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■ Vă pune la dispoziţie 15 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu re-
zolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la Curtea Federală
şi Curtea Superioară. 
■ În colaborare cu 12 avocaţi, vă asigurăm servicii în Dreptul imigraţiei,
civil, matrimonial, divorţ, penal, fiscal, Dreptul muncii, corporativ, comer-
cial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România. 
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitu-
dinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.
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Fondatorul Asociaţiei Române din Canada şi a
Câmpului românesc de la Val-David, dl. dr. Ion (Jean)
Ţăranu a plecat dintre noi pe data de 25 martie 2009.

Numele său este permanent legat de istoria comu-
nităţii noastre în Quebec, căci din 1951, de când a ajuns la
Montreal, Ion Ţăranu s-a implicat activ în păstrarea tradiţi-
ilor româneşti, în organizarea exilului de aici, devenind unul
din membrii fondatori al uneia din cele mai vechi asociaţii

româneşti de peste hotare. „După 57 de ani de străinătate,
tot îmi mai place să spun că încă nu m-am înstrăinat, că am
România în inima şi că, oriunde mă duc, o iau cu mine în
traistă” mărturisea el nu demult.

Născut la 31 ianuarie 1921 într-un sat de lângă
Reşiţa, Ion Ţăranu şi-a obţinut licenţa în medicină la Sor-
bona (1946) ca bursier al guvernului francez. Ajuns în
Canada, întâi profesează într-un spital, apoi îşi deschide pro-
priul său cabinet. În paralel cu cariera de medic, Ion Ţăranu
devine pe parcursul anilor Nea Jean, un personaj incontur-
nabil în viaţa comunităţii noastre: la Asociaţia Română din
Canada (1952), la Val-David (1970), la emisiunea de radio
Ora Românească (1970), la publicaţia Curierul Românesc
(1974), la Federaţia Asociaţiilor Româneşti din Canada, a
cărei fondare a iniţiat-o în 1974. Între anii 1981-1984 a
asumat preşedinţia Consiliului Consultativ al Etniilor din
Quebec iar între 1988 şi 2000 a fost preşedintele Federaţiei
Grupărilor Etnice din Quebec.

Cele aproape şase decenii de implicare în viaţa co-
munitară şi culturală i-au adus numeroase premii şi distincţii:
Ordinul Naţional Serviciu Credincios în grad de Comandor,
Institutul Cultural Român (2003); Medalia Comemorativă a
Reginei Elisabeta II a Angliei (2002); Medalia Confederaţiei
Canadiene (1992); Medalia comemorativă pentru merite de-

osebite în plan social şi cultural a Federaţiei Grupărilor Et-
nice din Quebec (1981); Ordinul Canadei (1981).

Pe lângă articolele publicate în cotidianele mon-
trealeze Le Devoir, Le Temps şi în revista International Per-
spectives din Ottawa şi colaborările la revista montrealeză de
specialitate Informations médicales et para-médicales, dr.
Ţăranu a publicat volumele Prezenţă românească în Canada
(Bucureşti, 2004), Amintiri animate (Bucureşti, 1998),
Présence Roumaine au Canada (Montreal, 1986).

Când după o practică de peste 40 de ani ca medic
de familie a ieşit la pensie, dr. Ţăranu s-a stabilit la Val-
David, organizând un mic muzeu al diasporei româneşti şi
continuând a se ocupa de pregătirea picnicurilor tradiţionale
ce au loc în fiecare an pe terenul ARC de la Val-David.

L-am cunoscut personal pe Nea Jean, am lucrat cu
dumnealui timp de câţiva ani la Asociaţia Română din
Canada, am dezbătut, ne-am încontrat... M-a impresionat de
multe ori aerul său de bunic blajin dar şi voinţa de neclintit
atunci când vroia să întreprindă ceva. Câmpul românesc de
la Val-David îi era foarte drag şi în ciuda vârstei, a muncit
mereu să-l întreţină, la propriu şi la figurat.

SIMONA POGONAT
simonapogonat@accentmontreal.com

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
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Pe urmele lui
Doroftei
O să stai cât ţi-ai propus. O să faci ce aveai
în cap. Vei merge unde ţi-ai planificat. Şi
apoi pui punct. Ştii că aici e mai bine. La
Montreal. Ştii că acolo te simţi mai bine.
La Ploieşti. Deci e uşor să alegi.

SORIN ION
Accent Montreal

Îţi aduci aminte de vorbele lui
Leonard Doroftei. De fapt nu ţi-au ieşit din
cap de când ai ajuns pentru prima dată la
Montreal. Spunea că ar putea trăi în două
locuri în lumea asta. În Ploieşti sau la
Montreal. Şi mai zicea că s-a întors în
România deoarece îi era dor de casă. A
ales Ploieştiul. Pare o alegere ciudată,
chiar suspectă. Nu pentru tine. Mai ai
câteva luni şi o să ajungi la Ploieşti. Nu
pentru că atât durează un drum de la Mon-
treal în oraşul lui Nichita Stănescu, ci pen-
tru că o să mai pierzi şi anul ăsta prin
provincia francofonă. Motivul e simplu.
De fapt sunt mai multe. Aveai de gând să
faci un drum la New York, să petreci
câteva zile pe la Boston, să urci puţin pe
cel mai înalt munte din estul SUA,
muntele Washington, să faci o poză la cas-
cada Niagara şi să dai o fugă la prietenii
tăi de la Toronto.

Nu mai eşti aşa stresat. Nu mai
vrei să pleci în trei luni. Sau două, cât
aveai de gând când ai ajuns pentru a doua
oară în Montreal. Câteva zile de muncă
şterg pornirile avute pe drumul dintre Bu-
cureşti şi Canada. Poţi să mai rezişti anul
ăsta pe aici. Pentru că trebuie să faci ce ţi-
ai propus.

Eşti primit la muncă ca şi cum n-
ai fi fost plecat niciodată. Nu ţi se dă timp
să te reacomodezi. Realizezi că engleza şi

franceza sunt la fel cum le-ai lăsat. Ţi se
părea că le-ai uitat de tot dar pauza de
limbi străine luată în România nu se vede.
Parcă vorbeşti mai bine decât înainte.

Românii te întreabă de casă. Unii
vor să audă de bine, alţii vor să audă de
rău. Le spui numai de bine. De rău pot să
afle de pe internet. Prietenul tău sârb te în-
treabă dacă ai mâncat sarma. Se pare că
foile de varză umplute cu carne de porc şi
orez au aceleaşi denumiri şi la Bucureşti şi
la Belgrad.

Cetăţenia canadiană. Când cineva
nu găseşte motivele care te-ar face să
rămâi la Montreal, îţi aruncă acest argu-
ment. Auzi că trebuie să stai măcar să-ţi iei
cetăţenia. Nu înţelegi de ce te-ar ajuta
acest lucru. Eşti român, poţi umbla crean-
ga prin Europa fără probleme, doar cu
buletinul. Poţi munci pe bătrânul conti-
nent, liniştit. Singurul lucru bun este că
poţi vizita şi chiar munci legal în SUA.
Afli că nu. Ţi se spune că paşaportul cana-
dian îţi schimbă percepţia asupra lumii. De
fapt lumea îţi schimbă percepţia despre
tine. Nu mai eşti hoţul, violatorul, crimi-
nalul, nespălatul, cerşetorul. Eşti canadian.
Cetăţenia te spală, te purifică, te curăţă. Te
face să nu-ţi mai fie ruşine cu tine. E ca un
scut. Fiind în vizită la Roma, în Italia, nu
poţi păţi nimic pentru că dacă eşti atacat
de patrulele lui Silvio Berlusconi, scoţi re-
pede paşaportul. Totul este să nu le încurci.
Nu ăla vişiniu, românesc, ăla albastru,
canadian.

Nu te interesează cetăţenia cana-
diană. E de ajuns aia pe care deja o ai.
Paşaportul albastru nu te schimbă şi nici
nu schimbă percepţia altora despre tine.
Nu te ajută deloc. E bun numai dacă rămâi
în Canada. Dar tu pleci anul ăsta la
Ploieşti. Pentru că acolo ai prieteni, acolo
ai familia şi pentru că acolo te simţi bine.
Pentru că îţi este dor. Ca şi lui Doroftei.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

Consiliul Parohial, Reuniunea
Doamnelor ARCOLA, Comitetul Cultural,
Părintele Diacon şi Preotul Paroh au
plăcerea să vă invite, vineri, 3 aprilie 2009,
orele 18:00 la Biserica Ortodoxă Română
Sfântul Nicolae, 3044 rue Delisle (colţ At-
water, metrou Lionel Groulx), Montreal,
H4C 1M9, la o nouă seară duhovnicească.

Programul cuprinde Acatistul Sf. Calinic de
la Cernica şi o conferinţă a Pr. Prof. Dr.
Cezar Vasiliu intitulată „Episcopia Orto-
doxă Română din America (1929-2009)”.
Această conferinţă va fi urmată de discuţii.
Preotul va fi prezent cu o jumătate de oră
înainte pentru spovediri. Intrarea este
liberă, toţi românii sunt bineveniţi.

Corul Catedralei Sfântul Ioan
Botezătorul din Montreal este în căutare
de noi membri. Cei ce doresc să se ală-
ture sunt rugaţi să-l contacteze pe diri-
jorul Mircea Manole în fiecare duminică

dimineaţă începând cu ora  9:30 la cate-
drală (1841 Masson, colţ cu Papineau),
iar în celelalte zile la telefon
514-383-0818 sau email:
webadmin@bor-montreal.ca.

IInnvviittaaţţiiee  llaa  ccoorr

SSeeaarrăă  dduuhhoovvnniicceeaassccăă

CCeennaacclluull  lliitteerraarr  EEmmiinneessccuu
Asociaţia Canadiană a Scriitorilor

Români (www.scriitoriiromani.com) in-
vită pe toţi cei care doresc să participe şi să
citească la întâlnirile lunare ale Cenaclu-

lui Eminescu să ia legătura cu scriitoarea
Livia Nemţeanu la telefon       514-738-
3553 sau prin email:
livianem@videotron.ca

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Cele mai recente statistici privind
insolvabilitatea canadienilor arată o puter-
nică creştere a numărului falimentelor per-
sonale. Astfel, 92 000 de dosare de faliment
au fost înregistrate în Canada între 31 ia-
nuarie 2008 şi 31 ianuarie 2009, o creştere
de 14, 9% faţă de aceeaşi perioadă cu un an
înainte. Sporirea falimentelor atinge mai
mult consumatorii decât companiile, cifra
falimentelor acestora diminuându-se chiar
cu un procent de 3,2 anul trecut.

Pentru luna ianuarie 2009, 10 775
dosare de insolvabilitate au fost depuse la
Biroul de falimente, cu 20,8% mai mult ca
în prima lună a lui 2008, o majoritate dintre
ele - 10 208 - referindu-se la persoane par-
ticulare. 

Reamintim că în cursul ultimelor
luni, rata de îndatorare personală a canadi-
enilor a atins cote istorice. 

CCaannaaddiieenniiii  ssuunntt
ooppttiimmiişşttii

Deşi din ce în ce mai mulţi cana-
dieni intră în datorii şi recurg la faliment
personal, un  sondaj internaţional realizat
de Environics Research Group şi preluat de
CBC arată că populaţia canadei este opti-
mistă, menţinându-şi un bun moral în faţa
adversităţilor crizei economice. 

Condus în 19 ţări, pe un eşantion
total de 16 000 de persoane, sondajul a ară-
tat că majoritatea celor 1006 canadieni in-
tervievaţi cred că nu vor fi afectaţi de
recesiune. Deşi 84% dintre ei consideră că
traversăm o profundă criză economică, doar
22% cred că finanţele lor personale vor
avea de suferit şi doar 31% se tem pentru
locul lor de muncă. În acelaşi timp, o pu-
ternică majoritate - 70 la sută - sunt de
părere că economia naţională n-a atins încă
cele mai scăzute cote. 

Tony Coulson, vice-preşedintele
Environics Research Group la Ottawa, ex-
plică această contradicţie prin efectul com-
binat al proximităţii noastre cu Statele
Unite şi al acumulării veştilor economice
proaste în mass media. Pe de-o parte bom-
bardarea cu informaţii sumbre întăreşte per-
cepţia că totul merge prost, pe de alta,
amploarea măsurilor întreprinse de ameri-
cani şi într-o oarecare măsură de Ottawa,
insuflă încredere că relansarea economică
nu va întârzia să se facă simţită. 

Sondajul a fost efectuat între 5 şi
12 februarie şi are o marjă de eroare de plus
sau minus 3,1%, 19 ori din 20.

SSeemmnnee  bbuunnee  îînn
SSUUAA

Cu toate că economia americană
îşi continuă declinul, se pare că ultimele
săptămâni indică o frânare a acestuia. Mi-
nisterul american al Comerţului a făcut
publice acum câteva zile o serie de infor-
maţii încurajatoare cu privire la comenzile
de bunuri durabile. Acest indicator permite
practic observarea pulsului sectorului ma-
nufacturier american. Astfel, comenzile de
echipamente informatice, electronice şi
electromenajere au crescut în luna februarie
cu 3,4%, contrazicând prognozele ana-
liştilor care prevedeau o continuare a de-
clinului. Cifrele arată cea mai importantă
progresie a acestui indicator de când SUA a
intrat oficial în recesiune, în decembrie
2007. În ianuarie, comenzile de bunuri
durabile au scăzut cu 7,3%.

Pe lângă acesta, mai mulţi alţi in-
dicatori economici importanţi, cum ar fi
vânzările en detail, construcţiile rezi-
denţiale şi vânzările de case, lasă loc în-
crederii că economia americană ar putea
cunoaşte o relansare. 

CCoonnttrroovveerrssaa  AAIIGG
Procurorul general al Statului

New York, Andrew Cuomo, a anunţat re-
cent că 15 (din 20) înalţi funcţionari AIG
vor înapoia primele care le-au fost acordate
de compania americană de asigurări.
Sumele în cauză se ridică la aproximativ 50
de milioane din cele 165 risipite ca prime
de AIG. Din septembrie anul trecut, grupul
a fost salvat de mai multe ori datorită inter-
venţiei Statului care a injectat 170 de mil-
iarde dolari pentru ca această companie
gigant să nu se prăbuşească. Mulţi consi-
deră ajutorul financiar pus la dispoziţia AIG
ca fiind cel mai costisitor din întreaga isto-
rie a finanţelor mondiale. Procurorul ge-
neral speră că şi alţi angajaţi AIG vor
returna bonusurile obţinute, arătându-se în-
crezător că se vor putea recupera circa 80
de milioane de dolari, echivalentul indem-
nizaţiilor vărsate tuturor salariaţilor ameri-
cani ai acestei societăţi.

Fostul lider mondial al sectorului
de asigurări a anunţat la începutul lunii
martie cele mai severe pierderi trimestriale
înregistrate vreodată de o companie ameri-
cană. În faţa acestei realităţi catastrofale, a
uriaşei sume de 170 de miliarde de dolari -
fonduri publice - pe care AIG i-a primit,
acordarea a 165 de milioane de dolari în
bonusuri a provocat revolta opiniei publice
şi a Congresului. În urma scandalului, Ca-
mera reprezentanţilor a adoptat un proiect
de lege care impozitează cu 90% primele de
acest gen. Senatul american prepară la rân-
dul său un text de lege pentru recuperarea
bonusurilor vărsate. 
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Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,Program PERSONALIZAT de intinerire a fetei,
gatului, decolteului si mainilorgatului, decolteului si mainilor
* Fara chirurgie si fara injectii

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

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

CONSULTATIE GRATUITACONSULTATIE GRATUITA



În ultimele luni, situaţia economică a
României a luat o turnură îngrijoră-
toare: în vreme ce anul trecut ea înre-
gistra cea mai mare rată de creştere
economică din Uniunea Europeană,
acum mii de locuri de muncă au fost
pierdute în industria auto şi a oţelului
iar sectorul imobiliar se află în prag de
colaps. Ca urmare, Fondul Monetar In-
ternaţional (FMI) împreună cu alte in-
stituţii au ajuns la o înţelegere de
principiu pentru a furniza României un
ajutor de 20 de miliarde de euro.

TATIANA NICULESCU
Accent Montreal

FMI va acorda 12.95 miliarde, UE
va contribui cu 5 miliarde iar Banca Mon-
dială va împrumuta României un miliard de
euro. În acelaşi timp, Banca europeană de
reconstrucţie şi dezvoltare (BERD) va in-
vesti până la un miliar de euro în următorii
doi ani.

Preşedintele Băsescu a subliniat la
începutul lunii martie necesitatea unui îm-
prumut extern, afirmând că acesta „ne va
face mai rezistenţi” la o eventuală de-
preciere rapidă a situaţiei economice inter-
naţionale. După ce liderul social-democrat
Mircea Geoană s-a opus contractării de
către România a unui împrumut de la FMI,
el a revenit asupra afirmaţiilor sale decla-
rând recent într-o conferinţă de presă că
„acest împrumut extern este necesar şi
riscul de a nu-l avea este sever pentru
România.” Iniţial, suma vehiculată era de
10-15 milioane de euro, Bucureştiul afir-
mând că nu este partizanul unui împrumut
de la FMI, ci din bani europeni. Era de pre-
supus însă că un sprijin din partea Uniunii
Europene va fi condiţionat de un acord cu
FMI, întrucât UE doreşte ca cineva să
supravegheze politica statului care este aju-
tat. Nu există un precedent al acordării unui
împrumut UE fără ca acel stat să nu intre
într-un parteneriat cu FMI.

România este cea de-a treia ţară
UE care primeşte ajutor de la FMI, după ce
Letonia şi Ungaria au fost vizate de acor-
darea unor împrumuturi similare. Princi-
palele măsuri ale acestui plan de salvare
economică ţintesc întărirea politicii fiscale
pentru a reduce nevoile de finanţare ale gu-
vernului şi pentru a ameliora dezvoltarea pe
termen lung a ţării, în vederea unei even-
tuale aderări la zona euro. Se aşteaptă ca
unul din primele efecte pozitive să se mani-
feste la nivelul investitorilor străini, a căror
încredere a fost zdruncinată de ştirile eco-
nomice deloc îmbucurătoare din ultima pe-
rioadă.

BERD a confirmat că aproximativ
jumătate din împrumutul acordat României
va fi dedicat sectorului financiar, restul fiind
alocat companiilor private, în energie şi efi-
cienţă energetică, precum şi în infrastruc-
tura naţională şi municipală.

Acest program de împrumuturi a
fost acceptat la nivel de principiu, urmând
ca în scurt timp FMI, Banca Mondială şi UE
să-l aprobe la nivel executiv. Preţul pe care
România îl va plăti pentru acest împrumut
se va vedea în taxe şi impozite mai mari,
spun specialişti. Dacă e să ne uităm la
experienţa trăită de ţările vecine, majorarea
dărilor este inevitabilă: Ungaria, care a îm-
prumutat anul trecut 25 de miliarde de euro,
a fost nevoită să mărească TVA-ul de la 20
la 23 la sută.

tatiananiculescu@accentmontreal.com
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României i se vor
acorda împrumuturi
de urgenţă

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

FMI a acordat deja împrumuturi Letoniei şi
Ungariei



Vineri 27 martie 2009Vineri 27 martie 2009 ■■ PAG. 6PAG. 666 ANCHETĂ

MIHAI ANTOCI
Accent Montreal

Maria Marinescu din Bucureşti, str.
Mihnea Vodă nr. 9, a împuternicit la notar pe
vărul ei Vergică Marinescu din comuna Cor-
lăţel, judeţul Mehedinţi, să o reprezinte pen-
tru obţinerea titlului de proprietate asupra
unui teren de 6,75 ha situat în Corlăţel. După
care şi-a pus mâinile pe piept şi s-a dus pe
ultimul său drum, liniştită că a lăsat ordine în
cele lumeşti.

Vergică trăieşte şi azi şi are peste
90 de ani, mulţi înainte. Datorită vârstei
înaintate l-a chemat pe fiul său şi l-a între-
bat: „Măi taică, eşti deştept, te duce mintea
să revendici vila verişoarei mele din Bu-
cureşti?” Damian Virgiliu Marinescu,
proaspăt absolvent al Facultăţii de Drept a
Universităţii Româno-americane din Bu-
cureşti, i-a răspuns hâtru: „Dacă eram prost
rămâneam la Corlăţel nu ajungeam la Bu-
cureşti în satul cu miniştrii”.

„Bună ziua ţi-am dat, belea mi-am
căpătat”, gândea în sinea lui Marinescu ju-
nior căci ştia că Bucureştiul era oraşul
hoţilor, escrocilor şi borfaşilor de tot felul.
După ce a început să facă demersurile pentru
procesul prin care revendica moştenirea
căzută ca o pleaşcă pe capul său, asupra lui
Damian s-a abătut o ploaie de nenorociri.

O bătaie soră cu moartea
Totul a început când ziua în amiaza

mare, la ora 15, plimbându-se prin Piaţa
Unirii din Bucureşti, s-a trezit înconjurat de
nişte haidamaci care i-au tăbăcit pielea mai
ceva ca la kickboxing. I-au furat toate actele,

atât personale cât şi cele necesare la procesul
de revendicare, i-au spart nasul, l-au tăiat la
barbă, şi cu mare greutate a scăpat cu viaţă.

S-a pricopsit cu un raport de ex-
pertiză medico-legală eliberat de Institutul
Mina Minovici din Bucureşti la cererea
Secţiei 20 de Poliţie care a anchetat şi încă
mai anchetează până la Sfântu’ Aşteaptă
cazul său. Anchetă care a început cu
reţinerea sa fără mandat timp de mai multe
ore pentru a da tot felul de declaraţii.

Fire ambiţioasă, crezând că tot ce
zboară se mănâncă, Marinescu junior a în-
ceput să facă sesizări peste tot, atât pentru a
grăbi prinderea celor care l-au bătut de era
cât pe-aci să-i cânte prohodul, cât şi îm-
potriva celor care l-au anchetat tot pe el ore
în şir. În anul 2003 a făcut plângere la
Preşedinţie, în 2004 a sesizat Ministrul de
Interne, în 2005 s-a plâns la Guvern şi a
revenit la noul preşedinte care tocmai îi
urase să trăiască bine. Consilierul preşedin-
telui i-a răspuns că a trimis petiţia sa la Con-
siliul Superior al Magistraturii. Care CSM a
trimis dosarul la... Alba Iulia, unde Damian
are domiciliul, deşi vila revendicată se află
taman în centrul Bucureştiului.

Colac peste pupăză, la terminarea
Facultăţii de drept, s-a trezit că întâmpină
greutăţi pentru a-şi ridica diploma de licenţă
şi a trebuit să deschidă un proces şi pentru
aceasta.

Mortul viu
Revenind la mafia revendicărilor

de vile din Bucureşti, Damian Marinescu s-
a prezentat la Judecătoria Sectorului 6 din
Bucureşti unde se judeca procesul moştenirii

mătuşii Maria. Judecătorul Adrian Dumitru
Samoilescu i-a prezentat Certificatul de
deces seria DR, nr. 226389 emis de Starea
Civilă a Primăriei Drobeta Turnu Severin la
16.09.2000 şi l-a întrebat cu ce dovedeşte că
e viu. „Cu cartea de Identitate” a răspuns
prompt „mortul”. Într-adevăr, Marinescu
este posesorul unei cărţi de identitate vala-
bilă, eliberată în 2007. „Hai domne, fii se-
rios şi ieşi afară din sală că pun să
te-aresteze”.

Interesul pentru acapararea acestei
vile e foarte mare, din moment ce s-a ajuns
până la falsificarea unor acte de acest fel.

Problema e că în acest moment legislaţia
română nu are nicio prevedere legală pentru
cei care au fost declaraţi decedaţi şi ei umblă
creanga prin Târgul Bucurescilor, având la
chimir certificatul de naştere, cartea de iden-
titate şi certificatul de deces. Toate cu ace-
laşi cod numeric personal. Damian
Marinescu se judecă de mai bine de opt ani
şi a ajuns cu procesul la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie. Dar fiind mort pe hârtie,
are drepturile unui mort. Ţară frumoasă şi
bogată România asta, păcat că e locuită.

mihaiantoci@accentmontreal.com

Uite mortu’
nu e mortu’

Escrocheriile din Justiţia lu’ peşte se ţin lanţ. Ce nu face omul când e
rost de ciugulit mălai? Falsuri peste falsuri, şpăgi peste şpăgi, toate cu
largul concurs al doamnei cu balanţa legată la ochi. Pentru a împiedica
revendicarea unei vile din Bucureşti (Trăieşti, domn’ ministru!) nişte
judecători l-au dat afară din sala de judecată pe Damian Marinescu din
Corlăţel-Vânju Mare, azvârlind-ui acestuia în cap cu certificatul de
deces. Ştiaţi că în România, ţara lui Papură Vodă, nu există o lege pen-
tru a rezolva situa-ţia în care un cetăţean declarat mort se
încăpăţânează să trăiască? Mare e grădina lui Dumnezeu şi mulţi do-
bitoci sunt în ea.
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RAREŞ BURLACU
Accent Montreal

Nici nu e de mirare că se aud voci,
unele dintre cele mai respectabile, care nu
ezită să afirme că de fapt „victoria” (în sen-
sul ei militar, dacă vreţi) nu poate fi obţinută
niciodată în condiţiile astea şi că e necesară
o revizuire a întregii strategii. E-adevărat, în
cazuri similare, se foloseşte aşa numita tac-
tică de conjugare a unor metode îndelung
exersate în afacerile internaţionale: apărare
(a populaţiei civile), diplomaţie (negocieri)
şi dezvoltare (în special de infrastructură),
tocmai pentru a maximiza şansele de reuşită
a operaţiunilor. Dacă ar fi să aruncăm o
privire peste ce se întâmplă în spatele
cortinei, vedem că a treia soluţie din cele
enumerate funcţionează la parametri doriţi
(şi chiar mai mult). Din păcate ea se
dovedeşte viabilă numai pentru unii, bine
„conectaţi” în sferele de putere (oare unde
am mai întâlnit cazuri asemănătoare, prea
ne este familiară această practică).

Karzai. Mahmoud Karzai. Fratele
preşedintelui Hamid Karzai. Nu încercaţi
să-l căutaţi printre cei care în urmă cu ani
de zile făceau parte din categoria celor care
lucrau la New York în timpul zilei şi seara
mergeau să ia cina la Paris. Nu. Omul era
un modest proprietar de restaurante. Unul la
Boston, altul pe coasta cealaltă, la San Fran-
cisco. Ospătar de profesie, a reuşit, cu spri-
jinul familiei, să dezvolte această mică
afacere. Azi, în plină criză financiară mon-
dială, chelnerul de odinioară a devenit
nabab. Nu vă vine să credeţi? Are la picioare
toată industria de ciment a ţării cu onor con-
dusă de fratele său. Banca Centrală a
Afghanistanului îi asigură transfuzia de ca-
pital necesară. Cele mai ambiţioase proiecte
de dezvoltare imobiliară îi aparţin. Cele
patru mari mine de cărbuni din zonă produc
la foc continuu pentru „împărăţia sa”. Ca să
aibă cu ce se deplasa în teritoriu, Toyota l-a
numit distribuitor exclusiv pentru
Afghanistan. Cum, nu vi se pare deja prea
mult? Nici lui. De aceea s-a gândit că poate
Camera de Comerţ trebuie neapărat să-i
intre în patrimoniu, tocmai pentru a controla
fluxurile de investiţii şi de a fi, nu-i aşa,
„promotorul” dezvoltării în noile condiţii
economice. Mai mult, pentru a rezolva vreo
mică problemă ce-o aveţi în calitate de in-
vestitor treceţi neapărat pe la biroul lui.
Acolo, spun gurile rele, se fac şi se desfac

guvernele, se numesc miniştri şi dregători.
Omul e jovial. Destins. (Bombele

alea artizanale explodează ceva mai departe
de reşedinţele sale). „Am reuşit totul pentru
că îmi asum riscuri acolo unde altora li se
pare nesigur” spune cu cea mai mare
nonşalanţă noul „Rege Midas” al zonei.
„Visez ca Afghanistanul să devină Hong
Kong sau Singapore”. Cu alte cuvinte, zgo-
motul mitralierelor din Kandahar e de fapt
un zumzet măgulitor urechii iar riscul să fii
aruncat în aer în orice loc public e doar pen-
tru cei neiniţiaţi.

Interesant e că ospătarul devenit
peste noapte magnat - vorba lui Cornel
Dinu: „chelnerii ăştia dom-le, driblează
viaţa ca şi pe clienţi printre mese” - s-a
lansat în afaceri şi cu sprijinul unor res-
pectabili politicieni de la Washington. Jack
Kemp, fostul congressman republican, l-a
prezentat unor oficiali de primă mână, ceea
ce a dus la accesarea unor fonduri de mi-
lioane de dolari, precum şi unor importanţi
şefi de companii interesate să pătrundă pe
piaţa de-abia formată.

Cum era şi normal, mulţi dintre
afghani acuză toată această ascensiune ful-
minantă. Nu puţini sunt cei care afirmă că
guvernul favorizează corupţia, că mita este
cea care rezolvă orice problemă, că tot ce se
face se realizează pe favoritisme şi că toate
astea adunate nu fac decât să contribuie la
revenirea în forţă a talibanilor (anul acesta
vor fi alegeri prezidenţiale). Bineînţeles,
lumea se întreabă: „Dacă fratele său n-ar fi
fost preşedinte, ar fi realizat Mahmoud
Karzai toate astea?” Chiar şi parlamentarii
afghani susţin că lumea şi-a pierdut încre-
derea în guvernul lui Karzai pentru că pu-
terea îşi face doar interesele ei. Purtătorul
de cuvânt al preşedintelui neagă toate aceste
acuzaţii: „Preşedintele Karzai nu permite
nimănui să se folosească de numele lui sau
să obţină contracte sau înţelegeri comerciale
prin intermediul lui”. „Toate aceste lucruri
nu reprezintă decât o încercare de discre-
ditare a persoanei mele din cauză că stâr-
nesc invidie” spune Mahmoud Karzai. Dar,
până şi preşedintele recunoaşte în privat că
toată această poveste îi creează mari difi-
cultăţi din punct de vedere politic.

Istoria recentă a clanului nu se
opreşte însă aici. Un alt frate, Qayum
Karzai, proprietarul unui restaurant din Bal-
timore, a fost până de curând membru în
Parlament, chiar dacă nimeni nu l-a văzut la
faţă pe acolo. Deunăzi, acesta declara că a

devenit un intermediar între fratele său,
preşedintele, şi talibani, căci negocieri se-
crete se poartă de ceva vreme în Arabia Sau-
dită. Şi mai există încă un frate, Ahmed Wali
Karzai, şeful consiliului provinciei Kanda-
har care a fost acuzat de trafic de droguri de
către oficiali afghani şi americani dar care
nu poate fi deferit justiţiei până ce preşe-
dintele nu-şi va da acceptul.

Presa independentă din Kabul co-
mentează pe larg aceste aspecte, unul din
proprietarii unei staţii de televiziune măr-
turisind că iniţial lumea avea încredere în
preşedinte, acesta fiind văzut mai degrabă
ca un om cinstit. Ulterior, căpătuirea fraţilor
lui a dus la concuzia că niciodată în istoria
ţării o familie a unui lider politic nu a acu-
mulat atâta avere. Un fost ambasador al
Statelor Unite o spune verde în faţă: „In-
vestitorii care vin să-mi vorbească spun că
fratele preşedintelui, Mahmoud, le cere un
procent din sumele destinate afacerilor.
Când i se spun aceste lucruri preşedintelui,
acesta neagă”.

O scurtă retrospectivă ne arată
cum a început totul: imediat după ce Statele
Unite au invadat Afghanistanul, o mână de
prieteni a răspuns apelului făcut de preşe-
dintele de atunci, George W. Bush, de a
ajuta la reconstruirea economică a ţării. Zis
şi făcut: grupul de prieteni a pus bazele unei
Camere de Comerţ Afghane, obţinând un
fond de 6 milioane de dolari de la USAID,
o agenţie federală ce se ocupă cu acordarea
de fonduri publice pentru investiţii în zone

aflate în fază de reconstrucţie. Într-un proces
de alegeri pentru a decide şefii noii instituţii,
etapă ce a fost realizată cu încă o jumătate
de milion de dolari de susţinere financiară,
Mahmoud Karzai devine vice-preşedinte, în
ciuda protestelor oponenţilor săi care au
ţipat în gura mare că totul a fost o mas-
caradă. De pe noua poziţie instituţională,
acesta se prevalează de favorurile unor înalţi

membri ai Parlamentului
american (unul din ei a fost
deja amintit) şi depune
cereri de finanţare la alte
organisme federale respon-
sabile de promovarea unor
proiecte comerciale. Over-
seas Private Investment
Corporation ajută la în-
lesnirea demarării unor
astfel de programe şi două
companii primesc, în con-
secinţă, 5 milioane de
dolari pentru a începe con-
strucţia unor proiecte rezi-
denţiale, unul la Kandahar
şi celălalt la Kabul. S-au
înălţat aşadar 200 aparta-

mente la un preţ de 20 000$ fiecare, in-
vestiţie pentru a veni în întâmpinarea
cererilor „clasei mijlocii”. Ce a urmat, se în-
trevede de la sine: privatizarea unicii fabrici
de ciment, 25 milioane de dolari cash, sin-
gurii ofertanţi fiind - da, aţi ghicit - grupul
acela de prieteni adunaţi la cârciumă când
s-au pus bazele cooperării. Cei care au asis-
tat la „licitaţie” spun că de fapt banii au fost
doar fluturaţi pe la nasul comisiei şi nicide-
cum vărsaţi în conturile statului, aşa cum
prevedea regulamentul de organizare. Sigur
că da, de aici până la saltul în Consiliul de
Administraţie al Kabul Bank, principala
bancă a ţării, nu a mai fost decât un pas. Ul-
terior, toate licitaţiile erau câştigate de
aceeaşi gaşcă care garanta totul cu... re-
zervele bancare. Şi-uite aşa, fratele preşe-
dintelui transmite tuturor doritorilor de a
vedea ţara pusă pe picioare (de lut sau de
carton, cum preferaţi) calde salutări (în sen-
sul că sunt trimise din Dubai, de la reşedinţa
partenerilor săi de afaceri) de preamărire.
Despre cei 116 numai de bine...

raresburlacu@accentmontreal.com

OOmmaaggiiuu  cceelloorr  111166..  DDiinn  AAffgghhaanniissttaann,,  ccuu
ddrraaggoossttee  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  KKaarrzzaaii

111166..  AAcceessttaa  eessttee  nnuummăărruull  ffaattiiddiicc  ddee  ssoollddaaţţii  ccaannaaddiieennii  ccee--aauu
ccăăzzuutt  llaa  ddaattoorriiee,,  ppâânnăă  aaccuumm,,  îînn  AAffgghhaanniissttaann..  DDiinnccoolloo  ddee
ssttaattiissttiiccii  rreeccii  îînn  ccaarree  nnuu  ssee  îînnttrreevveeddee  nniimmiicc  ddiinn  ssuuffeerriinnţţaa
cceelloorr  ccaarree  aauu  rrăămmaass  ssăă--ii  jjeelleeaassccăă,,  rreezzuullttaatteellee  ddee  ppee  tteerreenn  îînn--
ttâârrzziiee  ssăă  ffiiee  cceellee  ddoorriittee..  NNuu  nnuummaaii  ccăă  ttaalliibbaanniiii,,  iinnaammiiccuull
ddeeccllaarraatt  aall  ffoorrţţeelloorr  mmiilliittaarree  pprreezzeennttee  îînn  tteeaattrruull  ddee  ooppeerraaţţii--
uunnii,,  nnuu  cceeddeeaazzăă  îînn  iinnfflluueennţţaa  ppee  ccaarree  oo  eexxeerrcciittăă  llaa  nniivveelluull  ssoo--
cciieettăăţţiiii,,  ccii,,  ddaaccăă  pprriivviimm  uullttiimmeellee  ddaattee,,  ccoonnssttaattăămm  ccuu
ssttuuppooaarree  ccăă  ppâânnăă  şşii  tteerriittoorriiuull  ppee  ccaarree--ll  ccoonnttrroolleeaazzăă  ssee
mmăărreeşşttee  ffaaţţăă  ddee  aannuull  ttrreeccuutt::  ddee  llaa  5522%%  llaa  ppeessttee  7700%%!!

Portretul unei familii ce vrea să fie în Afghanistan precum Rockfeller

Parlamentul plăteşte chirie Camerei de Comerţ
Afghane, adică fratelui preşedintelui
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Două zboruri Egypt Air pilotate de români. Unul se în-
dreaptă spre Jeddah, după ce făcuse calea n-toarsă la
Cairo în urma unor grave defecţiuni tehnice. Celălalt
se pregăteşte să aterizeze la Cairo fără un motor, situa-
ţie complicată de faptul că este şi plin de pasageri.
Avionul este ca un cal mustang ţinut în hăţuri, gata să
sară în toate direcţiile, să te păcălească atunci când
simte că nu eşti atent şi să te arunce jos din şa. Când
să zici că l-ai stabilizat şi zboară liniştit, trebuie să se
întâmple ceva care să-l destabilizeze. Îţi trebuie răb-
dare ca s-o iei de la început. Dacă te enervezi, sigur îl
pierzi şi va fi mult mai greu.

NICK FURDI
Accent Montreal

Egypt Air 3110 sunt turnul Cairo, vă informez că
ne aşteptăm la aversă puternică de ploaie din
cauza norilor de furtună de la nordul aeroportu-
lui. Vântul este din vest cu 10 m/sec.(40 km/oră).

Mijloacele de salvare sunt pregătite să vă asiste. Aveţi liberă
aterizarea pe pista 23 dreapta. Noroc!”

„Confirmăm mesajul şi dorim s-ajungem întregi
pe pistă” răspunse telegrafistul. Mormăind încet: „Asta ne
mai trebuia, aversă de ploaie!”

Încetul cu încetul, luminile de pe sol ale periferiei
capitalei egiptene s-au făcut nevăzute. Zburând către aero-
port, avionul a intrat în plafonul de nori. Cu fiecare secundă
tensiunea din cabina de pilotaj devenea mai intensă. Se
auzea distinct zgomotul picăturilor de ploaie care se loveau
de parbrizul frontal al avionului. Ştergătoarele aveau doar o
eficacitate simbolică, ploaia cădea cu prea multă furie.

„Încearcă să stai cât mai aproape de direcţia ILS,
eu te ajut să te menţii pe panta de aterizare” spuse coman-
dantul către copilotul aflat sub un munte de stres.

„Suntem bine pe direcţie şi uşor deasupra pantei,
viteza este bună, plafonul norilor este la 100 de metri dea-
supra solului” spuse sacadat navigatorul.

„Trenul de aterizare este scos, flapsul în poziţia de
aterizare, sistemele hidraulice normale. Totul normal pentru
aterizare. Doamne ajută!” raportă mecanicul de bord
făcându-şi cruce.

În acest timp, noi, cursa 3115, ne apropiam de ţăr-
mul saudit al Mării Roşii. Scăpasem de acei nori de furtună
agresivi, acum nu mai era niciun strop de nor iar vizibili-
tatea era nelimitată. Cerul era plin de stele, luna extrem de
strălucitoare. Jos, undeva în depărtare, sclipeau luminile
oraşului Jeddah spre care ne îndreptam ca să luăm pelerinii.
Am aflat cu surpriză că eram numărul 18 pentru aterizare.
Trebuia să intrăm în zona de aşteptare de deasupra aero-
portului. Zona avea forma unui stadion olimpic şi fiecare
avion îşi executa zborul la înălţimea repartizată de turnul
de control. După ce avionul cel mai de jos părăsea zona de
aşteptare, celelalte coborau la treapta următoare de înălţime.
Pentru protecţie şi siguranţă, avioanele care survolau
această zonă aveau farurile de aterizare aprinse, putându-se
astfel observa între ele. Era o imagine stranie să vezi acele
luminiţe care în întunericul dens de afară parcă se alergau
unele pe altele ca nişte licurici. Pentru că pe atunci

nu exista suprave-
ghere şi dirijare
radar, odată ajunşi la
nivelul cel mai de
jos (600 m), turnul
de control cerea
fiecărui avion să
stingă şi să aprindă
farurile de mai multe
ori pentru a se
asigura cărui avion îi
dă autorizaţia de
aterizare. Se executa
apoi zborul de înde-
părtare până la 18-20
km de aeroport,
după care se făcea
un viraj de 180 de
grade şi se intra pe direcţia de aterizare. Pe timpul înde-
părtării se puteau vedea luminile celorlalte avioane care deja
erau pe direcţia de aterizare venind din sens opus, ca nişte
mărgele luminoase înşirate pe aţă. În această fază se
pregătea configuraţia de aterizare - scoaterea trenului de
aterizare şi a flapsul - şi se reducea viteza de zbor ca să nu
ajungi din urmă traficul din faţa ta. Destul de rar aveai
ocazia să vezi alte avioane în zbor atât de aproape. Totul se
derula matematic şi trebuia să respecţi întocmai regulile
pentru a nu compromite siguranţa celorlalte avioane şi
bineînţeles a ta.

La fiecare 30 de secunde un avion lua contact cu
solul, după care trebuia cât mai urgent să degajeze pista pen-
tru a face loc celui care era după el. Altfel, acesta trebuia să
rateze aterizarea pentru a evita pericolul de coliziune. Urma
deplasarea către locul de parcare şi trebuie să te orientezi
după semnele căilor de rulaj (A, C, D, etc.). Noaptea era în-
totdeauna mai dificil, căci nu aveai perspectiva şi vizibili-
tatea din timpul zilei. Toţi din cabină erau cu ochii mari ca
nu cumva să se greşească calea sau să se omită intrarea la
locul de parcare. O eroare ar fi dus la încurcarea traficului,
ca atunci când, de exemplu, o maşină intră pe sens invers pe
autostradă. Cu toate astea, se mai întâmpla chiar şi la case
mai mari. În astfel de situaţii, turnul de control trimitea un
vehicul cu însemnele follow me (urmează-mă) care con-
ducea avionul la locul său de parcare. Ţi se dădea un aver-
tisment care te făcea să roşeşti şi care atrăgea de la sine un
perdaf zdravăn din partea instructorului („mă faci de râs, pe
planul de zbor e numele meu”, etc.).

Ajunşi în sfârşit la locul de parcare, am zărit dis-
pecerul făcându-ne semn cu paletele să oprim avionul şi
apoi motoarele. Preţ de câteva momente am răsuflat sacadat
ascultând zgomotul motoarelor care se diminua din ce în ce
mai mult până s-a făcut linişte. Am deschis geamul şi m-a
izbit aerul aproape fierbinte, de +32 de grade, plin de mires-
mele caracteristice Orientului Mijlociu.

Gata, te-ai odihnit destul! Trebuia discutat cu
agentul companiei despre datele tehnice, cantitatea de petrol
necesară, curăţenia, apa potabilă, planul de zbor. Bagajele
veniseră deja. Am trecut la dirijarea încărcării lor cu ochii-
n patru după blestematele de primusuri cu propan, ca să nu
păţim şi noi la întoarcerea la Cairo ce au păţit alţii.

„Trecem prin 200 m, viteza e bună, pe pantă...
uşor deviat stânga. Vântul e din dreapta cu 7 m/secundă” se
auzi vocea calmă a navigatorului

„Motoarele echilibrate, din când în când am văzut
luminile de apropiere ale pistei” spuse mecanicul de bord.

„Ţine-l bine. Încetişor, nu te grăbi. Din moment în
moment vom vedea pista” zise comandantul cu voce bari-
tonală.

Uşor de zis, greu de făcut. În astfel de situaţii, fără
unul din motoare şi cu avionul plin de pasageri, îţi creşte
tensiunea, îţi zvâcnesc tâmplele, adrenalina se revarsă în
valuri iar broboanele de sudoare se unesc formând mici
pârâiaşe care o iau la vale pe unde găsesc cale liberă.

Gheatră, comandantul în pregătire, se lupta cu calm:
manşă stânga, palonier sincronizat stânga. Din cauza efor-

tului, vârfurile degetelor de la piciorul stâng începuseră să-
i amorţească şi-şi înfigea mai abitir călcâiul în podea ca să
fixeze poziţia palonierului. Acum era momentul cel mai im-
portant, momentul crucial. Trebuie să iasă din plafonul de
nori şi să fie în poziţie optimă de aterizare. Simţea cum in-
structorul îl susţine prin uşoare impulsuri ale comenzilor
care erau în concordanţă cu mişcările lui. Trebuie să fie
bine... trebuie... trebuie... încă puţin...

„Luminile de apropiere şi ale pistei la vedere. Uşor
la dreapta, suntem bine” anunţă navigatorul cu voce ascuţită
de emoţie.

Ploaia răpăia pe parbriz iar ştergătoarele abia lăsau
o urmă vagă prin care se puteau distinge luminile. „E bine,
ţine-l încă puţin. Trecem luminile verzi din pragul pistei.
Nasul mai sus, redu uşor motoarele. Vezi că o să fugă la
stânga. Foarte bine, asta e, gata! L-ai păcălit, bravo! co-
mentă comandantul, gata să intervină în orice moment.

Avionul luase contact „dulce” cu pista şi acum se
îndrepta cu viteză redusă către calea de rulaj, spre parcare.
Girofarurile roşii ale pompierilor îl însoţeau pe stânga şi pe
dreapta.

„Cairo turn, sunt Egypt Air 3110, totul este nor-
mal. Nu mai avem nevoie de asistenţă, vă mulţumim” trans-
mise telegrafistul şi imediat maşinile de pompieri au
dispărut. La locul de parcare era prezentă toată echipa
tehnică şi după coborârea ultimului pasager s-au năpustit
toţi pe scară să afle mai repede ce s-a întâmplat. După circa
20 de minute, echipajul părăsea avionul pentru a lua taxi-
urile către hotel.

Gheatră - Vasile Petrariu - simţea cum încă îi
tremura piciorul de la genunchi în jos din cauza efortului
depus, dar în acelaşi timp era copleşit de o mulţumire şi o
fericire greu de explicat. Inginerul Aleşincu îi anunţase că
revelionul era organizat gratis de Egypt Air la Hilton pen-
tru echipajele care nu zburau pe 31 decembrie. Asta venea
ca o recompensă şi toată lumea era foarte fericită. Însă nu
întotdeauna dacă eşti pe sol înseamnă că eşti în siguranţă şi
asta vom vedea în numărul viitor.

nickfurdi@accentmontreal.com

Totul e bine când se termină cu bine
88

KAIA - King Abdulaziz International Airport, Jeddah, unul din cele mai aglomerate
aeroporturi din lume la ora actuală.
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• Contabilitate informatizată, rapoarte
financiare, salarii, rapoarte TPS/TVQ;
• Declaraţii de impozit particulari
şi companii;
• Strategii fiscale: studiu de dosare şi
planificare fiscală;
• Gestiune financiară: analiză de
rentabilitate, diagnostic de sănătate
financiară;
• Planuri de afaceri, constituire, încor-
porare şi demarare de companii.

Noii veniţi în Canada şi
impozitul pe venit

În acest articol vom răspunde mai multor în-
trebări adresate de cei veniţi pe meleaguri canadiene în
2008 privind prima lor declaraţie fiscală.

În 2008, de la data intrării în Canada până pe 31 de-
cembrie, nu am avut niciun venit. Trebuie să produc o
declaraţie fiscală pentru 2008?

Dacă doriţi să cereţi creditul pentru TPS/TVQ,
dacă doriţi să vă transferaţi pentru anii viitori creditul
privind eventualele cheltuieli de şcolaritate făcute în
2008, dacă aveţi copii şi doriţi să obţineţi prestaţia fis-
cală canadiană pentru aceştia, dacă doriţi să obţineţi un
retur de taxe, atunci este necesară producerea unei de-
claraţii fiscale. Menţionăm că acestea sunt doar câteva
din situaţiile când această necesitate se prezintă.

Trebuie să declar veniturile obţinute între 1 ianuarie
2008 şi data intrării în Canada?

Da, în primul rând atunci când faceţi cererea
de credit TPS/TVQ pentru 2008 şi completaţi formula-
rul legal prevăzut pentru aceasta. În al doilea rând, veni-
turile câştigate în perioada anterioară emigrării în 2008
influenţează calculul venitului familial net. Acest venit
se ia în considerare atunci când doriţi să cereţi un retur
de taxe pentru anumite credite rambursabile la care aveţi
dreptul începând din primul an de şedere în Canada.

În 2008 m-am stabilit într-o altă provincie, după care
m-am relocat în Quebec. În perioada de şedere în acea
provincie am lucrat câteva luni. Unde trebuie să pro-
duc prima mea declaraţie fiscală?

Dacă la 31 decembrie 2008 locuiaţi în Quebec,
atunci va trebui să faceţi prima declaraţie fiscală aici.

2008 este primul meu an de şedere în Canada şi am
cotizat la un REER. Pot să deduc această sumă în de-
claraţia mea fiscală pentru 2008?

Dacă pentru 2008 produceţi prima declaraţie
fiscală, nu puteţi cere o deducere pentru REER.

Anul trecut am cheltuit o sumă importantă pentru a
emigra în Canada: bilete de avion, transportul anu-
mitor bunuri personale, etc. Pot beneficia de o dedu-
cere pentru aceste cheltuieli în declaraţia personală?

Nu, pentru cheltuielile făcute în vederea sta-
bilirii în Canada, cu ocazia emigrării, nu puteţi benefi-
cia de o deducere.

În 2008 m-am instalat într-o altă provincie după care
m-am mutat în Quebec. Reinstalarea aici m-a obligat

să fac o serie de cheltuieli. Pot să beneficiez de o de-
ducere pentru acestea în declaraţia mea personală?

Dacă aţi locuit într-o altă provincie decât Que-
becul înainte de a vă stabili aici, este posibil să benefi-
ciaţi de o deducere pentru aceste cheltuieli de relocare.
Sfatul nostru este să contactaţi un contabil care poate
verifica dacă sunteţi admisibil la această deducere.

Anul 2008 este primul meu an de şedere în Canada.
Faptul că sunt rezident pentru o parte din anul trecut
are vreo influenţă în declaraţia mea fiscală?

Da, perioada de şedere în Canada influenţează
suma atribuită prin lege unor credite nerambursabile la
care rezidenţii canadieni au dreptul. Aceste credite vă
pot ajuta să diminuaţi factura de impozit sau să benefi-
ciaţi de un retur de taxe pentru 2008. Legea prevede to-
tuşi şi excepţii, în sensul că anumite credite
nerambursabile pot fi cerute integral (100%), chiar dacă
nu aţi fost rezidenţi canadieni pentru un an complet.

Dacă 2008 este primul meu an în Canada, am dreptul
la creditul pentru prima de lucru?

Dacă aveţi un venit de muncă sau de lucrător
autonom în 2008 şi aţi fost rezident în Quebec pe 31 de-
cembrie 2008, atunci aveţi dreptul legal la acest credit.
Pentru obţinerea lui trebuie verificat însă dacă respectaţi
şi celelalte criterii: un anumit prag pentru venitul fami-
lial, veniturile soţului/soţiei în cazul în care sunteţi căsă-
torit sau dacă aveţi sau nu copii.

În 2008, după doi ani de aşteptare, am reuşit să obţin
rezidenţa permanentă. Trebuie să declar şi veniturile
încasate până la data obţinerii statutului de rezident
permanent?

Dacă aţi devenit rezident permanent în decur-
sul anului 2008, ţinând cont de faptul că aţi locuit în
Quebec de la 1 ianuarie 2008, conform legii sunteţi con-
siderat rezident prezumptiv pentru tot anul şi trebuie să
vă impozitaţi în declaraţia fiscală 2008 pe tot venitul
obţinut anul trecut.

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

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

Răspundem în scris cititorilor care doresc informaţii
suplimentare: aacsb.sorin@gmail.com Vă aşteptăm de Paste cu produse

de cea mai bună calitate!

Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com
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mici •icre •sarmale •zacuscă •vinete •cârnăciori olteneşti •slănină

•tobă •debreceni •caltaboşi cârnaţi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!
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BARDEUX D ASPHALTE
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Acoperişuri TOITURE PERFECTION

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

www.toituresperfection.com

R.B.Q. 8321-2928-56
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Eduard Iancu, Accent Montreal: Bunǎ ziua
Mircea Vintilă, îmi pare bine că am reuşit
să te prind la telefon! Ştiu că eşti foarte ocu-
pat cu atâtea concerte de care aflăm şi noi,
aici, prin intermediul prietenului Internet.
Lasă-mă, în primul rând să-ţi urez „La
mulţi ani”…
Mircea Vintilă: Mulţumesc frumos.

EI:…şi apoi să-ţi spun că ne faci o surpriză
foarte, foarte plăcută, venind din nou în
Canada, să ne încânţi cu concerte pe noi,
fanii tǎi de aici, de la o coastă la cealaltă a
Canadei.
MV: Mă întorc în Canada cu mare bucurie.
Ultima dată am fost la Toronto şi Montreal
acum doi ani, dar în total cred că am fost în
Canada, pentru diverse concerte, de vreo 5
ori până cum. Vreau să-ţi spun că la specta-
colele pentru publicul canadian este întot-
deauna o atmosferă rară, nu este nicio
diferenţă între recitalurile mele din Româ-
nia şi cele din Canada. Publicul este foarte
cald, reacţionează cu entuziasm la cântece
mai vechi dar este, în acelaşi timp, foarte re-
ceptiv la piese mai noi. Ştiu că sunt mulţi
oameni care deşi au plecat din România,
aşteaptă cu nerăbdare spectacole româneşti
de muzică folk. De aceea scopul meu şi al
prietenilor mei de la Poesis este să oferim
un spectacol la fel de bun ca cele mai bune
dintre cele care au loc în Români. În altă or-

dine de idei, să-mi spui ce fel de haine să ne
luǎm.

EI: Domnilor, o să fie mijlocul lui aprilie,
eu zic să speraţi la ce e mai bun, dar să vă
pregătiţi pentru neprevăzut. Aşa e Canada.
MV: Ştim cum e. În martie 2002 eram în
turneu cu Pasărea Colibri, am ajuns la Cal-
gary şi erau minus 27 de grade. În mai puţin
de o oră, lui Marius Baţu de la Poesis (eram
atunci colegi la Colibri) i s-a făcut fâşii o
haină de piele care, evident, nu trecuse tes-
tul pentru clima canadiană.

EI: Ştiu că or să fie oameni foarte fericiţi
să vă vadă în cele cinci oraşe în care veţi
cânta, dar există comunităţi mai mici de
români şi în alte oraşe din Canada. Am vor-
bit cu unii dintre oamenii aceştia şi regretă
enorm că nu mergeţi şi în alte locuri, de
exemplu Winnipeg.
MV: Ştiu, ştiu. Am vorbit despre asta cu
Marius (Baţu - n.a.) nu de mult. Am trecut
prin oraşe ca Winnipeg şi Regina, dar nu am
cântat acolo. Întotdeauna m-am gândit că
sunt şi acolo mulţi oameni pentru care ar
merita odată să facem spectacole. Asta e o
idee la care trebuie să ne gândim foarte se-
rios ca un viitor proiect.

EI: Ce vrei să revezi în primul rând în
Canada?

MV: În primul rând mi-e dor de Montreal. E
un oraş care mi-a plăcut şi în care m-am
simţit bine întotdeauna. Dar şi Vancouver
este spectaculos, iar Toronto este… în fine,
este Toronto, un oraş minunat. Până acum
n-am apucat să cunosc prea bine Calgary şi
Edmonton, dar sper că acest turneu îmi va
da ocazia ca, printre spectacole, să pot să
vizitez, să vorbesc cu oameni de acolo.

EI: Care mai este atmosfera în muzica folk
din România? Ce e nou?
MV: Nou este… mă rog, nu este chiar nou,
dar este un lucru extrem de important. Mu-
zica folk este foarte sus în topul prefe-
rinţelor publicului, mult mai sus decât
genuri care erau foarte populare în urmă cu
câţiva ani. Cele mai multe festivaluri din
ţară sânt festivaluri de muzicǎ folk. Sălile

sunt întotdeauna pline. Am avut de curând
un spectacol la Sala Palatului şi biletele se
terminaseră cu două săptămâni înainte.
Cluburile sunt de asemenea pline ochi la
recitaluri de folk. Nu cu mult în urmă am
fost invitat la o emisiune de radio între
miezul nopţii şi cinci dimineaţa. Gazda emi-

siunii (Andrei Partoş - n.a.) a propus urmă-
torul experiment: oricine vrea poate să sune
în direct şi să cânte cu mine un cântec de-al
meu, ei la telefon, eu din studio...

EI: Cred că ştiu ce s-a întâmplat.
MV: S-ar putea să ai o idee, dar lasă-mă să-
ţi spun cum a fost. Am cântat toată noaptea.
Numai Mielul cred că l-am cântat de vreo
douăzeci de ori.

EI: Mă întreb dacă publicul Canadian este
pe acelaşi trend, dacă muzica folk înseamnă
şi aici ce înseamnă în România.
MV: Sunt sigur că da şi tocmai de aceea
vreau ca spectacolele noastre să fie perfecte.

Interviu realizat de EDUARD IANCU
ediiancu@accentmontreal.com

INTERVIU

Artist original, interpret cu o voce inconfundabilă, Mircea Vintilă este unul
din cei mai străluciţi folkişti ai României. Un adevărat senior al acestui gen
muzical, el are în spate o activitate discografică şi concertistică de invidiat.
Genraţiile anilor ’70-’80 l-au cunoscut cu Pământul deocamdată, Bade Ioane
sau Făt-Frumos, adevărate hit-uri ale vremii, fredonate atunci ca şi acum
de la primul până la ultimul vers de către un public larg. În anii ’90 el
devine membru al grupului Pasărea Colibri, împreună cu Florian Pittiş,
Mircea Baniciu şi Vlady Cnejevici, alături de care a editat patru albume
de succes. O nouă generaţie este cucerită prin piese precum Mielul, Lăp-
tăria lui Enache, Hanul lui Manuc, Strada Popa Nan, Miruna. Anii 2000
marchează returul la cariera solo, prin lansarea faimosului album Madama
de Pică. Mircea Vintilă se va afla luna viitoare în turneu în Canada,
oprindu-se la Montreal pe 10 aprilie. Acest interviu a fost realizat pe 22
martie, cu o zi înainte de ziua sa de naştere.

„Muzica folk este foarte sus în
topul preferinţelor publicului”
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Pe scurt

GENA CARE TRANSFORMĂ CARBOHIDRAŢII ÎN
GRĂSIME

Cercetători
din Statele Unite au
descoperit gena care
transformă carbo-
hidraţii în grăsimi,
având astfel noi in-
dicii cu privire la
modul în care or-
ganismul uman
acţionează asupra

acestora, informează Reuters. „Gena se numeşte DNA-PK
şi acţionează la nivelul ficatului, unde reglează procesul
prin care acesta transformă carbohidraţii în grăsime”,
potrivit echipei de la Universitatea din California. „Sperăm
ca pe viitor obezitatea să nu mai fie o problemă atât de
mare”, a spus unul dintre cercetători. Totodată, echipa care
a lucrat la acest proiect a realizat şi un experiment pe
şoareci: rozătoarele născute cu o versiune a acestei gene în
organism nu au luat în greutate atunci când au fost hrănite
cu produse bogate în carbohidraţi.

GENELE DEPENDENŢEI

Oamenii de ştiinţă americani au identificat genele
asociate dependenţei de alcool, cocaină sau heroină, însă
nu cunosc deocamdată modul în care funcţionează. De zeci
de ani, cercetătorii s-au chinuit fără succes să găsească in-
dicii genetice legate de dependenţa de anumite substanţe.
A fost ca şi cum au căutat un ac în carul cu fân. Acum însă,
oamenii de ştiinţă de la universităţile din Virginia şi Michi-
gan sunt aproape de a identifica gene asociate tuturor
tipurilor de dependenţă. Deocamdată, ei au observat că
unele gene asociate cu alcoolismul sunt strâns legate de de-
pendenţa de nicotină, cocaină, canabis, opioide sau heroină,
scrie Science Daily, şi sunt îngrămădite laolaltă pe 11 cro-
mozomi. Totodată, variaţiile genetice de pe câteva gene,
printre care aldehida dehidrogenată, GABRA2, ANKK1
sau neurexin 1 şi 3, au fost deja asociate cu dependenţa faţă
de mai multe substanţe.

CEL MAI SUBŢIRE LAPTOP DIN LUME

Laptopul Adamo, lansat de Dell în această lună,
are un ecran de 13,4 inch, cântăreşte 1,8 kilograme şi mă-
soară 0,65 inch în grosime. În prezent el este cel mai sub-
ţire laptop din lume şi concurentul direct al MacBook Air
(0,76 inch grosime), lansat de Apple. În ceea ce priveşte
preţul, acesta porneşte de la aproximativ 2 000 de dolari
US şi poate ajunge, în funcţie de configurarea pe care clien-
tul o doreşte, la 2 700 de dolari.

NEUROŞTIINŢĂ

Citirea gândurilor, mai
aproape de realitate

Capacitatea de a citi gândurile unei persoane cu
ajutorul unei maşinării a ajuns mai aproape de realitate
după ce oamenii de ştiinţă britanici au demonstrat că pot
descifra memoria cuiva analizând doar activitatea elec-
trică a creierului uman. Astfel, centrul memoriei şi al na-
vigării din creier, considerat odinioară prea haotic pentru
a fi decodat, ar putea fi descifrat în curând.

Folosind un scaner cerebral, cercetătorii de la
University College din Londra au reuşit să identifice
locul exact în care se aflau patru subiecţi închişi într-o
cameră virtuală, folosindu-se de activitatea lor cerebrală,
scrie publicaţia Wired. Cercetătorii britanici s-au axat pe
hipocampus, regiunea din creier responsabilă cu proce-
sarea relaţiilor spaţiale şi a memoriei de scurtă durată. Pe
măsură ce oamenii se mişcă, activarea hipocampusului îi
ajută să-şi dea seama unde se află. Studiile pe animale nu
au reuşit însă să lege de memorie activitatea acestei
regiuni, iar cercetările pe cobai au demonstrat că memo-
ria spaţială este înmagazinată aleatoriu. Astfel, până acum
părea să nu existe un tipar pe care oamenii de ştiinţă să-l
poată descifra şi aplica pentru a citi amintirile oamenilor.

Chiar dacă nu a reuşit încă să smulgă amintiri

direct din creierul uman, experimentul celor de la Uni-
versity College din Londra promite viitoare coridoare de
cercetare în privinţa unor boli precum Alzheimer, în cazul
căreia dezorientarea şi pierderea memoriei merg mână în
mână. „Modul în care funcţionează milioanele de neuroni
ale hipocampusului este o întrebare fundamentală în neu-
roştiinţă. Încă nu ştim cum este organizat codul neural
hipocampal pentru a activa şi întreţine memoria”, spune
Eleanor Maguire, coautor al studiului.

Cercetătorii au folosit imagistica prin rezonanţă
magnetică funcţională pentru a măsura fluxul de sânge
din hipocampus la patru subiecţi care au navigat printr-o
cameră virtuală. Ţinta lor au fost grupurile de neuroni
identificate de Maguire într-un studiu anterior realizat pe
şoferi de taxi londonezi, ale căror hipocampusuri erau su-
perdezvoltate, graţie anilor de navigare mentală pe
străzile oraşului. După ce au analizat tiparele de activare
şi le-au corelat cu mişcările subiecţilor, echipa londoneză
a observat că aceste şabloane pot fi folosite pentru a pre-
zice locul în care o persoană îşi imaginează că se află. Cu
toate acestea, spun cercetătorii, citirea integrală a minţii
este încă destul de departe de realitate. „Mai sunt cel
puţin zece ani, poate chiar mai mult, până să putem citi
efectiv gândurile unor persoane într-o sesiune rapidă,
atunci când ei nu vor asta. Ar fi util să începem discuţiile
de natură etică pe această temă în viitorul apropiat, deşi
mai este cale lungă până la ceva practic”, a anticipat
Demis Hassabis, un alt autor al studiului şi cercetător în
domeniul inteligenţei artificiale, citat de The
Independent.
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INFORMATION TECHNOLOGY

CD-ul a împlinit 30 de ani
Eclipsat astăzi de MP3-uri, DVD-uri, memorii

flash şi hard-disk-uri externe, bătrânul Compact Disc a
reprezentat totuşi un pas esenţial în dezvoltarea industriei
IT. Destinat iniţial pentru stocarea de muzică, CD-ul a

ajuns în timp să găzduiască fotografii, jocuri şi docu-
mente de tot soiul. Invenţia aparţine companiei olandeze
Philips, care a făcut prima demonstraţie a unui disc optic
digital pe 8 martie 1979. Ulterior, Philips a colaborat cu
Sony pentru a standardiza formatul, de la timpul de redare
la diametrul discului şi frecvenţa de sampling, notează
gizmodo.com.

Primul album muzical lansat pe CD a
fost 52nd Street al lui Billy Joel, care a in-
trat pe piaţa din Japonia pe 1 octombrie
1982, alături de playerul Sony CDP-101.
Noul mediu de stocare al albumului a
făcut istorie, piaţa playerelor de Compact
Discuri începând să ia avânt la începutul
lui 1983.

CD-urile de muzică au atins apogeul
odată cu 1, compilaţia celor mai bune
piese Beatles, lansată pe 13 noiembrie
2000 şi vândută în 30 de milioane de
exemplare. Declinul Cd-urilor a început să
se producă la jumătatea anilor 2000, dis-
curile compacte fiind detronate de
tehnologia MP3.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dang@accentmontreal.com



Descoperiţi calitatea produselor noastre!

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

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

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

Deşi afară termometrul nu se îndură să
arate temperaturi mai primăvăratice, deşi copacii sau
florile sunt încă departe de a înmuguri sau înflori,
purtăm în suflete sentimentul învingătorului cana-
dian care a mai ieşit teafăr dintr-o iarnă cumplită. Şi
dacă peisajul de afară nu e încă verde, putem să
grăbim venirea primăverii asezonându-ne meniul cu
o paletă colorată de salate proaspete. Vă propun
câteva reţete de primăvară care ajută la curăţarea
sângelui şi care sunt totodată fortifiante şi încărcate
cu vitamine, minerale, enzime şi proteine. Aşadar să
gătim rapid, simplu, ieftin, dar mai ales sănătos!

Timp de preparare: 10 minute
Serveşte: 4 persoane
Ingrediente
2 andive
100 gr de germeni de alfalfa (lucernă)
1 ardei roşu
50 gr de ciuperci albe
Sosul
½ lămâie
3 linguri de ulei de măsline
1 ceapă roşie mică
2 linguri sos de soia Bragg
Mod de preparare
Se taie andivele în rondele şi se amestecă cu ger-
menii de alfalfa, ardeiul tăiat fâşii, ciupercile tăiate
feliuţe şi se pun într-un castron. Se face un sos din
zeamă de la jumătate de lămâie amestecată cu ceapă
dată prin răzătoare şi stoarsă, uleiul de măsline şi
sosul de soia. Se adaugă acest sos peste salata
preparată anterior şi se amestecă bine.

Timp de preparare: 20 minute
Serveşte: 4 persoane
Ingrediente
1 conservă de ton în apă
1 conservă porumb boabe
1 ţelină mijlocie
2 lujere de ţelină verde
3 castraveciori muraţi
1 căpăţână salată Boston
3-4 cepe verzi (partea albă)
Maioneză după gust
Piper alb sau negru
Mod de preparare
Se dă prin răzătoare ţelina (rădăcina) şi se taie
mărunt castraveciorii, ţelina verde, salata, cepele
verzi. La aceste ingrediente se adaugă tonul din con-
servă, porumbul, maioneza. Se condimentează cu
piper alb sau negru după gust.

Timp de preparare: 30 minute
Serveşte: 3-4 persoane
Ingrediente
4 vinete italiene sau asiatice

4 roşii cărnoase
4 căţei usturoi
100 ml ulei de măsline
3 linguri sos de soia Bragg
1 linguriţă de oţet de mere
1 lingură de mărar tocat
1 lingură de pătrunjel tocat
Mod de preparare
Vinetele se curăţă şi se taie transversal în rondele de
1 cm grosime. Feliile se dau printr-un amestec real-
izat din: 50 ml de ulei, 2 linguri sos soia, 2 căţei de
usturoi măcinaţi şi mărarul tocat mărunt. Se pun ron-
delele într-o tavă şi se coc la cuptor la foc mijlociu,
10 minute pe o parte, după care se întorc şi se mai
lasă încă 10 minute pe cealaltă parte. Între timp,
roşiile se opăresc 1 minut, apoi se pun în apă rece,
după care se cojesc. Se taie în cubuleţe şi împreună
cu 2 căţei de usturoi măcinaţi şi 1 lingură de sos soia
se călesc în 50 ml de ulei pentru 5 minute. La urmă
se adaugă oţetul şi pătrunjelul tocat. Sosul de roşii se
ia imediat de pe foc pentru a-l folosi la decorarea
vinetelor calde scoase de la cuptor.

Timp de preparare: 30 minute
Serveşte: 2 persoane
Ingrediente
1 dovlecel mijlociu tăiat în fâşii lungi
1 ardei roşu tăiat pe lungime în fâşii
1 cană de ciuperci albe sau Portobello
5 linguri ulei de măsline
1 ½ linguri oţet balsamic
¼ cană de brânză de orez rasă
1 linguriţă de cimbru, tarhon, etc.
4 frunze de salată verde
2 foi de tortilla wrap
1 avocado tăiat felii
2 roşii mari tăiate felii
1 linguriţă sos de soia Bragg
Piper alb sau negru după gust
Mod de preparare
Într-o tigaie cu lingură de ulei se călesc la foc mediu
dovlecelul, ardeiul şi ciupercile până devin moi,
aproximativ 7 minute. Alternativ, acestea se pot
unge cu ulei şi da la cuptor. Se îndepărtează de be
foc, se amestecă cu o linguriţă de oţet balsamic, se
condimentează cu sosul de soia şi piperul alb/negru,
după gust. Într-un castron se combină brânza de orez
rasă, ierburile tocate şi o jumătate de linguriţă de oţet
balsamic, compoziţie care apoi se întinde pe fiecare
foaie de tortilla wrap. Se plasează două foi de salată
verde pe fiecare wrap şi se adaugă legumele călite în
ulei. Pentru a asambla fiecare wrap, se împătureşte
capătul foii la distanţă de aproximativ 4 cm peste
umplutură, după care se rulează. Wrap-ul se taie în
jumătăţi şi se garniseşte cu felii de avocado şi roşii.
Foile de tortila se pot înlocui cu foi de orez (rice
wraps) care se găsesc la magazinele asiatice gen
Hawaian Market, Asian Market, Sushi Shop, etc.
Poftă bună!

Rubrică realizată de ALINA MOSCOVICI
alinamoscovici@accentmontreal.com

NUTRIŢIE & SĂNĂTATE1313

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

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4
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Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Simplu ghid de sănătate

Reţete de primăvară

SSaallaattăă  ddee  aannddiivvee
şşii  aallffaallffaa

SSaallaattăă  ddee  ttoonn

VViinneettee  ccuu  ssooss  ddee  rrooşşiiii

FFooii  ddee  ttoorrttiillllaa  wwrraapp
ccuu  lleegguummee  



Mediumitatea este o
practică neconvenţio-
nală, neagreată de
curentele oficiale şi
considerată „necurată”.
Fără reguli morale, ea
se adaptează scopului
care scuză mijloacele.
În principiu, mediumul
- de obicei o persoană
cu o bogată experienţă
de viaţă - iese din cor-
pul său, reuşind prin
procedee spirituale să
se extragă din materia

corpului fizic şi să facă un scurt voiaj astral. El se identifică cu cor-
pul clientului şi preia anumite informaţii. În felul acesta, el îi poate
citi anumite date din trecut înscrise în memorie, îi poate modifica
anumite structuri comportamentale sau îi poate citi viitorul.

La fel ca şi şamanii, mediumul poate călători în timp şi
spaţiu, conectându-se cu cei morţi sau cu entităţi negative. El poate
schimba viitorul sau diminua impactul trecutului. Cât de eficienţi
sunt? Depinde strict de antrenament şi experienţă. Din nou acea
înţelegere fundamentală a funcţionării psihicului uman care nu are
legi prea clare şi care pot fi asimilate fizicii cuantice, intră în joc.
Cum omul nu poate descoperi decât ceea ce are deja integrat ca
principiu în funcţionarea sa intimă, nu ne rămâne decât să încer-
căm să explicăm în cuvintele ştiinţei. Când aceasta va avansa,
atunci probabil vom putea explica mai bine. Cum bine ştiţi, marii
maeştrii spirituali, şamanii, nu explică fenomenele spirituale pen-
tru că nu pot. Ei doar ştiu că aşa este şi ne cer să-i credem.
Fenomenul e pe deplin justificat. Câţi dintre noi au încercat să
demonstreze teorema lui Fermat? „Crede şi nu cerceta” devine un
comandament protectiv pentru cel neiniţiat dar din păcate omul
modern, vanitos şi infatuat, o ia ca pe o insultă pentru intelectul
său. Motivul rezidă în metoda ştiinţifică care ne-a obişnuit cu
demonstraţii ale căror ipoteze sau origini nu se mai cunosc. Ne-
cunoscând pe „alpha” omul nu poate să cunoască nici pe „omega”şi
el rămâne pierdut pe drumul hazardului existenţial

Pot sau vor aceşti mediumi să facă rău? În principiu nu,
educaţia lor este orientată spre a face bine, spre a micşora viteza de
creştere a entropiei universului. Dacă recomand consultarea unui
medium? Nu! Nimic nu poate depăşi cunoaşterea de sine şi struc-
turarea intenţiilor pe o bază zilnică. Nu există oameni superiori
nouă decât dacă le permitem să fie. Lenea şi confuzia mentală sunt
singurele cauze, mai ales acum când informaţiile sunt disponibile
şi fiecare dintre noi e dator să răspundă la întrebări fundamentale
precum cine sunt, cum funcţionez, cum percep realitatea, ce mă
motivează. Tot ceea ce ne rămâne e să ne modelăm singuri destinul
în funcţie de motivaţii fundamentale şi să nu ne lăsăm pradă eveni-
mentelor tranzitorii. Întreprinderea e dificilă dar meritorie.
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Mediumitate

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

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

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

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

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNEŞTI ŞI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

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

Încă foarte populară în Europa de Est, în
America de Sud şi în Quebec, vrăjitoria este similară
cu mediumitatea dar în plus ea conţine şi elemente
distructive. Mergem la vrăjitor ca să se vindece
copilul sau ca „să-l ia dracu’” pe cutare. Natura omu-
lui nerafinată de procesul educaţional e atât de abjectă
încât suntem în stare să mergem la vrăjitor ca să ne
blestemăm soţii(iile), neamurile, duşmanii, copiii, pe
toţi cei care au un comportament contrar intereselor
sau viziunilor noastre. Dovada neputinţei şi lipsei de
generozitate este la apogeu când vrem să-l distrugem
pe aproapele nostru. Nu degeaba esenţa învăţăturilor
lui Isus este „iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”.
Dacă am ştii cum să procedăm, am blestema noi
înşine, dar neştiind, dăm bani s-o facă altul. Există
vreo pedeapsă divină? Nu! Dacă o facem profesional
şi vrăjitorii sunt profesionişti, nu e nicio pedeapsă,
asta fac ei pentru a supravieţui şi e o meserie ca ori-
care alta, cu condiţia să nu schimbe setul de valori
până mor. În timp, binele pe care-l fac vrăjitorii se
acoperă cu răul. Mai blestemă azi, mai vin-
decă mâine, pe ansamblu Universul
rămâne în echilibru.

Lipsa de structură şi de docu-
mente scrise face din vrăjitorie un comerţ
destul de greu de popularizat. Transmiterea
se face oral şi experimental, de la vrăjitor
la elev. Procesul poate dura mai mult de
zece ani. Cheia acestei învăţături este ca
vrăjitorul sau vrăjitoarea să poată prelua
date din câmpul informaţional al clientu-
lui, „citindu-i” astfel trecutul. Prin asoci-
aţii cu elementele psihologice observate în
scurta discuţie ce are lor la început, vrăji-
torul face o predicţie. Accesul la nivelurile
superioare ale conştiinţei nu cred că se face
pentru că vrăjitorul nu intră în transă. El se
foloseşte de elemente externe pentru a
creşte probabilitatea predicţiei. Cât este de
adevărat, de eficient, acest proces? E greu
de estimat pentru că nu există informaţii
oficiale. Părerea mea e că omul modern
ocupat cu activităţi exterioare e foarte sus-
ceptibil de a fi influenţat subliminal de
aceste structuri spirituale. 

Cum ne apăram în caz de „atac la
persoană”? Simplu: observăm comporta-
mentul personal care nu ne este specific şi
încercăm prin reflexie şi interogare în in-
finit să aflăm de unde vine problema.
Răspunsul va veni sub formă auditivă,

deoarece creierul nostru transformă mai uşor vibraţi-
ile toxice în foneme decât în imagini. Apoi  alegem o
rugăciune care nu este altceva decât o structură audi-
tivă cu conţinut bine definit şi care pronunţată ajunge
în propria noastră conştiinţă. Rugăciunea este invo-
cată cu atitudine şi intenţie bine definite, de a iubi, de
a vindeca, etc. Orice om poate deveni vrăjitor cu un
antrenament necesar. Dacă mai poate practica şi alte
meserii? Desigur nu. Nu putem să servim la doi
stăpâni în acelaşi timp. Chestiune de gust. 

Nu am niciun vrăjitor să vă recomand, cărţi
nici atât. Nu sunt de acord cu această practică datorită
aspectului pecuniar. Dacă totuşi sunteţi curioşi, căutaţi
unul bun, nu plătiţi foarte mult şi nu mai mult de trei
şedinţe. Dacă nu rezolvă din trei încercări înseamnă că
nu e încă profesionist şi nu aveţi dumneavoastră bani
cât pot ei cheltui cu educaţia lor.

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

Vrăjitorie

Linda maestra! - Francisco Goya,  gravură din seria Los
Caprichos



UUnn  îîmmppăăttiimmiitt  aall
iinnffoorrmmaattiicciiii  

Pierzându-şi un deget într-un accident de motoci-
cletă, un tânăr finlandez a recurs la o soluţie neobişnuită pen-
tru a şi-l înlocui. Pasionat de informatică, Jerry Jalava şi-a
construit o proteză care imită întocmai degetul, însă surpriza
vine atunci când îşi dă la o parte „pielea” de sub „unghie”,
unde se găseşte un stick USB (dispozitiv care poate stoca
diverse informaţii digitale). Când Jerry le-a spus doctorilor
că intenţionează să îşi monteze un stick în loc de deget, aceş-
tia au crezut că glumeşte, însă tânărul s-a pus pe treabă şi şi-
a confecţionat noul deget cu ajutorul unei proteze obişnuite
şi al unui stick USB.  Noul deget nu este fix. El poate fi uşor
scos şi montat ca orice alt stick USB la un calculator

SSuuccuull  ddee  bbrrooaaşşttee,,
aaffrrooddiizziiaacc  şşii
mmeeddiiccaammeenntt    

În America de Sud sunt binecunoscute proprie-
tăţile curative afrodiziace al sucului de broaşte iar cererea
pentru acest produs este în continuă creştere. Sucul vindecă
printre altele astmul, bronşitele şi apatia, dar se pare că
toate aceste efecte benefice pălesc în faţa proprietăţilor sale
afrodiziace. Sucul este unul crud, la propriu şi la figurat:
după ce li se îndepărtează pielea, batracienii sunt introduşi
în mixer alături de un amestec din miere, aloe şi o porţie
generoasă de maca, plantă cu calităţi afrodiziace testate  de
nativii sud-americani de sute de ani. Consumatorilor poate
nu li se pare ceva anormal în modul de preparare al acestui
produs însă cei de la protecţia animalelor consideră că este
o cruzime datorită faptului că broaştele se ţin vii într-un vas

la vederea clientului iar acesta poate sa-şi aleagă broasca
folosită pentru prepararea sucului său.  

DDiissnneeyy  llaannsseeaazzăă  pprriimmaa
pprriinnţţeessăă  ddee  ccuullooaarree        

Cine nu cunoaşte filmele produse de Walt Disney
care ne-au fascinat din fragedă copilărie şi ne fascinează şi
azi, adulţi fiind? După instalarea la Casa Albă a primului
preşedinte afro-american din istorie, studiourile Disney
intră în „trend” şi lansează prima prinţesă de culoare,
Prinţesa Tiana, în filmul muzical animat The Princess and
the Frog ce va avea premiera spre sfârşitul acestui an. 

Încă de la începutul său, în 2006, proiectul a fost
înconjurat de cotroverse. Deja cu o reputaţie nu tocmai per-
fectă -  în trecut, fondatorul Walt Disney a fost acuzat de ra-
sism - studiourile Disney au fost nevoite să revină asupra
unor elemente ale filmului care încurajau stereotipurile şi
prejudiciile la adresa afro-americanilor. Odată cu dis-
tribuirea primelor fotografii ale filmului, controversa şi cri-
ticile s-au înteţit: deşi prinţesa e de culoare, prinţul... e tot
alb. 

JJaaff   ccuu  aajjuuttoorruull  uunneeii
ffooaarrffeeccee            

Un italian de 70 de ani, eliberat de câteva luni din
penitenciar, a dorit să-şi facă rost de bani prin metoda ja-
fului, probabil cum îi era obiceiul. Pentru acest lucru el a
utilizat o banală foarfecă. La prima bancă în care a intrat,
o sucursală a Unicredit Bank din Genova, el a obţinut doar
10 euro. Desigur că nu a fost mulţumit şi a mai încercat şi
sediul băncii Carige, unde a ameninţat un client cu aceiaşi

foarfece. Prada? 15 euro. Făcându-şi socotelile, a ajuns la
concluzia că se poate şi mai mult şi a încercat şi a treia oară,
de data aceasta la banca Passadore. A rămas tot la totalul de
25 de euro, căci a fost prins şi arestat.

UUrraanngguuttaannuull  ccaarree……
fflluuiieerrăă  

La grădina
zoologică din loca-
litatea Heidelberg,
se află un uran-
gutan, botezat
Ujian, care de o
bună perioadă de
timp a început să
fluiere. Sunetele
scoase prin fluiera-
tul său sunt din ce în
ce mai melodioase,
ceea ce face ca

numărul de vizitatori să crească tot mai mult. Iată că şi ani-
malele au talentele lor care ne fascinează.  

MMuunnttee  ddee  cciiooccoollaattăă  
Uriaşa sculptură-desert, mai degrabă un lanţ

muntos din ciocolată denumit „Tre Cime di Lavaredo” după
un lanţ muntos italian, a fost expus la Torino. Autorul său,
Mirco Della Vecchia, s-a declarat fericit de faptul că a reuşit
să stabilească un record mondial atât de dulce. Vizitatorii au
ocazia de a se semna pe cele 1.500 de cărămizi din cioco-
lată puse la dispoziţia lor sau de a cumpăra, cu zece euro,
un „vârf” de ciocolată. Muntele cel dulce cântăreşte „doar”
3,45 tone.

SSaatt  îînnttrreegg  ddee  vvâânnzzaarree  
Un fond de investiţii din Anglia a pus în vânzare

un întreg sat, cu ferme tradiţionale, terenuri agricole, pă-
duri şi animale. Preţul este de 24,5 milioane de euro pen-
tru un sat foarte pitoresc, aflat nu departe de Londra, la o
distanţă de 120 km. Satul, care deţine toate facilităţile, are
doar 40 de locuitori care plătesc chirie pentru casele lor.
Viitorul proprietar va locui într-un conac, fără însă a
dobândi titlul de Lord. Locuitorii speră că noul proprietar
va menţine tradiţia şi nu va utiliza terenul pentru alte con-
strucţii care nu şi-ar avea locul în aceea regiune.

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

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

CĂUTĂM PARTENERI ŞI POTENŢIALI CUMPĂRĂTORI PENTRU 
LOCAŢIILE EXISTENTE 

514.524.3348; patisseriewawel@videotron.ca

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

www.wawelpatisserie.com

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

Montréal, H3H 2G4
Tel: 514.938.8388

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

7401 boul. Newman
(exterior Centre Super C)

Lasalle
Tel: 514.315.7793

5499 Sherbrooke O
(colţ Girouard)

Montréal, H4A 1W1
Tel: 514.483.1042

4301 Wellington
(colţ Gordon)

Verdun, H4G 1W3
Tel: 514.767.7716



Ceremonia decernării premiilor Jutra s-a născut
acum 11 ani din dorinţa de a recompensa artiştii şi artizanii
cinematografiei din Quebec. Este vorba deci de o ceremonie
încă foarte tânără, care se vrea o ocazie de a-i onora pe cei

care se consacră celei de-a şaptea artă.
Seara premiilor Jutra există graţie producătorului

Roger Frappier şi a fostului director al festivalului Rendez-
vous du cinéma québécois, Michel Colombe. Cei doi au fost
motivaţi de faptul că Gala premiilor Génie, sărbătoarea ci-
nematografului canadian, nu avea nicio incidenţă pozitivă
asupra „carierei” în cinematografe a filmelor câştigătoare
sau nominalizate, atât în Quebec, cât şi în Canada anglo-
fonă. Multe voci s-au ridicat împotriva creării acestei seri de
decernare de premii; mulţi erau sceptici, mai ales că pro-
ducţia cinematografică quebecoasă nu era semnificativă în
acel moment. Cu toate acestea, Gala a reuşit să câştige un
loc de prestigiu în universul cultural din Quebec.

Trofeul, conceput de Claude Daudelin, un pionier
al sculpturii moderne în Quebec, a fost decernat pentru
prima dată în 1999, în timpul primei gale Jutra, animată de
Rémy Girard. Opera lui Daudelin a fost numită în onoarea
realizatorului quebecos Claude Jutra, decedat în 2001. Jutra
a înlocuit premiul Guy L’Écuyer, acordat în cadrul Rendez-
vous du cinéma québécois.

Seara Jutra-urilor a evoluat mult în cursul deceni-
ului ei de existenţă, urmând de altfel ascensiunea industriei
quebecoase de cinema. Un exemplu: la prima ediţie doar 16
filme au fost eligibile în diferitele categorii; astăzi s-a ajuns
la o cifră aproape dublă. Trebuie menţionat şi faptul că box
office-ul filmelor quebecoase a crescut mult în ultimii ani.
La sfârşitul deceniului trecut doar Les Boys se bucurase de
un oarecare succes de casă, în vreme ce în vara lui 2006,
Bon Cop, Bad Cop a ţinut piept cu brio blockbuster-elor
hollywoodiene.
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Premiile Jutra, Oscarul quebecos

VĂ URĂM PAŞTE FERICIT ŞI VĂ AŞTEPTĂM
CU O LARGĂ SELECŢIE DE PRODUSE

MICHAEL JACKSON ŞI COPII
Multe rumori circulă pe seama

lui Michael Jackson de când acesta şi-a
anunţat întoarcerea pe scena muzicală.
Regele popului, care va începe o serie de

50 de spectacole pe 8 iulie 2009 la Lon-
dra, nu a dezminţit însă zvonul cum că ar
vrea să adopte un copil până la începutul
anului viitor. Se pare că Michael, în vârstă
de 50 de ani acum, a contactat o agenţie
de adopţii britanică pentru evaluarea opţi-

unii de a-şi lărgi fa-
milia. „Michael nu a
specificat dacă vrea
să adopte un băieţel
sau o fetiţă. Pur şi
simplu, el a exprimat
sentimentul că încă
un copil l-ar face
foarte fericit” a de-
clarat o sursă din an-
turajul cântăreţului.

Jackson este
deja tatăl a trei copii:
Prince Michael I,
Paris şi Prince
Michael II.

VAL KILMER ŞI REBECCA MADER LA
SOMMET DU MILLENAIRE 2009

Actorii Rebecca Mader (Lost, The Devil Wears
Prada) şi Val Kilmer (Top Gun, Batman Forever) vor fi
prezenţi la Montreal la Sommet du millénaire 2009.

Aceste două personalităţi se adaugă pe lista con-
ferenţiarilor deja confirmaţi care cuprinde nume precum
Sarah Ferguson, Mia Farrow, Jeffrey D. Sachs, Do-
minique Corti şi Shirin Ebadi.

Rebecca Mader este
purtătoarea de cuvânt
a campaniei Drink 1,
Give 10, în curs de
desfăşurare în Canada
şi Statele Unite. Fon-
durile strânse prin in-
termediul acestei
campanii vor servi
pentru săparea de
puţuri şi facilitarea ac-
cesului la apă potabilă
în mai multe ţări, în
special în Etiopia.

Val Kilmer a voiajat cu AmeriCare, organism
care încercă să vină în ajutorul nevoilor alimentare ale
populaţiei irakiene. Totodată, Val Kilmer este asociat
Naţiunilor Unite prin rolul său de ambasador UNESCO.

Sommet du millénaire va avea loc la Palais des
congrès pe 15 şi 16 aprilie, când sunt aşteptate peste 3000
de persoane. Pentru mai multe informaţii şi pentru procu-
rarea biletelor, consultaţi www.sommetmillenaire.ca.

Karine Vanasse şi Pierre Lebeau
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Naţionala se pune din nou în mişcare, în campania
de calificare pentru Campionatul Mondial din 2010 din
Africa de Sud, având programate două meciuri importante.

Pentru a rămâne în cărţi, nu ne permitem să le pierdem.
Asta datorită startului dezastruos de anul trecut, 0-3 acasă
cu Lituania, un modest 1-0 în Insulele Feroe şi un 2-2 acasă
cu Franţa, după ce am condus cu 2-0. Din fericire, nicio
echipă din grupă nu a excelat până acum şi totul este posi-
bil. Selecţionerul Victor Piţurcă nu prea are o arie largă de
selecţie, campionatul intern este, în cel mai bun caz,
mediocru iar dintre „stranierii” de valoare, una caldă şi alta
rece: Chivu e accidentat, în schimb Mutu a găsit din nou
drumul spre poartă, înscriind decisiv pentru Fiorentina în Il
Calcio. Piţi a făcut o mutare surprinzătoare şi l-a convocat
pe Maximilian Nicu, de la Hertha Berlin, chiar cu o săp-
tămână înainte că acesta să dobândească cetăţenia română.
Lor li se alătură Cosmin Contra (Getafe), Săpunaru (Porto),
Rădoi (Al Hilal), Mihai Neşu (FC Utrecht), Raţ (Sahtior
Donetk), Coci (Lokomotiv Moscova), Codrea (Siena) şi
Marica (VFB Stuttgart).

Din campionatul nostru, Piţi a chemat la arme trei
jucători de la liderul Dinamo - Lobonţ, Tamaş şi Marius
Niculae - trei stelişti - Goian, Nicoliţă şi Ovidiu Petre - doi
de la U Craiova - Dorel Stoica şi Florin Costea - doi de la

Poli Timişoara - Gigel Bucur şi Costel Pantelimon (rezervă
de portar) - şi un singur reprezentant de la Oţelul -
Bourceanu - şi de la FC Argeş - Cristian Tănase. Nici un
jucător de la Rapid, Urziceni sau CFR Cluj, echipe an-
grenate în lupta pentru titlu, dar care au în componenţă mai
mulţi jucători străini decât autohtoni.

Meciul cu Serbia are loc la Constanţa, pe 28 mar-
tie, de la ora 20:45, ora locală. În aceeaşi zi este progra-
mată Ora Pământului, care în România va avea loc între
20:30 şi 21:30. Românii sunt îndemnaţi să stingă luminile
şi televizoarele în acest interval de timp, deci va fi un test
pentru telespectatori, o alegere între fotbal şi mediul în-
conjurător.

Următorul adversar va fi Austria, pe 1 aprilie, la
21:30 ora locală, în oraşul Klagenfurt. Klagenfurt este al
şaselea oraş că mărime în Austria şi în lumea sportului local
este vestit pentru echipa de hochei pe gheaţă, EC KAC, una
dintre cele mai valoroase din Austria. Meciul se va disputa
pe recent construita arenă, Hypo-Arena, care a găzduit trei
meciuri la Euro 2008 şi care are o capacitate de 32 de mii
de spectatori.
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Drumul spre Africa de Sud trece prin
Constanţa şi Klagenfurt

Au fost de ajuns două înfrângeri pentru Manches-
ter United, una pe Old Trafford cu rivalii de la Liverpool,
1-4, şi alta la Fulham, 0-2, şi Sir Alex Ferguson are dureri
de cap: Liverpool s-a apropiat la numai un punct, dar Man
U are un meci mai puţin disputat. Problema adevărată este
însă lipsa de formă a campionilor, care nu îşi pot permite să
evolueze în aceeaşi manieră ca în ultimele două jocuri dacă
vor să câştige campionatul şi Liga Campionilor. Rămâne
de văzut dacă Ferguson va reuşi să-i mobilizeze pe jucători
ca să iasă din acest impas. Între timp, Liverpool se menţine
într-o formă de zile mari şi câştigă în stil mare meci după
meci, ultima victimă fiind Aston Villa, bătută măr cu 5-0 pe
Anfield. Chelsea a suferit prima înfrângere de când Guus
Hiddink a preluat postul de antrenor, 1-0 pe terenul celor de
la Tottenham. Hiddink a declarat că echipa lui a pierdut ast-
fel o mare oportunitate de a se apropia de Manchester
United, dar s-a arătat încă optimist că Chelsea va merge pe
drumul învingătorilor. De altfel, clubul îl apreciază foarte

mult şi îl va ruga să se implice în transferurile ce vor fi efec-
tuate în vară.

Fotbalul englez şi-a demonstrat din nou clasa,
ajungând cu 4 echipe în sferturile Ligii Campionilor, fază
în care au fost trase la sorţi veritabile finale: Chelsea - Liv-
erpool, Barcelona - Bayern Munchen, Manchester United
- Porto şi Villareal - Arsenal.

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

Balonul e rotund şi în
Premier League

O rază de
lumină

O rază neaşteptată de lumină s-a ivit în mlaştina
în care se zbate campionatul nostru, umbrit adesea de
scandaluri, declaraţii deşucheate, meciuri trucate şi fotbal
cu pipeta. Lumina vine din Giuleşti, de la rapidistul
Costin Lazăr, care a căzut la un contact în careu, în mi-
nutul 63 al meciului cu Oţelul. Arbitrul Crăciunescu a
acordat penalti însă Lazăr a dat dovadă de un incredibil
fairplay şi a cerut anularea loviturii de la 11 metri, re-
cunoscând că nu a fost fault. Şi Crăciunescu a anulat
penaltiul! Cu acest spirit deosebit, nu e de mirare că
Rapidul a început returul în trombă, în ciuda condiţiilor
financiare precare de la club, unde până nu de mult fali-
mentul părea inevitabil. Gestul lui Lazăr m-a surprins cu
atât mai mult cu cât mi-a amintit că, pe când eram copil
şi mergeam la meciurile Ceahlăului la Piatra Neamţ,
plonjatul în careu şi cerşitul unui penalti era o adevărată
artă. Bravo Lazăr, bravo Rapid!

Sir Alex Ferguson

Rapidistul Costin Lazăr

Steven Gerrard (stânga), autorul a trei goluri în meciul
Liverpool - Aston Villa (5-0).

Hypo-Arena din Klagenfurt, Austria
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OFERTE DE MUNCĂ

Companie imobiliară din Montreal caută
persoane pentru curăţenie, vopsit şi re-
novări. Post de birou-secretariat disponibil
(bilingvism franceză-engleză). Informaţii:
514-813-9114, Lăcrămioara.

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

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

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

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

OFERTE/SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

Următoarea apariţie:
10 aprilie

(data limită pentru dat
anunţuri:
5 aprilie)

ÎNCHIRIERI

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

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

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

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

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Nico-
lae, 3044 rue Delisle (colţ cu Atwater,
metrou Lionel Groulx), Montreal, H4C
1M9 vă anunţă că sfintele slujbe au loc în
fiecare duminică şi de sărbători mari la
orele 11 a.m. Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu -
paroh. Tel: 514-846-3232; e-mail:
cezarvasiliu@yahoo.com.

Biserica Sf. Apostol Andrei (Laval) vă in-
vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în fiecare
duminică începând cu orele 11:30.

635 boul. des Laurentides (colţ cu St-
Louis, Laval). Pr. Dan Nicolau: 514-487-
6596.

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

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

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

MICA PUBLICITATE

GRATUITĂ. Profitaţi!
info@accentmontreal.com

514-690-8831

în este

VÂNZĂRI

Vând aer condiţionat 8000 btu. Tel: 514-
569-1672.

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

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

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

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

www.accentmontreal.com

Cum puteţi primi răspuns la
orice întrebare personala?

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

problemelor actuale, totul poate
găsi o cale cu ajutorul Tarotului

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

AUTO

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

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

ANUNŢURI
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HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a sur-
prizelor neplăcute, în care boala te
poate lua pe nepregătite în cele mai

nepotrivite momente: dureri acute, crize, junghi-
uri. Dragoste: Acordă-i partenerului mai multă
atenţie şi înţelegere, altfel poţi suferi şi tu. Fi-
nanciar: Nu ar fi deloc rău dacă te-ai gândi să-ţi
mai achiţi din datorii.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de sănă-
tate nu se întrevede la orizont, eşti
într-o formă foarte bună , ai chef de

sport, distracţie şi plimbare. Dragoste: Nu e una
dintre cele mai propice perioade pentru nativii
Taur din punct de vedere sentimental. Financiar:
Perspectivele sunt promiţătoare şi toţi ai casei par-
ticipă, alături de tine, să adunaţi sumele de aveţi
nevoie.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te
trezeşti cu o febră musculară sau
cu stări de totală devitalizare.

Dragoste: Partenerul e dator să te menajeze, să
te susţină şi să te încurajeze, dar tu nu faci niciun
efort pentru a vedea care sunt problemele lui. Fi-
nanciar: Nu stai nici mai bine, nici mai rău cu
banii.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Posibil să fii nevoit să iei
măsuri mai drastice ca să renunţi la
ceva ce nu-ţi face bine. Dragoste:

Este momentul să încerci să fii mai tolerant şi mai
concesiv cu partenerul de viaţă.  Financiar: Ma-
nipulează bani doar pe baza unor documente clare,
nu te juca cu legea!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încordarea şi stresul per-
sistă.  Dragoste: Eşti greu de
mulţumit din toate punctele de

vedere şi dai ceva semne de egoism şi chiar de
posesivitate agresivă.  Financiar: E de preferat să
amâni orice acţiune până spre jumătatea lui
aprilie, când climatul astral îţi va fi mai favorabil. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o sensibilitate la in-
fecţii şi intoxicaţii iar graba şi im-
prudenţa îţi pot aduce accidentări.

Dragoste: Fiind o perioadă foarte încărcată
emoţional, nu sunt excluse suferinţele din
dragoste. Financiar: Nu câştigi, mai mult pierzi,
deci criza financiară te vizitează şi pe tine. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta
experimente, abţine-te de la cure şi
tratamente dure sau neomologate.

Dragoste: Eşti în acord deplin cu persoana iubită
sau cu persoana care te interesează pe plan senti-
mental. Financiar: Stai destul de bine financiar
dar dacă te gândeşti la un împrumut, recurge la
cineva din familie, în niciun caz la colegii de ser-
viciu sau la prieteni.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai rezerve de energie
mai mari decât crezi. Dragoste:
Romantismul nu e atât de important

acum, chestiunile practice atârnă mai greu în ba-
lanţă. Financiar: Ideile care îţi vin acum ar merita
puse imediat în practică, pentru că sunt rentabile
şi pot atrage un profit.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Dacă tot cauţi boala cu
orice preţ, până la urmă o vei găsi,
deci alungă teama şi gândirea ne-

gativă. Dragoste: Mai ieşi cu prietenii, flirtează
nevinovat, pentru că e primăvară şi vrei şi tu mai
mult spaţiu şi timp pentru tine. Financiar: Banii
vin şi pleacă, sunt într-un continuu flux de du-te-
vino.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te pre-
ocupă mai mult, tu eşti în formă
bună, ci mai mult cea a părinţilor, a

celor dragi care nu se simt tocmai bine. Dragoste:
Această perioadă va fi mai dificilă, căci  nevoia ta
de schimbare nu e resimţită în aceeaşi măsură de
către partener. Financiar: Nu refuza nicio muncă
din care pot apărea şi bani, nu numai satisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care ţi-
i faci din orice au efect şi asupra
sănătăţii. Dragoste: Relaţia cu

sexul opus e mai greu de gestionat, şi asta numai
din cauza schimbărilor tale de spirit. Financiar:
Banii sunt la un nivel promiţător, intri în posesia
unei sume semnificative sau eşti gata să faci o in-
vestiţie de zile mari.                                                                                                                                              

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Picioarele vor fi punctul
slab şi de aceea masajele, băile şi
reflexologia ar putea face minuni.

Dragoste: Nu uita că multe probleme emoţionale
decurg din lipsă de comunicare, acesta este prin-
cipalul pericol. Financiar: Vei câştiga bani nu
prin speculaţii, ci trudind din greu pentru ei.

1. Pentru ce valoare a lui x trinomul x² + 6x + 12 are valoarea minimă?
A) -3    B) 3    C) √12    D) 9    E) alt răspuns                             

2. O minge de tenis cu raza de 5 cm pluteşte la suprafaţa apei. Ea depăşeşte suprafaţa apei cu 2
cm. O scot din apă. Care este raza cercului desenat de limita apei pe minge?
A) 3 cm     B) √5 cm    C) 4 cm    D) √21 cm    E) 5 cm   

3. Plec de la Centre Bell, merg 300 m spre nord, apoi 400 m spre vest. La câţi metri de punctul
de plecare mă aflu?
A) 700 m B) 600 m C) 500 m D) 400 m E) 350 m                                     

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 5
aprilie 2009 inclusiv. Câştigătorilor (2) li se vor oferi câte două bilete gratuite la spectacolul
CÂNTEC ŞOPTIT susţinut de MIRCEA VINTILĂ şi grupul Poesis pe 10 aprilie 2009 la sala
Le Plateau. 

Soluţiile concursului din numărul trecut
1.  C, 5            
2.  B, 27                                                                                           
3.  E, 300

În urma tragerii la sorţi, câştigătorii sunt Raţiu Georgiana Anca şi Vlad Olteanu.

CCOONNCCUURRSS

BBAANNCCUURRII
☺ Un cuplu într-o maşină pe serpentine. 
Soţia: Dragul meu, doresc să divorţez şi
motivul ar fi impotenţa ta.
El, calm, măreşte viteza.
Ea: La partaj voi cere casa, custodia copi-
ilor, conturile din banca şi o pensie ali-
mentară foarte mare.
El, calm, măreşte viteza.
Ea: Bine, dar tu nu-ţi doreşti nimic?
El: Am tot ce îmi trebuie acum.
Ea: Bine, dar ce ai tu şi eu nu am?
El: Airbag şi centură de siguranţă.

☺ Ion şi Maria la maternitate:
- No Mărie, ce-avem?
- Băiat.
- No, şi cu cine seamănă?
- D-apăi degeaba-ţi spun mă Ioane, că nu-
l cunoşti.

☺ Un evreu se află pe patul de moarte şi-
i spune singurului său fiu:
- Isaac, mai am puţin şi mor şi vreau să ştii
că cele 7 vile, 3 blocuri, 30 de taxiuri, fa-
brica de îmbrăcăminte, cele 2 ferme, 8
magazine, bijuteriile, titlurile bancare, va-
lorile, sculpturile…
- Da, tată, mi le laşi?
- Ţi le vând ieftin, foarte ieftin!

☺ Un ditamai 747 întâmpina un front de
turbulenţă maximă aşa că pilotul n-are în-
cotro şi anunţă pasagerii că vreo câţiva
dintre ei vor fi sacrificaţi. Le mai zice că
alegerea celor care vor fi aruncaţi din
avion se va face, conform regulamentului,
în ordine alfabetică.
- African-Americans, please!
Nici unul.
- Blacks!
Nici unul.
- Darkies!
Nici unul.
- Jungle bunnies!
Nici unul.
Un negru mare şi urât îşi ţinea copilul în
braţe şi-l mângâia pe cap zicând:
- Fii cuminte, azi suntem niggers!

☺ Stătea Ion pe deal cu un bumerang în
mână şi cu faţa plină de sânge. Se apropie
Vasile:
- Ce faci, Ioane?
- Stau.

- Da’ ce ţii în mână?
- Nu ştiu.
- Păi şi de ce îl ţii? Aruncă-l!
- Aruncă-l tu, că eu m-am săturat.

☺ Tânărul ungur se căsătoreşte cu o
româncă şi în noaptea nunţii tatăl îi dă sfa-
turi:
- Copile, când ajungi în faţa uşii cu
mireasa s-o iei în braţe să vadă că ungurul
e puternic, intri în cameră şi o arunci pe
pat cu dispreţ ca să vadă ca ungurul e mân-
dru, apoi te dezbraci ca să vadă că ungurul
e şi frumos şi apoi ştii tu ce trebuie să
faci...
- Bine tată, zice tânărul.
A doua zi tatăl îl întreabă:
- Ei, cum ai făcut aseară?
- Am luat-o în braţe în fata uşii să vadă că
ungurul e puternic, am aruncat-o cu dis-
preţ pe pat să vadă că-i şi mândru, m-am
dezbrăcat să vadă că ungurul e frumos şi
apoi m-am masturbat în faţa ei.
- Ceeeeeeeee? Cuuuuuuuuum? Eşti
nebun! De ce ai făcut asta?
- Ca să vadă că ungurul e independent şi
autonom! 

☺ O blondă şi o brunetă mergeau pe
stradă. Bruneta îl vede pe partea cealaltă a
străzii pe Gigel:
- Ia uite-l pe Gigel, nu-i faci cu mâna?
- Neeh, să-şi facă singur!

☺ Opreşte un tip o gagică pe stradă:
-Don’şoară, dacă vă dau 100 de dolari mă
lasati să vă muşc sânii?
-Du-te dom’le de aici, lasă-mă-n pace.
Se duce tipul după colţ şi o aşteaptă. Când
apare tipa o întreabă iar:
-Don’şoară, dacă vă dau 1000 de dolari
mă lăsaţi să vă muşc sânii?
-Nu dom’le, du-te de aici. Se duce tipul
după următorul colt, apare iar gagica:
-Don’şoară, dacă vă dau 10000 de dolari
mă lăsaţi să vă muşc sânii?
-Hmm, bine, dar nu aici că trece lumea.
Hai aici pe aleea aia că pe acolo nu trece
nimeni. Se duce omul cu ea, tipa îşi des-
face bluza şi scoate la iveală o pereche de
sâni superbi. Tipul începe să-i mângâie,
să-i sărute, să se joace cu ei. La care tipa:
- Da’ ce faci dom’le, nu-i muşti?
- Neah, costă prea mult.

SSUUDDOOKKUU
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