoasă, cu dimensiuni de model, haioasă si
foarte deşteaptă! Deja, după câteva minute de convorbire cu ea realizezi că fata ştie ce vrea de la viaţă!
S-a stabilit în Canada acum 8 ani împreună cu

părinţii şi fratele ei. S-a integrat uşor, şi-a făcut o
mulţime de prieteni şi îi place la nebunie aici. Acum
studiază la colegiul Bois-de-Boulogne, unde se
pregăteşte să devină asistentă. Întrebată de ce a ales
această meserie şi nu una de model de exemplu, Hella
ne-a relatat o mică anecdotă de când avea doar vreo 7
anişori. Aşadar, în urma unui accident, a ajuns la spital, unde a fost tratată cu multă grijă şi compasiune
de către asistente. Tocmai această întâmplare a determinat-o pe Hella să aleagă o carieră în asistenţă medicală, cu o specializare în chirurgie. Dacă stai şi te
gândeşti, şi Nicoleta Luciu tot asistentă era până să
fie descoperită de un producător. Sincer, nu ne-ar
mira să auzim că peste câţiva ani Hella Milich a ajuns
vreo actriţă celebră sau vreun model de succes.
Deşi pare greu de crezut, Hella nu s-a axat niciodată spre o carieră in modeling, deoarece şcoala i-a
ocupat mai tot timpul şi în plus se consideră foarte
timidă. Nu e genul de persoană care să-şi piardă noptile prin cluburi, ci mai degrabă ar ieşi la o terasă cu
câţiva prieteni. În viziunea ei, familia, prietenii şi
şcoala sunt cele mai importante.
Deşi acum are o altă viaţă aici, în Canada, câteodată
o mai năpădesc amintirile năstruşniciilor pe care le
făcea în România. Dacă ar putea da timpul înapoi, cu
siguranţă ar face-o numai şi numai pentru acele zile
însorite, petrecute la bunici. Jocuri, râsete şi copii
voioşi, aşa îşi caracterizează ea copilăria în România.
Le apreciază pe Jessica Alba şi Catherine ZetaJones, iar dacă ar fi americancă, ar vota-o cu siguranţă
pe Hillary Clinton. Cine ştie, nu ne-ar mira deloc dacă
într-un viitor apropiat am vedea-o pe Hella pe covorul
roşu, alături de actriţele ei preferate!

Rubrică realizată de SORINA MACRIŞOIU
info@accentmontreal.com
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Dr. CLAUDIA BURACU COCÎRLAN
DMD
CHIRURGIEN DENTISTE
DENTAL SURGEON

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

SODHAC

Închiriem locuinţe
în zona
Côte-Des-Neiges

Bun venit
comunităţii române!

SODHAC
5530, avenue Victoria, ap. 1, Montréal, Quebéc, H3W 2P8
Telefon: (514) 733 9415 Fax: (514) 733 9627 sodhac@sodhac.org

LENUŢA
TUDOR DAVID
farmacist

1160 Desserte Ouest,
Ste-Dorothée Laval, Quebéc, H7X 4C9
(lângă MEGA CENTRE - în ZELLERS, autoruta 13)

Tel: (450) 689 4997

•

Luni, marţi, miercuri:
10:00 - 18:00
Joi, vineri:
10:00 - 21:00
Sâmbătă:
10:00 - 17:00
Duminică: închis

Fax: (450) 689 7375

De la Miss Diaspora la Danone
Câştigătoarea Miss Diaspora Canada 2006, Mihaela Coman, a apărut în noul clip publicitar DANONE
ACTIVIA care este difuzat de toate marile canale de televiziune din Canada.
Mihaela, care este dansatoare profesionistă şi profesoară de dans arab a fost selecţionată să reprezinte cu
mişcările abdomenului său efectele binefăcătoare ale iaurtului.
După ce niciun membru al Uniunii Artiştilor din
Quebec nu a reuşit audiţiile, pentru Mihaela, care nu este
membră UA, s-a făcut o excepţie şi astfel i s-a permis să
filmeze. Ea a declarat exclusiv pentru ACCENT Montreal
că:

„Mi s-a părut interesant să fiu pe platou când se filmau şi
celelalte scene pentru că în clipuri se pune foarte mult accent pe detalii. Cum se ţine linguriţa, unghiul în care se ţine
cutia de iaurt , etc.
Când mi-a venit rândul, filmarea nu a durat decât vreo 20
de minute în care am turnat pe un ecran verde ca sa se poată
adăuga efectele speciale la montaj. Experienţa a fost foarte
interesantă şi mi-am dat seama că aş vrea să fiu mai des pe
un platou de turnaj.”
Mihaela îşi construieşte încetul cu încetul o reputaţie de invidiat, căci pe lângă titlul de Miss Diaspora
2006, ea a fost şi finalistă la Miss Univers Canada 2007,
iar acum se pare că viitorul îi va oferi şi o carieră în publicitate şi de ce nu, pe marile şi micile ecrane.

Sport
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O scurtă prezentare a adversarilor tricolorilor la Euro 2008
O adevărat grupă a morţii, care aminteşte de „grupa
cu lei” de la Guadalahara, de la CM din Mexic 1970,
unde am întâlnit Anglia - campioana mondială de
atunci, Cehoslovacia - campioana europeană - şi
Brazilia lui Pele, care avea să câştige campionatul.

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

Franţa

Finaliști la CM 2006 din Germania, Les Bleus
atacă Euro cu acelaşi nucleu de jucători talentaţi, care de
obicei joacă 4-4-2, sub bagheta titratului Raymond
Domenech. De pe lista jucătorilor care nu mai fac parte din
lot se remarcă Zinedine Zidane şi portarul Bartez, amândoi
retraşi din activitate. Locul lui Bartez a fost luat de Gregory
Coupe, de la Lyon, în timp ce în locul lui Zidane poate
evolua noul talent Şamir Nasri, în prezent la Olympique
Marseille. Un alt tânăr talent care face parte din lotul pentru
Euro e Hatem Ben Arfă, de la Lyon.
Punctul forte al Franţei se dovedeşte apărarea,
unde Sagnol, Turam, Gallas şi Abidal reprezintă o linie defensivă cu un record de invidiat în preliminariile Euro,
numai 5 goluri primite în 12 meciuri. La mijloc, Patrick
Vieira şi Makalele, iar în atac Riberi, Malouda şi Thierry
Henry completează lista stelelor.
Franţa a ocupat locul doi în grupa de calificare, la
3 puncte în spatele Italiei, contra căreia a acumulat 4
puncte; singurele sincope au fost în cele 2 meciuri pierdute
cu Scoţia.

fon în poartă, Materazzi, Canavarro, Panucci, Oddo şi
Zambrotta în apărare, Ambrosini, Pirlo şi Gatuso la mijloc,
iar în atac De Rossi, Perrotta, Inzaghi, Luca Toni şi Del
Piero.
În preliminarii, Italia a dovedit, pe lângă multe
alte calităţi, şi tărie psihică, fiind capabilă se treacă de euforia inevitabilă a cuceririi Cupei Mondiale şi să revină
după un început mai puţin convingător, 1-1 acasă cu Lituania şi 1-3 la Paris, cu Franţa; în următoarele 10 meciuri,
Italienii au câştigat de 9 ori şi au remizat cu Franţa acasă,
câştigând grupa detaşat.

Olanda

Vechea noastră cunoştinţă din ultimele 2 preliminarii, Portocală Mecanică, va căuta să-i facă antrenorului
Marco Van Basten un cadou de retragere cât mai frumos.
Olandezii vor fi foarte motivaţi împotriva noastră, dornici
să răzbune înfrângerea istorică suferită la Constanţa în faţă
tricolorilor, 1-0 prin golul lui Goian.
Echipa joacă un pragmatic 4-4-2, înlocuit uneori

de un 4-2-3-1. Olanda împleteşte o apărare foarte puternică
- Mathijsen, Andre Ooijer, Khalid Boulahrouz, Mario Melchiot, Wilfred Bouma, Tim de Cler şi Giovanni van Bronckhorst - cu un mijloc extrem de creativ - Rafael van der
Vaart, Wesley Sneijder and Robin van Persie, Van Basten şi
Clarence Seedorf - şi cu un atac care nu iartă - Ruud van
Nistelrooy, Danny Koevermans, Klaas Jan Huntelaar, Dirk
Kuyt şi Jan Vennegoor of Hesselink.

Programul tricolorilor

9 iunie, 12:00 PM, ora la Montreal: România – Franţa
13 iunie, 12:00 PM, ora la Montreal: România – Italia
17 iunie, 14:45 PM, ora la Montreal: România – Olanda
Meciurile vor fi televizate direct de TSN/RDS.
florin@accentmontreal.com

Italia

Azzuri se prezintă la Euro hotărâţi să demonstreze
că nu întâmplător sunt campioni mondiali. Deşi şi-au
schimbat antrenorul după CM, locul lui Lippi fiind luat de
Donadoni, campionii se prezintă şi ei, ca şi Franţa, cu
aproape acelaşi lot şi la Euro. Echipa joacă de obicei pe sistemul 4-3-3.
Doi absenţi de la Mondiale sunt Nesta şi Totti,
care au pus ghetele în cui, făcând loc tinerelor talente, Antonio de Natale, Vincenzo Laquinta şi Fabio Quagliarella.
În rest, aceiaşi jucători care au strălucit în Germania: Buf-

Un egal cât o victorie!

Gheorghe Popescu este de părere că o remiză în faţa
Franţei ar echivala cu un succes pentru echipa
României
RĂZVAN IONAŞCU
Libertatea

Gheorghe Popescu este un
nume care nu mai are nevoie de
nicio prezentare în fotbalul românesc. O carte de vizită impresionantă şi la nivel internaţional
respectată de toată lumea. Datorită
notorietăţii de care se bucură,
„Baciul” a reuşit în ultimii ani să
aducă la Bucureşti, într-un eveniment de excepţie denumit Seara
Campionilor nume celebre ale fotbalului internaţional. La ultima ediţie, organizată cu puţin
timp în urmă, Popescu şi bunul său prieten Luis Figo au
reuşit să aducă în România, pentru o seară magică, nume de
primă mână precum: Raul, Sergi, Sa Pinto, Davids, Toldo
dar şi vedete ale fotbalului autohoton: Mircea Lucescu,
Hagi, Belodedici, Adrian Ilie, Rică Răducanu, Marcel Răducanu, Viorel Moldovan, Sabău, Dan Petrescu, Ilie Balaci.
La finalul acestui show fotbalistic, care a inclus şi o seară
a licitaţiilor de tricouri în care cadrul căreia s-au strâns

493.000 de euro, bani ce vor fi donaţi copiilor săraci,
Gheorghe Popescu ne-a acordat un interviu:

Accent Montreal: O sumă destul de importantă 493.000 de
euro. Vă aşteptaţi să strângeţi atât?
Gheorghe Popescu: De la an la an, suma a fost tot mai
mare. Mă bucur că oamenii care au participat la licitaţie au
înţeles că aceşti bani vor ajunge la copiii săraci care nu au
posibilitatea să înveţe carte.

AM: Tricoul lui Luis Figo a fost licitat de Gigi Becali pentru suma de 100.000 de euro. Aţi licitat aproape cap la cap
cu Becali pentru acest tricou. V-a părut rău că nu l-aţi
obţinut?
GP (râde): Sigur că mi-aş fi dorit tricoul lui Figo. Sunt
multe tricouri pe care nu le am şi pe care le doresc în
colecţia mea. Nu-mi pare rău că acesta a ajuns, în final, în
posesia lui Gigi Becali. Este un om cu bani care a contribuit
cu sume importante pentru diferite acte caritabile. S-a implicat şi de această dată şi mă bucur că a fost alături de noi.
AM: Meciul cum vi s-a părut?
GP: Absolut senzaţional. Ne-am simţit cu toţii excelent mai
ales că publicul a fost atât de partea jucătorilor români cât
şi de partea celor străini.

AM: Piţurcă declara despre gala organizată de dumnea-

voastră că este o mică şuetă.
GP: Eu cred că s-a grăbit puţin. Nu poţi vorbi de o şuetă
când ai pe teren nume de primă mână ale fotbalului mondial ca Figo, Hagi, Davids sau Raul.
AM: Se apropie Euro cu paşi repezi. Accidentările în lanţ
din rândul jucătorilor noştri te alarmează?
GP: Sigur că nu e deloc bine când un jucător se accidentează. Din păcate, în fotbal se întâmplă şi astfel de lucruri.
Sper însă că până la Euro nu vor mai exista astfel de probleme de sănătate.

AM: Un rezultat în partida cu Franţa ar putea reprezenta
un eşec sau dimpotrivă?
GP: Eu cred că un egal în faţa francezilor ar fi ca o victorie
pentru noi. Ei au o echipă redutabilă.
AM: Crezi că vom putea trece de această grupă de foc?
GP: Totul este posibil. Nu trebuie să plecăm de la premisa
că totul este pierdut înainte de a ne prezenta pe teren.
Aduce-ţi-vă aminte ce grupă am avut noi la Mondialul din
America. Puţină lume ne dădea şanse de reuşită.

AM: Care va fi oraşul în care vei organiza viitoarea ediţie
a Serii Campionilor?
GP: Poate fi Baia Mare, Piteşti sau chiar Constanţa.
Rămâne de văzut!.
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OFERTE DE MUNCĂ

Căutăm ingineri constructori, de instalaţii şi electrici, membri juniori ai Ordinului Inginerilor.
Experienţă AUTOCAD.
cabinet.ingenieurs@gmail.com

Angajăm personal de noapte pentru inserţie ziare sub apel în St-Leonard
Ştefan, Tel: 514-941-2287

Rak & Rak, architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
Telefon: 514-731-0099
Email: alex.rak@sympatico.ca

ORIZONTAL:

1) Spaţii întinse de cultură - Figuri cu subînţeles. 2) Tip de operaţie simplă (pl.). 3) Cele
din sticlă! - A fi în ton - Capăt de şir. 4) Lăsat în pustiu - Se umple la vase - Una la... împărţeală! 5) Atrag atenţia dintr-o privire. 6) Împarte un întreg. 7) Scule din pâslari! - Caiet
de aritmetică! - Coborâţi pe scară. 8) În prim-planul producţiei - Privind... picioarele. 9)
Probe de trecere - A umbla de colo-colo. 10) Întinsă la linie dreaptă - Scară destinsă la...
zid. 11) A face lucrarea din mai - Luate din coteţe!

VERTICAL:

1) Furat din ochi - Om de ordine. 2) Astea ajută la o înaintare în desfăşurare - Una iubitoare de linii frumoase. 3) Desface din inele - Mişcat de colo-colo. 4) Nimic mai simplu
- Patru luat de la-nceput! - Sfertul din final! 5) Împărţiri în unităţi mici - Locul ce luminează calea de la început. 6) Întinşi la grade mari - Intrate în raport! 7) Desfăşurat
înaintea noastră - Stă pe post la paralele. 8) Socotiri fără... devieri! - Curioşi din fire. 9)
Ele-s în timp, din berechet! - A avea necesitate la o adunare. 10) Prezenţi în număr redus
(dim.) - Reuşit la proba scrisă. 11) Calcul neterminat! - Venire de sus.

CONCURS

1. Gândiţi-vă la un număr şi îl scrieţi. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi
adunaţi 1. Apoi înmulţiţi cu 5 şi scădeti 5. Numărul obţinut împărţiţi
prin 10. Rezultatul scrieţi-l lângă primul număr gândit. Ce aţi
obţinut?

2. Un băiat a avut tot atâtea surori cât şi fraţi. Dar fiecare soră a avut
fraţi de două ori mai mulţi, decât surori. Câţi copii în total au fost în
familie? Câţi din ei au fost băieţi şi câte fete?

3. Presupunem, că globul pământesc este cuprins pe ecuator de un
cerc, care după lungime întrece ecuatorul cu 10 m. Admitem că tot
cercul este egal îndepărtat de suprafaţa pământului. Cât de mare va fi
distanţa între suprafaţă şi cerc? S-ar putea, spre exemplu, să pătrundă
o muscă sub cerc?
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa:
concurs@accentmontreal.com până pe data de 8 iunie inclusiv.

Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat cadou la
TOYS R US în valoare de 25 de dolari din partea firmei Teo Travel.
Vizitaţi www.teotravel.ro

Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.
Tel : 514-886-6683
Căutaţi de muncă?
Sunaţi la agenţia EAZY-BIZZY
Tel: 514-377-9269

SERVICII

RO TRUCK QC
Formăm şoferi profesionişti, clasa 1, în
limba română
www.rotruckqc.com
Tel: 450-719-3320
Electrician cu licenţă de Quebec în
construcţii (1998) execut instalaţii
electrice şi reparaţii.
Corneliu
Tel: 514-995-8045

VÂNZĂRI
Cea mai mare colecţie de filme
româneşti din Montreal.
Peste 400 de tiltluri.
Filme istorice, comedii, de acţiune,
pentru copii, documentare, sportive.

514-944-1418

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
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ÎNCHIRIERI

Frumos, mare, 4 1/2 (2 dormitoare),
renovat, 2 balcoane, încălzire electrică
cu termostat în fiecare încăpere.
Pie IX nord, staţie de autobuz în faţa
blocului la 5 minute de centrul
comercial. (514) 937-7447
Vimont, condo 4 1/2, frumos,
spaţios (1100 picioare), garaj, a/c,
şemineu. 1100/luna.

Apartament 4 1/2 liber de la 1 martie,
mare, într-un quadruplex, parchet,
încălzirea inclusă în chirie, MontrealNord (lângă staţia de metrou St.
Michel). Lângă parcul Miron.
Cartier liniştit. 700$/luna + electricitate
Tel: 514-383-4094
numai persoane cu referinţe
Disponibil imediat. (514) 816-4147

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

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 invită la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare Duminică începând cu orele
11:30, la adresa 635, boul. des
Laurentides (colţ cu Saint Louis, Laval)
Preot Dan Nicolau: 514-487-6596
Parohia Ortodoxa Sf. Gheorghe
Rive Sud, Preot Daniel Sandu, invită
toţi credincioşii la slujbele de duminică
între orele 11:30 - 13:00
3375 rue Windsor, St-Hubert, J4T 2X9
(514) 804 3285
www.sfgheorghe.com
Biserica Penticostală Română
Église de Dieu Bethel Roumaine de
Montréal, J.J. Joubain, Qc, H7G 4J1.
Tel: 450-697-9469; 514-241-7913
Program slujbe religioase:
Joi: 18:00-20:00;
Duminică: 9:00-12:00 si 18:00-20:00

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