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NOUA FAŢĂ

■ 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.

Bilete de avion direct de la companiile
aeriene • Vacanţe în Sud • Croaziere • Tururi

organizate • Asigurări de voiaj

Apelaţi MIHAELA
Un răspuns prompt pe măsura exigenţelor

514-866-0007
1134 Ste-Catherine O, #504, Mtl, QC, H3B 1H4

michelle@travelnet.travel

www.travelnet.travel
Agenţia dvs. de voiaj pentru toate destinaţiile

www.heritagedirect.ca

AMERICAN EXPRESS

514 485 6004
CELE MAI BUNE PREŢURI

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

„DOAMNA DE FIER”
A LĂSAT SĂ-I CADĂ
ARMURA ► Pag. 11

REPUBLICA MOLDOVA

► Pag. 6

OO  RREEVVOOLLUUŢŢIIEE
AANNTTIICCOOMMUUNNIISSTTĂĂ



PUNCTE DE DISTRIBUŢIE
Côte-des-Neiges/NDG
Plaza Côte-des-Neiges; Clubul de Aur (Centrul
socio-comunitar CDN); Magazine: Bucureşti,
Bourret, Fruiterie Anka, Charcuterie Euro-Deli, Mon-
treal Kosher Quality (Complex Wilderton); Restau-
rante/Bistrouri: Mavi, Rustik, Bistro Cafélix;
Cabinete medicale/stomatologice: Dr. Cristache, Dr.
Zinca, Dr. Munteanu, Dr. Buracu; Biserici: Înălţarea
Domnului

Montreal Centru
Consulat; Agenţii de voiaj: Voyage En Vogue, In-
terpallas; Magazine: Charcuterie Fairmont, Charcu-
terie Hongroise; Biserici: Sf. Nicolae

Montreal Est/Nord

Magazine: Adonis, Krystal Bo-Dan, Marché Bo-
nanza; Consultanţă: Mediator; Biserici: Buna Ves-
tire, Catedrala Sf. Ioan Botezătorul

Saint-Laurent
Magazine: Euro-Nec, World Line Cargo

Laval
Magazine: Transilvania, Adonis, Balkani; Farmacii:
Tinica Nechifor, Lenuţa Tudor David; Biserici: Sf.
Andrei, Naşterea Maicii Domnului, Biserica Penti-
costală Bethel.

Rive Sud
Magazine: Cracovia, Al-Chalal, Fruiterie 440
Biserici: Sf. Gheorghe

West Island
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie M.D.

Editor: Simona POGONAT; Redactor şef: Dan
GEORGESCU; Designer: Crissaro Communications;
Director, grafică & design: Eduard IANCU;
Redactori: Rareş BURLACU, Diana D, IDOL
Concerts, Nick FURDI, Alina MOSCOVICI, Florin
MOSCOVICI, Octavian SECARĂ; Corespondenţi:
Mihai ANTOCI (RO), Sorin BĂRCUN, Dorel
HARAGA (RO), Sorin ION, Tudor LAVRIC (RO),
Tatiana NICULESCU, Dan POROINEANU, Elena
Luminiţa POTELEANU, Viorel RÎNGHILESCU
(RO); Corector: Crissaro Communications;
Distribuţie: DG Distribution.

5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680

Montréal, QC H3T 2A5

(514) 690-8831
info@accentmontreal.com

PUBLICITATE
pub@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile apărute în
ziarul ACCENT Montreal nu reflectă
în mod necesar opiniile redacţiei şi
ele implică direct răspunderea legală
şi/sau morală a autorilor.
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Bine cunoscutul violonist de origine română
Florian Costache, cel care a colaborat cu Céline Dion şi
Nathalie Choquette şi a făcut numeroase spectacole cu
casa închisă la Place des Arts, nu mai are dorinţa de a
cânta de când i-a s-a furat vioara luna trecută. Pe lângă
valoarea materială de zeci de mii de dolari, preţiosul in-
strument are şi o încărcătură sentimentală legată de isto-
ria muzicală a familiei reputatului artist. Vioara
respectivă este o moştenire care înainte de a ajunge în
posesia lui Florian Costache a trecut prin mâinile mai
multor generaţii de artişti - bunicul acestuia şi apoi
unchiul său, Constantin Costache, directorul Filar-
monicii de Stat din Bucureşti. „Pentru mine este o grea
lovitură a destinului” ne-a mărturisit descurajat vio-
lonistul. „Fără acest instrument nu-mi pot câştiga exis-
tenţa. Am încercat să cânt cu alte viori, însă nu este
acelaşi lucru. Acea vioară are un suflet al ei.”

Florian Costache nu a pierdut numai acest in-
strument, căci i s-au furat şi două arcuşuri de mare va-
loare, precum şi keyboard-ul pianistei sale Tatyana
Davidenko (Yamaha P.S.R 2000), care conţinea toate
aranjamentele compoziţiilor muzicale pe care cei doi le-

au creat în ultimii 10 ani.
Poliţia anchetează acest caz iar artistul oferă o

recompensă în speranţa că îşi va redobândi vioara de cu-
loarea vinului roşu, cu ale ei semne vizibile acolo unde
de obicei îşi plasa microfonul.

Ar fi totuşi de menţionat faptul că furturile de
instrumente muzicale valorând zeci sau sute de mii de
dolari devin o problemă din ce în ce mai mare la Mon-
treal: în primele două luni ale anului, mai mulţi studenţi
ai Şcolii de muzică Schulich de la Universitatea McGill
au fost prăduiţi de cel puţin şapte instrumente, printre
care două saxofoane, un trombon şi un violoncel de la
începutul secolului XVII, estimat la peste 100 000$. O
parte dintre ele au fost regăsite prin diverse case de
amanet, unde se încerca vânzarea lor la preţuri derizorii.
Anul trecut în august Iggy Pop şi trupa sa The Stooges au
fost victimele hoţilor de instrumente atunci când
aflându-se aici pentru un concert, un întreg camion plin
de aparatură şi instrumente le-a fost furat.

TATIANA NICULESCU
tatiananiculescu@accentmontreal.com

PUBLICAŢIE BILUNARĂ

Coşmarul unui violonist
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Zâmbiţi vă rog!
Bărbia sus. Puţin mai la dreapta. Foarte
bine. Nu clipiţi. Gata! În cinci minute ai
poza. Este exact ce trebuie. Se văd ure-
chile, fruntea şi mai ales rânjetul.

SORIN ION
Accent Montreal

La naiba! Feţele care se plimbă
prin jurul tău parcă văd un fotograf care le-
a spus că e pe punctul de a declanşa bliţul.
Toată lumea stă ca pentru poză. Ochii bul-
bucaţi de deasupra buzelor care tind să
imite gura unei chinezoaice atunci când se
intersectează cu tine şi dinţii albi care ies
în evidenţă ca şi când o mulatră ar vorbi.
Totul formează imagini perfecte. Feţe se-
nine pe care este lipit - ca nişte postere ale
unui candidat la preşedinţie pe fiecare
perete posibil - un mare, plin, bine contu-
rat zâmbet.

Ai fost avertizat că toată lumea
zâmbeşte dar că nimic nu e adevărat. Totul
e fals. Dar preferi asta în schimbul feţelor
supărate, îngândurate, ca şi cum sfârşitul
lumii ar fi fost anunţat la o oră de mare au-
dienţă.

Urci în autobuz. Pe lângă salutul
nelipsit, şoferiţa îţi zâmbeşte, jumătate
ştrengăreşte, jumătate lasciv, şi dacă ar fi
posibilă o a treia jumătate, cu graţie.
Avansezi spre locul care te aşteaptă liber
în capătul autobuzului şi te simţi mai bine,
mai proaspăt, mai frumos. Totuşi nu poţi
să fii tu cel care i-a provocat gestul. Faţa ta
arată ca şi cum cineva te-a lovit cu o crosă
de hochei sub nas. Trece timpul şi numărul
autobuzelor în care te-ai urcat şi al şofe-
riţelor care ţi-au zâmbit creşte şi el. Gestul
care părea spontan nu mai e la fel. Pare
exersat, pare perfecţionat în ani îndelungi
de practică. Pare o mască. Dar efectul e

acelaşi. Uiţi că faţa ta arată ca spatele şi te
simţi mai bine, mai proaspăt, mai frumos.

Te pui la coadă. Aştepţi calm să-
ţi vină rândul ca să plăteşti mâncarea şi
băutura cu care ţi-ai umplut căruţul de
cumpărături. Răbdarea dispare, eşti din ce
în ce mai iritat. O persoană din faţa ta are
o tonă de produse, alta are probleme cu
cardul de credit, alta caută zece minute o
monedă de un cent pentru a plăti exact.
Ajungi în faţa vânzătoarei. Parcă o vezi pe
şoferiţă: acelaşi zâmbet, aceleaşi flexiuni
ale feţei. Totul exersat şi perfecţionat. În-
cepi să zâmbeşti şi tu. Mai ales că ai în faţă
o fată cu 15 de ani mai tânără decât femeia
de la volanul autobuzului. Vezi că ea se
simte mai bine, mai proaspătă, mai fru-
moasă. O şti că are o faţă ca Muma Pă-
durii? Interesant că zâmbetul tău o face să
se simtă o Albă ca Zăpada. Simţi că mai ai
puţin şi ajungi la nivelul de perfecţiune al
unui localnic. Zâmbetul începe să devină
o parte din tine.

Da, preferi zâmbetele. Sunt false.
Asta e sigur. Imediat ce ai întors capul,
persoana care avea o faţă prietenoasă
pierde masca şi revine la postura indife-
rentă de dinainte. Ţi s-a spus de când ai
venit că nimic din ce vezi la ceilalţi nu este
real. După atâta timp petrecut prin Mon-
treal ai tras o concluzie simplă: preferi vră-
jeala, prefăcătoreala, minciuna. Sau mai
simplu, preferi zâmbetele.

Dar trebuie să te debarasezi de
asta cât mai repede. Oricum şoferiţe nu
prea sunt în România, şi dacă ar fi, tu te
urci prin spatele autobuzului unde eşti
atent să nu fii călcat în picioare de cei de
lângă tine. Iar la magazin trebuie să-ţi iei o
faţă care nu spune nimic, ca a unui politi-
cian, pentru că oricum vânzătoarea e ner-
voasă, că doar tu eşti de vină pentru
salariul şi jobul ei de rahat.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

Sâmbătă 9 mai, Teatrul Tudor
Muşatescu din Toronto prezintă la Montreal
celebra comedie a lui Ion Luca Caragiale O
noapte furtunoasă. Direcţia artistică aparţine
cunoscutului regizor de film Stelian Con-
stantin. În distribuţie: Steluţa Moody - Veta,
Laura Roman - Ziţa, Stelian Constantin -

Jupân Dumitrache, Viorel Neacşu - Nae
Ipingescu, Cristi Tunariu - Chiriac, Virgil
Raban - Rică Venturiano, Gelu Câmpeanu -
Spiridon. Spectacolul va avea loc la ora
19:00 la Auditorium Georges Vanier, 1275
rue Jarry Est, lângă Biserica Bunavestire.
Rezervări: 514-344-0501 sau 514-722-0126.

Artistul Petru Voichiescu, premiul ju-
riului ex æquo al expoziţiei Autour de Gilles
Tremblay orgnizată de ARPRIM (regruparea
pentru promovarea artei imprimate), îşi ex-
pune lucrările - stampe - alături de Lucie
Jolicoeur Cote la Chapelle historique du

Bon-Pasteur. Expoziţia, intitulată A deux
voix, va putea fi vizionată până pe data de
14 mai 2009, de miercuri până duminică. 

Chapelle historique du Bon-Pas-
teur este situată la adresa 100 Sherbrooke
Est, Montreal. Informaţii: 514 872 5338.

EExxppoozziiţţiiee  „„PPee  ddoouuăă  vvooccii””

OO  nnooaappttee  ffuurrttuunnooaassăă

CCeennaacclluull  EEmmiinneessccuu
Asociaţia Canadiană a Scriitorilor

Români (ACSR) anunţă următoarea în-
trunire a Cenaclului Eminescu la data de 15
aprilie 2009, ora 18:00, la cafeneaua
românească Cafélix  (5159 Côtes-des-
Neiges, colţ cu Queen Mary).  Vor citi:
Aliona Munteanu, poezii, şi Florin Oncescu,

schiţe. Sunt invitati membrii ACSR şi toţi
iubitorii de poezie şi literatură. ACSR invită
noi talente doritoare de a citi din producţiile
proprii să ia legătura cu organizatoarea ce-
naclului, scriitoarea Livia Nemţeanu, la tele-
fon: 514-738-3553 sau email:
livianem@videotron.ca.

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



FFaaccttuurrăă  ddee  6600000000$$        
Cu ocazia Zilei mondiale a

sănătăţii (7 aprilie), manifestanţi din cadrul
Coaliţiei pentru sănătate (Coalition Santé)
au cerut abolirea perioadei de non-acoperire
medicală care se aplică noilor imigranţi.
Coaliţia şi-a personalizat această cerere
luând exemplul unui cuplu de rezidenţi per-
manenţi care are nefericirea de a se regăsi
cu o factură medicală de 60 000$. Originari
din Venezuela, Ana Jimenez, avocată, şi
Jean-Gabriel Capiccio, specialist în infor-
matică, au sosit în Canada cu speranţa unei
vieţi noi şi mai bune. La câteva zile după
instalarea lor la Montreal, Ana Jimenez a
făcut o gravă infecţie ovariană care a nece-
sitat 25 de zile de spitalizare. Deşi sunt rezi-
denţi permanenţi, legea spune că pe durata
primelor trei luni petrecute în Quebec imi-
granţii nu sunt protejaţi de asigurarea me-
dicală guvernamentală. Această lege a fost
adoptată în 2001 pentru a împiedica turis-
mul medical în Quebec.

Organisme precum Médecins du
monde, Fédération des femmes du Québec
şi Projet Genèse fac parte din Coalition
Santé şi cer abolirea acestui termen de trei
luni, pe motiv că este discriminator şi-i
tratează pe cei veniţi legal, cu statut de rezi-
denţi parmanenţi, ca pe non-rezidenţi.

Quebecul rămâne însă ferm pe
poziţii şi prin intermediul ministrului
Sănătăţii Yves Bolduc, declară că această
perioadă de trei luni nu va fi abolită. Soluţia
noilor veniţi rămâne, ca şi până acum, re-
curgerea pentru perioada de început la o
asigurare medicală privată. 

PPiiaaţţaa  iimmoobbiilliiaarrăă
ssee  ţţiinnee  bbiinnee

În primul trimestru al acestui an
preţurile din sectorul imobiliar rezidenţial
au cunoscut o reducere mai puţin impor-
tantă decât era prevăzut, conform unui ra-
port publicat de firma Royal LePage.
Primele luni ale lui 2009 au adus o des-
creştere lejeră a preţurilor caselor, însă
nivelul de activitate înregistrat la sfârşitul
lunii trecute dă motive de optimism ana-
liştilor, sugerând că o dată cu venirea
primăverii volumul vânzărilor va cunoaşte
creşterea sa tradiţională.   

Phil Soper, preşedintele serviciilor
imobiliare Royal LePage, afirmă că piaţa
canadiană s-a dovedit mai rezistentă decât
se anticipa, însă preţurile nu vor urca atâta
timp cât conjunctura generală nu se va sta-
biliza, probabil în prima jumătate a anului
viitor. Trebuie de asemenea notat că există
importante diferenţe regionale: în vreme ce
vestul canadian cunoaşte un declin semni-
ficativ al preţurilor, în provinciile atlantice
ele chiar s-au mărit: din toate centrele ur-
bane canadiene, doar St. John rămâne o
piaţă a vânzătorilor. În primul trimestru
2009, la Montreal preţul mediu al unei case
individuale a crescut cu 2%, în vreme ce la
Toronto a scăzut cu 6,3%. La Saskatoon
scăderea se situează la 8,1%  iar la Edmon-
ton la 11,2%. La nivel naţional, faţă de anul
trecut, preţul mediu pentru o casă cu două
etaje este de 379 636$ (-6,5%), la o casă in-
dividuală este de 319 865$ (-6.1%), iar la
un condominium este de 232 877$ (-4%).

SSeeccttoorruull  aauuttoo
pprriimmeeşşttee  uunn  nnoouu
aajjuuttoorr  ffeeddeerraall

Ministrul Industriei, Tony
Clement, a anunţat recent că Ottawa va oferi
un nou ajutor sectorului auto. Astfel, un fond
de 700 de milioane de dolari va asigura fa-
bricanţii de piese auto - 650 de firme - îm-
potriva pierderilor pe care le-ar putea suferi
în cazul falimentului unuia din marii con-
structori de automobile. În acelaşi timp, gu-
vernul a anunţat că va veni în sprijinul
consumatorilor onorând garanţiile asupra
vehiculelor rutiere cumpărate după 7 aprilie
2009, dacă General Motors sau Chrysler vor
dispărea. Ministrul Clement a motivat acest
ajutor acordat fabricanţilor de piese auto
prin faptul că guvernele federal şi provincial
ontarian trebuie să fie pregătite pentru o
posibilă restructurare la GM, în SUA şi
Canada, sub protecţia legii falimentului. 

Decizia vine ca urmare a presiu-
nilor făcute de Asociaţia fabricanţilor de
piese automobile din Canada (AFPAC), care
cerea fonduri similare celor acordate gi-
ganţilor GM şi Chrysler, de peste un miliard
de dolari. În opinia AFPAC, fără acest ajutor
guvernamental, întreg sectorul nord-ameri-
can al industriei auto ar fi putut fi destabi-
lizat. Acest lucru s-a văzut de altfel la
începutul lunii, atunci când 9 000 de munci-
tori de la uzinele Chrysler din Brampton şi
Windsor au fost obligaţi să înceteze lucrul
pentru o săptămână din cauza unui conflict
cu un furnizor de piese.      

MMaarree  îîmmbbuullzzeeaallăă
llaa  GGRRCC

Spre deosebire de acum doi ani,
anul acesta Jandarmeria regală canadiană
(GRC) nu va avea niciun fel de probleme
în a-şi atinge obiectivul de angajare a 2 000
de poliţişti, căci candidaturile se multiplică
cu o viteză ameţitoare. Astfel, doar în luna
martie, 22 000 de persoane din Quebec şi
Ontario s-au interesat asupra acestei cam-
panii naţionale de recrutare.  

Ceea ce surprinde este interesul
foarte mare stârnit în Quebec. Aici vizibi-
litatea GRC este limitată, deoarece poliţiştii
GRC, a căror mandat este doar federal, nu
poartă uniformă în mod regulat. De aseme-
nea, spre deosebire de celelalte provincii şi
teritorii canadiene, în Quebec poliţia fede-
rală nu asigură patrularea teritoriilor care nu
sunt deservite de forţele poliţieneşti muni-
cipale, această atribuţie fiind îndeplinită de
Sûreté du Québec. Cu alte cuvinte, spre de-
osebire de restul canadienilor, quebecoşii
nu cunosc prea bine GRC-ul.

Contextul economic actual ar
putea explica, cel puţin parţial, acest succes
nesperat al campaniei de recrutare, condiţi-
ile de muncă şi securitatea unui post la
poliţia federală fiind principalele motive
care atrag atât de multe persoane. În plus,
pentru supunerea unei candidaturi cerinţele
nu sunt foarte exigente: cetăţenie canadi-
ană, vârstă mai mare de 19 ani, cunoaşterea
francezei sau a englezei, diplomă de studii
secundare, permis de conducere şi stare
bună de sănătate.
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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 prima sa vizită oficială în afara
graniţelor SUA, Barack Obama a ascul-
tat, nu a dictat. Intenţia preşedintelui
american este foarte clară: lumea tre-
buie să înţeleagă că viziunea care a
domnit la Casa Albă în timpul adminis-
traţiei Bush - o Americă combativă şi
agresivă - este depăşită şi că noile cu-
vinte de ordine sunt colaborare şi diplo-
maţie.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Considerând intenţia preşedintelui
de a pune bazele unei noi politici externe
americane, bilanţul primului său periplului
internaţional este unul de succes: comuni-
tatea internaţională a luat notă de schim-
barea discursului de la Washington. În
cuvintele preşedintelui Franţei, Nicolas
Sarkozy: „Este o plăcere să lucrezi cu un
preşedinte SUA care vrea să schimbe lumea
şi care înţelege că această lume nu se
rezumă doar la graniţele americane. Asta e
o veste extraordinar de bună pentru 2009”.

Timp de opt zile, din 31 martie
până pe 7 aprilie, Barack Obama s-a oprit
în şase ţări, abordând problemele presante
ale zilei. La Londra el a obţinut un angaja-
ment al liderilor din Grupul 20 privind o
stimulare mai viguroasă a economiilor lor
naţionale şi un ajutor mai mare acordat naţi-
unilor slab dezvoltate care au dificultăţi în a
face faţă crizei mondiale. În Franţa, la în-
tâlnirea NATO, Obama a căutat sprijin în
ceea ce priveşte situaţia din ce în ce mai de-
teriorată a războiului în Afghanistan. În Re-
publica Cehă, preşedintele s-a angajat să
elimine ameninţarea armelor nucleare. În
Turcia, la Ankara şi Istanbul, el a căutat să
repare imaginea dezastruoasă pe care SUA
o are în lumea musulmană. În Irak, în cali-
tate de lider al forţelor armate americane, a
declarat că e timpul ca irakienii să-şi asume
responsabilitatea pentru propria lor ţară.

„Tacticile de cowboy au luat
sfârşit” a spus Obama şi mai clar de atât nu
se poate afirma ruptura cu politica lui Bush
şi cu vechea doctrină conservatoare a
excepţionalismului american. SUA este
doar un actor al comunităţii internaţionale,
un pol de putere alături de Europa sau
Japonia, China sau India. Discursul supre-

maţiei economice americane a fost înlocuit
cu o chemare spre o mai mare atenţie şi
asistenţă acordată ţărilor în curs de dez-
voltare; cel al supremaţiei militare a fost
lăsat mai la o parte în favoarea cooperării şi
a discuţiilor diplomatice. Întrebat de un re-
porter german care sunt planurile sale pen-
tru NATO, preşedintele a răspuns simplu că
„nu are planuri măreţe”, detaşându-se de
rolul asumat de Statele Unite în timpul
Războiului Rece. Obama pare determinat să
participe la construirea unei viziuni co-
mune, nu să impună una americană, să-şi
consolideze alianţele şi să atingă inimile şi
minţile lumii musulmane pentru a reînnoi
parteneriatele năruite de războiul din Irak.

Nu e nicio îndoială că peste tot pe
unde a fost, preşedintele SUA a fost primit
cu entuziasm, întorcându-se la Washington
ca cel mai popular lider din lume. Rămâne
însă de văzut dacă problemele globale cu
care ne confruntăm se vor ameliora datorită
acestei noi poziţii americane. Răspunsul nu
îl vom avea imediat, diplomaţia cere timp.
Putem afirma însă că faţa Americii este
acum schimbată şi chiar dacă cu un ochi
plânge - după cele aproximativ 6 milioane
de locuri de muncă pierdute de anul trecut
până acum - cu celălalt surâde.

simonapogonat@accentmontreal.com
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Noua faţă a Americii

accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

Multe voci din capitala moldove-
nească susţin că alegerile care s-au ţinut pe
5 aprilie au fost fraudate. Chişinăul s-a
transformat în scena unor puternice demon-
straţii anticomuniste, protestatarii invadând,
marţi 7 aprilie, sediul Parlamentului şi al
Preşedinţiei, unde au înălţat drapelele
României şi UE. Liderul Partidului Liberal,
Mihai Ghimpu, a declarat oficial că în
opinia lui alegerile au fost fraudate „în pro-
porţie de peste 15 la sută”, cerând comu-
nităţii internaţionale să nu le recunoască ca
libere şi corecte.

Creşterea comuniştilor, de la 28 la
sută în octombrie 2008 la aproape 50 la sută
acum în alegeri, ridică desigur semne de în-
trebare. O adevărată isterie anti-
românească, instrumentată de comunişti, a
cuprins Chişinăul, atât în perioada pre-
mergătoare alegerilor cât şi după. Aproape
300 de cetăţeni români au fost opriţi în ul-
timele săptămâni ale campaniei electorale
de grănicerii moldoveni să intre pe terito-
riul Republicii Moldova. Motivele au mers
până la solicitarea de documente medicale
care să ateste că turiştii nu sunt infestaţi cu
virusul HIV. Ministrul român al Afacerilor
Externe, Cristian Diaconescu, a cerut pu-
blic autorităţilor de la Chişinău sa „înceteze
abuzurile” faţă de cetăţenii români, vorbind
despre „încălcarea de către autorităţile de la

Chişinău a obligaţiilor care decurg din re-
laţia cu UE”. Tot înaintea alegerilor, ziarul
procomunist Moldova Suverană a publicat
o serie de articole în care avertiza cu privire
la o presupusa „invazie” românească la
Chişinău, care ar fi urmărit să destabilizeze
situaţia politică. Iar primul-ministru
Zenaida Greceanîi s-a exprimat în felul ur-
mător: „Am impus noi cândva cetăţenilor
noştri să plece în vreo ţară vecină ca să se
implice în campania electorală? De ce să nu
fim respectaţi în bază de reciprocitate?”

Situaţia rămâne tulbure
Ambasadorul român, Filip Teodo-

rescu, a fost declarat persona non grata iar
românii au nevoie de viză pentru a intra în
Moldova. Toate acestea pe fondul acuzelor
lansate de Vladimir Voronin la adresa
României de implicare în protestele vio-
lente de la Chişinău. Prin vocea primului-
ministru Emil Boc, România respinge
acuzaţiile Moldovei ca fiind o provocare şi
„consideră că este inacceptabil ca puterea
comunistă de la Chişinău să transfere re-
sponsabilitatea pentru problemele interne
din Republica Moldova pe seama României
şi a cetăţenilor români”.

Voronin nu mai are dreptul la al
treilea mandat de şef al statului, dar o vic-
torie a comuniştilor i-ar fi dat posibilitatea
să fie preşedintele Parlamentului. Liberalii
moldoveni i-au jurat însă un război necruţă-
tor, cu procese în ţară şi la Strasbourg. In-

diferent dacă vor fi guvernanţi comunişti,
dacă se va face un compromis cu liberalii
sau se vor ţine din nou alegeri, peste Prut se
anunţă oricum un război politic de durată,
de care orice altă ţară - şi Europa - tinde să
se ţină la distanţă.

Deng Xiaoping de Moldova
Agenţia de presă Reuters co-

mentează situaţia ingrată în care se află Re-
publica Moldova şi totodată politica
duplicitară a preşedintelui Vladimir
Voronin, care pe parcursul cele două man-
date în fruntea acestui stat a promovat la
nivel declarativ o apropiere de Uniunea Eu-
ropeană, dar nu şi faţă de Bucureşti. La fel,
Voronin s-a angajat într-o apropiere faţă de
Rusia, dar a dat înapoi, acuzând Moscova
de favorizarea regimului separatist din
Transnistria. Moldova se află ca prinsă între
Ucraina şi România, motiv pentru care
Chişinăul a pendulat între UE şi Rusia. De-
sprinderea Transnistriei din teritoriul Re-
publicii Moldova s-a făcut din cauza
temerilor liderilor rusofoni de la Tiraspol,
potrivit cărora Chişinaul ar fi pregătit
alipirea sa la România. Amintim că în urmă
cu câţiva ani, Voronin se autointitula „Deng
Xiaoping al Moldovei”, Xiaoping fiind fos-
tul lider comunist reformator al Chinei.

Într-un comentariu recent postat
pe site-ul Geopolitika.ru, citat de Agerpres,

celebrul geopolitician rus Aleksandr
Dughin, liderul Mişcării Eurasia, afirmă că
nu există nicio diferenţă geopolitică pentru
Moscova între o Republică Moldovă inde-
pendentă a lui Voronin sau includerea aces-
tei regiuni în componenţa României. „În
ţară (Republica Moldova - n.red.) a fost in-
stituit un regim poliţienesc corupt, în cele
mai bune tradiţii ale lumii a treia, lume în
care Moldova a plonjat definitiv în plan so-
cial-economic”, comentează Dughin.

OSCE a dat verde
Alegerile parlamentare de du-

minică, 5 aprilie, s-au desfăşurat în confor-
mitate cu normele internaţionale, a anunţat
a doua zi într-un comunicat Organizaţia
pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE), subliniind totuşi că sunt necesare
ameliorări. „Alegerile parlamentare din
Moldova au fost conforme cu numeroase
norme şi obligaţii internaţionale, dar sunt
necesare ameliorări pentru a se asigura că
nu există interferenţe administrative în pro-
cesul electoral şi pentru a creşte încrederea
publică”, se precizează în documentul a-
mintit. Ziua alegerilor a fost „bine organi-
zată şi s-a derulat calm şi paşnic, fără
incidente majore. Observatorii au apreciat
în mod pozitiv votul şi numărarea
buletinelor, în pofida câtorva deficienţe de
procedură semnificative”, a adaugat orga-
nizaţia.

Opoziţia şi cel puţin cele câteva
zeci de mii de persoane care au ieşit pe
străzile Chişinăului şi a altor mari oraşe din
Republica Moldova susţin contrariul.

tudorlavric@accentmontreal.com

Republica Moldova:
O revoluţie anticomunistă

Anunţarea rezultatelor preliminare la alegerile parlamentare din Re-
publica Moldova desfăşurate pe 5 aprilie au declanşat în această ţară o
adevărată revoluţie anticomunistă. Conform acestor rezultate, Partidul
Comuniştilor câştigase 49,9 la sută din voturi şi cele 61 de mandate nece-
sare pentru alegerea preşedintelui. Rezultatele definitive indică însă că
aceştia nu au obţinut majoritatea pentru a putea alege preşedintele ţării,
căci au 49,48 la sută din voturi, procentaj care le asigură doar 60 dintre
cele 101 de mandate ale Parlamentului. Opoziţia ar avea, teoretic, posi-
bilitatea de a bloca alegerea unui candidat impus de Partidul Comu-
niştilor. Presiunile exercitate de zecile de mii de protestatari adunaţi pe
străzile capitalei, la Bălţi şi la Ungheni par a da primele roade. Criza
politică de la Chişinău este însă departe de a fi rezolvată.
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VIOREL RÎNGHILESCU
Accent Montreal

Dumnezeu dăruieşte după faptă
şi răsplată. Bancherilor care au furat, le-a
falimentat băncile. Odată cu falimentul
băncilor au falimentat firmele care depin-
deau de creditele bancare şi s-au năruit şi
agoniselile, fie ele cât de mărunte, ale
celor foarte mulţi, a căror vină era doar
simpla lor existenţă. Până la urmă, tot ei
plătesc oalele sparte. Au început să plângă
la unison, victimele lăcomiei împreună cu
victimele lăcomiţilor, umăr la umăr,
căutând soluţii pentru a rezolva situaţia
grea creată de tabăra lăcomiţilor. Pentru
ca nu cumva cineva să-şi aducă aminte de
tertipurile murdare care au provocat
pierderile de zeci sau sute de miliarde de
dolari, ce se regăsesc în buzunarele largi
ale borfaşilor cu haine scrobite, persoane
„onorabile”, lăcomiţii au inventat o...

...Criză economică
Prin felul organizat, bine con-

centrat şi executat, băncile au încetat să
mai acorde chiar şi cele mai simple cre-
dite. Dobânzile au crescut atât de mult
încât un împrumut bancar este deja
echivalentul unei încercări de sinucidere.
Cercul lipsei de încredere dintre foştii
parteneri, corelat cu lipsa de lichidităţi,
poate fi în acelaşi timp cauză şi efect a
aceleiaşi crize.

Ce a fost mai întâi?
O perioadă liniştită, în care unele

bănci conduse de lăcomiţi au creat un sis-
tem simplu, de tip mafiot, prin care au
oferit credite bancare unui grup de per-
soane ce nu aveau şanse să cumpere o
locuinţă. Creditele ipotecare veneau cu

condiţii deosebit de facile şi un truc bine
ascuns: cumpărai o casă cu bani pe care
nu îi aveai, cu o dobândă simbolică în
primul an, cu una reparatorie în al doilea,
urmând ca din cel de-al treilea an
dobânzile să crească la un nivel periculos
de mare. Odată cu semnarea contractului,
cumpărătorul primea şi un sac de promi-
siuni despre posibilitatea de reeşalonare a
datoriilor sau posibilitatea de a muta
aceste datorii către o bancă ce avea
dobânzile mai mici. Trucul era faptul că
infractorii bancari nu aveau în gând decât
un singur lucru: după ce garantau aceste
împrumuturi, ei vindeau creditele create
către alte bănci pentru comisioane grase,
după care dispăreau în ceaţa deasă a le-
gislaţiei financiare, imposibil de pedepsit,
dar cu buzunarele pline. Băncile care pre-
luau creditele realizau că noii clienţi erau
insolvabili chiar înainte de a le încheia.
Astfel, unul dintre principalii stâlpi ai re-
gulilor bancare, cel al încrederii dintre
partenerii financiari, a căzut, iar aceasta a
fost una din cauzele dispariţiei lichi-
dităţilor de pe piaţă şi a falimentelor spec-
taculoase.

Tot în această perioadă, a început
marea privatizare a acţiunilor de stat către
asiguratorii particulari, sub pretextul creş-
terii calităţii serviciilor prestate. Bineînţe-
les, scrobiţii guvernamentali au fost
mituiţi pe măsura intervenţiilor cu care au
reuşit să convingă societatea de bineface-
rile privatizărilor. A urmat o perioadă
scurtă în care asigurările garantate de stat
au trecut rapid în mâinile societăţilor par-
ticulare, cu consecinţele de rigoare: totul
a fost scumpit de câteva ori, în timp ce
calitatea şi numărul serviciilor a scăzut
vertiginos. Întregul proces a fost însă
foarte frumos motivat şi pentru a se scăpa

de consecinţele încălcării legilor şi a con-
stituţiei, a fost găsită o soluţie simplă:
modificarea lor. La români, lucrurile
acestea trec fără ca cineva să le mai poată
vedea. Aici oricum totul este de furat sau
şmenuit. Băncile au dobânzi de descura-
jare, afacerile sunt făcute cu sprijin gu-
vernamental pentru indivizii ce formează
grupuri de interese precise, bani nu sunt
din principiu, slujbele sunt mai dese la
biserică decât în economie. Totuşi,
românul a găsit soluţia ieşirii din criză:

Murăturile
Nu mai aruncăm murăturile de

iarnă. Vor deveni necesare şi sunt bune şi
la vară, chiar dacă se strică. Verzi să fie şi
putrede, precum dolarul american. Bani
nu vor mai fi, nici de salată, că şi salata
este de import. Oricum, recesiunea nu
poate lovi chiar atât de greu acolo unde
domneşte deja din principiu. Oare? Când
posacul, pesimist din fire, spune că mai
rău de atât nu se poate, vine voios şi plin
de perspective guvernul şi spune optimist:
Ba se poate!

Trăim într-o lume minunată!
Păcat că e locuită...

viorelr@accentmontreal.com

România,
ţara murăturilor

Când masa s-a umplut de rămăşiţele şi firimiturile rămase după
dezmăţul marilor bancheri ai lumii, a venit vremea plăţii. Cei care au
greşit, trebuie să plătească.

Me Eva DARAGHI
NNoottaarr  şşii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc
Servicii juridice în limba franceză,        
engleză, română şi maghiară.

Birou în Longueuil şi Laval.

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

Servicii de calitate pentru preţuri speciale
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N-a fost uşor pentru cursele Egypt Air 3110 şi 3115
să-şi atingă destinaţiile şi să asigure transportul de
pelerini, dus-întors, între Cairo şi Jeddah. Prima a
pierdut unul din motoare, datorită unei scurgeri de
ulei. A doua s-a reîntors la Cairo, aterizând forţat
din cauza unei defecţiuni tehnice: rămăseseră fără
indicaţii de viteză şi înălţime. Totul e bine însă când
se termină cu bine, când pasagerii şi echipajele ateri-
zează teferi la destinaţie. Dar, nu întotdeauna un
pilot este mai în siguranţă la sol.

NICK FURDI
Accent Montreal

Natura mamă este plină de surprize: pe timpul
deplasării echipajului de la avion la aerogară a
plouat cu găleata de parcă se apropia potopul.
Când au ieşit afară să se urce în taxiuri, după

ce au trecut de vamă şi graniţă, cerul era plin de stele iar
vântul abia dacă adia, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.
Doar şiroaiele de apă care alergau către gurile de canal
dovedeau că plouase torenţial iar undeva în depărtare se
auzeau bubuiturile înăbuşite ale tunetelor furtunii care tre-
cuse.

În fiecare maşină era linişte, nimeni nu scotea
nicio vorbă. Fiecare revedea evenimentele prin care tre-
cuse încercând să descopere ce greşeli a făcut. Chiar dacă
totul se termină cu bine, când se face analiza atentă a felu-
lui cum s-a procedat şi cum s-au executat manevrele, de
multe ori se constată erori şi omisiuni. E normal să fie aşa.
În acele momente de tensiune maximă timpul se con-
densează şi eşti forţat să acţionezi cu mare repeziciune.
Tocmai acesta este scopul simulatorului de zbor, să creeze
situaţii limită şi să antreneze echipajele pentru a elimina
erorile care apar datorită tensiunii nervoase şi a stresului.
În plus, se creează o siguranţă în executarea operaţiunilor
şi manevrelor de avarie, luându-se deciziile optime funcţie
de datele reale, precum în cazul amerizării forţate de la
New York, în râul Hudson.

Dar să revenim la Cairo de acum aproape 30 de
ani, în preajma Revelionului. Odată intraţi în vâltoarea
oraşului întregul nostru echipaj a rămas surprins de mul-
titudinea de lumini ornamentale care atârnau pe stâlpi,
pomi, case, cabluri electrice. Se simţea sărbătoarea care se
apropia, schimbarea anului, căci chiar dacă populaţia era
majoritar musulmană oraşul era împodobit încă de la
jumătatea lui decembrie. În plus, toate magazinele ofereau
reduceri de preţuri, iar negustorii pur şi simplu te trăgeau
de mână să le intri în magazin, măcar să te uiţi la pro-
dusele expuse. După slalomul de rigoare prin traficul
ameţitor şi plin de claxoane, unde regula principală era
cea a „botului” - botul de maşină care este cel mai avansat
are prioritate indiferent de poziţia maşinii - au ajuns în
faţa hotelului. Era impresionantă pavoazarea luminoasă a
faţadei întregii clădiri de 23 de etaje. În aer plutea
sărbătoarea.

Pe aeroportul din Jeddah activitatea era în toi.
Cele două piste erau suprasolicitate pentru aterizarea şi
decolarea avioanelor. La fiecare 30 de secunde un avion
ateriza pe o pistă şi un altul decola de pe cealaltă. Privind
de jos era ca un spectacol de lumini şi zgomot de motoare.
O imagine deosebită, chiar pentru un obişnuit în ale avi-
aţiei: un avion care este aproape să atingă pista pentru
aterizare şi simultan un altul pe pista cealaltă accelerând
şi apoi desprinzându-se de sol. Totul executat cu o pre-
cizie matematică, ca o rutină de dans sincronizat. Orice
ezitare în execuţie sau eroare producea perturbarea
caruselului, provocând întârzieri de minim jumătate de
oră. În plus, aeroportul îţi trimitea o „scrisoare de
dragoste” cu avertizarea că la a treia abatere ţi se va in-
terzice aterizarea. Iată de ce tensiunea era şi este şi în
prezent foarte mare în cabina de pilotaj chiar pe timp fru-
mos. Odată cu înrăutăţirea vremii, apariţia unei avarii sau

a unei situaţii speciale mai ales pe timpul nopţii când vizi-
bilitatea este oricum mai redusă, această tensiune creşte
înzecit.

„Egypt Air 3116 aveţi liber rulajul pentru pista
36 stânga. Folosiţi căile de rulaj F1, G, H2, traversaţi calea
Inner şi intraţi pe calea Outer sud, către locul de aşteptare
pentru decolare” se auzi mesajul turnului de control.

Acest mesaj trebuia repetat la radio şi mai ales
executat întocmai, căci altfel riscai încurcarea întregului
traficul. Încetul cu încetul, ne apropiam de pista de deco-
lare stând la coadă ca la pâine. Acum eram siguri ca vom
ajunge în timp util să putem petrece şi noi Revelionul.

Echipajele libere, cele care nu aveau de executat
curse, se pregăteau deja pentru petrecere. Se ştia că la
hotelul Hilton Egypt Air organizase un bufet asortat pen-
tru echipajele de străini - bulgari, polonezi şi români - şi
că era prevăzut un spectacol care cuprindea şi dansuri
specifice arăbeşti.

Reprezentantul nostru avusese grijă să ne dea în
avans indemnizaţia de deplasare (misia de zbor, 8 dolari
şi 50 cenţi pentru fiecare 24 de ore petrecute în afara
României), astfel încât să putem cumpăra şi noi ceva bău-
tură de Revelion. Grădina restaurantului era minunat aran-
jată. Mesele, unele mai lungi altele mai scurte, erau puse

în jurul ringului unde aveau să se producă trupele artis-
tice şi mai apoi după 12 noaptea se putea dansa. Vegetaţia
exotică şi variată dădea sentimentul unei adevărate gră-
dini botanice.

Noi am ajuns de la Jeddah pe la 11 şi jumătate.
Eram leşinaţi de foame, aşa că ne-am repezit la ce mai
rămăsese pe platourile bufetului. Pentru prima oară în
viaţa mea am mâncat, de nevoie, carne de cămilă şi de
măgar. Dar era pregătită foarte bine, dacă nu mi s-ar fi
spus, n-aş fi ştiut din ce era friptura. Abia am apucat să
bem o bere că au şi început focurile de artificii anunţând
intrarea în noul an. Am dat noroc şi după ce ne-am feli-
citat reciproc cu toţi ceilalţi „zburători” am aflat că sun-
tem aşteptaţi de directorul hotelului la barul de la
etajul 21. Aşa se face că la ora unu eram deja acolo,
asistând la unul din cele mai frumoase spectacole de bar,
încheiat cu o suită de dansuri specifice arăbeşti. Spiritele
s-au încins şi cum sticla de whisky era foarte scumpă, m-
am gândit că n-ar fi rău s-o aduc pe cea pe care o aveam

la mine în cameră. Încet şi pe neobservate, am
părăsit barul urcându-mă în lift şi apăsând bu-
tonul etajului doi unde era camera mea. Pe la
patru brusc s-a făcut întuneric. Cabina liftului a
zvâcnit micşorându-şi viteza de coborâre şi
apoi s-a oprit. Era beznă totală şi nu se auzea
niciun zgomot. Tocmai mă gândeam să pun
mâna pe telefonul de urgenţă pipăind peretele
unde ştiam că ar trebui să fie, când lumina s-a
aprins şi liftul a luat-o din loc. Mişcarea a durat
însă doar 3 secunde, după care s-a făcut din nou
întuneric. Întunericul a fost urmat de o smuci-
tură. Smucitura a fost urmată de senzaţia de im-
ponderabilitate. Cabina liftului era în cădere
liberă. Instinctiv m-am crispat cu mâinile şi
spatele pe bara de sprijin, iar picioarele le-am
înţepenit pe podea şi peretele opus. Ştiam că
şocul va fi mare şi că am mici şanse de
supravieţuire. Am apucat să mă rog în gând
sperând în minunea de a-mi revedea copiii şi
nevasta. Am simţit începutul frânării, era atin-
gerea arcurilor de şoc din puţul liftului. Din
cauza efortului, mâinile mi-au cedat din coate şi

picioarele de la genunchi. O durere ascuţită m-a plesnit în
vârful capului, după care nu a mai fost decât linişte şi în-
tuneric total. Cât a durat liniştea şi cum a fost revenirea
veţi afla în numărul viitor.

nickfurdi@accentmontreal.com

În cădere liberă la cumpăna dintre ani
88

Hotelul Hilton Ramses din Cairo

Caruselul decolărilor şi aterizărilor



7632-15e Avenue, Montreal

GEORGE RUSU
Consultant în imigraţie
Diplomat
Acreditat de Ordinul Societăţii
canadiane a consultanţelor în
imigraţie
Traducător agreat
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Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598

immigration@mediatorcanada.ca www.mediatorcanada.com

• 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.

De la contabil adunate
şi la contribuabil date

Continuăm şi în acest număr seria răspun-
surilor la întrebările adresate de cititorii noştri.

Am 65 de ani şi de curând am reuşit să obţin din
România decizia de pensie pentru anii de muncă
din ţară. Aş dori să ştiu dacă acest venit de pensie
trebuie declarat în Canada şi care sunt con-
secinţele fiscale.

Ca regulă generală, venitul de pensie anual
brut dintr-o ţară străină se declară în formularele de
impozit - federal şi provincial - în dolari canadieni.
Pentru a efectua conversia din lei în dolari canadi-
eni, se poate utiliza cursul de schimb din ziua în
care a fost încasată pensia sau cursul de schimb
mediu anual afişat de Banque du Canada, dacă
plăţile sunt eşalonate pe durata întregului an. Legea
prevede şi obligativitatea de a ataşa la declaraţia de
venit un document care să indice numele ţării din
care provine pensia şi tipul de pensie primit. Dacă
această pensie sau o parte a ei este defiscalizată, în
sensul că între Canada şi ţara de provenienţă a bani-
lor există o convenţie care prevede că astfel de ve-
nituri nu se impozitează reciproc, atunci pensia se
poate deduce în proporţie de 100% din venitul im-
pozabil al persoanei, atât în declaraţia federală, cât
şi în cea provincială.

Am un copil de 15 ani care în 2008 a fost înscris
la un program de activităţi sportive. Aş dori să ştiu
dacă suma plătită pentru acest curs poate fi de-
dusă la impozit.

În primul rând trebuie văzut dacă acest
curs respectă condiţiile de eligibilitate: program
continuu (durată minimă de 8 săptămâni, cu minim
o şedinţă pe săptămână sau în cazul taberelor pen-
tru copii, de 5 zile consecutive pe săptămână), pro-
gram desfăşurat sub supraveghere continuă,
program bazat în principal pe activităţi fizice. În al
doilea rând, această sumă trebuie dedusă ca o chel-
tuială de supraveghere a copiilor. Diferenţa între
suma plătită pentru respectivul program de acti-
vităţi fizice şi pragul maxim de deducere pentru
acest tip de cheltuieli poate fi dedusă în declaraţia
federală ca un credit nerambursabil pentru condiţia
fizică a copiilor.

Am 75 de ani şi în fiecare săptămână vine cineva
să-mi facă curăţenie în apartament. Suma pe care
o plătesc îmi poate fi utilă la declaraţia de impozit?

Ţinând cont de faptul că aţi depăşit vârsta
de 70 ani, această sumă poate fi utilizată pentru cal-
culul unui credit rambursabil la care aveţi dreptul.

Am plecat din Romania în 2002. Părinţii au rămas
în ţară şi ca orice român plecat în străinătate, le
trimit bani pentru a-i ajuta să-şi plătească în-
treţinerea. Sumele pe care le trimit pot fi deduse în
declaraţia de impozit?

Da, sumele pe care le trimiteţi unei per-
soane aflate în întreţinere, chiar dacă aceasta
locuieşte în străinătate, pot fi transformate în de-
claraţia federală într-un credit nerambursabil pen-
tru persoane non-rezidente aflate în întreţinere.
Trebuie însă să demonstraţi că persoana respectivă
are într-adevăr un venit care nu îi permite să se în-
treţină singură şi că sumele sunt trimise regulat.

Vreau să adopt un copil din România şi aş dori să
ştiu dacă cheltuielile de adopţie pot fi utilizate în
declaraţia de impozit.

Da, în declaraţia federală aveţi dreptul la
un credit nerambursabil de maxim 10 643$ pentru
cheltuielile de adopţie făcute pentru un copil mai
mic de 18 ani. Acest credit poate fi împărţit între
părinţii adoptivi şi trebuie cerut doar în anul în care
se termină procedura de adopţie. În declaraţia
provincială aveţi dreptul la un credit rambursabil
care poate fi de 50% din cheltuieli, până la un prag
maxim de 10 000$ pentru fiecare copil adoptat. Tre-
buie însă verificat dacă respectaţi condiţiile de
obţinere a acestui credit.

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 ureză Paşte fericit şi vă aşteaptă
cu produse de cea mai bună calitate!

Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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6555, boulevard Métropolitain Est
Bureau 403
Saint-Léonard (Québec)  H1P 3H3

Tél. : 514 324-3811, poste 226
Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com

www.inalco.com
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Semipreparate şi specialităţi româneşti
mici •icre •sarmale •zacuscă •vinete •cârnăciori olteneşti •slănină

•tobă •debreceni •caltaboşi cârnaţi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!

TTRRAANNSSIILLVVAANNIIAA
DDEELLII

880066  CCuurréé--LLaabbeellllee
CChhoommeeddeeyy,,  LLaavvaall,,  HH77VV  22VV33

TTeell::  ((445500))  668811--99555511

Contactaţi DANIEL tel 514-573-0092

BARDEUX D ASPHALTE
MEMBRANE ELASTOMERE
ASPHALTE ET GRAVIER
REPARATION 
RENOVATION
DENEIGEMENT DE TOITURES 
RESIDENTIEL
INDUSTRIEL 
COMMERCIAL

Acoperişuri TOITURE PERFECTION

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

www.toituresperfection.com

R.B.Q. 8321-2928-56
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● Două terenuri mari de fotbal, trei terenuri de tenis,
teren de fotbal de plajă, sală de sport, piscină

● Turneu de fotbal pe plajă
● Turneu de tenis cu piciorul
● Turneu SMAX 3 contra 3
● Turneu de lovituri de la 11 m
● Pe lângă activităţile sportive şi turneele organizate, se vor face
vizite la muzee şi se vor viziona diverse filme.

● Preţuri incredibile
Locurile sunt limitate. Sunaţi acum!
Copiii înscrişi la Soccer Summer Camp 2009 vor primi
un echipament spor tiv complet iar cei înscrişi
până pe 30 aprilie vor primi cadou şi un
tricou original Real Madrid.

NIVEL DURATĂ ZI LOCAŢIE
Divisia 1
15+ ani

8 săptămâni
27 aprilie - 15 iunie

Luni
17:30 - 18:30
18:45 - 19:45

Wagar Playing
Field 1,2

Divizia
Juvenilă
12-14 ani

8 săptămâni
30 aprilie - 18 iunie

Joi
17:30 - 18:30
18:45 - 19:45

Wagar Playing
Field 1,2

Divisia Juniori
8-11 ani

8 săptămâni
26 aprilie - 14 iunie

Duminică
10:00 - 12:00

Wagar Playing
Field 1

Divizia
Mini-Mini
4-7 ani

8 săptămâni
26 aprilie - 14 iunie

Duminică
9:30 -10:30

Wagar Mini
Playing Field

www.accentmontreal.com
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Dacă banii de la Caisse de dépôt
et placement sunt din ce în ce mai puţini
(40 de miliarde de dolari duşi pe apa Sâm-
betei anul trecut), surprizele sunt din ce în
ce mai multe în sfera guvernului provin-
cial: ministrul de Finanţe, d-na Monique
Jérôme-Forget, a demisionat din acest post
(cel mai prestigios din guvern după cel al
premierului, într-un clasament neoficial, să
spunem). E-adevărat, zvonurile existau
deja de ceva vreme, toţi analiştii prezicând
că bugetul prezentat în urmă cu doar câteva
săptămâni era ultimul pentru politicianul
căruia i se mai spunea şi „Doamna de Fier”
(aluzie la nu mai puţin faimoasa Margaret
Thatcher, premierul Marii Britanii din anii
‘80-‘90). Odată cu demisia din funcţie, fos-
tul ministru părăseşte şi scaunul de deputat
al circumscripţiei Marguerite-Bourgeois,
ceea ce va antrena desfăşurarea unor
alegeri parţiale în zona respectivă.

Noul ministru de Finanţe va fi
ministrul Dezvoltării Economice, Ray-
mond Bachand, o mai veche cunoştinţă a
publicaţiei noastre (vezi interviul apărut în
numărul 14, din 5 decembrie 2008) şi a co-
munităţii române din Outremont, circum-
scripţie pe care de altfel o şi reprezintă în
Parlament.

Ce surprinde de fapt este rapidi-
tatea cu care d-na Forget se retrage, la
numai câteva luni după ce Partidul Liberal
din Quebec, formaţiunea din care face
parte, a câştigat alegerile cu un mandat ma-
joritar. În mod normal, această victorie
oferă confort politic şi stabilitate parla-
mentară timp de patru ani. Or, lucrurile nu
stau tocmai aşa la nivelul guvernului. Po-
pularitatea executivului a scăzut drastic
imediat după alegeri şi asta din cauza
pierderii sumei de care aminteam, 40 de
miliarde de dolari, de către braţul financiar
al guvernului, Caisse de dépôt et place-
ment. Această instituţie are un caracter
aparte, în sensul că este oarecum indepen-
dentă de guvern, având management pro-
priu şi reguli de gestiune autonome. Dacă
pe un fond de creştere al randamentelor
anuale dividendele sunt vărsate conturilor
publice, când se înregistrează pierderi, aşa

cum e cazul acum, guvernul e presat să-şi
asume responsabilităţi clare.

Un al doilea factor determinat în
toată această poveste este cel a situaţiei
economice generale care creează presiune
suplimentară asupra bugetului şi erodează
capitalul politic al executivului. Recesiunea
a impus elaborarea unui buget deficitar
ceea ce favorizează apariţia unui dezechili-
bru în finanţele publice. Astfel, anul acesta
vom avea un deficit de 3,8 miliarde dolari
iar anul viitor de 3,9 miliarde de dolari. În
plus, în ciuda promisiunilor electorale,
TVQ se va mări cu un 1% în 2011.

O altă chestiune relativ spinoasă
în această plecare precipitată o reprezintă
aşa numita armonizare a taxelor, de fapt o
negociere între cele două paliere de guvern,
provincial şi federal, pentru ca ulterior
provinciile să aibă dreptul la rambursarea
unor sume din partea puterii centrale. Nu
puţine au fost disensiunile între Monique
Jérôme-Forget şi omologul ei federal, Jim
Flaherty. Quebecul reclamă o sumă de 2,6
miliarde de dolari, cerere care întârzie să
fie acceptată de federal tocmai pentru că nu
ar fi întrunite aceste condiţii. Ministrul de
Finanţe de la Ottawa a sugerat o armo-
nizare a taxelor, pe modelul existent în On-
tario. Zis şi făcut: înainte de a trage cortina,
d-na Forget a depus un document din care
reiese intenţia provinciei de a etala, pe opt
ani, cota ce-i revine din partea guvernului
federal. „Domnului Flaherty o să-i fie
foarte greu să refuze semnarea unui proto-
col în această conjunctură” a conchis ea.

Întrebată care ar fi realizările ei
cele mai importante de-a lungul unei
cariere politice de 10 ani, d-na Forget a
identificat trei aspecte majore: regle-
mentarea echităţii salariale, adoptarea unui
program de refacere a infrastructurilor care,
indiferent de partidul aflat la guvernare, va
continua timp de 15 ani şi controlul chel-
tuielilor publice, care a dus la o creştere a
cotei de credit a Quebecului. Cu lacrimi în
ochi, cea care a fost ţinta atacurilor opo-
ziţiei în ultima vreme, părăseşte scena pu-
blică cu inima împăcată: „Niciodată nu e
un moment prea bun să te retragi din

politică şi totuşi am decis s-o fac acum. De-
cizia era luată de mult, ştiam că acesta e ul-
timul Buget pe care-l depun spre aprobare.
Familia mea a avut de suferit în ultima
vreme iar nepoţii aveau nevoie de bunica
lor” (nota redacţiei: Monique Jérôme-For-
get are 68 de ani). La rândul său, prim-min-
istru Jean Charest a ţinut să-şi arate
preţuirea faţă de efortul depus de colega sa
de guvern în toţi aceşti ani: „Monique
Jérôme-Forget reprezintă un exemplu pen-
tru femeile din provincia noastră. Ea va
rămâne un model de curaj, de determinare,
de leadership, de perseverenţă şi originali-
tate. E o zi tristă pentru mine” a mărturisit
şeful guvernului.

Analizele politice ne arată că
Charest trebuie, de fapt, să se obişnuiască
cu tristeţea ca o constantă a carierei politice
de acum încolo. La patru luni de la alegeri,
partidul său a scăzut brusc în sondaje, fiind
devansat în opţiunile de vot de principalul
partid de Opoziţie, Parti Québecois (40 la
36). Părăsit anul trecut de un colaborator
de bază (Philippe Couillard, ministrul
Sănătăţii) şi acum de un alt echipier de va-

loare, Jean Charest, aflat la cel de-al treilea
mandat, e nevoit să-şi reformuleze strate-
gia politică. E greu de presupus că după o
criză serioasă cum e cea pe care o traver-
săm, coroborată cu deficienţe la nivel de
gestiune guvernamentală, alegătorii se vor
înghesui să-i mai acorde încrederea. Ul-
timele evenimente proiectează imaginea
unui personaj în derută, nesigur şi mai ales
vulnerabil în faţa opoziţiei, care e gata să
capitalizeze în propriul interes toate aceste
inadvertenţe. Iată ce spune Pauline Marois,
şeful PQ: „Prim-ministrul este părăsit de
oamenii săi cei mai competenţi, semn că nu
este un om de echipă”.

D-na Forget va rămâne în conti-
nuare la dispoziţia comisiei parlamentare
instituite pentru a clarifica anumite lucruri
ce ţin de gestiunea de la Caisse de dépôt et
placement…Nu e exclus s-o vedem venind
tocmai de pe plajele însorite ale Mexicului,
unde deţine proprietăţi imobiliare de mare
valoare patrimonială.

Rubrică realizată de RAREŞ BURLACU
raresburlacu@accentmontreal.com

ÎN PROFUNZIME

„Doamna de fier” a lăsat să-i cadă armura

„Acum pleci tu, pe urmă cine ştie, ne vine şi nouă rândul” pare a spune Jean Charest cu
gândul la următoarele alegeri
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Pe scurt
LASER ÎMPOTRIVA ŢÂNŢARILOR

Arma cu laser îm-
potriva ţânţarilor, care de-
tectează insectele după
frecvenţa audio creată de
aripile lor, este construită
în prezent de americani
după tehnologia antira-
chetă, scrie cotidianul bri-
tanic The Times.

Astrofizicienii americani au apelat la ajutorul unuia dintre
specialiştii care au lucrat la planul original pentru prote-
jarea SUA de un atac nuclear. „Atunci am avut o contribuţie
la terminarea Războiului Rece, acum încercăm să facem
ceva pentru a sfârşi un război care a luat multe vieţi,
malaria”, a explicat unul dintre cei implicaţi în proiect, dr.
Jordin Kare. Potrivit principiului de funcţionare al armei,
după detectarea frecvenţei audio, un computer declanşează
fasciculul de laser care arde aripile ţânţarilor. Se estimează
că o astfel de armă, instalată pe un avion, ar putea distruge
miliarde de ţânţari într-o singură noapte.

GEL ANTIGLONŢ

O substanţă care absoarbe şocul produs de un
glonţ va fi introdusă în căştile militarilor. Ministerul
Apărării din Marea Britanie a oferit 100 000 de lire ster-
line unei mici companii care a realizat o substanţă specială
ce se întăreşte instant în momentul impactului. Potrivit The
Telegraph, producătorii speră că substanţa antişoc va căp-
tuşi în curând căştile soldaţilor, reducând la jumătate ener-
gia cinetică a unui glonţ şi oferindu-le totodată
impermeabilitate. Denumit d3O, gelul realizat de britanici
se solidifică de îndată ce este lovit cu putere. „Când sunt
mişcate încet, moleculele alunecă una pe lângă cealaltă,
însă în cazul unui impact brutal, acestea se blochează şi se
solidifică. În acest fel, gelul absoarbe energia”, explică
Richard Palmer, cel care a brevetat invenţia. Gelul d3O este
deja folosit în fabricarea de materiale sportive precum
mănuşile de schi, partea frontală a pantofilor de balet sau
echipamentele de călărie.

DIFUZOR CÂT O COALĂ DE HÂRTIE

E plat, cu o grosime de numai 0,25 mm, şi arată ca
o foiţă de staniol: este difuzorul revoluţionar cunoscut sub
denumirea FFL (Flat, Flexible Loudspeaker), inventat de
compania Warwick Audio Technologies, din Marea Bri-
tanie. El este alcătuit din straturi subţiri de materiale con-
ductoare şi izolante care, sub influenţa semnalelor electrice,
vibrează, producând un sunet foarte clar. De asemenea, dis-
pozitivul produce o undă plană care poate orienta sunetul în
direcţia dorită. Inventatorii susţin că acest difuzor extraplat
trimite sunetul mai departe decât cele convenţionale şi nu
îl distorsionează. În opinia lor, noul model ar putea înlocui
complet difuzoarele existente la ora actuală în maşini, în
locuinţe şi în spaţii publice. Potrivit The Daily Mail, War-
wick Audio Technologies plănuieşte să înceapă vânzarea
FFL încă de anul acesta.

TEHNOLOGIE

Picături inteligente de rouă
O realizare tehnică remarcabilă a cercetătorilor is-

raelieni face posibilă construcţia unor reţele de senzori în
miniatură pentru detectarea intruşilor. Împrăştiată pe peluze
sau diverse alte spaţii, în case sau în magazine, ca nişte ade-
vărate picături de rouă (Smart Dew), noua reţea de senzori
este suficient de ieftină şi eficace pentru a deveni un model
al viitoarelor reţelele de protecţie.

Tehnologia
senzorilor portabili
cunoaşte la ora actu-
ală o adevărată re-
voluţie, tăcută dar
accelerată. Dacă
numai acum câţiva
ani apăreau primele
sisteme GPS, astăzi
acestea pot fi deja
cumpărate separat în
senzori cu dimensiuni
mai mici de 1 cm. Un
alt exemplu îl consti-
tuie senzorii de iden-
tificare RFID, care au
apărut tot acum câţiva
ani şi care au ajuns
aşa de comuni şi au
evoluat aşa de rapid,
încât societatea îi
vede deja că pe o
posibilă ameninţare,
precum se întâmplă în
România cu polemica
paşapoartelor biometrice. Ar mai putea fi amintite centurile
de monitorizare a bătăilor inimii (populare printre iubitorii
de sport), accelerometrele în miniatură (pe baza cărora se
poate monitoriza mişcarea) sau senzorii de detecţie a pre-
siunii din cauciucuri, care vor fi obligatorii în Uniunea Eu-
ropeană în câţiva ani. Toţi aceşti senzori beneficiază de
câteva progrese tehnologice ale ultimilor decenii, cum ar fi
tehnologia de comunicaţie fără fir, tehnologia de consum
redus de putere şi cea de producere în masă, care conduce
la un preţ redus.

Urmărind actuala evoluţie tehnologică a senzo-
rilor, nu putem să nu remarcăm conturarea tendinţei ge-

nerale de „senzori peste tot”. Ea pare însă să fie adusă cu
adevărat la realitate de noua realizare a cercetătorilor de la
Universitatea Tel Aviv (Israel), conduşi de prof. Yoram
Shapira. Profesorul Shapira a reuşit să construiască un sen-
zor în miniatură, cu dimensiuni de câţiva milimetri, şi cu un
preţ extrem de redus, de numai 25 de cenţi bucata. Senzorul
poate fi programat pentru a detecta, la alegere, mai multe
caracteristici: temperatura mediului ambiant, sunetul
(printr-un microfon încorporat), lumina (cu ajutorul unui
fotodetector) sau pur şi simplu vibraţia proprie (care poate

fi indusă de un obiect
în mişcare aflat în
apropiere). Toţi aceşti
parametri permit de-
tecţia unei persoane
pe o rază de 50 de
metri, făcând din
acest senzor alegerea
ideală pentru sis-
temele de protecţie
împotriva intruşilor.
Mai mult chiar, aceşti
senzori pot comunica
între ei prin inter-
mediul tehnologiei de
radio frecvenţă, atât
de populară la ora ac-
tuală. În acest fel, ei
pot forma o reţea efi-
cace şi inteligentă
care reacţionează se-
lectiv, putând face
distincţia dintre un
om, o maşină sau un
animal.

Avantajul extraordinar este însă dat de preţul redus
care face posibilă construirea unei reţele de mii de senzori
la un cost mai mult decât accesibil. De fapt, de aceea se şi
numesc „picături de rouă”: senzorii pot fi împrăştiaţi pe jos,
pe pământ sau prin casă, precum picăturile de rouă care se
aşează dimineaţa pe pământul umed. Senzorii sunt mici,
aproape imposibil de văzut, ieftini şi formează astfel îm-
preună un sistem extrem de eficient în monitorizarea a tot
ceea ce mişcă într-o zonă anume. Smart Dew pot fi folosite
nu numai la protecţia de intruşi a diverselor clădiri, dar şi a
graniţelor statelor ori pur şi simplu a unei simple turme de
animale.
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INFORMATION TECHNOLOGY

A II-a versiune Microsoft Surface ar
putea fi gata în 2 ani

A doua versiune de Microsoft Surface ar putea
intra pe piaţă în următorii doi ani, a anunţat programatorul
Joe Olsen, a cărui companie, Phenomblue, produce soft-
ware pentru computerul-mobilier. Deocamdată această
nouă versiune se află încă în fază de proiectare, a anunţat
Olsen în cadrul Festivalului South by SouthWest, desfăşu-
rat între 18 şi 22 martie în Austin, Texas.

Microsoft Surface este un computer în formă de
masă, dotat cu un ecran plat bazat pe tehnologia multitouch.
Surface poate citi atât gesturile utilizatorilor, cât şi conţi-
nutul unor materiale tipărite aşezate pe masă, graţie celor 5
camere video integrate înăuntrul dispozitivului.

Botezată Second Light, a doua generaţie de Sur-
face va beneficia de un al doilea proiector, care va afişa
imagini pe o suprafaţă suplimentară, situată deasupra ecra-
nului dispozitivului, scrie BBC Online. Masa digitală va
putea astfel suprapune imagini suplimentare peste cele de
pe ecran, cum ar fi imaginile luate din satelit proiectate pe
hărţi sau informaţii adiţionale afişate deasupra imaginilor.
Second Light va fi de asemenea dotat cu senzori infraroşii,
care permit citirea gesturilor şi mişcărilor utilizatorilor fără
ca aceştia să trebuiască să atingă masa. Erik Klimczak, di-
rector de creaţie la Claritz Conulting, companie care pro-
duce aplicaţii pentru Surface, crede că următoarea generaţie
de Microsoft Surface va îngloba şi camere video de înaltă
rezoluţie. „În prezent, produsul este limitat de nivelul de-
taliilor pe care le poate percepe”, a subliniat Klimczak.

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

Alături de apă, proteinele sunt principalul
constituent al tuturor celulelor corpului omenesc.
Ele intră în constituţia enzimelor, a numeroşi hor-
moni şi a anticorpilor, având în primul rând rol plas-
tic şi reparator. În mod normal, proteinele nu sunt
folosite drept combustibil decât într-o mică măsură.
Arderea proteinelor în scopul obţinerii de energie
este neeconomică şi se întâmplă doar în caz de boală
sau când necesarul energetic nu este asigurat printr-
un aport adecvat de glucide şi lipide.

Lipsa (carenţa) de proteine în organism
poate da tulburări de creştere şi de nutriţie şi poate
provoca scăderea rezistenţei la infecţii, apariţia ane-
miei, apariţia edemelor, scăderea capacităţii de ac-
tivitate fizică şi psihică. Excesul de proteine poate
duce la apariţia gutei, la pierderea potasiului - de-
terminând stări de oboseală, nervozitate ori palpi-
taţii - şi poate deteriora oasele.

În tubul digestiv proteinele sunt transfor-
mate, sub influenţa diferiţilor fermenţi, în ele-
mentele din care sunt formate şi care se numesc
aminoacizi. De fapt ele sunt absorbite în intestin sub
forma acestor aminoacizi, care contribuie direct la
creştere şi reparare. Proteinele care conţin toţi
aminoacizii esenţiali se numesc proteine complete,
cum sunt cele care se găsesc în alimente ca: lapte,
ouă, carne slabă, brânză. Proteinele care nu conţin
toţi aminoacizii esenţiali se numesc proteine in-
complete, cum sunt: mazărea, fasolea, porumbul,
etc. Valoarea calorică a proteinelor este următoarea:
1 gram de proteine, prin ardere în corp, produce 4
calorii.

Lipidele sau grăsimile sunt armele cu două
tăişuri din alimentaţia noastră: pe de o parte, sunt
indispensabile vieţii şi menţinerii sănătăţii, pe de
alta, excesul de lipide poate provoca obezitate, iar
mult temuta depunere a grăsimilor pe artere creşte
riscul bolilor cardiovasculare şi al aterosclerozei.

Grăsimile vehiculează vitaminele A, D, E
şi le asigură absorbţia în tubul digestiv. În general,
grăsimile folosesc la refacerea unor ţesuturi, la al-
cătuirea sistemului nervos, la creşterea şi asigurarea
unei funcţii normale a pielii, la formarea anticorpi-
lor, la buna funcţionare a unor glande endocrine
(tiroida), la metabolismul apei.

Lumea medicală a împărţit sursele de
lipide în două tabere: cele care furnizează aşa-nu-
mitele „grăsimi bune” (uleiurile vegetale, carnea de
peşte) şi cele cu „grăsimi rele” (grăsimea de porc
sau de vită, untul, lactatele, semipreparatele din
carne, etc.).

Din punct de vedere caloric, lipidele ar tre-
bui să furnizeze 25-30% din necesarul zilnic de
kilocalorii (un gram de lipide ne oferă 9 kcal).

Alimentul prototip al acestei grupe este za-
hărul. Rolul principal al glucidelor este energetic,
ele fiind combustibilul creierului. Un gram de glu-
cide furnizează 4 kcal.

Glucidele sunt substanţe compuse din trei
elemente: oxigen, hidrogen şi carbon. De aceea ele
se mai numesc şi hidrocarbonate. Aici sunt cuprinse,
în afara zahărului, următoarele: dextroza (zahărul
strugurilor), fructoza (zahăr din fructe), maltoza

(din seminţele care încolţesc), lactoza (din lapte),
amidonul (principala substanţă din cereale şi
cartofi), mierea de albine, celuloza.

Rolul glucidelor este de a uşura folosirea
proteinelor, de a împiedica acumularea substanţelor
acide, de a fixa apa în ţesuturi. Excesul de glucide
produce obezitate, diabet zaharat, carii dentare.
Carenţa de glucide produce tulburări în folosirea
proteinelor şi lipidelor de către celule, conducând la
acidoză. Acidoza este o creştere a acidităţii sângelui
care se caracterizează prin coborârea pH-ului san-
guin sub 7,35. În aceste condiţii se consumă din re-
zervele de lipide şi proteine ale organismului, iar
dezechilibrul care rezultă are caracter de boală şi se
poate manifesta prin somnolenţă, ameţeli, tulburări
ale vederii, vărsături, diaree, etc.

Vitaminele au rolul de a regla şi stimula
procesele metabolice. Lipsa totală a vitaminelor din
organism sau insuficienţa lor provoacă tulburări
grave, putând duce la boli denumite avitaminoze.
Vitaminele se deosebesc între ele prin structura lor
chimică, prin rolul pe care îl îndeplinesc în orga-
nism şi după criteriul solubilităţii lor în grăsimi (li-
posolubile) sau în apă (hidrosolubile).

Vitaminele hidrosolubile sunt cele din
complexul B şi vitamina C. Funcţiile lor sunt de a
asista enzimele implicate în producţia de energie din
carbohidraţi şi grăsimi. Nu sunt depozitate în or-
ganism în cantităţi mari, deci aportul frecvent este
necesar. Carenţele de vitamine hidrosolubile
afectează cel mai mult ţesuturile care „cresc” sau au
un metabolism rapid, cum ar fi pielea, sângele, trac-
tul digestiv şi sistemul nervos. Lipsa din alimentaţie
a vitaminei PP (vitamina antipelagroasă sau B3)
produce boala numită pelagră, care se manifestă
prin eczeme, slăbiciune, tulburări nervoase. Cele
mai bogate alimente în vitamina PP sunt: carnea, fi-
catul, laptele, sucul de roşii, spanacul şi drojdia de
bere. Vitaminele hidrosolubile sunt instabile în
prezenţa căldurii şi procesul de preparare al hranei
afectează mult cantitatea lor în mâncare.

Vitaminele liposolubile sunt: A, D, E, K.
Vitamina A joacă un rol vital în funcţionarea retinei,
în creşterea oaselor, în reproducere şi în rezistenţa
organismului la acţiunea microbilor. De asemenea,
ea are un rol antioxidant. Vitamina A s-a izolat din
uleiul de ficat de peşte. Se mai găseşte în morcovi,
spanac, lapte, unt de vacă, gălbenuşul de ou şi în
icrele de peşte.

Vitamina E are rol de protecţie a mem-
branelor celulare, este un antioxidant puternic, îm-
bunătăţeşte funcţia imună la bătrâni şi reduce riscul
cataractei.

Grupa vitaminelor D (antirahitice) este im-
plicată în fixarea calciului în oase, reglând totodată
conţinutul în săruri minerale al organismului. Lipsa
acestei vitamine provoacă la copii rahitismul. Cele
mai bogate produse în vitamina D sunt untura de
peşte, ficatul mamiferelor şi păsărilor. Se găseşte şi
în lapte, unt, gălbenuş de ou. Conţinutul în vitamina
D din organism se măreşte dacă acesta este supus
acţiunii radiaţiilor ultraviolete.

Vitaminele din grupa K (antihemoragice)
sunt importante deoarece ele contribuie la coagu-
larea normală a sângelui. Lipsa lor din alimentaţie
provoacă sângerarea celulelor subcutanate şi a
traiectului stomacal-intestinal. Aceste vitamine se
găsesc în foile verzi de lucernă, în spanac, castane,
varză şi de asemenea în ficat şi muşchi.

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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Simplu ghid de sănătate

Mic dicţionar de nutriţie
PPrrootteeiinneellee
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Animismul reprezintă
esenţa spiritualităţii africane. El
atribuie suflet tuturor ele-
mentelor, de la om la animale, la
plante şi chiar fenomenelor na-
turale. Cu alte cuvinte, totul este
viu, totul are o conştiinţă, în-
treaga existenţă este sacră. În
principiu, toate mişcările spiri-
tuale şi religioase atribuie suflet
anumitor elemente din natură,
unele numai oamenilor, altele in-
clusiv pietrelor. Animismul este
probabil una din cele mai

străvechi credinţe umane, ale cărei origini se pare că datează din era
Paleolitică. Astfel, el ar sta la baza tuturor sistemelor spirituale, aşa
cum adunarea stă la baza calcului integral. Religiile africane nu
venerează pietre, copaci sau râuri, cum este cazul în şamanismul
amerindian, ci mai degrabă în aceste religii există credinţa că spirite
puternice care controlează forţele naturii trăiesc în cer, pietre, plante
sau ape. Desigur, credinţa într-un creator suprem este foarte prezentă,
însă practicile de zi cu zi tind să venereze astfel de spirite.

Prin acel contact intim cu elementele naturale, în special
cele vii, şamanul animist ia forma unui singur atribut al unui element
din natură. De exemplu, agilitatea panterei. Practicantul se identifică
cu această calitate şi nimic altceva nu mai există în conştiinţa lui.
Odată ce respectiva calitate este integrată şi stabilizată, practicantul
începe s-o exalte, adică să o suprapună întregului univers perceptual
şi mental. Fie că începe o călătorie astrală în forme bine definite -
raze de lumină, mişcări de aer bine conturate, etc. - fie că transferă
acea calitate la alţi membrii ai grupului, şamanul, prin aceste puteri
psihice, este nu numai reverat, dar şi temut. Teama intervine din cauza
fricii că el şi-ar putea în-
drepta puterea în sens nega-
tiv, distrugând pe cel care i se
opune.

Plantele şi incan-
taţiile sunt parte din ritualul
prin care şamanul încearcă să
vindece diverse boli. Metoda
de vindecare se îndreaptă
către cauzele bolii, ale
dizarmoniei, identificându-
le şi apoi încercând să le
schimbe. Acţiunea fiind
probabilistică, similar fizicii
cuantice, succesul nu este
garantat. Teoria care stă la
baza acestor metode de vin-
decare e că orice alterare a sănătăţii omului e cauzată de perturbări
comportamentale, perceptuale sau de raport cu mediul.
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Animismul african
sau totul are suflet

• 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)

Importat din Africa odată cu aducerea scla-
vilor pe plantaţiile din America centrală, animismul
african este modificat de contactul cu creştinismul ro-
mano-catolic. Credinţa într-un Dumnezeu suprem se
păstrează în voodoo, dar cum acesta este de neatins,
spirite mai „mici” populează întreg spectrul de ritu-
aluri şi practici. Influenţa creştinismului se vede în fap-
tul că divinitatea supremă este asociată dumnezeului
iudeo-creştin, el fiind creatorul, iar spiritele sunt aso-
ciate sfinţilor. Practicanţii voodoo cred că pot comu-
nica cu aceste spirite prin intermediul viselor, al
transelor şi al procesiunilor rituale. Numeroase practici
creştine au fost însă integrate religiei voodoo, ca de
exemplu includerea unor rugăciuni catolice.

Faima preoţilor voodoo inspiră teamă în rân-
dul populaţiilor locale. Fiind un liberal în practica sa,
preotul voodoo, în schimbul unei sume de bani, poate
nu numai vindeca dar şi îmbolnăvi pe cel căruia este
plătit să-i facă rău. Lipsa unui sistem moral - probabil
doar o creaţie umană necesară bunei funcţionari a so-
cietăţii - în practica voodoo, atrage foarte mult.
Neputincios în faţa vieţii, omul încearcă să-şi rezolve
anumite probleme forţând mâna destinului. Cât sunt
de adevărate, cât de mult funcţionează sau cât este şar-
latanie nu se poate ştii pentru că acţiunea se desfăşoară
în afara spaţiului şi timpului iar în acel tărâm nu avem
acces uşor. Părerea mea este că voodoo funcţionează,
dar cum legile sale nu sunt bine înţelese de ştiinţă,
există tentaţia de a le nega. Dacă omul şi-ar pune or-
dine în sentimente, percepţii şi intenţii, atunci ar putea
pătrunde mai lesne în acest nivel de conştiinţă.

Ca şi şamanii amerindieni sau africani, preo-
tul voodoo concentrează spaţiul şi timpul în agregate
bine definite. Mutarea acestor agregate dintr-un punct
în altul face parte din ritual iar calitatea rezultatelor
este direct legată de abilităţile şamanului. 

Mulţimea de anunţuri din ziarele montrealeze
în care diverse personaje cu veleităţi de preot voodoo

fac afirmaţii hilare de genul „succes în afaceri garan-
tat”, „întoarcerea fiinţei iubite în maximum 30 de zile”,
nu pot stârni decât zâmbete, făcându-ne totodată să
realizăm modul simplist în care este perceput omul oc-
cidental din afara sistemului lui. Să fie această com-
plexitate cauza decăderii lui? Viitorul va confirma sau
nu. Cert este că de multe ori disperarea sau neputinţa
în faţa complexităţii destinului ne fac să abdicam de la
raţiune şi de la analiza cauză-efect, îndreptându-ne
speranţele către mister şi supranatural, abdicând cu alte
cuvinte de la condiţia de om în control al destinului
său. 

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

Voodoo sau vrăjitoria
instituţionalizată

Mască africană de ceremonie

Obiecte ritualistice voodoo

Ritual voodoo

Ritual voodoo în New Orleans



UUnn  nnoouu  pprroodduuss
aannttiicceelluulliittăă  

Un grup de
cercetători din
Croaţia a descoperit
o nouă cremă anti-
celulită care are în
compoziţie renumitul
medicament Viagra.
Potrivit specialiştilor
de la Spitalul Univer-
sitar din Zagreb, Via-
gra are două atuuri în
lupta contra celulitei:
în primul rând, silde-
nafilul, care
acţionează ca un in-
hibitor capabil să

„topească” grăsimea, cercetătorii sperând să o topească şi pe
cea de sub piele, responsabilă pentru aspectul de coajă de
portocală; în al doilea rând, Viagra a devenit faimoasă
deoarece cauzează „pomparea” unei cantităţi mai mari de
sânge în organism şi se pare că ar putea acţiona pozitiv şi la
nivelul grăsimii de sub piele. „Componentele cremei-mi-
nune ar putea să reducă stratul de grăsime, să îl şteargă pur
şi simplu”, a explicat Karmela Altabas, coordonatorul studi-
ului, potrivit New Scientist. Până să apară însă în magazine,
acest produs trebuie testat iar apoi trebuie găsite firme care
ar putea fi interesate în comercializarea sa. Oricum, după ul-
timele rezultate se pare că piaţa produselor cosmetice va
avea doar de câştigat.

BBootteezz  îînn  ssttiill  nnoorrvveeggiiaann      
Un preot norvegian pe nume Paal Dale, locuitor al

orăşelului Stord, situat la 200 km de Oslo, a fost nevoit să
oficieze un botez mai neobişnuit. Ceremonia religioasă s-a
desfăşurat cu bine până la momentul scăldatului copilului,
când preotul a constatat că din cauza temperaturilor scăzute,
apa la biserică fusese întreruptă. Soluţia preotului a fost una
neortodoxă: botezarea cu o băutură răcoritoare carboga-
zoasă. Familia a fost informată după ceremonie, care până la
urma s-a sfârşit cu bine, căci Cola folosită s-a „trezit”. Sin-
gura diferenţă a fost doar izul de lămâie al apei sfinţite. 

SSee  îînnttââmmppllăă  îînn  IIssrraaeell          
Goel Ratson, un bărbat din Tel Aviv, trăieşte cu 32

de soţii cu care are 180 de copii. Există desigur o neferi-
cită explicaţie a acestei situaţii: Ratson, în vârstă de 58 de

ani, este şeful unei secte pe care a înfiinţat-o acum 30 de
ani. Nevestele povestesc de o adevărată concurenţă între
ele, mai ales când e vorba despre cea care va petrece
noaptea în patul lui Goel. Ele nu au voie să consume bău-
turi alcoolice, nu au voie să fumeze sau să mănânce carne
şi le este interzis să-şi îmbrăţişeze rudele şi să se îmbrace
provocator. Este cunoscut faptul că printre sectanţi, admi-
ratori ai lui Goel, se află şi minori. Deşi este un personaj
foarte controversat, Goel Ratson continuă să trăiască în
acest fel fără să-i pese de lege sau opinia publică. Istorii
similare s-au terminat foarte prost: Templul poporului al
lui Jim Jones (913 morţi, dintre care 270 copii), Poarta
Raiului (39 de sinucideri în 1997), Mişcarea pentru restau-
rarea celor 10 porunci (778 de morţi acum 9 ani). Toate
aceste secte au în comun un lider foarte carismatic. Să
sperăm ca nu şi un sfârşit cu sinucideri în masă.  

PPooaarrttaa  ccăăttrree  iinnffeerrnn            

De 35 de ani, în Uzbekistan, în apropierea oraşu-
lui Darvaz, există un crater uriaş care emană o lumină pu-
ternică datorată arderii gazului natural care se află în
interiorul său. Localnicii au numit acest loc „Poarta către
infern”. Denumirea are legătură cu flăcările dar mai ales cu
misterul care înconjoară craterul, căci el nu a putut fi
explorat până acum şi nimeni nu ştie cât e de adânc sau
unde duce.

Totul a început acum mai bine de trei decenii, când
o echipă de geologi sovietici forând în căutarea
zăcămintelor de gaze naturale, a descoperit întâmplător o
uriaşă cavernă subterană. Dintr-o dată însă terenul s-a sur-
pat iar utilajele au fost înghiţite în interiorul pământului.
Temându-se că atmosfera va fi poluată pe scară largă din
cauza scurgerilor de gaze care nu mai puteau fi controlate,
geologii au decis să aprindă gazul pentru ca acesta să ardă
până la epuizare. Şi arde şi astăzi, dând un aer neobişnuit
imensului crater şi făcându-l o atracţie pentru turişti. Este
imposibil de estimat cantitatea de gaz arsă în tot acest timp

dar resursele „Porţii către infern” par să continue încă pen-
tru multă vreme.

BBăăiieeţţeelluull  cceell  ppuutteerrnniicc    

Un băieţel de numai trei ani are puterea unui Her-
cule de trei ani. La aşa o vârstă fragedă, micul american
Liam Hoekstra mută mobilă şi ridică greutăţi de peste 2 kg
fiecare, de parcă s-ar juca cu nişte ursuleţi de pluş. Liam
suferă de un tip de hipertrofie musculară, o boală genetică
foarte rară provocată de concentraţia foarte mică a unei pro-
teine numite miostatină. Ca urmare, copilul are foarte
puţină grăsime iar fibrele sale musculare sunt mărite. Deşi
este mai mic în înălţime decât majoritatea copiilor de vârsta
sa, el are cu 40% mai multă masă musculară. Se estimează
însă că Liam se va dezvolta normal, atingând ca adult în
jur de 1,75 cm înălţime. Cel mai îmbucurător fapt este că
afecţiunea genetică pe care o are determină doar o super
dezvoltare musculară, fără a afecta inima sau provoca alte
efecte adverse. Această boală este aşa de rară încât medicii
nu ştiu exact câte cazuri există în lume. 

Faptul că încă de la câteva luni acest mini-Super-
man executa mişcări de gimnast, era iute ca un iepuraş,
avea un metabolism extrem de rapid şi o cantitate de
grăsime corporală aproape de zero, l-au făcut foarte cele-
bru: el a fost subiectul unor articole care au făcut înconju-
rul lumii iar o căutare pe Google cu numele său vă va da în
jur de 14,800 de rezultate.

Cercetătorii spera ca studierea aprofundată a aces-
tei condiţii medicale să ducă la descoperirea unor trata-
mente pentru boli precum distrofia musculară sau
osteoporoza. Pe de altă parte, experţii susţin că abilitatea
de a manipula miostatina ar putea deveni foarte căutată
printre atleţii care ar vrea, ilegal poate, să obţină un avan-
taj în competiţii.

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



Cirque du Solei îşi celebrează cei 25 de ani de
existenţă cu o nouă producţie intitulată OVO, inspirată de
lumea zumzăitoare a insectelor. Premiera mondială a spec-
tacolului va avea loc pe 8 mai 2009, sub Le Grand
Chapiteau instalat în Vechiul Port.

SUB SEMNUL BIODIVERSITĂŢII
Regizoarea Deborah Colker - pentru prima oară

un spectacol Cirque du Soleil este pus în scenă de o fe-
meie - s-a inspirat din multiple contraste care există în
fascinanta lume a insectelor: viteză şi lentoare, violenţă şi
delicateţe, zgomot şi linişte deplină.

Scenografia acestei noi producţii este impresio-
nantă - o floare motorizată cu o înălţime de 6 metri, cas-
cade, pânze de păianjen - transpunând habitatul insectelor
într-un decor stilizat. La acestea se adaugă numeroase alte
elemente coregrafice şi de acrobaţie care evocă natura, ca
de exemplu frunze sau rondele de kiwi.

OVO - EXPLICAŢIA TITLULUI
Titlul OVO a fost ales atât pentru semnificaţia sa

- ovo înseamnă ou în portugheză - cât şi pentru impactul
vizual pe care cele trei litere îl au: doi O ca doi ochi de in-
sectă şi un V ca un nas sau ca nişte antene. Oul constituie
de altfel elementul central al spectacolului. „Este enigma,
este de unde vin insectele, este naşterea. Pentru insecte,
ouăle lor sunt comorile lor” a explicat Chantal Tremblay,
directoarea de creaţie artistică.

SUB SEMNUL DIVERSITĂŢII
Trupa spectacolului este compusă din 53 de ar-

tişti de 13 naţionalităţi diferite. Pe lângă asta, Cirque du
Soleil urmează tendinţa actuală, prezentând acrobaţi cu o
înfăţişare sănătoasă, nu schelete ambulante. Un element
subtil care se înscrie de altfel foarte bine în tematica spec-
tacolului OVO, biodiversitatea.

UN EXTRAS DIN SPECTACOL CARE FACE FURORI
Bucăţica de spectacol prezentată de Cirque du

Soleil şi-a atins menirea şi a creat „zumzetul” de entu-
ziasm scontat. Fragmentul arată o mulţime de acrobaţi-
insecte, a căror costume fac un adevărat spectacol de
culori, într-o serie de numere cu o coregrafie de-ţi taie pur
şi simplu răsuflarea.

Printre altele, OVO include şi cel mai mare
număr de trapez vreodată prezentat sub Le Grand
Chapiteau, care este totodată şi unul din cele mai dificile
din lume: şase trapezişti vor executa salturi ce vor atinge
14 metri!
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Cirque du Soleil: OVO

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

SACHA BARON COHEN INTERZIS CELOR SUB 17 ANI

Verdictul dat de puternica MPAA, organismul
care acordă cote filmelor americane, este că în forma sa
actuală Bruno, noua încarnare a lui Sacha Baron Cohen nu
va putea fi vizionat de minorii sub 17 ani. Filmul va ieşi
pe ecrane pe 10 iulie. Studiourile Universal sperau într-o
cotă R, care ar fi permis celor de mai puţin de 17 ani să
poată vedea filmul acompaniaţi de un adult. Bruno, în care
Sacha Baron Cohen - fostul Borat - joacă rolul principal,
povesteşte peripeţiile unui fashionista austriac şi gay care
face un tur al Statelor Unite.

COLDPLAY ŞI BEASTIE BOYS LA OSHEAGA

A patra ediţie a Festivalului de muzică şi artă
Osheaga, care se va ţine la Montreal în parcul Jean-Dra-
peau în primul week-end al lunii august, îi va avea pe afiş
pe Coldplay, Beastie Boys, Rufus Wainwright şi Beast,
printre alţii.

JANE BIRKIN LA FRANCOFOLIES
Cântăreaţa Jane Birkin va susţine premiera que-

becoasă a spectacolului consacrat promovării ultimului
său album Enfants d'hiver în cadrul festivalului Franco-
folies de la Montreal. Ea se va afla pe senă pe 7 august, la
Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts.

CONCERT PLANETAR
Marcând crearea mişcării contempo-

rane pentru protecţia mediului înconjurător,
Ziua Pământului este celebrată de peste 30
de ani. Anul acesta, pentru a sărbători această
zi specială, Espace Musique şi CBC Radio 2
vor prezenta, în cadrul unui proiect transcul-
tural, un concert planetar care va face încon-
jurul lumii pe note muzicale. Realizat de
Richard Lavallée, concertul Sept continents,
une Terre va reuni artişti din toate colţurile
lumii, din Australia, Africa, Asia, America de

Sud, Europa şi bine-nţeles din America de Nord, mulţi dintre aceşti artişti aflându-
se pentru prima oară în Canada.

Înregistrat pe 7 aprilie la Montreal, la Teatrul Corona, Sept continents,
une Terre va fi difuzat de Espace Musique pe 22 aprilie, la ora 20:00.

La acest concert vor participa: ansamblul Forestare din Montreal, Claire
Pelletier, Elisapie Isaac (care va cânta şi în inuktitut), Jim Byrnes and the
Sojourners din Columbia Britanică, cu ale lor accente gospel şi blues, Marta
Gomez, autoare-compozitoare-interpretă columbiană care trăieşte la New York,
Hanggai, un ansamblu de şapte tineri muzicieni din Mongolia, Feliciano dos San-
tos, cântăreţ şi chitarist din Mozambic, cântăreaţa australiană de blues Dallas
Fresca, iar din Europa Petru Guelfucci.

Albumele Beatles remasterizate
9 septembrie 2009 (9-9-09) va fi o dată im-

portantă pentru fanii Beatles: Apple Corps Ltd. şi
EMI Music au anunţat lansarea mondială a catalogu-
lui original Beatles, pentru prima oară remasterizat
numeric pe CD. Tot în aceeaşi zi este prevăzută şi
lansarea jocului video The Beatles: Rock Band.

CD-urile sunt însoţite de o reproducere a
elementelor artistice apărute în versiunea britanică a
albumelor originale, de comentariile şi notele origi-
nale şi de fotografii rare. Pentru o scurtă perioadă de
timp, fiecare CD va include şi un filmuleţ documen-
tar despre album.

Au fost necesari patru ani pentru ca o echipă
specială de ingineri să poată remasteriza albumele la
studiourile Abbey Road din Londra. Rezultatul: pen-
tru prima oară, 14 albume ale Fab Four sunt oferite
integral pe disc compact.



SPORT1717

Scriam în numărul trecut - de fapt mai mult
speram - că drumul spre Campionatul Mondial din Africa
de Sud trece prin Constanţa şi Klagenfurt, dar după două
înfrângeri consecutive, e clar că ai noştri vor vedea un alt
turneu final la televizor, din sufragerie. E limpede că echipa
naţională de fotbal a ajuns la un punct de răscruce: califi-
carea la CM din Africa de Sud e compromisă. Jocul nostru
e demn de „cascadorii râsului” iar Piţi, devenit inamicul
public numărul unu la ora actuală, se agaţă cu nesimţire de
clauza de despăgubire din contract (600 mii de euro în
cazul în care e demis) şi declară că nu s-a întâmplat nimic,
decât că am pierdut un joc şi că mai avem şanse, chiar dacă
aproape nule.

Ceea ce Piţurcă nu ia în consideraţie e că Româ-
nia e o ţara unde atunci când se obţin rezultate remarcabile
la fotbal, se iese în stradă şi se cântă, oamenii sunt fericiţi,

iar cei din diaspora sunt şi ei foarte mândri
de eroii lor de pe teren. Când însă rezul-
tatele sunt catastrofale, cum se întâmplă
acum, românii sunt tot pătimaşi şi nu stau
cu mâinile în sân, schimbând canalul. Deşi
cei care l-au numit antrenor sunt ei înşişi
nişte personaje dubioase, la conducerea
unui for dubios, FRF, sperăm că vor avea o
brumă de respect pentru noi şi nu vor ezita
să aducă schimbarea - de antrenor, de at-
mosferă, de mentalitate. Să le amintim Naşului şi lui Lu-
pescu că în octombrie 1981 România pierdea cu 2-1 la
Bucureşti contra Elveţiei, ratând astfel calificarea la Cam-

pionatul Mondial din 1982 care s-a ţinut în Spania. Ceea
ce s-a întâmplat atunci este că a fost numit un nou antrenor,
în persoana lui Mircea Lucescu, care era pe atunci la Cor-

vinul Hunedoara. El a adus un suflu nou, construind o
echipă care s-a calificat la CE din 1984 de pe primul loc,
înaintea Italiei - campioana mondială la acea oră - Suediei
şi Cehoslovaciei. A fost o adevărată placă turnantă pentru
fotbalul românesc, când am învăţat din greşeli, am strâns
rândurile şi am urcat în fotbalul mare. Acum e timpul de
ceva asemănător, pentru a ne întoarce acolo unde ne este
locul. Antrenori tineri şi ambiţioşi avem: Dan Petrescu,
Hagi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu. Avem chiar şi
antrenori cu experienţă: Boloni, Mircea Lucescu. Avem şi
tinere talente, deşi aici trebuie să lucrăm mult mai intens, la
nivel de copii şi juniori. Cât despre mentalitatea de învingă-
tori şi confidenţă, un antrenor bun ni le-ar putea insufla.

Totul este să învăţăm din greşeli, să ne trezim din
somnul îndelungat şi să începem să ne pregătim cu spor
pentru campania Euro 2012, urmând modelul lui Il Luce
amintit mai devreme. Am pierdut deja o calificare, dar
poate făcând schimbările necesare şi lăsând la o parte tot
felul de interese meschine, vom construi o echipă puternică
pentru următoarea campanie de calificare.
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Drumul spre CM din Africa de Sud
trece prin sufragerie

Şi pentru a rămâne în Montreal, să consemnăm
revenirea în forţă a echipei de hochei Les Canadiens de
Montreal, care s-a trezit la timp pentru a mai putea aspira
la un loc în playoffs.

La ora la care am scris aceste rânduri, ei se aflau
pe locul 7, având 3 puncte în faţa lui NY Rangers şi
Florida Panthers, după 3 victorii consecutive şi tot atâtea
jocuri foarte bune. Astfel, Habs au reuşit să treacă peste
mai multe obstacole - demiterea lui Guy Carbonneau şi
înlocuirea lui cu managerul general, Bob Gainey, nu-
meroase accidentări ale unor jucători de bază şi nu în cele
din urmă, iminenta vânzare a echipei (Canadienii de Mon-
treal şi Centre Bell sunt în mod oficial de vânzare).

Să speram că Les Canadiens se vor califica în
playoffs iar echipa va rămâne la Montreal, unde hocheiul

este mai mult decât un sport, este un adevărat fenomen
social, montrealezii fiind cu adevărat nebuni după echipa
lor.

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

Go Habs Go!Rechinul se
întoarce

Adrian Diaconu, supranumit Rechinul, campion
mondial WBC la categoria semigrea, a revenit în ring
sâmbătă, 4 aprilie, la Centre Bell, boxând împotriva
canadianului David Whittom, într-o luptă de opt runde, în
care nu şi-a pus centura la bătaie. Rechinul a muşcat din
nou şi chiar dacă nu a învins prin KO, şi-a arătat clasa şi
forţa, impunându-se clar la puncte. El a fost primit cu
căldură de cei 7513 spectatori prezenţi în tribune şi a fost
încurajat pe tot parcursul meciului. Iniţial, Diaconu tre-
buia să îşi apere titlul la Roma, pe 10 aprilie, în faţa ita-
lianului Branco, dar meciul a fost anulat pe ultima sută de
metri.

Pe 2 aprilie, Adrian a semnat un nou contract cu
Interbox, valabil pe doi ani. Eric Lucas, preşedintele In-
terbox, declara că acest contract va revigora cariera
pugilistului român. Şi se pare că a avut dreptate, deja se
discută despre o nouă confruntare a Rechinului, posibil în
luna iunie, când îşi va apăra titlul împotriva lui Jean Pas-
cal, care a câştigat titlul WBO Intercontinental la cate-
goria super-mijlocie.

Şi Piţurcă tot nu vrea să demisioneze...

România - Serbia:2 - 3 Austria - România:2 - 1
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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:
24 aprilie

(data limită pentru dat
anunţuri:
19 aprilie)

ÎNCHIRIERI

Apartament 4 ½ în quatreplex, 2 dormi-
toare, sufragerie şi bucătărie foarte mari,
grădină închisă. Situat în cartierul St-
Michel, aproape de aut. 40, 5 minute până
la autobuz, 10 minute până la metrou.
Liber de la 1 iulie, 700$, căldura inclusă,
bail pentru minim un an. 514-383-4094,
Maria.

Cameră de închiriat 370$/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

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 la orele 11 a.m. Pr. Prof.
Dr. Cezar Vasiliu - paroh. Tel: 514-846-
3232; e-mail: cezarvasiliu@yahoo.com.
Programul sfintelor slujbe în aprilie: du-
minică, 12 aprilie, ora 11:00 - Sf.
Liturghie; Floriile. Joi, 16 aprilie, ora
11:00 - Sf. Liturghie; Sfinţirea Paştelor;
ora 19:00 - Denia celor 12 Evanghelii.
Vineri, 17 aprilie, ora 19:00 - Denia Pro-
hodului. Sâmbătă, 18 aprilie, ora 11:00 -
Sf. Liturghie; ora 23:30 - Slujba Sfintei
Învieri; ouă şi cozonac. Duminică, 19
aprilie, ora 12:00 - Vecernie; a doua În-
viere; Iepuraşul pentru copii. Duminică, 26
aprilie, ora 11:00 - Sf. Liturghie; Duminica
Tomei; Consiliu Parohial.

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 reli-
gioase: 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.

Catedrala Sfântul Ioan Botezatorul, 1841
Masson (colţ cu Papineau), tel: 514-727
3527, www.BOR-Montreal.ca. Progra-
mul ultimilor săptămâni din Postul
Mare şi prima săptămână după Înviere:
vineri, 10 aprilie, ora 19:00 - Sfântul
Maslu. Duminică, 12 aprilie - Duminica
Floriilor; binecuvântarea ramurilor de sal-
cie. Săptămâna Mare şi Sfântă (13-18
aprilie) - denii în fiecare seară, la ora
19:00; spovedanii. Joi dimineaţa, 16
aprilie - Sf. Liturghie a Sf. Vasile şi îm-
părtăşiri; seara - Denia celor 12 Evanghe-
lii. Vineri, 17 aprilie, ora 16:00 - Scoaterea
Sf. Aer; seara - Denia Prohodului Domnu-
lui, ora 19:00. Sâmbăta Mare, 18 aprilie -
Împărtăşiri între orele 20:00-24:00. Vă
rugăm spovediţi-vă în serile dinainte, la
denii, ca să vă puteţi împărtăşi atât vineri
seara, după ora 17:00, cât şi sâmbăta
dimineaţa. Slujba Învierii, sâmbătă
seara, 18 aprilie, la miezul nopţii, urmată
de Sf. Liturghie şi Binecuvântarea
Paştelor, precum şi de Agapa pascală, spre
dimineaţă, în Sala comunitară (aduceţi
coşuleţele cu mâncare specifică de Paşti
pentru a fi binecuvântate). Slujba Ve-
cerniei Mari de Paşti sau a doua Înviere,
duminică, Ziua de Paşti, ora 12:00 p.m., cu
citirea Sf. Evanghelii în mai multe limbi.
Luni, 20 aprilie, a doua zi de Paşti - slujba
obisnuită, ca duminica. Marţi, 21 aprilie -
slujba obişnuită, ca duminica. Joi, 23
aprilie - Sf. Mare Mucenic Gheorghe - slu-
jbă înălţătoare, ca duminica. Vineri, 24
aprilie, 9:00-12:00 - Izvorul Tămăduirii,
Sf. Liturghie şi Aghiazma mică. Du-
minică, 26 aprilie - Duminica Tomii sau
Paştele Blajinilor; slujba obişnuită.

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 ero-
tice. 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
balcoane, sală de lavaj, un loc de parcare şi
debara 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

ANUNŢURI
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HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, exce-
sul şi imprudenţa îţi pot cauza ne-
plăceri neaşteptate. Dragoste:

Conjuncţia dintre Venus şi stăpânul zodiei tale,
Marte, îţi dă mult farmec şi îţi accentuează pre-
dispoziţiile amoroase. Financiar: Situaţia ta fi-
nanciară rămâne staţionară.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în zona ca-
pului şi predispoziţie la lovituri.
Dragoste: Vei avea momente ne-

plăcute alături de partenerul de viaţă. Finan-
ciar: Stabileşti contacte utile, afli informaţii
interesante şi atragi banii!

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai cumva un
deficit mineral, acesta s-ar putea
agrava, conducând la spasme sau

crampe. Dragoste: În ciuda atmosferei destul
de încărcate, îţi păstrezi înclinaţiile visătoare şi
romantice. Financiar: Ar fi bine să încerci să
îţi drămuieşti banii şi să achiziţionezi numai lu-
cruri absolut necesare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere
mai multă atenţie acum: regimul
lichidelor în organism. Dragoste:

Este posibilă o ruptură, un conflict sau alt
eveniment traumatizant, în planul iubirii sau al
prieteniei. Financiar: Trebuie să mai tai din
cheltuieli şi să te rezumi la strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt,
primăvăratec, ceea ce demon-
strează că eşti sănătos şi în plină

formă. Dragoste: Relaţia cu partenerul de viaţă
va decurge negativ, fiind presărată cu multe
momente neplăcute. Financiar: Situaţia finan-
ciară este staţionară.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Jupiter în casa
sănătăţii, nu ar trebui să-ţi faci
griji. Dragoste: Gelozia, posesi-

vitatea, teama permanentă de a nu fi trădat ţi se
cuibăresc în suflet şi te transformă într-un
partener de-a dreptul dificil. Financiar:
Primeşti banii numai dacă iei măsuri mai dras-
tice, cerându-ţi drepturile cu fermitate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu ar fi mai bine să
ceri un sfat specializat care să-ţi
alunge teama din suflet?

Dragoste: Unde e toleranţa, diplomaţia şi ama-
bilitatea cu care reuşeşti întotdeauna să te faci
iubit? Financiar: La nivel financiar situaţia se
prezintă staţionar.                                         

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi
faci mişcare multă, ceea ce îţi
asigură o sănătate de invidiat.

Dragoste: Chiar şi relaţiile vechi, „consacrate",
pot intra într-un blocaj. Financiar: Nu stai prea
bine cu banii şi eşti predispus la pierderi finan-
ciare. Posibilă excrocherie sau fraudă.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Fii prudent deoarece
poţi avea probleme cu gâtul sau
cu căile respiratorii superioare.

Dragoste: Relaţia sentimentală îţi va fi domi-
nată de certuri şi necazuri. Financiar: Eşti OK,
dar vrei şi mai mult.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la pro-
bleme cu bazinul sau ficatul, dar
nu va fi nimic grav. Dragoste:

Dacă nu ai pe cineva la suflet, acum ai toate
şansele să pui ochii pe o persoană care cores-
punde criteriilor tale amoroase. Financiar: Poţi
rezolva totul cu brio, dar cu o condiţie: să nu
dai banii pe nimicuri. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu
genunchii, cu articulaţiile şi cu
ligamentele. Dragoste: În acest

interval, viaţa ta sentimentală va fi monotonă,
dar calmă şi stabilă. Financiar: Stai relativ
bine şi nu vei întâmpina dificultăţi financiare.                                                                                                                                               

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti excesiv de nervos
şi ar fi bine să te manifeşti cu pru-
denţă. Dragoste: Mulţumeşte-te

cu puţin, căci traversezi o perioadă nu tocmai
strălucită în relaţia de cuplu şi asta va fi o
modalitate să ai linişte în casă. Financiar:
Visele nu costă, e adevărat, dar nu cumva ţin-
teşti prea sus, dincolo de posibilităţile tale fi-
nanciare?

1. Înălţimea triunghiului dreptunghic se exprimă, în funcţie de catetele a şi b, prin următoarea  for-
mulă: 
A) √a² + b²    B)    ab        C)      ab          D) √a² + b²    E) alt răspuns                         

4ab            √a² + b²        2√a² + b²             a + b

2. Câte soluţii are ecuaţia: x² + 1997² = y² (x, y Є N)?
A) nici una    B) una    C) două    D) trei    E) alt răspuns 

3. Raza unui sector de cerc este de 15 cm, iar arcul său de 60°. Calculaţi raza cercului înscris în
acest sector de cerc.
A) 3 cm    B) 3,5cm    C) 5 cm    D) 4 cm     E) alt răspuns

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 19
aprilie 2009 inclusiv. Câştigătoarei sau câştigătorului i se va oferi un certificat cadou la maga-
zinul Canadian Tire în valoare de 25$ din partea firmei RIK-LINX COMPUTERS.

Soluţiile concursului din numărul trecut
1.  A, -3            
2.  C, 4 cm                                                                                           
3.  C, 500 m
În urma tragerii la sorţi, câştigătorii biletelor gratuite la concertul lui
Mircea Vintilă la Montreal sunt Nadia Beches şi Adrian Ardelean.

CCOONNCCUURRSS

BBAANNCCUURRII
☺ Cocoşul organizează o şedinţă cu
găinile. Despachetează o cutie şi scoate
din ea un ou de struţ.
- Nu vreau să vă critic, dar nu strică să fiţi
la curent cu ce este în stare concurenţa!

☺ Ursul şi iepurele merg cu maşina. Vul-
pea, fâşneaţă, la autostop.
- Merg şi eu cu voi?
- Hai!
Când să coboare, vulpea întreabă:
- Vreţi bani sau vă plătesc în natură?
- Cum adică în natură?
- Pai, stiti, îmi scot chiloţii, şi...
După o matură chibzuinţă, ursul zice:
- Prefer bani!
Vulpea dă din umeri, plăteşte şi pleacă.
După alte eforturi intelectuale, ursul
încearcă să se explice:
- Măi, iepure, să ştii c-am făcut bine
cerând bani şi nu plata în natură. Nu de
alta, dar chiloţii ăia mie-mi erau mici, iar
ţie mult prea mari.

☺ Un tip se duce la doctor să-i ceară o
tabletă de Viagra. Doctorul îl avertizează
că dacă a înghiţit pastila, va trebui să
treacă la treabă rapid, că altfel nu va mai
putea face sex niciodată. Tipul pleacă,
ajunge acasă, parchează maşina, înghite
tableta, intră în casă şi începe să-şi caute
nevasta. După ce-şi dă seama că aceasta
nu-i acasă, dă disperat telefon doctorului,
întrebându-l ce să facă. Doctorul îl întrea-
bă dacă prin casă nu e vreo altă femeie -
menajera, guvernanta, etc. Tipul răspunde:
- Este, dar pentru ea nu aveam nevoie de
tabletă!

☺Un tip se duce la preot:
- Părinte am păcate mari.
- Spune fiule, Dumnezeu e mare şi iartă.
- Părinte în timpul războiului am ascuns
un evreu în beci.
- Fiule, ăsta nu e păcat, i-ai salvat viaţa.
Mergi cu Domnul liniştit acasă.
- Da Părinte, dar i-am cerut 20 de dolari
pe zi.
- Fiule, asta nu este prea bine. Ai profitat
de necazul lui. Dar totuşi i-ai salvat viaţa.
Mergi acasă, ţine post două săptămâni şi
fă rugăciuni.
Omul pleacă, nu prea convins, şi după
cinci minute bate din nou la uşa preotului

Intră şi îl întreabă pe preot:
- Părinte, crezi că ar fi bine să-i spun că s-
a terminat războiul?

☺ Soţia lui Bulă, însărcinată, se trezeşte
în miez de noapte şi-i cere melci.
- De unde vrei să găsesc eu melci la ora
asta?
- Nu ştiu dar eu vreau melci!
Pleacă Bulă, începe să caute în toate ma-
azinele din oraş şi într-un final găseşte.
Vânzătoarea, o blondă superbă şi bine
dotată, începe să-i facă avansuri. Bula,
evident, nu-i rezistă. Pe drumul de în-
toarcere începe să se gândească la ce să-i
spună nevesti-sii. Ajungând în faţa uşii, el
scapă cutia în care se aflau melcii. Soţia,
auzind zgomot afară, ieşi să vadă cine e:
- Bulă de ce-ai stat atâta?
La care Bulă:
- Haideţi puisoşii tatii, că mai avem un
pic.

☺ Bulă face dragoste în patru labe: una
dimineaţa, alta la prânz şi două seara.

☺ Un poliţist cercetând un geam spart:
- Mda, exact cum mi-am inchipuit... E
spart pe amândouă părţile!

☺ - De ce merg pe stradă trei poliţai şi un
câine?
- Să aibă 12 clase şi o limbă străină.

☺ La un târg internaţional standul româ-
nesc s-a nimerit să fie vecin cu standul
japonez. În fiecare dimineaţă japonezii se
sculau la ora 5 şi trebăluiau până noaptea
târziu. Românii se sculau la prânz şi-o
ţineau tot într-o petrecere. Într-o bună zi
un român îl întreabă pe un japonez:
- Bă de ce munciţi voi toată ziua în draci?
- Muncim pentru Japonia. Dar voi de ce
vă sculaţi la prânz şi-o ţineti tot într-o pe-
trecere?
- Pentru că pe noi ne doare-n cot de
Japonia.

☺ După câteva pahare, o blondă ajunge
în patul unuia.
- Auzi? zice el, uită-te la mine şi spune-
mi: eu am fost primul bărbat din viaţa ta?
Ea îl priveşte şi zice: S-ar putea, ai o
figură foarte cunoscută.
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