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■ Vă pune la dispoziţie 15 ani de experienţă în Baroul din Montreal, cu re-
zolvarea unor cazuri dificile ce au creat jurisprudenţă la Curtea Federală
şi Curtea Superioară. 
■ În colaborare cu 12 avocaţi, vă asigurăm servicii în Dreptul imigraţiei,
civil, matrimonial, divorţ, penal, fiscal, Dreptul muncii, corporativ, comer-
cial, Dreptul de autor, Dreptul administrativ, litigii în România. 
■ Vă oferă garanţia calităţii, a respectului faţă de client şi a promptitu-
dinii, în schimbul unor onorarii rezonabile.

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
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4701-W blv. Saint Jean                    e-mail: dcata@videotron.ca
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FAŢA PRIMULUI EUROPEAN
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La 59 de ani de existenţă,
Europa vrea să aibă o voce la
capătul firului transatlan-c
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O ROMÂNCĂ A AJUNS CAMPIOANĂ A QUEBECULUI
LA GIMNASTICĂ 
UN INTERIU CU MELISSA DUMITRAŞ
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10 mai este ziua regalităţii şi
a Independenţei de la 1877. În urmă cu
143 de ani, în 1866, Principele Carol I
era proclamat „domnitor al tuturor
românilor”, iar 15 ani mai târziu, în
1881, România a fost proclamată
Monarhie. Tot la 10 mai, dar în 1877,
Carol I a declarat în Parlament inde-
pendenţa României faţă de Imperiul
Otoman, în urma votului istoric al
legiuitorilor români. „Suntem deslegaţi
de legăturile noastre cu Înalta Poartă...
Suntem independenţi, suntem naţiune
de sine stătătoare”, spunea Mihail
Kogălniceanu în acea fastuoasă zi.

Asociată la început cu ziua
regelui şi a familiei sale, ea a devenit
treptat o sărbătoare fastuoasă, trans-
formându-se în Ziua Naţională a
României. În toate marile oraşe se or-
ganizau parade, iar „la Bucureşti, în
Piaţa Universităţii, era defilarea ar-
matei, a elevilor, studenţilor, meşteşu-

garilor şi negustorilor, a primarilor şi
nobililor judeţelor ţării, îmbrăcaţi în
costume populare specifice zonei din
care veneau”, după cum arată istoricul
Ion Bulei. Familia regală, pe lângă par-
ticiparea la defilare, ieşea în mijlocul
bucureştenilor, asistând la bătaia cu
flori de la Şosea şi la spectacolul cu
focuri de artificii din Cişmigiu.

Vreme de patru decenii
(1947-1989), regimurile dictatoriale ce
au urmat au încercat să şteargă această
zi din memoria colectivă a poporului
român, guvernul comunist al lui Petru
Groza mutând sărbătoarea Indepen-
denţei dobândite la 1877 pe 9 mai.
După 1989, numeroasele iniţiative care
au încercat să modifice Legea Sărbă-
torilor legale, astfel încât ziua de 10
mai să-şi recapete semnificaţia de
odinioară, nu au avut succes.

În comunitatea română mon-
trealeză s-au organizat o serie de

evenimente dedicate acestei zile.
Clubul de aur a ţinut să o marcheze
printr-o întâlnire specială programată
sâmbătă, 9 mai, la orele 11:00, la Cen-
trul comunitar Côte-des-Neiges. De
asemenea, Biserica Sf. Nicolae din
Montreal a inclus în programul său de
duminică, 10 mai, expunerile 10 mai
în istoria României, prezentată de
Preot Prof. Dr. Cezar Vasiliu şi Am
cunoscut familia regală a României,
prezentată de prof. Vania Atudorei.
Sărbătorirea acestei zile a fost anunţată
şi de Biserica Buna Vestire, în cadrul
evenimentelor culturale de la Sala
Parohială Prof. Dr. Petre Popescu: du-
minică 10 mai, la ora 12:30, cu tema
10 mai, ziua triplului eveniment ce a
dat României rege, independenţă şi
regat.

ANDREEA POPESCU
adreeapopescu@accentmontreal.com

PUBLICAŢIE BILUNARĂ

10 mai la Montreal
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La mulţi ani!
Un an diferit de ceilalţi. Normal,

atâta timp cât zilele s-au adunat într-o altă
ţară decât în cea în care se adunau de obicei.
În Canada. Un an pe care nu îl vei şterge
niciodată din memorie. Multe dintre detalii
vor dispărea, unele se vor dilua, dar
esenţialul va rămâne.

SORIN ION
Accent Montreal

Rezişti o săptămână, o lună sau
poate şase? O întrebare pe care ţi-ai tot pus-
o înainte să pleci spre Montreal. În acelaşi
timp, ai încercat să o eviţi. Pentru că răspun-
sul putea spune şi că nu vei reuşi nimic şi
deci va trebui să te întorci. Sau că aveai de
gând, din start, să revii la vatră. Şi mai tre-
buia doar să înregistrezi cum trece timpul. O
zi adăugată lângă o alta. Lipită de cea ante-
rioară şi aşteptând-o pe cea viitoare. O alter-
nanţă care ar face pe oricine să se urce pe
pereţi.

N-ai stat să le aduni, să vezi câte
ies, dar calendarul nu te lasă să greşeşti. 365
de zile. Te-ai învârtit prin Quebec cât a dat
Pământul o fugă în jurul Soarelui. S-a făcut
un an de când ai aterizat în cel mai mare oraş
al provinciei. Îţi zici la mai mulţi, chiar dacă
nu vei mai prinde şi a doua aniversare.

Nici nu ştii ce să spui. Parcă a tre-
cut prea repede. Sau nu, parcă a fost prea
încet. Uneori ai avut senzaţia că timpul
zboară ca o nălucă. Vreai să ai ceva să-l
opreşti, măcar pentru câteva secunde. Să ai
acel pneu nou care îi obligă pe piloţii de For-
mula 1 să ia o scurtă pauză la standuri. Alte-
ori era mort. O lentoare care ar fi uimit şi un
leneş. Totul se oprea. Parcă erau acele câteva
ore de calm venite după mai multe zile de

caniculă şi care aşteptau o vijelie cu fulgere
şi tunete.

Te simţi ca într-un film. Personajul
principal s-a aruncat cu paraşuta dintr-un
avion cu două elice. Căderea în gol pare că
nu se mai sfârşeşte. Maneta care ar ajuta
planarea, care ar desface paraşuta, stă
înţepenită. Panica apare pentru câteva se-
cunde. Lasă repede loc amintirilor. Viaţa
trece prin faţa ochilor ca un film vechi, alb-
negru, urmărit aproape hipnotic de cinefilii
aşezaţi în piaţa centrală, în faţa unei pânze
uriaşe, cândva în perioada interbelică.

Ţi-ai revăzut prietenul care era în
Montreal de doi ani. Ai simţit direct în nadă
o groapă din asfalt care se pare că se pusese
în faţa automobilului în care leneveai liniştit
pe bancheta din spate. Ai înţeles ce înseamnă
un tabarnak. Ce face un zâmbet, sau mai
bine spus ce nu face: nu zâmbești, eşti între-
bat dacă ai probleme. Aşa că rânjetul până la
urechi. Scapi de explicaţii. Ai văzut mândria
separatismului local, oraşul Quebec. Capi-
tala bilingvă, Ottawa. Unul din fostele
cuiburi ale gangsterilor motorizaţi Hells An-
gels, Sherbrooke. Ai simţit valurile măreţu-
lui fluviu Sf. Laurenţiu într-o barcă cu
motor. Apă pe care parcă ai văzut-o şi când
erai lipit de scaunul Goliath-ului, în parcul
de distracţie de pe insula Sainte-Hélène. Ai
avut din nou ocazia să vezi nămeţi de zăpadă
ca în copilărie, la bunici. Să ai zăpadă sub
picioare aşa de mult timp încât să-ţi doreşti
să se topească cât mai repede.

Un an cu bune şi cu ceva rele. Un
an care a meritat pe deplin. Dar care pare să
nu te fi schimbat deloc. Înjuri tot cu băgaţi-
ai şi scoteaţi-ai, prea puţin cu fuck şi mai
deloc cu crisse sau cu tabarnak. Parcă nici
nu ai stat cât să schimbi calendarul la Mon-
treal.

sorinion@accentmontreal.com

JJuurrnnaalluull  aallttuuii
eemmiiggrraanntt

CCee  ssee  mmaaii  îînnttââmmppllăă  îînn  
ccoommuunniittaattee

Asociaţia Canadiană a Scriitorilor
Români (ACSR) anunţă următoarea în-
trunire a cenaclului Eminescu la data de
20 mai 2009, ora 18:00, la cafeneaua
românească Cafelix, situată la 5159 Côte-
des-Neiges (colţ cu Queen Mary). 

Vor citi: Aliona Munteanu,
poezii şi cântece şi Şerban Corneliu Popa,
despre trup şi suflet. Organizator: poeta şi
scriitoarea Livia Nemţeanu. Sunt invitaţi
membrii ACSR şi toţi iubitorii de poezie
şi literatură.

Menţionăm că din aprilie 2008,
cenaclul Eminescu are o activitate lunară
neîntreruptă. Anterior, acest cenaclu a mai

avut întâlniri sporadice, ca cea din toamna
anului 2007, la care a citit pentru prima
oară foarte tânăra speranţă Miruna Tarcău
cu ocazia apariţiei primului ei roman
poliţist L’île misterieuse şi tânărul scriitor
Dragoş Samoilă, care a venit cu câteva
pagini de roman, cu care a testat interesul
publicului înaintea apariţiei primei sale
cărţi Cele trei fete.

ACSR invită noi talente dori-
toare de a citi din producţiile proprii la ce-
naclul Eminescu să ia legătura cu
scriitoarea Livia Nemţeanu la telefon 514-
738-3553 sau prin email:
livianem@videotron.ca

CCeennaacclluull  lliitteerraarr  EEmmiinneessccuu

Asociaţia Femeilor Moldovence
din Quebec în colaborare cu Comunitatea
Moldovenilor din Quebec organizează
seminarul Locul femeilor emigrante în so-
cietatea quebecoasă: drepturi, probleme
şi soluţii. Vor participa: May Chiu, specia-
listă în domeniul integrării femeilor emi-
grante (Federaţia Femeilor din Quebec),
Noel Aude-Marie, coordonatoare de
proiecte (Centrul de Integrare a Tinerelor
Femei Emigrante), Ala Mîndîcanu,
preşedinta Comunităţii Moldovenilor din

Quebec şi alţi specialişti şi experţi în
domeniu. 

În cadrul seminarului vor fi abor-
date probleme precum dreptul la muncă,
acesta fiind una din cheile integrării în so-
cietatea quebecoasă. Experţii vor
răspunde la întrebările participanţilor şi
vor oferi informaţii utile. Seminarul va
avea loc pe data de 16 mai 2009, la ora
12:00, la 6767 Côte-des-Neiges, sala 602.
Este necesară confirmarea prezenţei la
fem.quebec@yahoo.ca.

SSeemmiinnaarr  ddeesspprree  llooccuull  ffeemmeeiilloorr
eemmiiggrraannttee  îînn  ssoocciieettaatteeaa

qquueebbeeccooaassăă

CCeerrcc  ddee  lleeccttuurrăă
Cercul de lectură dedicat tine-

rilor între 10 şi 16 ani, dirijat de teologul
Dragoş Samoilă, are loc în fiecare du-
minică între orele 10:30 - 12:30, în sala
socială a Bisericii Ortodoxe Române
Sfântul Nicolae (3044 rue Deslile colţ cu

Atwater, H4C 1M9, lângă staţia de metro
Lionel-Groulx). În cadrul Cercului de lec-
tură se citesc şi se interpretează lucrări
esenţiale din cultura română şi universală.
Orice tânăr iubitor de cultură este invitat
să ia parte.

DOUĂ NOI PUNCTE DE DISTRIBUŢIE
SALAMICO, 1980 rue Lucien-Thimens, Saint-Laurent, H4R 1L1 
MARCHÉ AKHAVAN, 6170 Sherbrooke O, Montreal, H4B 1L8



O familie canadiană obişnuită dă
mai mulţi bani la stat, în impozite, decât
pentru a-şi acoperi nevoile esenţiale pre-
cum hrana, locuinţa şi îmbrăcămintea. Aşa
cum reiese dintr-un studiu recent efectuat
de Institutul Fraser, anul trecut, în medie,
o familie canadiană a câştigat 71 764$, din
care 31 535$ s-au dus în impozite. Această
sumă reprezintă 43,9 la sută din venitul
său, în vreme ce pentru locuinţă, hrană şi
îmbrăcăminte respectiva familie a cheltuit
doar 35,7 la sută.

În opinia d-lui Niels Veldhuis,
coautor al studiului asupra indicelui de im-
pozitare al consumatorului canadian şi di-
rectorul studiilor fiscale de la Institutul
Fraser, factura impozitului plătit de cana-
dieni a crescut cu 1783 la sută în ultimii

47 de ani. Comparativ, în decursul
aceleiaşi perioade, cheltuielile alocate
locuinţei s-au mărit cu 1218 la sută, cele
pentru hrană cu 532 la sută iar cele pentru
îmbrăcăminte cu 536 la sută. Conform
aceluiaşi institut, în 1961, o familie medie
consacra 33,5% din venit impozitelor şi
56,5% pentru nevoile sale esenţiale. Pro-
porţia între cele două cifre a început să se
inverseze din anii ‘80: în 1981, guvernul
percepea 40,8% din venitul familiei cana-
diene medii, lăsându-i 40,5% pentru a-şi
acoperi necesităţile fundamentale.

Indicele de impozitare al con-
sumatorului canadian cuprinde toate im-
pozitele pe care le plătim, atât la nivel
federal, cât şi provincial sau municipal. Şi
până la urmă, n-ar fi o problemă că aces-
tea au crescut atât de mult, atâta timp cât
serviciile furnizate de stat ar funcţiona aşa
cum trebuie. Dar când sistemul de sănătate
- competenţă provincială - e cum îl ştim,
de am ajuns să ne bucurăm nu că ne facem
bine, ci că nu murim cu zile prin vreo ur-
genţă, când dăm în gropi la propriu pentru
că drumurile montrealeze - competenţă
municipală - sunt o adevărată ruşine,
atunci, da, e foarte revoltător să comparăm
sumele pe care le plătim în impozite cu
cele care ne rămân ca să trăim.

Vineri 8 mai 2009Vineri 8 mai 2009 ■■ PAG. 4PAG. 444 PE GAURA CHEII

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

Canadienii nu se declară mai feri-
ciţi acum decât la începutul deceniului,
conform studiului Panorama societăţii
2009, publicat de Organizaţia pentru Co-
operare şi Dezvoltare Economică
(OCDE). Totuşi, nu sunt nici prea neferi-
ciţi: evaluându-şi calitatea vieţii, canadi-
enii se clasează pe locul 8 din 30 de ţări
care au făcut obiectul studiului (România
nu este membră a acestei organizaţii inter-
naţionale).

Ca şi japonezii, americanii, por-
tughezii şi ungurii, canadienii fac parte din
cele cinci ţări ai căror cetăţeni au declarat
că au cunoscut o diminuare a calităţii vieţii
între 2000 şi 2006. Aceasta din urmă este
unul din indicatorii sociali evaluaţi de
OCDE în studiul său asupra statelor mem-
bre, alături de sănătate, educaţie şi
economie.

În ceea ce priveşte sănătatea,

speranţa de viaţă la naştere plasează
Canada pe locul 12, în spatele Japoniei,
Franţei, Spaniei, Australiei şi ţărilor scan-
dinave. Ne putem bucura totuşi de faptul
că aici se trăieşte cu un an în plus faţă de
media OCDE, iar acest lucru se reflectă în
declaraţiile canadienilor care, într-o pro-
porţie covârşitoare, 9 din 10, afirmă că în
general sunt sănătoşi. Poate şi pentru că
populaţia canadiană munceşte mai puţin
decât americanii şi se distrează mai mult
decât francezii. Iată câteva cifre sugestive:
salariatul canadian petrece aproximativ
1579 de ore pe an la muncă, în vreme ce
americanul stă 1896 de ore iar francezul
1459; el alocă 23% din zi pentru diverse
activităţi distractive sau relaxante, un pro-
centaj comparabil cu al englezului (23,4
%), dar superior americanului (21,7 %),
francezului (18,4 %) sau mexicanului
(15,8 %).

Francezii muncesc mai puţin, în
schimb sunt campioni la somn (8 ore 50
de minute pe noapte, spre deosebire de
canadieni care se odihnesc cu 20 de
minute mai puţin) şi, deloc surprinzător, la
timpul pe care îl consacră pentru a-şi
savura mâncarea şi băutura. Canadienii în
schimb, ca şi mexicanii, nu fac din statul
la masă un ritual, petrecând cel mai puţin
timp din toate cele 30 de state membre
OCDE pentru aceste activităţi.

Rubrică realizată de SIMONA POGONAT
simonapogonat@accentmontreal.com

IImmppoozziitteellee  ppee  ccaarree  llee  ppllăăttiimm  ssuunntt
mmaaii  mmaarrii  ddeeccââtt  cchheellttuuiieelliillee  ppeennttrruu
nneevvooiillee  eesseennţţiiaallee  

CCaalliittaatteeaa  vviieeţţiiii  ccaannaaddiieennee
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În premieră mondială, Canada a realizat
descifrarea genetică a virusului gripei A (H1N1),
care ar putea ajuta la crearea unui vaccin. „Este
pentru prima dată când acest lucru a fost realizat
asupra unui virus H1N1 al gripei provenind din
Mexic şi Canada”, a declarat ministrul federal
Sănătăţii, Leona Aglukkaq.

Laboratorul naţional de microbiologie al
Agenţiei de sănătate publică, aflat la Winnipeg, a
finalizat studierea secvenţei genetice a trei mostre,
determinând că virusul gripei de tip A (H1N1) care
circulă în provinciile Ontario şi Noua Scoţie este
acelaşi cu cel din Mexic. Rezultatele exclud deci
posibilitatea ca virusul să fie mai puţin mortal în
afara acestei ţări, datorită unei modificări genetice.
Stabilirea secvenţei genetice a virusului înseamnă
practic obţinerea manualului său de instrucţiuni.
Astfel, descifrarea „alfabetului chimic” al acestui
virus va permite perfecţionarea metodelor de diag-
nosticare şi crearea unui vaccin.

Descoperirea canadiană întăreşte posibi-
litatea ca mortalitatea întâlnită în Mexic - cel puţin
42 de cazuri - să fie determinată de nişte condiţii
specifice, prezente doar în această ţară. În cadrul

unui interviu la RDI, Microbilogistul Karl Weiss
de la spitalul Maisonneuve-Rosemont a avansat şi
ipoteza că pacienţii decedaţi în Mexic ar fi putut
suferi de probleme de sănătate preexistente.

În Canada, peste 200 de persoane au fost
infectate cu acest virus. Toate cazurile semnalate
au fost moderate sau lejere. În Quebec, toate noile
cazuri înregistrate sunt persoane care au voiajat de
curând în Mexic.
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accentmontreal.com Într-un Quebec plin de accente face diferenţa

Excursie la Niagara şi Toronto
30 şi 31mai 2009

Autocar de lux
Şofer profesionist

Motel
Preţ: 139$ de persoană

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

CCaannaaddiieenniiii  aauu  ddeeccooddaatt  vviirruussuull  ggrriippeeii
AA  ((HH11NN11))

Vânzările de case rămân scăzute în
regiunea metropolitană montrealeză, însă Chambre
immobilière du grand Montréal (CIGM) ne oferă
câteva semne încurajatoare. Potrivit datelor sis-
temului MLS, aprilie a fost cea mai bună lună de la
începutul anului în ceea ce priveşte piaţa imobiliară.
Scăderea numărului de tranzacţii s-a situat la un
necatastrofal 6% fată de a aceeaşi perioadă (aprilie)
a anului trecut. Această tendinţă a început să se con-
tureze în martie, când a fost observată o scădere de
12%, o ameliorare faţă de reculurile majore din ia-
nuarie (37%) şi februarie (30%). Scăderea
vânzărilor caselor unifamiliale din ultimul an este
mică, 3%, în vreme ce pentru coproprietăţi şi
clădirile care au între 2 şi 5 apartamente, vânzările
s-au diminuat de 7% şi respectiv 11%.

În ceea ce priveşte preţul mediu, acesta a
cunoscut o creştere de 5% în ultimele 12 luni pentru
coproprietăţi, rămânând stabil în cazul caselor uni-
familiale. Astfel, preţul median al coproprietăţilor
se situează la 91 800$, în vreme ce pentru casele
unifamiliale acesta se menţine la 345 000$.  

Michel Beauséjour, director la CIGM, es-
timează că acum este un moment potrivit pentru in-
vestiţiile imobiliare. „Ratele ipotecare au atins cel
mai scăzut nivel din ultima jumătate de secol iar in-

ventarul de proprietăţi este în creştere, oferind o mai
mare posibilitate de alegere pentru cumpărători” a
explicat acesta. În acelaşi timp, această perioadă este
bună şi pentru vânzători. „Piaţa este mai activă iar
preţurile sunt fie stabile, fie în creştere, în funcţie de
tipul de proprietate” a mai precizat el.      

O altă tendinţă semnalată de CIGM este
aceea că cei care cumpără acum, îşi cântăresc mai
mult decizia de a investi în acest domeniu, lucru care
se reflectă în creşterea duratei medii de vânzare:
dacă în aprilie 2008, o casă familială se vindea în 67
de zile, în aprilie anul acesta acelaşi tip de casă stă
pe piaţă 80 de zile înainte de a-şi găsi un nou
cumpărător.  

Privind regiunea metropolitană, Rive-Sud
se remarcă printr-o foarte lejeră scădere a vânzărilor
- doar 1% - în vreme ce în Rive-Nord vânzările s-au
diminuat cu 3%. Laval şi sectorul Vaudreuil-
Soulanges stau ceva mai prost, cu scăderi de 7 % şi
respectiv 9 %, însă cea mai afectată regiune este in-
sula Montrealului, unde numărul tranzacţiilor con-
chise între aprilie 2008 şi aprilie 2009 a scăzut cel
mai mult, cu 10% .

Rubrică realizată deTATIANA NICULESCU
tatiananiculescu@accentmontreal.com
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Pe 8 mai, începe şi în România
campania pentru alegerile europarla-
mentare. Opt partide şi doi candidaţi inde-
pendenţi sunt în cursa pentru Parlamentul
European (PE). În afara formaţiunilor in-
trate în PE în 2007, o dată cu aderarea
României la UE, în cursă se mai află Par-
tidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
(PNŢCD), Forţa Civică, Partidul România
Mare, iar ca independenţi Elena Băsescu şi
fostul şef al Poliţiei Române, generalul
Pavel Abraham.

Alegerile de la 7 iunie se anunţă
un eveniment neobişnuit de important. Nu
pentru că populaţia sau politicienii ar con-
sidera că Parlamentul European le poate
îmbunătăţi viaţa. Mai degrabă, partidele
văd scrutinul din 7 iunie ca pe un barometru
şi un instrument pentru alegerile prezi-
denţiale din toamnă, care pot schimba de-
cisiv scena politică românească. Deja a
trecut 1 mai, un prilej bun pentru social-
democraţi, partidul aflat acum pe val, de a
se lansa în campanie cu sloganul „Alege
bine!“. Parafrază transparentă la celebrul
„Să trăiţi bine!“ al lui Traian Băsescu.

Potrivit protocolului Coaliţiei,
PDL şi PSD ar trebui să nu se atace, lucru
practic imposibil în campania electorală.
Ciudăţenie românească: partidele aflate la
guvernare se percep în opoziţie între ele.
Deşi liderul social-democrat şi preşedintele
Senatului nu candidează pentru PE, dacă
partidul său va depăşi la europarlamentare
PD-L, Geoană va putea clama, până în
noiembrie, că românii i-au dat un vot de
blam lui Traian Băsescu. Liderul PSD Bu-
cureşti, Marian Vanghelie, a sesizat o altă
oportunitate - aceea de a-şi spori influenţa
în partid obţinând un scor foarte bun la
aceste alegeri. Institutul „Ovidiu Şincai”,
condus de doi lideri PSD, Adrian Năstase şi
Adrian Severin, a publicat, tot înainte de
startul campaniei electorale, un studiu care
ajunge la concluzia că respectul şi influenţa
României în Uniunea Europeană ar creşte
dacă actualul preşedinte Traian Băsescu nu
ar mai candida pentru un nou mandat.
„România a ratat potenţialul de creştere a
influenţei sale în Uniunea Europeană,
deoarece instinctul unei politici europene
este prezent doar la o mică parte a elitelor
sale politice. În locul unui efort consensual
de tip transpartizan pentru promovarea in-
tereselor României, partidele politice au in-
trat în logica unei conflictualităţi cu mize
nesemnificative pentru majoritatea cetăţe-

nilor”. Bine spus, dar ce fac social-
democraţii şi Institutul lor?

Liberalii, ca partid de opoziţie, au
o strategie mult mai limpede, fiind şi primii
pe lista stabilită de BEC. Cu o lună înaintea
euro-ale¬gerilor, fără un slogan definit şi cu
un buget declarat modest, liberalii şi-au
lansat echipa pentru Parlamentul European
joi, 7 mai, la Palatul Parlamentului. Celălalt
partid de opoziţie, Uniunea Democrată a
Maghiarilor din România (UDMR) le-a
luat-o chiar înainte, lansându-şi euro-can-
didaţii luni, 4 mai.

Opozanţii au, din poziţia aceasta,
şi o şansă să se aplece mai mult asupra a ce
ne va aduce Europa. Cei 33 de trimişi ai
noştri la Bruxelles şi Strasbourg vor trebui
să lupte pentru a ni se acorda în continuare
fonduri structurale, pentru a nu se iniţia îm-
potriva României procedura de deficit
excesiv, etc. Împrumutul pe care Guvernul
l-a contractat la Comisia Europeană nu e
bine văzut de majoritatea românilor, semn
că ne trebuie mai mult decât nişte bani.
Privind peste bălăcăreala dâmboviţeană, se
vede că intrăm într-o Uniune în criză, care
îşi simte mai aproape cămaşa decât haina şi
abandonează din ce în ce principiul „casei
comune Europa”. Nu se ştie pentru câtă
vreme. Mai degrabă, mizăm pe absenteism
la europarlamentare. După un sondaj CSOP
realizat înaintea campaniei electorale, doar
31 la sută dintre români ar vota „cu sigu-
ranţă” la alegerile din iunie. Nu că ar fi o
tragedie aceasta, absenteismul există pre-
tutindeni. Dar noi eram atât de euroentuzi-
aşti!

Rubrică realizată de TUDOR LAVRIC
tudorlavric@ acentmontreal.com
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Alegeri europene cu
campanie românească

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

Clădirea Parlamentului European
de la Strasbourg
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Eduard Iancu, Accent Montreal: Melissa,
încep prin a te ruga să-mi spui câteva cu-
vinte despre tine şi familia ta.
Melissa Dumitraş: Am 14 ani şi am venit în
Canada acum şase ani, împreună cu părinţii
mei, Claudiu şi Georgeta, şi cu sora mea mai
mare, Iris. Îmi place să fac gimnastică, să mă
întâlnesc cu prietenii, să merg la shopping şi
să navighez pe internet. În viitor aş vrea să
devin medic veterinar, pentru că îmi plac
foarte mult animalele. Tatăl meu este agent
imobiliar şi mama este asistentă medicală la
Lake Shore.

EI: Spune-mi câte ceva despre sportul pe
care îl practici.
MD: Este frumos, dar necesită multe sacri-
ficii. Sunt membră a clubului Les Gymnastes
de l’Île şi am participat până acum la patru
competiţii din cinci. La una dintre ele nu m-
am prezentat pentru că nu eram pregătită.
Am câştigat primul loc pe Quebec şi imediat
după calificare a urmat finala naţională, în
Nova Scotia, unde am ieşit pe locul trei. La
competiţii au participat Quebecul, Ontario,
New Brunswick şi Nova Scotia. De obicei,
din Quebec şi Ontario sunt cele mai multe
participante: 100 din Quebec, 80 din On-
tario, 30 din Nova Scotia, iar din New
Brunswick au fost numai patru. Anul viitor
finala naţională se va ţine la Toronto iar la
Quebec va fi cea locală.

EI: Cum sunt antrenamentele şi de câte ori
mergi pe săptămână?
MD: Merg de patru ori pe săptămână. Luni
şi miercuri fac câte două ore de antrenament,
vineri două ore jumătate, iar duminica cinci
ore. Câteodată mă duc şi sâmbăta, de obicei

înainte de competiţii.

EI: Ai avut vreo întâmplare care te-a
marcat?
MD: S-au mai întâmplat şi accidente. A fost
o fetiţă care a căzut şi a venit salvarea. Orice
clipă de practică în acest sport reprezintă un
mare risc. Oricând poţi să cazi şi să te
răneşti.

EI: Şi vrei să continui cu gimnastica? Vrei
să faci o carieră din asta?
MD: Nu ştiu ce va fi în viitor, dar deocam-
dată îmi place şi vreau să merg mai departe.
Singura problemă e că nu primim niciun
sprijin. Am ieşit prima pe Quebec şi asta nu
a însemnat mare lucru, nici măcar un tricou,
nimic. Erau tricouri de vânzare dacă vroiai
să îţi cumperi. Tot echipamentul pe care îl
am, chiar şi costumul cu care am concurat pe
Canada, cel cu floarea de lis care a reprezen-
tat Quebecul, a fost cumpărat de părinţii mei.

EI: E foarte greu să vrei să faci aşa ceva şi
să nu fi ajutat deloc. Mai ales că acest sport
are o istorie aici în Montreal.
MD: Da, într-adevăr, dar nu este atât de po-
pular precum hocheiul. Clubul nostru nu e
subvenţionat şi nu avem niciun sponsor.
Părinţii plătesc tot, de la transport, cazare,
mâncare şi bani de buzunar, până la antrenor
şi sălile de gimnastică.

EI: Este de admirat efortul părinţilor, pentru
că în fond ei susţin toate aceste antrena-
mente, competiţii şi bănuiesc că şi premiile
pe care le câştigaţi, tot din banii lor sunt
plătite.
Georgeta, mama Melissei: Noi suntem

mândri de ea şi vrem să continue, dar e foarte
greu. Acum câteva luni am discutat cu soţul
meu şi ne gândeam să o scoatem de la antre-
namente. Tot timpul trebuie să fie cineva
după-amiaza acasă, care să o ducă la sala de
antrenament şi s-o aducă înapoi. Dar cel mai
greu e să plătim toate cursurile care costă o
grămadă de bani. Am zis să o lăsăm o dată
sau de două ori pe săptămână, de plăcere, dar
ea a insistat să meargă la antrenamente şi iată
că are rezultate foarte bune. Şi profesoara de
altfel m-a rugat să o las în continuare, pentru
că are mare potenţial şi merită să meargă
înainte. Trebuie să participe cât mai des la
antrenamente pentru a da rezultate foarte
bune într-un timp rapid şi iată că am făcut un
compromis şi am lăsat-o şi anul acesta
zicându-i „Hai să vedem până unde poţi să
mergi”. Şi ne-a dus la Campionatul naţional,
în Nova Scoţia. Nu cunoaştem lume care să
ne poată ajuta. Am încercat să vând periuţe
de dinţi la lucru, ca să încerc să aduc un aju-
tor clubului, dar cât poţi strânge? Câţiva zeci
de dolari… Fiecare părinte contribuie cu
ceea ce poate pentru ca să îndeplinească un
vis al copilului său. Aş vrea să găsesc un
sponsor sau s-o înscriu pe Melissa la o şcoală
bună, semi-sportivă, care să o ajute să poată
merge mai departe cu gimnastica dar şi cu

şcoala, pentru că ea vrea să devină medic
veterinar. Nu vreau să renunţe complet la
şcoală pentru sport. E o fată bună, care în-
vaţă bine.
Claudiu, tatăl Melissei: Suntem foarte
mândri atunci când o vedem pe podium
reprezentând Quebecul, cum e premiată şi
aplaudată. E o satisfacţie pentru ea dar şi
pentru noi. Totuşi, în România era bine în
trecut dacă erai sportiv, pentru că nu plăteai
niciun ban. Îţi dădeau ei tot. Din acest motiv
există o tradiţie în gimnastică în România şi
aici nu, pentru că aici cluburile, sportivii, nu
sunt sprijiniţi. Peste 1000$ a costat numai
deplasarea la naţionalele din Nova Scotia.
Mă întreb oare cât o să ne coste cea la mon-
diale, care anul trecut a fost în Scoţia.

EI: O poveste frumoasă, dar în acelaşi timp
este trist că guvernul, cel căruia i se plătesc
taxe peste taxe, nu sprijină un sport, sau mai
bine zis, şansa de a avea o stea care să
reprezinte Canada peste graniţe. În speranţa
că poate Melissa va primi un ajutor de la
cineva cu inimă mare şi iubitor de sport, îi
urăm mult succes în continuare.

Interviu realizat de EDUARD IANCU
ediiancu@accentmontreal.com

O româncă a ajuns
campioană a Quebecului la gimnastică

Gimnastica - unul dintre cele mai frumoase sporturi, un adevărat spectacol de vir-
tuozitate, măiestrie şi artă. Dacă acest sport este aşa de popular în România şi dacă
din întreaga Canadă, Quebecul este locul unde gimnastica suscită cel mai mult in-
teres, aceasta se datorează Nadiei Comăneci, care în 1976, aici la Montreal, deve-
nea Campioană Olimpică, cu prima notă de 10 din istoria acestui sport. Toată
lumea ştie de Nadia, însă puţini dintre dumneavoastră ştiu că tot aici la Montreal
se află o tânără gimnastă de origine română, Melissa Dumitraş, care de opt ani şi
jumătate face sport de performanţă cu nişte rezultate formidabile: ea este cam-
pioana Quebecului la double mini trampoline. Dar, aşa cum veţi vedea în rândurile
de mai jos, gimnastica în Quebec nu e uşor de practicat.

Melissa Dumitraş, 14 ani, campioana
Quebecului la double mini trampoline

Melissa Dumitraş s-a clasat pe locul III la
Campionatul naţional de gimnastică
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Revelionul putea să se sfârşească tragic. O
prăbuşire cu ascensorul nu e o întâmplare lejeră,
nici măcar pentru cineva care înfruntă pericolul şi
chiar moartea frecvent. Şi nici ultima peripeţie nu
avea să fie, căci meseria de pilot e mereu plină de
neprevăzut.

NICK FURDI
Accent Montreal

După aşa o noapte bogată în evenimente şi spec-
tacole care mai de care mai decoltate, a urmat un somn
lung şi reconfortant până la miezul zilei. După un mic
dejun-prânz se cerea o plimbare, aşa că mai toţi cei care
nu aveam zbor ne-am organizat în grupuri de câte minim
2-3, că nu aveam voie să ne plimbăm singuri - dispoziţie
de la secu - şi am ieşit la cutreierat oraşul. De la hotelul
nostru era foarte uşor de ajuns pe marele bulevard comer-
cial din Cairo, unde se găseau tot felul de magazine. Cam
la aceeaşi distanţă, dar în direcţie opusă, era marele bazar,
întins pe o suprafaţă imensă. De fiecare dată când intram
acolo descopeream alte şi alte magazine pe care nu apu-
casem să le vizităm. Nu mai văzusem niciodată atâtea
obiecte, bijuterii sau ornamente din aur la un loc, expuse
la tarabe ce se înşirau pe alei întregi. Ne-a surprins corec-
titudinea negustorilor, care după târguiala de rigoare, îţi
dădeau restul la centimă, fără ezitare. Nu de puţine ori s-
a întâmplat să uit o pungă cu alte cumpărături la o tarabă
sau în vreun magazin. Când mă întorceam, o găseam în
acelaşi loc.

Pe lângă plimbări şi cumpărături, în zilele libere
plecam în excursii organizate de hotelul nostru în locurile
fascinante ale Egiptului: la faimoasele piramide, de unde
am venit plini de purici de la cămilele pe care nu am ezi-
tat să le călărim, la marele muzeu de egiptologie sau în
Valea Regilor, unde am avut norocul să petrec două zile.
Pentru astfel de ocazii, pe care le-am avut datorită
meseriei de pilot, sunt gata să uit toate chinurile şi sacri-
ficiile pe care am fost obligat să le suport sau să le fac
de-a lungul anilor.

În vreme ce unii ca noi se relaxau, alţi piloţi
alergau pe cerul înstelat sau însorit, negociind cu diferite
probleme sau situaţii. Meseria de pilot presupune în-
văţarea şi cunoaşterea de la A la Z a avionului, a regulilor
de zbor, a tehnicii de pilotaj, pe lângă acumularea
experienţei efective de zbor. Aceasta din urmă nu poate
fi substituită cu nimic, indiferent cât de deştept, talentat,
inteligent sau câte facultăţi ar avea un individ. Dar chiar
şi aşa, în ciuda oricărei experienţe, oricând poate apărea
un element care nu poate fi controlat, căci Mama Natură
rămâne mereu imprevizibilă. Datorită acestor motive, du-
rata de pregătire a unui pilot de linie (transport de

pasageri) pentru a ajunge
comandant de aeronavă este
foarte lungă, de 8-10 ani. Şi
cu toate acestea, tot apar ac-
cidente. Se fac eforturi con-
tinue pentru reducerea
acestora, însă nu se poate
face aproape nimic în pri-
vinţa controlului sau previ-
ziunii cu exactitate a
situaţiei meteorologice.

Înainte de orice
cursă se studiază foarte atent
situaţia vremii la locul de
plecare şi la cel de desti-
naţie. În plus, se ţine cont şi
de vremea de la aeropor-
turile învecinate, de „aju-
tor”, unde se poate ateriza în
caz de necesitate. Toate acestea pentru diminuarea peri-
colului unei aterizări forţate din cauză de vreme rea.

Dacă cineva m-ar fi întrebat atunci dacă la o
temperatură de +32 grade Celsius poate să se formeze
ceaţă, răspunsul ar fi fost unul singur: evident, nu. Ei
bine, aflaţi că se poate. Am văzut-o „pe viu”, în cursul
unei apropierii pentru aterizare la Jeddah. Nu ne venea
să credem, toţi din cabină eram muţi de uimire!

„Egypt Air 3117 care sunt intenţiile voastre?
Vizibilitatea este zero” se auzi vocea din turnul de con-
trol. Pilotând avionul din inerţie, încercam să-mi ordonez
gândirea. Parcă-mi sărise siguranţa şi se făcuse întuneric.

Am bălmăjit totuşi ceva
către telegrafist, întrebându-
l de Medina. Era cel mai
apropiat aeroport, la o oră şi
jumătate de zbor, şi singura
noastră şansă. Ulterior,
ajuns înapoi în ţară, am
cerut părerea unui specialist
meteo care m-a lămurit în
privinţa acestor fenomene
caracteristice zonelor tropi-
cale şi ecuatoriale, unde
umiditatea aerului este
foarte mare. Ele pot apărea
însă şi în alte zone atunci
când temperatura aerului
devine egală cu punctul de
rouă, adică de condensare.

După aterizarea pe Medina, am aşteptat ridicarea ceţii şi
am purces din nou către Jeddah şi apoi mai departe la
Cairo.

În timp ce noi ne luptam cu ceaţa, la Cairo se
pregătea de aterizare co-
mandantul „Micuţul”, un in-
divid de 1.90 cm şi un pilot
cu foarte mare experienţă de
zbor, aflat în prag de pen-
sionare. Vizibilitatea la
aeroport era în scădere, ast-
fel că se grăbeau pe cât posi-
bil ca să nu fie nevoiţi să
apeleze la aeroportul de re-
zervă. Trebuie să menţionez
că la acea dată tocmai se ter-
minase finisarea celei de-a
doua piste paralele a aero-
portului din Cairo, dar încă
nu era dată în folosinţă.
Totul a decurs normal până
la 100 de metri înălţime,

când au zărit pista puţin în stânga, comandantul virând
hotărât pentru a ateriza. Când aproape au atins solul cu
roţile iar motoarele au fost reduse la ralanti, pilotul a ob-
servat nişte butoaie de metal dispuse de-a lungul pistei,
dar suficient de depărtate ca să poată trece printre ele.

„Micuţule am încurcat-o, e pista ailaltă, 23
stânga” strigă cu disperare în glas navigatorul.

„Asta e… Dacă scap de aici ies la pensie” spuse
cu voce stinsă comandantul care în toată cariera sa de
pilot de linie nu avusese niciun incident.

Pentru că nu a produs niciun prejudiciu mate-
rial, autoritatea egipteană nu a avut pretenţii şi a fost de
acord ca pilotul să se întoarcă în ţară. După analiza obiec-
tivă a incidentului, „Micuţul s-a ţinut de cuvânt şi şi-a
depus cererea de pensionare. Ne întrebam cu toţii cum
de s-a-ntâmplat aşa ceva. Concluzia: copilotul şi naviga-
torul au fost de mămăligă, au avut încredere totală în co-
mandant şi chiar dacă au văzut că ceva nu e-n regulă, n-
au îndrăznit să zică ceva considerând că ştie el ce face.

Oricum, mai erau doar câteva zile până la ter-
minarea contractului în Egipt iar cursele rămase puteau fi
efectuate de comandanţii de aeronavă care se aflau la
Cairo. Toată lumea era ocupată cu împachetarea lu-
crurilor cumpărate pentru familie. Am fost convocaţi
pentru a ni se comunica că ultimele două avioane vor
zbura către Belgrad transportând răniţii de război. Româ-
nia nu putea să-i primească, căci ar fi periclitat relaţiile cu
Israelul - eram singura ţară comunistă cu care avea re-
laţii. Şi cum eu eram ăl mai mic ca vârstă, trebuia să par-
ticip la acest transport. Nea Mitică, instructorul, mai avea
să mă înveţe ceva. Ce anume veţi vedea în numărul ur-
mător.

nickfurdi@accentmontreal.com

Aventuri egiptene la sol şi în aer
88

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

În această ediţie vom răspunde celor care ne-
au adresat întrebări referitoare la obţinerea unui împru-
mut bancar. Este bine cunoscut faptul că o întreprindere
(indiferent de forma sa juridică) are nevoie de resurse
financiare în cursul evoluţiei sale. Primă etapă a acestui
proces este evaluarea fondurilor necesare, în funcţie de
previziunile stabilite în concordanţă cu obiectivele
strategice ale întreprinderii. Astfel, prepararea ştatelor
financiare previzionale şi un plan de afaceri realist per-
mit analiza costului eventualelor surse de finanţare. De
exemplu, se pot compara uşor costurile diverselor forme
de împrumut. Sperăm ca întrebările cititorilor şi răspun-
surile noastre pe această temă să vă intereseze în egală
măsură.

Am avut o întreprindere înregistrată pe care nu demult
am închis-o, deschizând o întreprindere incorporată.
Aş dori să ştiu dacă am şanse să împrumut bani pen-
tru punerea în practică a mai multor proiecte şi dacă
ne puteţi da câteva „trucuri” despre cum să ne prezen-
tăm la bancă.

Cu noua formă juridică (compania) veţi avea
desigur mai mult succes la bancă. Astfel, cum compania
este o persoană morală, ea poate fi ţinută responsabilă,
în faţa legii, independent de acţionarii săi. Bancherului
îi sună mult mai bine acest lucru decât o întreprindere
înregistrată, pentru că el va cere garanţii substanţiale
pentru riscul pe care şi-l ia acordând acest împrumut. În
acelaşi timp, faptul de a prezenta ştate financiare realiste
vă poate ajuta să obţineţi împrumuturile necesare cu
dobânzi apropiate de media pieţii. Iată câteva din sfa-
turile noastre:
■ Luaţi-vă o primă întâlnire ca să vă interesaţi despre
politica de credit a instituţiei respective (totul în legă-
tură cu ce fel de garaţii se cer, modalităţile de rambur-
sare, tipul de informaţii pe care trebuie să le prezentaţi).
■ Încercaţi să fiţi cât mai coerent posibil în ceea ce
priveşte informaţia pe care o prezentaţi. Nu ezitaţi să
faceţi chiar o mică repetiţie înainte de a vă prezenta în
faţa bancherului.
■ Pregătiţi-vă documentele necesare şi răspundeţi între-
bărilor care vi se pun.
■ Dacă vi se refuză împrumutul, nu ezitaţi să întrebaţi
care este cauza refuzului. De multe ori, după ce se fac
ajustări, împrumutul poate fi acordat.
■ Un alt lucru foarte important: încercaţi să va prezen-
taţi dosarul cinstit, fără exagerări. O mică neconcor-
danţă, făcută din grabă sau din neatenţie, vă poate face
să pierdeţi încrederea băncii (care vă este atât de nece-
sară) şi vă poate aduce chiar eşecul.

■ Nu vă opriţi la prima instituţie vizitată. Încercaţi să
obţineţi informaţii de la mai multe, fără a exagera însă
(3-4 bănci de exemplu, nu 15-20). Astfel, puteţi avea o
imagine de ansamblu, după care alegerea vă va fi mult
mai de calitate. Nu uitaţi în niciun moment că este o re-
laţie cu dublu sens, în care este nevoie de încrederea am-
belor părţi.
■ Citiţi bine documentele care vi se prezintă şi încercaţi
să le înţelegeţi cât mai bine pe cele pe care urmează să
le semnaţi.

Care sunt informaţiile cerute în general la bancă?
Următoarele chestiuni sunt importante, însă

lista prezentată aici nu este exhaustivă. Prin urmare, în
funcţie de situaţia companiei dumneavoastră, aceasta
poate varia.
■ Suma şi durata prevăzută a împrumutului;
■ Motivul împrumutului;
■ Ştatele financiare previzionale, precum şi cele reale
din ultimii 3 ani;
■ Situaţia financiară actuală, informaţii precise în legă-
tură cu conturile: clienţi, furnizori, stocuri, active, îm-
prumuturi pe termen scurt sau lung, etc.; informaţii
despre gestionari (curriculum vitae); detalii despre
proiectul de finanţare; caracteristicile activităţii între-
prinderii.

În ce constă evaluarea?
Cererea dumneavoastră va fi analizată în

funcţie de criterii precum: istoria de credit pe care o
aveţi, diferite raţii financiare calculate în funcţie de
ştatele financiare, eventualul profit anterior şi cel pre-
vizional, natura garanţiilor şi valoarea lor de piaţă, pro-
babilitatea ca întreprinderea să-şi continue activitatea
chiar şi în condiţii economice dificile, capacitatea între-
prinderii de a rambursa împrumutul, etc. Sfatul pe care
vi-l dăm este de a vă planifica necesarul de resurse fi-
nanciare în aşa fel încât în faţa bancherului să nu păreţi
stresat de lipsa lichidităţilor. O bună planificare este
semnul unei gestiuni sănătoase. Cererile urgente sunt
semnul unei planificări financiare deficitare.

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

De la contabil adunate şi la contribuabil date

Finanţarea întreprinderii

Într-un Quebec plin de accente face diferenţa
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Poate că nu întâmplător, Summit-ul anual dintre
Canada şi Uniunea Europeană, unde vor fi des-
chise oficial negocierile pentru semnarea unui
parteneriat economic între cele două entităţi, a

avut loc de această dată în 6 mai, la doar câteva zile
înainte de 9 mai, Ziua Europei.

Un recurs (obligatoriu) la memorie ne spune că
această zi a fost desemnată ca sărbătoarea oficială a Eu-
ropei pentru a marca reconcilierea istorică de acum 59 de
ani dintre cele două  mari puteri vecine, Franţa şi Germa-
nia. Atunci, ministrul de Externe francez, Robert Schu-
mann, anunţa crearea unui proiect - economic, în primul
rând - inedit: punerea în comun, sub tutela unei autorităţi
independente, a producţiei de cărbune şi oţel din cele două
ţări. Ideea de a uni sub aceeaşi formă instituţională sec-
toare vitale ale economiei, care până atunci făcuseră
obiectul unor aprige războaie, a dat roadele scontate: eu-
ropenii au cunoscut cea mai lungă perioadă de pace şi
prosperitate din istoria lor.

Inutil să căutăm substitute îndelung analizate şi
justificări prea puţin mediatizate: proiectul european a fost
destinat unui continent dezbinat şi pauperizat până la su-
focare pentru a evita un al treilea război mondial.
Rădăcinile actuale ale acestui bloc comercial ce inspiră
deopotrivă invidie şi respect îşi au seva în frica celor două
naţiuni de o altă (nouă) confruntare militară. Istoricii vă
vor povesti cu pasiune şi cu pricepere cum se face că
niciodată nu treceau măcar treizeci de ani fără ca
popoarele bătrânului continent să nu adoarmă pe muzică
de tunuri.  

Ce a fost se ştie şi se recunoaşte, uneori cu ci-
nism, alteori cu delicateţe: un lung şir de crize (politice,
diplomatice, economice - nu doar cea cu care ne confrun-
tăm acum) care sfidează logica predestinată a unei con-

strucţii de anvergură şi elaborează, la capătul multiplelor
tratate, noi mecanisme de supravieţuire: liber-schimb,
monedă europeană, mobilitatea forţei de muncă şi aroma
dulce a fondurilor de reconstrucţie şi dezvoltare. Cei doi
uriaşi, urmaşi ai francilor şi teutonilor, au uitat durerea al-
saciano-lorenă şi-au pus altă fundaţie pe tărâm neutru, la
Bruxelles, unde bat clopotele gotice şi pentru alte 25 de
ţări, unele de calibru apropiat acestei locomotive, altele
(precum România, din păcate) care au rol de absorbant
(neigienizat) al produselor deloc vandabile pe pieţele
Apusului. 

continuare în pagina 11

ÎN PROFUNZIME

La 59 de ani de existenţă, Europa vrea să  

Locomotiva Europei, Germania, pufăie „Oda bucuriei"
(imnul UE) sub poarta Brandenburg la Berlin

Angela Merkel şi Nicolas Sarkozy, puternicii Europei
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Ce avem după mai bine de jumătate de
secol? Cuplul bazat pe dualitatea dintre ra-
finamentul culinar şi industria dusă la
extremitatea preciziei a devenit o unitate

de monolit care impune legi la Strasbourg, taie cu
barda le nevoie prin periferiile mizere (a se citi apariţia
Politicii Europene de Securitate şi Apărare) şi creează
spaţii predilecte pentru educaţie şi cercetare (decla-
raţia de la Bologna). Are un copil problemă (Polonia),
un partener dornic numai de negoţ fără limite (Marea
Britanie) dar şi fără veleităţi continentale (mereu în
căutarea unei platoşe transatlantice). Are o zonă para-
disiacă, blondă şi cu ochii ca cerul (Peninsula Scandi-
navică) şi un potenţial turistic neasemuit (cei care au
vizitat zona numită „Clubul Mediteranean” pot s-o
confirme).

Ce nu avem? Răspunsul ni-l serveşte Henry
Kissinger, fostul Secretar de Stat american. El e cel
care a introdus în relaţiile internaţionale celebra bu-
tadă: „Care e de fapt numărul de telefon al Europei?”
Aici e cheia întregii ecuaţii: persoana care e la capătul
firului, la comanda întregii structuri, străluceşte prin
absenţă. Tratatul de la Lisabona prevede un preşedinte
dar portretul lui robot e de-abia în fază de schiţă.

Canada, ca ţară industrializată şi lată în di-
mensiuni precum Europa, a înţeles tainele construcţiei
ei şi vine cu o grilă ademenitoare, deloc neglijabilă şi

adaptată la stadiul globalizării actuale: vă dăm acces la
resursele noastre, vă deschidem uşa pentru a intra pe
piaţa nord-americană şi facem schimb de resurse
umane în cele două sensuri ale Atlanticului. În contra-
partidă, ne vom delecta cu Camembert şi vin de Bor-
deaux la un preţ care să ne mai permită şi două praline
belgiene, de preferinţă de la Leonidas.

Două vorbe şi de România, en guise de con-
clusion. Suntem pe cale să ratăm şansa unică de a ne
moderniza cu ajutorul deloc neglijabil al celor 23 de
miliarde de Euro acordate din bugetul plăsmuit la
Bruxelles pentru proiecte. Cu o justiţie la comanda bi-
nomului oligarhic-interlop, asezonată cu mediocritatea
dregătorilor de pe la diferitele Palate, facem o figură
ştearsă, sub nicio forma în concordanţă cu curentul din
circuitul european. Nu luăm bani pentru plata fer-
mierilor pentru că nu avem o agenţie funcţională de
plăţi şi dezvoltăm infrastructura într-un ritm de proce-
siune funebră. Suntem întotdeauna ultimii când e
vorba de performanţă şi primii în inginerii financiaro-
delapidatoare.

Caragiale, daca ar mai fi trăit, ne-ar mai fi
spus odată, aşa, în pilde, cum o făcea pe vremuri pe
sub mustaţa-i stufoasă: „ Asta-i ţară, bre? ”

Rubrică realizată de RAREŞ BURLACU
raresburlacu@accentmontreal.com

ÎN PROFUNZIME

aibă o voce la capătul firului transatlantic
UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN CÂTEVA CUVINTE

Uniunea Europeană îşi are originile în Comunitatea
Europeană a Oţelului şi Cărbunelui, înfiinţată în 1951 prin
Tratatul de la Paris, şi în Comunitatea Economică Europeană,
formată în 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de către
şase state: Franţa, Germania, Italia şi Benelux (Belgia, Olanda,
Luxemburg). În cei peste 50 de ani de existenţă, Comunitatea
Economică Europeană s-a extins prin aderări succesive ale
altor state din Europa, transformându-se într-o comunitate
econo-mică şi politică - Uniunea Europeană - cu 27 de state
membre şi cu instituţii şi organisme fie cu caracteristici
supranaţionale, fie cu caracteristici interguvernamentale.

Uniunea Europeană nu este o federaţie ca SUA şi nici
o simplă cooperare interguvernamentală ca în cazul Naţiunilor
Unite. Ţările membre ale UE rămân naţiuni independente, dar
îşi pun în comun suveranitatea pentru a obţine mai multă pu-
tere economică şi influenţă pe plan mondial, o putere la care
nu ar fi putut ajunge nici una dintre ele în mod independent.
Statele membre îşi deleagă o parte din puterea de decizie către
instituţiile europene pe care le-au creat de comun acord, astfel
încât deciziile la nivel european să fie luate în mod democratic,
ţinând cont de interesele tuturor părţilor. Cele mai importante
instituţii UE sunt: Comisia Europeană, Consiliul European,
Parlamentul European, Curtea Europeană de Justiţie şi Banca
Centrală Europeană.

Triunghiul instituţional format din Parlamentul Eu-
ropean, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană este
cel care concepe şi dezvoltă politicile la nivel european şi cel
care adoptă legislaţia care se aplică în Uniune. De asemenea,
alte două instituţii joacă un rol major în buna desfăşurare a ac-
tivităţilor în UE: Curtea de Justiţie, ce asigură aplicarea legilor
europene, şi Curtea de Conturi, care verifică activităţile fi-
nanciare ale Uniunii. Puterile şi responsabilităţile acestor in-
stituţii îşi au originile în tratatele fondatoare ale UE. Tratatele
prevăd, de asemenea, regulile şi procedurile pe care aceste in-
stituţii trebuie să le urmeze în desfăşurarea activităţilor lor.

Pe lângă aceste instituţii, în cadrul Uniunii Europene
funcţionează o serie de organisme cu rol specific din care
menţionăm: Banca Centrală Europeană (responsabilă pentru
politica monetară a Uniunii), Banca Europeană de Investiţii
(finanţează proiecte europene de investiţii şi sprijină mediul
de afaceri din Europa prin Fondul European de Investiţii), Om-
budsman-ul European (investighează plângerile privind cazuri
de administrare defectuoasă în acţiunea instituţiilor şi or-
ganelor Uniunii Europene), Controlorul European pentru Pro-
tecţia Datelor (având misiunea de a garanta dreptul
fundamental de protejare a datelor personale ale cetăţenilor
europeni).
Sursa: EurActiv.comDinamismul lui Sarkozy (primul din stânga), seriozitatea lui Harper şi figura birocratică a lui Barroso (Preşedin-

tele Comisiei Europene) fac casă bună peste Atlantic
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Pe scurt
PÂNĂ ÎN 2040, GHEŢURILE ARCTICE VOR DISPĂREA ÎN
PROPORŢIE DE 80%

Peste trei
decenii, aproape
80% din gheţurile
arctice vor dispărea
pe timpul verii, con-
form unui studiu rea-
lizat de University of
Washington şi Na-
tional Oceanic and

Atmospheric Administration (NOAA). Iniţial, oamenii de
ştiinţă estimaseră că acest lucru se va întâmpla în anul
2100. „Suprafaţa Oceanului Arctic acoperită de gheaţă la
sfârşitul verii în acel an va fi doar de un milion de kilometri
pătraţi, în loc de 4,6 milioane de kilometri pătraţi cât mă-
soară în prezent”, susţin autorii acestui studiu intitulat A
sea ice free summer Arctic within 30 years? şi publicat în
Geophysical Research Letters. Potrivit oamenilor de şti-
inţă, calota glaciară arctică a suferit „o reducere spectacu-
loasă” la sfârşitul verii 2007, când suprafaţa de gheaţă a
atins 4,3 milioane de kilometri pătraţi. Muyin Wang, cli-
matolog la University of Washington şi oceanograful James
Overland de la NOAA susţin că rezultatele obţinute în urma
studiului demonstrează că „Arctica va rămâne aproape fără
gheaţă peste 30 de ani”.

ASPIRINA LUATĂ DUPĂ 40 DE ANI POATE REDUCE RISCUL
APARIŢIEI CANCERULUI

Persoanele
de peste 40 de ani
care iau aspirină în
mod regulat pot re-
duce riscul apariţiei
cancerului mai
târziu, informează
BBC News, citând un
studiu al Institutului

de Cercetare a Cancerului din Marea Britanie. Experţii con-
sideră că utilizarea acestui medicament pe o perioadă de
zece ani maximizează potenţialul de a preveni apariţia
bolii. Aspirina acţionează asupra proteinelor care generează
inflamare, blocându-le efectul. Nivelul acestor proteine este
foarte ridicat la formele severe de cancer şi se regăsesc în
regiunile pre-canceroase, care încep să se formeze în jur de
40 de ani. De aceea, consumul de aspirină de la această
vârstă constituie cea mai bună strategie de prevenire a pro-
gresului bolii. În acelaşi timp, atât coordonatorul studiului
Jack Cuzick, cât şi Ellen Mason de la British Heart Foun-
dation (BHF), au precizat că este încă prea devreme ca să
se recomande aspirina pentru a reduce riscul apariţiei can-
cerului, fiind necesare cercetări ulterioare. Aspirina este
deja asociată cu reducerea riscului apariţiei bolilor cardiace,
dar şi cu creşterea riscului de dezvoltare a ulcerului sau
sângerărilor interne la vârste mai înaintate.

CEA MAI MARE PEŞTERĂ DIN LUME SE AFLĂ ÎN
VIETNAM

O echipă de
speologi britanici au
descoperit recent cea
mai mare formaţiune
carstică de pe Terra,
potrivit cotidianului
britanic Daily Mail.
Impunătorul edificiu
natural era ascuns de

milenii în adâncul junglelor luxuriante din Vietnam. Pasajul
stâncos din adâncurile pământului are o lungime de 6,5 kilo-
metri şi o înălţime de 200 metri, fiind de şapte ori mai înalt
decât Catedrala din York. Denumită Hang Son Doong -
Peştera Râului de munte - ea are dimensiuni aproape duble
comparativ cu fosta deţinătoare a recordului, Peştera
Căprioarelor din Malaiezia. Descoperită de localnici încă
de acum 18 ani, Hang Son Doong nu a fost explorată până
în prezent datorită vântului şi zgomotului înfricoşător emise
de vastul râu subteran care i-a dat numele.

EVOLUŢIA SPECIEI UMANE

Faţa primului european
reconstituită după fragmente
de craniu găsite în România

Primii europeni moderni din punct de vedere
anatomic arătau ca figura din imaginea alăturată. Frag-
mentele de oase după care s-a făcut această reconstituire s-
au găsit într-o peşteră românească - Peştera cu Oase din
judeţul Caraş-Severin - în 2002 şi 2003. Deşi specialiştii
nu au reuşit să identifice sexul acestei persoane (ADN-ul
fosil fiind contaminat în mare parte), trăsăturile sale faciale
indică o strânsă legătură a primilor europeni moderni cu
strămoşii lor apropiaţi din Africa, informează
independent.co.uk.

Recreerea în premieră a acestui chip din timpuri
străvechi - aproximativ 35 000 de ani - aparţine britanicu-
lui Richard Neave, specialist în reconstituirea fizionomiei
după craniu. Ea a fost realizată pentru seria de emisiuni de
la BBC2 The Incredible Human Journey, care prezintă
originea şi evoluţia omului, din Africa, locul unde ne-am
născut, la rutele de migraţie care i-au condus pe strămoşii
noştri până în colţurile cele mai îndepărtate ale planetei.

Fragmentele de mandibulă şi craniu găsite în
România nu pot ajuta la determinarea culorii pielii indi-
vidului respectiv, însă cercetătorii sunt de părere că aceasta
era mai închisă decât cea a europenilor din ziua de azi, re-
flectând astfel apropierea în timp de originile africane.
După cum însăşi Neave afirma, figura reconstituită nu arată
a fi nici europeană, nici africană, nici asiatică, ci mai de-
grabă un amestec al acestor tipuri, lucru deloc surprinzător
de altfel în cazul primelor populaţii ajunse în Europa.

Pentru stabilirea vârstei oaselor s-a folosit metoda
analizei cu carbon 14, care a determinat că acestea datează
de acum 34 000 - 36 000 de ani. Cea sau cel care în acele
timpuri a locuit pădurile Carpaţilor de sud-vest prezintă
multe din trăsăturile moderne ale anatomiei umane, dar şi
câteva mai arhaice, precum dimensiunea molarilor, fapt ce
i-a făcut pe unii specialişti să afirme că acest craniu a
aparţinut unui hibrid între Homo sapiens şi Omul de Nean-
derthal, speculaţie respinsă însă de majoritatea experţilor.

Acum aproximativ 35 000 de ani, Europa era populată atât
de Neanderthali, care au trăit în zona europeană sute de mii
de ani, cât şi de oameni moderni din punct de vedere
anatomic - Homo sapiens - veniţi nu demult din Africa via
Orientul Mijlociu.

Erik Trinkaus, profesor de antropologie la
Washington University din St. Louis, Missouri, şi unul din
primii specialişti care au studiat în detaliu oasele des-
coperite în România, a afirmat că mandibula respectivă este
cea mai veche fosilă umană datată direct. „Aceste frag-
mente de oase craniene sunt primele materiale care arată în
mod clar felul în care oamenii moderni arătau atunci când
au ajuns în Europa” a mai spus el.
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TELEFONIE MOBILĂ

Primul smartphone hibrid din lume
U l y s s e

Nardin, cunoscutul
producător elveţian
de ceasuri de lux, s-
a unit cu compania
europeană SCI In-
novations pentru a
crea primul smart-
phone hibrid din
lume. Denumit The
Chairman, telefonul
este făcut manual, la
fabricarea sa fiind
utilizate metale
preţioase. Pe partea
posterioară a mo-
bilului se găseşte un

rotor furnizat de Ulysse Nardin, similar celor folosite la
ceasurile automate. Rotorul extrage energia cinetică gene-
rată de mişcarea aparatului, furnizând telefonului un sur-
plus de energie. Bateria este astfel direct încărcată de acest
mecanism, de fiecare dată când telefonul se mişcă.

Smartphone-ul poate fi folosit în aproape orice
reţea GSM din lume. El dispune de un display LCD cu
touchscreen de 2,8 inch şi de o cameră de înaltă rezoluţie.
Prin intermediul unei funcţii de recunoaştere a amprentei,
doar posesorul poate avea acces la handset. Garanţia tele-
fonului este una extinsă, fiind posibilă repararea atât a com-
ponentelor externe cât şi a celor interne, ori de câte ori este
nevoie.

Telefonul este produs în ediţie limitată şi, după

cum îi este numele, vizează o clientelă specifică, de Jet set
şi oameni de afaceri bogaţi. Preţul nu a fost făcut public,
dar cu certitudine este unul foarte piperat.

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

Este cunoscut faptul că un aliment care nu a
fost modificat prin deshidratare, fierbere, pas-
teurizare, etc. este un aliment sănătos, căci toate
aceste procese îi reduc valoarea nutritivă, mărindu-i
în acelaşi timp toxicitatea. Într-adevăr, acesta este şi
crezul meu care mă îndeamnă să aleg întotdeauna
proaspăt sau crud, căci cele două sunt pentru mine
sinonime. Din acest motiv prefer migdalele - gustarea
mea favorită - crude şi nu prăjite.

De ce îmi plac migdalele aşa de mult? Pen-
tru că sunt scăzute în calorii şi bogate în fibre, pro-
teine, minerale (precum calciu) şi vitamine (precum
vitamina E). Dar cea mai importantă calitate a
migdalelor este capacitatea lor de a scădea nivelul
colesterolului rău, cum i se mai spune fracţiunii LDL
a colesterolului sanguin.

Nu e de mirare deci că nu mă simt niciodată
vinovată atunci când consum un pumn de migdale
între mese. De multe ori, le las la înmuiat peste
noapte în apă distilată, iar apoi le cojesc pentru a în-
depărta inhibitorii de enzime care se află în pieliţă,
ceea ce le va face mai digerabile. În natură, inhibitorii
de enzime se găsesc în pieliţa a ceea ce denumim
generic nuci (alune, arahide, migdale, etc.) având
rolul de a le păstra intacte până în momentul în care
acestea sunt gata să încolţească. Dacă le hidratăm
peste noapte, inhibitorii de enzime sunt reduşi,
făcând accesibilă încolţirea/înmugurirea lor.

Revenind la migdale, toate cele care se gă-
sesc în comerţul canadian sunt importate din SUA.
În 2007, în urma semnalării a două cazuri de Salmo-
nella printre consumatorii americani de migdale,
FDA (Food and Drug Administration sau agenţia gu-
vernamentală responsabilă cu administrarea ali-
mentelor şi medicamentelor din Statele Unite) a pus
în aplicare o lege prin care toate migdalele produse în
SUA (California, în principal) trebuie să fie pasteuri-
zate pentru a le face „mai puţin nocive” pentru con-
sumatori. Problema este că FDA permite utilizarea
termenului „crud” pe ambalajul pachetelor cu
migdale, fără menţiunea că acestea au fost supuse
unor tratamente de pasteurizare. Dar să vedem care
sunt aceste procese de pasteurizare la care sunt de
fapt supuse migdalele.

Migdalele cultivate organic - adică fără pes-
ticide, fungicide, hormoni - sunt supuse unui trata-

ment de sterilizare prin aburi. Restul migdalelor sunt
fumegate cu oxid de propilenă (PPO), un agent car-
cinogen care a fost deja interzis în Uniunea Euro-
peană, Canada şi Mexic. PPO este utilizat în
carburantul pentru navele spaţiale şi până de curând,
pentru maşinile de curse. A fost însă interzis pentru
a proteja conducătorii de Formula 1 şi pe cei din
preajmă care inhalau gazele de eşapament. Cu toate
acestea, USA Almond Board (comitetul american
responsabil cu creşterea şi comercializarea
migdalelor) susţine că agentul chimic PPO este per-
fect sănătos pentru consumul uman. Concluzia? Este
la latitudinea consumatorilor să se informeze asupra
produselor made in USA pentru că în ţara vecină se
pare că fiecare producător îşi poate „îmbunătăţi”
producţia după bunul plac, prin tot felul de procese
şi cu tot felul de chimicale.

Procesul de pasteurizare al migdalelor
poate include prăjirea lor în ulei, însă fumegarea cu
PPO este mai ieftină pentru producători, iar
migdalele astfel tratate nu mai germinează, căci en-
zimele lor au fost distruse, omorâte. Şi mai scanda-
los şi de condamnat este însă faptul că atât migdalele
cultivate în mod organic şi pasteurizate prin metoda
cu aburi, cât şi cele cultivate neorganic şi fumegate
cu PPO sunt fals comercializate drept migdale crude.
Deşi mă consider un consumator responsabil, care
se informează asupra valorii nutritive a alimentelor
pe care le pun în coş si mai apoi în organism, cum aş
fi putut ghici că denumirea de Raw Almonds /
Amandes crues care apare pe pachetul cu migdale
pe care-l cumpăr nu este altceva decât o prezentare
perfidă a unui produs otrăvit pentru un client
inocent?

Curioasă să aflu de unde aş putea cumpăra
migdale organice provenite din SUA - pentru că pe
rafturile magazinelor naturiste din Montreal nu le-am
găsit - am stat de vorbă cu câţiva şefi a unor ma-
gazine de acest gen, care mi-au explicat că migdale
organice au un preţ dublu faţă de cele neorganice şi
prin urmare, nu se vând. Desigur, dacă pe pachetul
migdalelor otrăvite cu PPO este permis să se imprime
în mod eronat şi fraudulos, cu aprobarea celor de la
US Almond Board, cuvântul „raw” (crud), de ce s-ar
mai obosi importatorii să aducă pe rafturi ceva mai
scump care nu s-ar vinde? Cui îi pasă dacă oamenii
consumă produse îmbibate de agenţi carcinogeni şi
se îmbolnăvesc de cancer în viitor? Santé Canada a
aşteptat doi ani până când în sfârşit, pe 31 martie
2009, ARLA (Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire/Agenţia reglementării luptei
antiparazitare) a propus stabilirea unei limite maxi-
male a reziduurilor PPO din migdalele provenite din
SUA. Aşa cum am menţionat, oxidul de propilenă
este interzis în Canada, dar dacă migdalele importate
conţin PPO în limita propusă de ARLA, se consideră
că acest agent carcinogen nu este prezent. Se aplică
practic aceeaşi regulă ca la produsele declarate 100%
biologice/organice, chiar dacă numai 70% din ceea
ce le compune este biologic/organic.

Cum mie îmi pasă de propria-mi sănătate,
m-am decis să nu mai adaug şi agentul carcinogen
PPO la cocteilul de poluanţi, agenţi chimici, viruşi
porcini, şi alte cele pe care pielea sau nările mele le
absorb zilnic involuntar. Deci, până una alta, fiind în
imposibilitatea de a-mi planta propriul migdal (pe
balconul canadian), îmi voi comanda migdalele (or-
ganice) din Spania sau Portugalia. Sfatul meu: citiţi
dar mai ales verificaţi ceea ce este scris pe etichetele
produselor alimentare!

Rubrică realizată de ALINA MOSCOVICI
alinamoscovici@accentmontreal.com

NUTRIŢIE & SĂNĂTATE1313

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

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4
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Simplu ghid de sănătate

Migdale otrăvite cu PPO

MMiiggddaalleellee,,  ssnnaacckk--uull
ppeerrffeecctt

PPaasstteeuurriizzaarreeaa
mmiiggddaalleelloorr
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• 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)

Reiki
Terapeutul Reiki, printr-un pro-

cedeu de disociere de propriul corp, intră în
câmpul său astral vibrând pe o anumită
frecvenţă bine definită. În contact cu câm-
pul pacientului, el identifică blocajele din
sistemul acestuia, creând totodată o legătură
cu un spaţiu neutru, necontaminat, armo-
nios, unde canalizează surplusul de energie
din blocaj. În general, acest tratament se
face cu palmele, dar se poate face şi cu alte
părţi din corp. „Tehnica punerii mâinilor” o
întâlnim şi la Apostolul Pavel şi mulţi
călugări creştini o folosesc. 

Contactul fizic cu pacientul nu
este necesar pentru că se acţionează la nivel
de cauză, nu la cel al efectelor. Blocajul ob-
servat este efectul unui proces profund iar
schimbarea efectului nu rezolvă mare lucru.
Medicina alopată face foarte des acest
lucru: mă doare capul, iau un Tylenol, însă
de ce mă doare capul nu ştiu. Este ciclul
care ne afunda şi mai mult în boală.

Reiki a fost dezvoltat în Japonia
dar probabil există o influenţă chinezească.
În general, japonezii au excelat (şi) în a pre-
lua idei spirituale, perfecţionându-le local.

Tui Na
Tui Na este masajul chinezesc.

Observând că pentru a funcţiona, omul tre-
buie să creeze nişte acumulări de energie
necesare bunului mers al diferitelor părţi
din corp fără intervenţia continuă a
creierului, chinezii au dezvoltat o hartă
(meridiane energetice) care înfăţişează
amplasarea punctelor unde se produc acu-
mulările de energie. Acestea sunt o serie
de frecvenţe, de vibraţii, care coordonează
diferitele funcţii organice. 

Prin aplicarea unei transformate
Fourrier, când foarte multe frecvente se în-
tâmplă să se localizeze într-un spaţiu bine
conturat, nu mai este necesară perceperea
tuturor acestor vibraţii la nivel conştient,
ci doar a mesajului esenţial. De exemplu,
când vedem o floare, către retină vin si-
multan 7-9 frecvenţe diferite, toate ajung
la creier, dar acolo se face acea transfor-
mată Fourrier prin care noi ştim doar că
vedem o floare. Acest atribut al creierului
permite obiectivizarea şi conceptualizarea
mediului înconjurător, fără de care omul
n-ar putea exista pentru că şi-ar pierde
orientarea. În cazul blocajelor, conştientul

percepe doar că lucrurile sunt sau nu ok,
dar nu şi detaliile vibraţionale, adică unde
e problema. Stricarea echilibrului vi-
braţional duce la disfuncţionalităţi ale or-
ganelor şi la slăbirea capacităţilor fizice şi
intelectuale.

Prin apăsarea punctelor de acu-
mulare energetică într-o anumită manieră
şi ordine, „doctorul” reuşeşte să rearmo-
nizeze vârtejurile vibraţionale. Inutil de
spus că lipsa experienţei acestuia poate
face mai mult rău decât bine. Suedezii şi
americanii au încercat la rândul lor să dez-
volte masaje specifice - cel suedez şi cel
californian. Rezultatele sunt puţin proba-
bile dar posibile.

Acupunctura
Acupunctura are acelaşi rol ca şi

Tui Na, cu deosebirea că intervenţia se
face într-un mod mult mai precis şi cu
efecte mult mai rapide. Introducerea unor
ace în punctele blocate eliberează energia
imediat. Procedura nu este foarte populară
în Occident datorită caracterului ei
invaziv.

Acupunctura necesită atât o

cunoaştere serioasă a sistemului nervos, a
hărţii energetice din medicina tradiţională
chineză, cât şi a corpului uman în general.
Dacă reuşiţi să ajungeţi la un adevărat
doctor chinez care şi-a deschis o practică
de acupunctură, sunteţi pe mâinile cele
mai bune. 

Feng Shui
Poziţia, forma, culoarea sau tex-

tura obiectelor din camera unde dormim
sau din biroul în care lucrăm au un efect
asupra psihicului nostru. Dacă acest efect
este pozitiv, ne simţim bine, integraţi, cre-
ativi, iubitori. Dacă este negativ suntem
nervoşi, agitaţi, avem gânduri negre. Ca să
ne putem da seama de felul cum se consti-
tuie ambientul în care trăim, putem să ne
identificăm cu acesta la limita intimităţii -
identificarea nu e totală, lăsând un mic
spaţiu de observaţie. Modalitatea de a te
„aproape identifica” este de fapt extin-
derea a ceea ce credem că suntem până la
limita de atingere a mediului înconjurător,
fără însă să-l atingem. Concret, să zicem
că ne uităm la o cană, însă ochii nu se
opresc pe ea, ci pe spaţiul din faţa ei, la
câţiva milimetri înainte de suprafaţă. Pe
acelaşi principiu, ne putem concentra
atenţia simultan pe pereţi, mobilă, fereas-
tră, fără însă a le „atinge”. Aşa putem simţi
unde e problema în spaţiul care ne încon-
joară. Experimentându-ne doar în corp sau
în cap, nu ne dăm seama decât de efecte,
cauzele sunt prea departe ca să le putem
discerne. 

O rearmonizare tipică presupune
analizarea poziţionării obiectelor dintr-un
anumit spaţiu de către un maestru feng
shui, care pentru a obţine un efect pozitiv
le reamplasează într-o anumită manieră,
adăugând diverse elemente armonizante:
o floare, un pomişor, o uşă spre est, o cu-
loare mai caldă, un covor mai roşu, etc.
Desigur, ambientul unui occidental e
diferit de cel al unui chinez şi de aceea
este necesară prezenţa unui maestru occi-
dental. Dacă vă concentraţi suficient, veţi
fi capabili să deduceţi chiar dumneavoas-
tră ceea ce nu „merge” şi vă dă bătaie de
cap.

Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@accentmontreal.com

Practici de vindecare de extracţie
chinezească

Articolul de azi are ca temă
practici precum Reiki, Tui Na, acupunc-
tura sau Feng Shui. Că acestea
funcţionează, nu mai e niciun dubiu.
Cum funcţionează însă mi s-a părut
demn de ştiut. 

În general, problemele omului
pleacă de la modalităţile în care reali-
tatea este percepută. Separându-ne de
mediul care ne înconjoară pentru a-l
percepe şi cunoaşte prin analiză internă,
lucru specific numai fiinţei umane, tre-
buie să calificăm la nivel de conştiinţă
gesturile pe care le facem sau pe care le
respingem (bine-rău, frumos-urât, fa-
vorabil-defavorabil, etc.). Această po-
larizare lasă urme în psihicul uman iar
aceste urme nu se memorizează în tota-
litate, probabil din cauza vitezei cu care
se manifestă şi a capacităţii limitate a

psihicului de a interpreta şi memoriza.
Aceste reziduuri rămân „agăţate” în sis-
temul somatic, în corp mai precis, sub
formă de senzaţii pe care le percepem
ocazional. Acţionând asupra corpului cu
ajutorul unui terapeut, eliberăm energia
blocată iar acele reziduuri pierd con-
trolul asupra sistemului neurovegetativ.
Reiki, Tui Na şi acupunctura se ocupă cu
acest proces de „eliberare a blocajelor”. 

Influenţa mediului asupra psi-
hicului nu mai trebuie dovedită: o anu-
mită combinaţie de obiecte poate lăsa o
urmă particulară în psihicul nostru. În
general, omul nu e conştient de natura
ei, simţind doar un oarecare disconfort.
Feng Shui este arta de a elimina acest
disconfort. 

Neavând un caracter mistic,
supranatural, aceste tehnici nu intere-

sează religiile principale. Părerea mea e
că ele armonizează funcţionarea psi-
hicului uman şi odată ce aceasta se pro-
duce, omul nu prea mai are nevoie să se
ducă la biserică. China nu are religii, ci
tehnici de viaţă lungă. Spiritual, chinezii
sunt deja acolo unde mulţi alţii vor să
ajungă. Prin aceste tehnici de longevitate
şi de eliminare a discursurilor mentale
inutile, ei reuşesc să ducă o viaţă armo-
nioasă şi foarte practică. Nu întâmplător
asistăm la această explozie economică în
China. Adăugând plantele, rădăcinile,
mâncarea extrem de variată şi orientată
funcţional - mănânc ce-mi trebuie, nu ce-
mi place - nu putem decât să admirăm
această cultură veche de 5 000 de ani
care a excelat prin modestie şi prin
extinderea capacităţilor fizice la nivele
demne de invidiat. 



CCee  mmaaii  ccooppiiaazzăă  cchhiinneezziiii      
O clonă a unui obiect de lux? În mod sigur pe ea

scrie made in China. 

La expoziţia auto organizată la sfârşitul lunii tre-
cute la Shanghai, China nu s-a sfiit să prezinte modele de
maşini identice cu unele deja existente pe piaţă: sub denu-
mirea Geely GE, o copie fidelă după Phantom Rolls Royce,
sub numele de Haima 3, o reproducere după Mazda 3.
Asemănarea fiind atât de izbitoare, cei de la Rolls Royce nu
au considerat că imitarea este cea mai bună formă de flatare
şi ameninţă firma producătoare chineză cu un proces, în
ciuda faptului că aceasta din urmă neagă similaritatea din-
tre cele două modele. Într-adevăr, „Fantoma” chinezească
se deosebeşte de cea britanică prin cei câţiva centimetri în
minus în lungime, prin motorul V6 în loc de V12 şi prin
faptul că bancheta din spate e de fapt un singur loc, un fo-
toliu somptuos pentru noii îmbogăţiţi ai Chinei. Şi desigur,
nimeni nu le poate confunda atunci când e vorba de preţ:
Geely GE se vinde cu 44 000$, pe când originalul Phan-
tom cu 350 000$.

Expoziţia de la Shanghai are loc la fiecare doi ani
şi dacă la începuturile sale ea deţinea un loc marginal în
circuitul showurilor auto, acum reprezintă un eveniment
major, un adevărat câmp de bătălie pentru câştigarea unui
loc pe unica piaţă auto în expansiune la ora actuală. 

AArrttăă  nneeoobbiişşnnuuiittăă  ssaauu  oo
nnoouuăă  zzii,,  oo  nnoouuăă  ffaaţţăă    

Un om cu multe feţe, artistul american James
Kuhn creează unele dintre cele mai incredibile şi bizare
măşti. Excentricul pictor, care mărturiseşte că a fost atras de
mic copil de lucrările celebrului Picasso, îşi numeşte creaţi-
ile „autoportrete” deoarece îşi utilizează propria faţă drept
pânză. 

În ultimul an, în fiecare zi, Kuhn a creat un nou
design pentru chipul său, devenind practic omul cu 365 de
feţe. Inspirat de expoziţiile gen „o fotografie pe zi”, creaţi-

ile sale întruchipează de la personaje de film şi desene ani-
mate, la animale şi mâncăruri sau alimente preferate de
artist. Acestea din urmă sunt poate cele mai neobişnuite,
Kuhn transformându-şi faţa într-o imensă cutie de floricele
de porumb, într-un cheeseburger, căpşună sau shish-kebab. 

Mulţi nu consideră aceste picturi pe faţă drept
artă, însă James Kuhn se defineşte ca artist (pe lângă drag
queen, fost nudist şi creştin renăscut), căci aşa cum el însuşi
mărturiseşte „arta nu este un produs”.       

TTaattuuaajj  ccoonnttrroovveerrssaatt              

La 50 de ani, celebra Barbie nu oboseşte să se
reinventeze. Pentru a sublinia o jumătate de secol de exis-
tenţă, Matel, compania producătoare, a scos pe piaţă o Bar-
bie cu tatuaj, fapt ce a supărat mai mulţi părinţi, temători că
păpuşa preferată a fetiţelor lor le va influenţa să se tatueze.
Noul set Barbie - Totally Stylin' Tattoos Barbie - include
tatuaje sub formă de abţibilduri, precum şi un pistol de ta-
tuaj pe care copiii îl pot folosi pentru păpuşă sau pentru ei
înşişi. Tatuajele sunt evident temporare şi ies la spălat.   

Nu este însă prima oară când Matel împinge limitele:
acum câţiva ani, Midge, prietena lui Barbie, era însărcinată

iar din burta care se deschidea ieşea un bebeluş bucălat şi
buclat. Plângerile din partea părinţilor au forţat însă maga-
zine precum Wal-Mart să întrerupă în 2002 vânzarea acelor
păpuşi. Acum, în ciuda controversei, noua Barbie se vinde
foarte bine iar Matel nu dă semne că ar vrea să-i întrerupă
existenţa pe piaţă. Din contră, compania susţine că noua
păpuşă oferă fetiţelor posibilitatea de a se exprima artistic.  

UUrrssuull,,  cceell  mmaaii  bbuunn
pprriieetteenn  aall  oommuulluuii                

Un grizzly de 400 de kilograme n-ar fi ceea ce
majoritatea dintre noi ar considera drept „cel mai bun pri-
eten”. Nu însă şi renumitul naturalist american Casey An-
derson, care a avut ca invitat de onoare şi best man la nunta
sa cu actriţa Missi Pyle un astfel de urs, pe nume Brutus.
Anderson, gazda emisiunii Expedition Grizzly difuzată de
National Geographic, mărturiseşte că neobişnuita prietenie
s-a legat acum şapte ani, pe când Brutus era nou-născut şi-
l aştepta o soartă nu tocmai fericită: captivitatea sau eu-
tanasia. Casey Anderson l-a luat pe Brutus şi i-a oferit o
rezervaţie naturală, un loc unde să poată creşte ca un ade-
vărat urs: The Montana Grizzly Encounter. Deşi iubeşte
foarte mult aceste animale şi pe Brutus în mod special,
dorind să educe cât mai mult publicul pentru protejarea lor,
Anderson recunoaşte că există un motiv foarte întemeiat
pentru care urşii sălbatici nu sunt foarte ataşaţi de oameni.
De aceea, Casey îl tratează pe Brutus cu tot respectul cu-
venit unui urs.   

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

Vineri 8 mai 2009 Vineri 8 mai 2009 ■■ PAG. 15PAG. 151515 FAPT DIVERS

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



Programul celei de-a 42-a ediţie a Festivalului de
vară din oraşul Quebec se anunţă intens şi fierbinte: le-
gendarul grup Kiss va urca pe scenă pe 16 iulie, celebrul
tenor Plácido Domingo va concerta a doua zi, pe 17, acom-
paniat de Orchestra simfonică din Quebec, iar Sting, fi-
gură rock emblematică, care a vândut mai bine de 100 de

milioane de albume, va susţine un spectacol exclusiv pe
aceeaşi scenă a Câmpiilor (Plaines d’Abraham) pe 18
iulie. Acestor vedete internaţionale se adaugă cele locale,
precum The Lost Fingers, în spectacol de deschidere cu
Pink Martini, Pierre Lapointe şi Jeff Beck.

După ce anul trecut, cu ocazia aniversării celor
400 de ani ai Quebecului, ştacheta a fost ridicată foarte
sus, se pare că şi anul acesta Festivalul de vară merită o
deplasare Montreal-Quebec. De data aceasta însă, un
lassez-passer va costa cu 15$ mai mult decât în 2008 (45$
preţul obişnuit, 35$ în pre-vânzare). Totuşi, ar trebui să
spunem că în ciuda acestei măriri, festivalul de la Quebec
rămâne foarte accesibil, dacă-l comparăm cu alte eveni-
mente de gen - Coachella, Bonnaroo, Paléo Nyon, acesta
din urmă afişând un tarif de intrare de 50$ pe zi! Nu dege-
aba Daniel Gélinas, directorul general al festivalului,
afirma că acesta este „evenimentul anti-recesiune prin
excelenţă”.

Festivalul de vară de la Quebec se va desfăşura
anul acesta între 9 şi 19 iulie.
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Mari vedete la Festival d'été
de la Quebec

euroHOUSEMIX PARTY @ CLUB VINYL

Duminică, 17 mai (long weekend), ora 22:00
euroHOUSEMIX
Party @ Club Vinyl
2109 rue Bleury, Montreal
DJ Adi + friends
NORMO/ DJ Paul din Montreal
Invitat special Răzvan Iscu
Un eveniment 18+/ clubbing outfit/ terasă deschisă!
Info, rezervări mese, galerie foto club & bilete în avans:
www.idolconcerts.com
clubconcertecanada@sympatico.ca sau 514-991-4365.
Bilete în avans 10$. 15$ la intrare, în limita disponibilităţii.

FESTIVALUL ACCÈS ASIE
Cea de-a 14-a ediţie a Festivalu-

lui Accès Asie, care se va derula până pe 6
iunie, ne invită să devenim „nebuni după
Asia” (Fou d'Asie este tematica acestei
ediţii). Comunitatea tibetană în exil este în
centrul programului festivalului, care ne

propune fotografii, muzică, dans, artă culi-
nară, filme documentare şi conferinţe.

Pe lângă acestea, mai puteţi asista
la un spectacol pop-punk japonez şi la o
extravaganţă teatrală intitulată Viva Con-
fusion. Mai multe detalii pe site-ul
www.accesasie.com.

LA BIENNALE DE MONTRÉAL
Sub emblema „Cultură liberă”, La

Biennale reuneşte arhitecţi, arhitecţi peisa-
gişti, artişti din domeniul artelor plastice, al
designului grafic, al video-ului sau cine-
matografiei. O adevărată vitrină a artei ac-
tuale, La Biennale de Montréal prezintă şi

Ce putem vizita în luna mai? colocvii şi conferinţe, a căror tematică de
predilecţie este modul în care progresul
tehnic ne influenţează cotidianul şi raportul
cu lumea înconjurătoare.

Toate aceste activităţi au loc de-a
lungul lunii mai la École Bourget, la Cine-
matecă, la Centrul de ştiinţe de la UQAM
şi Casa de cultură Marie-Uguay.

Programul complet al evenimen-
tului se poate consulta la
www.biennalemontreal.org.

Sting

Kiss

Plácido Domingo



SPORT1717

Noul antrenor al echipei naţionale de fotbal, Răz-
van Lucescu, are o misiune mult mai dificilă decât aceea
de a califica echipa la Europenele de la 2012. Participarea
noastră la turneele finale va trebui să vină ca un rezultat
firesc şi nu să fie un obiectiv în sine. El va trebui de fapt
să reconstruiască echipa naţională, să instaureze o atmos-
feră propice performanţei şi nu în ultimul rând, să apropie
din nou suporterii de echipă. Pe scurt, el va trebui să facă
uitată cât mai repede „epoca Piţi” şi toate suferinţele la
care am fost supuşi în ultimul timp.

Cine este Lucescu Jr., cel de care ni se leagă toate
speranţele? La 40 de ani, Răzvan are deja în spate o carie-
ră de antrenor de şase ani, începută la FC Braşov în se-
zonul 2003-2004. Au urmat două sezoane la Rapid
Bucureşti, ambele încununate de calificări în Cupa UEFA.
De altfel, apogeul carierei sale de până acum a fost atins
în primăvara lui 2006, când Rapidul a avut un parcurs de
excepţie în Cupa UEFA: a eliminat echipe galonate, pre-
cum Hertha Berlin şi Hamburg SV, şi a ajuns până în sfer-
turile de finală, unde a fost eliminată de Steaua Bucureşti,
fără însă a pierde în faţa acesteia. În perioada petrecută la
Rapid, Lucescu Jr. a obţinut două trofee, Cupa României

în 2006 şi 2007. Datorită unor neînţelegeri cu patronul
Copos, el a părăsit echipa în 2007, întorcându-se la FC
Braşov, pe care a promovat-o în prima divizie. În prezent,
FC Braşov se află în lupta pentru un loc în Europa League
(fostă Cupa UEFA), o performanţă remarcabilă pentru o
echipă proaspăt promovată.

În concluzie, Mircea Lucescu este un antrenor
tânăr, plin de energie, ambiţios, apropiat de jucători (la
Rapid uneori i-a plătit pe jucători din banii lui, pentru a
păstra o atmosferă favorabilă la echipă), şi are deja o
experienţă internaţională. Pare deci omul potrivit la locul
potrivit, pentru a relansa echipa naţională.
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Un nou început pentru tricolori

Campionatele din Europa se apropie de
linia de sosire, în unele locuri campioana este de-
cisă sau aproape decisă, dar în altele se aleargă
încă umăr la umăr.

În Spania, Barca i-a zdrobit pe cei de la
Real Madrid: 6-2, chiar pe Santiago Bernabeu,
într-un „El Classico” memorabil, în care Messi şi
Henri au punctat de câte două ori. Astfel, Barca s-
a distanţat la 7 puncte în fruntea clasamentului, cu
numai 4 etape înainte de finish. Deci, lucrurile par
destul de clare şi se preconizează un an de graţie
pentru Barcelona şi Messi, atât în Europa cât şi în
campionatul intern.

În Anglia, Manchester United îşi con-
tinuă şi ea marşul triumfal spre al unsprezecelea
titlu, după ce în ultima etapă a învins cu 2-0 pe
terenul lui Middlesbrough, echipă care se luptă
pentru a rămâne în prima ligă. Man U menţine
diferenţa de 3 puncte faţă de locul 2, Liverpool, şi
6 puncte faţă de Chelsea, plus un joc mai puţin
disputat.

În Italia, Interul condus de Morinho are 7
puncte avans faţă de locul 2, AC Milan, şi 11
puncte faţă de locul 3, pe care se află Juventus. De
remarcat că locul 4, ultimul care asigură un loc în
Liga Campionilor, e ocupat de Fiorentina lui
Mutu, în luptă strânsă cu Genoa, la numai un
punct, pe locul 5.

În Bundesliga se anunţă un final palpi-
tant: cu numai 4 etape rămase, Wolfsburg conduce
cu 60 de puncte, urmată de Bayern Munchen cu
57, Hertha Berlin cu 56, Stuttgart şi Hamburger
SV cu 55. Câştigarea campionatului ar fi o pre-
mieră absolută pentru VFL Wolfsburg, fosta
echipă a lui Dorinel Munteanu, care nu a cucerit

niciun trofeu până la ora actuală, cea mai bună
performanţă fiind aceea de a juca în finala Cupei
Germaniei în 1995, precum şi locul 2 în Bun-
desliga, în 1993 şi 1997.

Luptă strânsă şi în Franţa, unde cu 4
etape înainte de final, Bordeaux şi Marseille au
acelaşi număr de puncte, 68, cu 7 mai mult decât
campioana Lyon. După 7 ani consecutivi în care
au câştigat titlul - record absolut pentru campio-
natul francez - Lyon e pe punctul de a ceda ştafeta.

Am lăsat intenţionat la urmă campionatul
nostru, care din păcate se menţine la un nivel fot-
balistic foarte scăzut, dar ridicat când e vorba de
scandaluri şi corupţie. După ce am avut conducă-
tori de club după gratii, a venit rândul să avem şi
cavaleri ai fluierului după gratii. Cine ştie ce va
urma?

Ultimele 6 etape vor fi foarte disputate:
Dinamo, 58 de puncte, Unirea Urziceni, 56, şi FC
Timişoara, 55, toate luptă pentru titlul de cam-
pioană. Cele mai importante locuri sunt însă
primele două, care asigură participarea în Liga
Campionilor. Dinamo este foarte aproape de al 19-
lea titlu din istoria clubului, în timp ce pentru
Unirea Urziceni şi FC Timişoara, titlul ar
reprezenta o premieră. Parcă pentru ca finalul să
fie şi mai palpitant, ambii portari de la Dinamo,
Lobonţ şi Dolha, s-au accidentat şi pentru ultimele
etape, al treilea portar, Florin Matache, împreună
cu 2 portari străini liberi de contact, unul din Leto-
nia şi unul din Serbia, vor fi „îngerii păzitori” ai
echipei din Ştefan cel Mare.

Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com

Un tur prin EuropaDiaconu vs. Pascal

În primul meci de campi-
onat mondial disputat între doi
boxeri din Quebec, Adrian „Re-
chinul” Diaconu (26-0-0 15 KO) îşi
va apăra pentru prima dată titlul de
campion mondial la categoria semi-
grea a versiunii WBC în faţa lui
Jean Pascal (22-1-0 15 KO).
Meciul va avea loc vineri, 19 iunie,
la Centre Bell.

Cu o forţă a loviturii rar
întâlnită, Adrian este clasat pe locul
8 în topul celor mai buni semigrei
(175 lbs) întocmit de The Ring
Magazine (pe locul întâi se află

Bernard Hopkins, 49-5-1 32 KO).
Jean Pascal este la cel de-al doilea
meci de campionat mondial din
carieră, fiind învins în decembrie
2008 de britanicul Carl Froch.
Această înfrângere este de altfel
singura din cariera sa profesionistă.

Atât Rechinul cât şi Jean
Pascal au boxat la ultima gală, care
s-a ţinut luna trecută pe 4 aprilie.
Diaconu l-a învins prin decizie
unanimă pe David Whittom iar Pas-
cal a câştigat prin KO în a cincea
rundă împotriva lui Pablo Daniel
Zamora Nievas.

UUnn  mmeeccii  ddee  ttaalliiee  mmoonnddiiaallăă
ccuu ssaavvooaarree  llooccaallăă
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OFERTE DE MUNCĂ

Restaurantul CABANA DACILOR caută
bucătar şi opătar cu experienţă, bilingv
(franceză-engleză). 514-658-4900.

AVON! Căutam reprezentante AVON pen-
tru a se alătura echipei noastre. Până la 50%
profit! Afacere proprie cu livrare gratuită la
domiciliu. Formare gratuită. Silvia: 514-
799-0657.

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.

OFERTE/SERVICII

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

Electrician în construcţii cu licenţă în Que-
bec din 1988, execut instalaţii electrice şi
reparaţii. Corneliu, 514-995-8045.

Predau cursuri de ghitară pentru începători.
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:
29 mai

(data limită pentru dat
anunţuri:
24 mai)

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.

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

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

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

Biserica Sf. Apostol Andrei (Laval) vă in-
vită la săvârşirea Sfintei Liturghii în
fiecare duminică începând cu orele 11:30.
635 boul. des Laurentides (colţ cu St-
Louis, Laval). Pr. Dan Nicolau: 514-487-
6596.

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

Biserica Penticostală Română Église de
Dieu Bethel Roumaine de Montréal, J.J.
Joubain, QC, H7G 4J1. Tel: 450-697-
9469; 514-241-7913. Program slujbe 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.
Adresa: 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

ANUNŢURI
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HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o
vitalitate de invidiat şi un moral de
zile mari.  Poţi dărâma munţii dacă

ai o motivaţie puternică. Dragoste: Este posibil
să apară o nouă legătură, care, chiar dacă nu va
fi de durată, se anunţă plină de pasiune. Finan-
ciar: Există un risc de pierdere sau încurcături
financiare.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Posibile dificultăţi de
motricitate şi coordonare a
mişcărilor. Dragoste: Există o

tendinţă către idealism şi confuzie în dragoste,
care te face să nu vezi lucrurile prea clar şi te
expune la dezamăgiri. Financiar: Planul tău fi-
nanciar este pe teren sigur.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel
respirator sunt sensibile şi trebuie
menajate. Dragoste: Chiar dacă

nu-ţi convine modul partenerului de a relaţiona
cu tine, poţi găsi cuvinte mult mai diplomate
pentru a-i atrage atenţia. Financiar: Nu depinzi
prea mult de nivelul banilor din cont.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Tranzitul Soarelui prin
Taur pe casa a 12-a poate aduce
unele mici neplăceri la gât şi

urechi. Dragoste: Venus se află în Berbec, ceea
ce indică faptul că relaţia ta cu partenerul de
viaţă va trece prin momente dificile. Financiar:
Criza financiară te afectează din plin şi trebuie
să-ţi diminuezi cheltuielile. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă urme în or-
ganism, deci încearcă să ai mai
multă grijă de tine şi să nu te mai

agiţi de la orice fleac. Dragoste: Mândria şi
încăpăţânarea nu-ţi sunt deloc de folos.  Finan-
ciar: Banii sunt punctul forte al acestei luni,
pentru că o să ai parte de un noroc de zile mari.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă mo-
tive de îngrijorare, singurul lucru
care îţi lipseşte este odihna.

Dragoste: Aştepţi în zadar o schimbare în cuplu,
dar toate par blocate într-un punct mort. Finan-
ciar: În această perioadă nu se produc tranzite
semnificative care să influenţeze starea ta finan-
ciară. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea scârţâie, nu o
neglija! Dragoste: Ţi se aprind
călcâiele din nou, este o perioadă

în care Cupidon se cam distrează cu inima ta.
Financiar: Banii sunt motiv de îngrijorare, de
aceea ar trebui să fii extrem de prudent când vine
vorba de cumpărături.                           

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea este fluctu-
antă tocmai datorită atitudinii tale
nepăsătoare. Dragoste: Dacă nu-

ţi controlezi replicile aspre în relaţia cu sexul
opus, vei fi mai mult singur şi te vei întreba unde
ai greşit. Financiar: Ai noroc că nu apar facturi
enorme sau investiţii masive.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte
multă energie, dar îţi cam lipseşte
moderaţia. Dragoste: Ia-o mai

uşor cu marile planuri sentimentale şi parcurge
pas cu pas etapele fireşti ale iubirii. Financiar:
O sumă de mult aşteptată, dar amânată mult
timp, ajunge finalmente la tine.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la acci-
dente, fapt indicat de prezenţa lui
Saturn în casa a 8-a. Dragoste:

Poţi fi sigur pe relaţia ta, pentru că nimic nu in-
tervine între voi ca să strice atmosfera calmă. Fi-
nanciar: Dacă ai investit tot ce ai strâns, gata,
ia-ţi la revedere de la acei bani! Şi-au atins
scopul.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: A se evita în mod spe-
cial excesele de orice fel.
Dragoste: Suferinţele din dragoste

fac parte din peisaj, nu poţi scăpa de ele aşa de
uşor. Financiar: Deşi vei avea bani mai mulţi,
va trebui să îi cheltui cu prudenţă deoarece şi
facturile vor fi mai mari şi mai multe.                                                                                                                 

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenţie! poţi aluneca
spre ipohondrie, doar ca să fii în
ton cu anturajul. Dragoste: Re-

laţia trece printr-o perioadă de instabilitate, în-
curcături şi nehotărâre. Posibil să reapară în
actualitate o mai veche legatură de suflet. Fi-
nanciar: Banii se adună mai lent acum, trebuie
să ai răbdare şi să nu cauţi să te îmbogăţeşti
peste noapte.

CONCURS

BBAANNCCUURRII
☺ La un bătrân de 95 de ani vine un re-
porter ca să-l întrebe cum trăieşte şi care
este secretul longevităţii sale.
- Eu, tinere, am un program foarte fix, pe
care-l respect cu stricteţe. Uite, de exem-
plu, în fiecare dimineaţa, la ora 6 fac pipi.
- Interesant, şi mai departe?
- Păi la ora 6:30 fac caca.
- Bun, şi după aceea?
- După aceea, mă scol din pat.

☺ Badea Gheorghe mergea pe stradă cu o
sacoşă în mână. Deodată, se împiedică şi
cade peste sacoşă: 
- Of, s-au dus ouăle mele! 
Un trecător îl întreabă: 
- Aoleu, aveaţi ouă în sacoşă? 
- Nu, cuie!

☺Baciul îşi păştea oile pe culmea
muntelui. Se apropie un turist. 
- Buna ziua, baciule. Frumoase oi ai. 
- Mda, frumoase. Alea albe. 
- Da' alea negre? 
- Păi... ş'alea negre. 
- Dar lapte dau? 
- Dau, cum să nu dea. Alea albe. 
- Da' alea negre? 
- Păi... ş'alea negre. 
- Dar miei fac? 
- Fac. Miei mulţi şi sănătoşi. Alea albe. 
- Da' alea negre? 
- Păi... ş'alea negre. 
- Dar ceva lână scoţi de pe ele? 
- Lână? Dau multă lână. Alea albe. 
- Da' alea negre? 
- Păi... ş'alea negre. 
- Baciule, dar de ce spui mereu alea albe? 
- Păi... alea albe sunt ale mele. 
- Da' alea negre? 
- Păi... ş'alea negre.

☺Bulă se întâlneşte pe stradă cu un pri-
eten care îl întreabă: 
- Bulă, am auzit că ţi-a murit soacra. Ce-a
avut? 
- Ceva bijuterii, un televizor şi puţine
economii.
- Nu asta te-am întrebat. Ce i-a lipsit? 
- Păi, maşină, o casă sau un apartament
proprietate personală. 
- Bulă, de ce a murit? 
- Păi a fost la noi în vizită şi eu i-am spus
să meargă în pivniţă să aducă nişte cartofi.

A căzut pe scări şi şi-a rupt gâtul. 
- Ce ghinion! Si ce-aţi făcut? 
- Macaroane cu brânză.

☺  Ursul şi vulpea erau buni prieteni şi
foarte temuţi în pădure. Într-o zi se întâl-
nesc şi neavând ce face, se hotărăsc să se
lege de iepuraş. 
- Da' din ce motiv putem să-l batem? în-
treabă ursul, mai prost. 
- Păi, îl întrebăm dacă are pălărie, zice vul-
pea, şi dacă zice că are, îl batem, dacă zice
că n-are, iar îl batem. 
Zis şi făcut. După ce iese iepuraşul din spi-
tal, se duce să-i pândească pe cei doi şi îi
surprinde complotând împotriva lui. 
- Da' de data asta, cum o să pretextăm bă-
taia? întrebă iar ursul nedumerit. 
- Îl întrebăm dacă are ţigări şi-l batem
orice răspunde, zice vulpea. 
Iepuraşul fuge la magazin, cumpără două
pachete de ţigări şi se întoarce în pădure.
Apar cei doi:
- Ai ţigări iepuraşule? se răsti ursul. 
- Cu filtru sau fără filtru? răspunde iepu-
raşul, încrezător. 
Ursul rămâne înmărmurit, dar vulpea: 

- Iepuraşule da' unde îţi e pălăria?

☺ O femeie în vârstă se duce la preot să se
spovedească. Şi începu:
- Părinte, Ion a lu' vecinu' m-a luat într-o
bună zi, m-a târât în poiană şi m-a pipăit
peste tot. 
- Cum să facă aşa ceva cu o femeie în
vârstă ca tine?
- Nu, nu acum, a fost acu' vreo cincizeci
de ani.
- Atunci de ce te spovedeşti de-abia acum?
- Părinte, nu ştii ce bine e să-mi amintesc
de vremurile bune!

☺ La o petrecere, un tip se duce la o tipă: 
- Păpuşă, dansezi ? 
- Da, sigur. 
- Păi atunci lasă-mă pe mine să stau pe
scaun.

☺ Două blonde stăteau de vorbă:
- Te-ai uitat vreodată în ochii soţului tău în
timp ce făceai sex?
- Da.
- Şi ce mutră avea?
- Stătea în uşă ca prostul.

SSUUDDOOKKUU

9 6 8 3 2

5 8

3 7 9 5
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2 4 5

8 2 7 9

4 6

3 9 4 6 7

1. Aria unui pătrat de diagonală x este:
A) x²    B) x²/2    C) - x²/4    D) 2x    E) 2x² 

2. Câte cifre are produsul 45 x 513 ?
A) 0    B) 1    C) 3    D) 4    E) alt răspuns

3. Care este cea mai mică putere la care  trebuie să-l ridicăm pe 2, astfel ca suma cifrelor rezul-
tatului să fie egală cu 14?
A) 8    B) 9    C) 10    D) 11    E) 12

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa:
concurs@accentmontreal.com până pe data de 24 mai 2009
inclusiv. Câştigătoarei sau câştigătorului i se vor oferi două
bilete gratuite la euroHOUSEMIX PARTY @ CLUB
VINYL, 2109 rue Bleury, Montreal, care va avea loc du-
minică, 17 mai 2009 (long weekend), începând cu ora 22:00.

Soluţiile concursului din numărul trecut
1.  D, 3/1250             
2.  A, 80 km/h                                                                                 
3.  D, 250

În urma tragerii la sorţi, câştigătorul este Alexandru Voinea.

CCOONNCCUURRSS
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