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Neînţelegeri între adolescenţi sau rasism?
Anchetă

Doi copii de origine română, de 10, respectiv 13 ani, au
fost agresaţi pe data de 3 iunie la ieşirea dintr-un magazin. „Plecaţi la voi, nu vă vrem aici” ar putea fi o
imagine din Italia sau Spania, însă s-a întâmplat în
Canada, lângă Montreal, mai exact în localitatea
Chambly.
CRISTIAN BUCUR
Accent Montreal

Publicaţia locală, Le Journal de Chambly, informează că un grup de 7-8 adolescenţi i-au aşteptat pe cei
doi români în faţa magazinului Maxi unde au fost trimişi de
tatăl lor pentru a cumpăra lapte. Doi dintre copiii agresori
erau chiar colegi de clasă. Cuprinşi de panică în faţa
ameninţărilor, cei doi români o iau la fugă, fiind însă urmăriţi
de grupul celor 7-8. Copilul de 10 ani nu reuşeşte să scape
de urmăritori şi se alege cu un dinte spart şi cu faţa plină de
sânge.
În faţa evenimentului, părinţii români depun plângere la poliţie şi se gândesc chiar să se mute, deşi sunt acolo
abia de un an, tocmai pentru a avea…linişte. Un simplu joc
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lipsit de semnificaţie, teribilism al unor adolescenţi sau incident rasist ? Întrebări pe care le-am pus poliţiei locale şi pe
care vi le prezentăm în continuare.
Domnul Louis Brunot, comandantul serviciilor de
poliţie din Chambly a răspuns cu amabilitate întrebărilor
publicaţiei ACCENT Montreal.
ACCENT Montreal: Au identificat serviciile de poliţie
grupul de adolescenţi agresori?
Louis Brunot: Este vorba despre adolescenţi între 13 şi 15
ani. Ancheta îşi desfăşoară cursul, nu am încă mai multe informaţii. Pot însă să vă spun că este o anchetă criminală şi
nu una civilă.
AM: A fost incidentul de pe 3 iunie unul de natură rasistă?
LB: Mama copiilor afirmă acest lucru, personal n-am elemente flagrante care se pot considera rasiste. Adolescenţii
folosesc deseori cuvinte fără a le cunoaşte semnificaţia. Aş
vrea să menţionez că la noi nu există grupuri de extremă
dreaptă. Aceste evenimente pot fi considerate nişte
neînţelegeri între adolescenţi şi nu un incident rasist.
AM: Au mai fost şi alte incidente de acest gen în regiune?
LB: Nu au mai fost astfel de incidente, mai ales că nu sunt

multe comunităţi etnice şi nici minorităţi vizibile. În plus de
asta, românii nu sunt diferiţi şi deci sunt greu de identificat.
În zona noastră nu există ghettouri sau cartiere etnice.

Domnul Robert Pouliot, purtătorul de cuvânt al
poliţiei din Chambly, a completat setul de întrebări.
AM: Ce le-aţi spune cetăţenilor de origine română care se
îngrijorează de ceea ce s-a întâmplat la Chambly?
RP: N-au mai fost astfel incidente pe aici. Eu le-aş compara
într-un fel cu incidentele care aveau loc acum 25-30 de ani
între adolescenţii francofoni şi anglofoni.

AM: Ce măsuri va lua poliţia pentru a preveni astfel de incidente?
RP: Este un incident izolat, dar cu toate acestea vom mări
patrulele de supraveghere. În momentul în care ancheta va
găsi vinovaţii, ei vor deferiţi justiţiei, în cazul minorilor, tribunalului pentru minori. Însă nu trebuie să uităm că este un
mic grup izolat, de aceea nu vrem să punem prea mult accent pe această nefericită întâmplare.
cristi@accentmontreal.com

(514) 667-3920
info@accentmontreal.com

Începând cu această ediţie publicaţia
ACCENT va apărea în format de 20 de
pagini pe perioada verii.

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680
Montreal, QC H3T 2A5
Publicitate

(514) 690-8831
pub@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile apărute în
ACCENT Montreal nu reflectă în mod
necesar opiniile redacţiei şi ele implică direct răspunderea legală şi/sau
morală a autorilor.

PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

Côte-des-Neiges/NDG

Plaza Côte-des-Neiges; Magazine: Bucureşti, Bourret, Fruiterie Anka, Charcuterie Euro-Deli, Cantor
(Complex Wilderton); Restaurante/Bistrouri: Mavi,
Cafe aRoma (Cafelix); Cabinete medicale/stomatologice: Dr. Cristache, Dr. Zinca, Dr. Munteanu, Dr.
Buracu; Biserici: Înălţarea Domnului

Montreal Centru

Consulat; Agenţii de voiaj: Voyage En Vogue, Interpallas; Magazine: Charcuterie Fairmont, Charcuterie Hongroise; Restaurante: Rotisserie Portugalia;
Biserici: Sf. Nicolae

Montreal Est/Nord

Magazine: Adonis, Polukrus, Krystal Bo-Dan
Cabinete stomatologice: Dr. Damian, Dr. Gioană

Consultanţă: Mediator; Biserici: Buna Vestire, Catedrala Sf. Ioan Botezătorul

Saint-Laurent

Magazine: Euro-Nec, World Line Cargo

Laval

Magazine: Transilvania, Adonis, Balkani, Europa
Plus; Farmacii: Tinica Nechifor, Lenuţa Tudor
David; Biserici: Sf. Andrei, Naşterea Maicii Domnului, Biserica Penticostală Bethel

Rive Sud

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

West Island

Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie M.D.,
Charcuterie Zagreb
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Dl. Nicolae Mateescu-Matte decorat cu
Ordre National du Quebéc
Pe data de 18 iunie 2008, dl. Nicolae MateescuMatte a fos decorat de către Prim-ministrul Jean Charest cu
Ordre du Quebéc, cea mai prestigioasă distincţie onorifică
a Quebecului. Această înaltă recunoaştere este acordată personalităţilor care au contribuit la dezvoltarea şi renumele
Quebecului.
Dl. Mateescu-Matte, venit aici în 1950, este unul
din pionierii şi marii specialişti ai dreptului aerian şi spaţial,
recunoscut în lumea întreagă ca cel care a pus bazele acestei discipline în franceză. Ardent apărător al limbii franceze,
distinsul profesor a participat la formarea academică a unor
nume răsunatoare în Quebec şi Canada, precum Trudeau,
Lévesque, Bourassa. Dl. Mateescu-Matte a contribuit la
fondarea şi dezvoltarea oraşului Brossard, devenind primul

cetăţean de onoare al acestei
municipalităţi. Unul din
bulevardele din Brossard îi
poartă de altfel numele.
Alături de dl.
Matte, 49 alte personalităţi
de marcă au primit această
decoraţie, printre care şi
Leonard Cohen şi Alban
D’Amours.
În
cadrul
aceleiaşi ceremonii, decoraţia a fost acordată postum
foştilor
Prim-miniştrii
Lévesque et Bourassa.

Opinii

Apel umanitar

Am fost bucureşteni, braşoveni, timişoreni, ieşeni, târgovişteni şi azi suntem
montrealezi, torontoazi, calgaryieni. Am
fost transilvaneni, moldoveni, munteni, moţi
şi astăzi suntem quebecoşi, ontarieni, albertani. Suntem quebecoşi de origine română,
mândri de originea pe care o avem. Latinitatea noastră ne-a ajutat să ne adaptăm uşor. Transmiteţi
copiilor dumneavoastră valorile inestimabile pe care le
posedaţi şi vorbiţi cu ei limba maternă. În acelaşi timp,
franceza şi engleza, pe lângă limba noastră dragă
românească, ne-au făcut mai bogaţi spiritual.
Pe 24 iunie, Quebecul a sărbătorit Saint Jean Baptiste, naşterea Sfântului Ioan botezătorul despre care se
zicea că a fost Lumina Lumii, de unde şi legătura cu solstiţiul de vară. În 24 iunie 1636 în Quebec, la cererea guvernatorului, Monseniorul de Montmagny, s-au tras cinci
salve de tun. Din sărbătoarea religioasă care era înainte, în
1834 ziua de 24 iunie a devenit un simbol naţional pentru
Quebec.
Un sondaj Leger Marketing a arătat anul trecut că
81% din populaţie consideră 24 iunie ca fiind o sărbătoare
a tuturor quebecoşilor. E şi a noastră, o respectăm şi ne bucurăm de ea.

În numărul din 30 mai 2008 v-am prezentat cazul
trist şi disperat al unei fetiţe din România, din oraşul
Târnăveni, diagnosticată cu encefalopatie cu tetrapareză
spastică, retard sever neuromotor şi de limbaj şi retard moderat psihic, epilepsie, infecţie cronică a sitemului nervos
central, pentru a enumera doar câteva dintr-un lung şir de
suferinţe. Ea se numeşte Alexia Adelina Gurghian şi are doi
ani jumate. În urma unui tratament de recuperare întreprins
în Ucraina, starea de sănătate a Alexiei s-a ameliorat. Are
nevoie de mai multe astfel de cure însă costurile sunt foarte
mari şi greu de suportat pentru familia ei.
Trei persoane stabilite aici au întreprins acum două
luni o campanie de strîngere de fonduri pentru a-i da Alexiei o şansă în plus ca într-o zi să se poată juca şi ea ca alţi
copii de vârsta ei. Crina Părău, Zita Ersek şi Andrei Ersek
şi-au propus să strângă cu ajutorul dumneavoastră suma de
5,200$ necesară unei cure de tratament în Ucraina programată în perioada 2-14 iulie.

Şi noi suntem
quebecoşi

CARMEN DAN
opinii@accentmontreal.com

Alexia vrea să
se joace

Iată coordonatele lor: Fam. Ersek - tel: (514) 3646261; zitacsiki@yahoo.com; andrei_ersek@hotmail.com;
Crina Părău - tel: (450) 679-4777; crinaparau@yahoo.ca.

Oricare dintre ei vă pot oferi detalii în plus despre
cazul Alexei, despre cum au aflat şi ce i-a determinat să intervină şi despre cum, la rândul dumneavoastră, puteţi să
ajutaţi printr-o donaţie. Un gest simplu dar generos
înseamnă enorm pentru un copil în suferinţă.
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Jurnalul altui
emigrant

Cafea de Canada

Prima dimineaţă printre arţari. Eşti buimac. Singurele imagini care-ţi bântuie în cap, pentru că schimbarea
fusului orar are efectul unui joint de marijuana, iau forma
unor feţe, unor figuri cunoscute. Prietena, familia, amicii,
chiar şi idioţii de care te împiedicai zilnic.
Prietenul la care te-ai cazat, învăluit într-un puternic
miros de cafea, cere informaţii calde despre România. Te
aşteaptă să-ţi sorbi prima gură din cana de jumătate de kilogram pe care ţi-a vârât-o sub nas ca remediu împotriva
amorţelii şi să începi să vorbeşti. Îi povesteşti, amplificând lucrurile negative, despre ce se mai întâmplă pe malurile Dâmboviţei. Pari însă absent. Gura parcă se mişcă singură. Te
sâcâie ceva. Este mai enervant decât bâzâitul unui ţânţar.
Gândurile îţi fug spre întâmplările de dinaintea plecării. Îţi
aduci aminte de momentele când puneai totul în balanţă. Cântăreai, adunai şi scădeai. Şi rezultatul dădea mereu la fel. Ştiai
că luasei decizia bună. Că trebuia să pleci. Şi că nu te vei mai
întoarce. În fiecare zi aşteptai asta. La muncă, timpul trecea
greu, se scurgea anevoios. Acasă, alături de prietena care
rămânea în ţară, orele îngheţau. Fără niciun pic de milă deveneau chinuitoare. Dureroase. Părinţii credeau că glumeşti.
Zâmbetele lor se transformau pe zi ce trece în riduri. Încercai să eviţi privirea mamei tale. Lovea ca nişte valuri.
Malurile. Cu nişte beri pe masă, alături de amici, limbile ceasului se învârteau însă mai repede. Orele curgeau ca un pârâu
de munte. Spumoase, învolburate. Chiar aveai un motiv să
fii alături de ei. Pentru că urma să pleci. Mai exact, să emigrezi. De acum încolo urma să mai vii în ţară doar în vizite.
Dar, după o seară, o noapte şi nişte zori de zi la Montreal,
simţi că nu vei rămâne toată viaţa aici. Că va trebui să te întorci. Poate mai repede decât ţi-ai fi imaginat vreodată. Ceva
te face să vrei să revii în România. Să poţi înjura din nou mizeria, nesimţirea, manelele, politicienii hoţi, salariile mici şi
preţurile mari. Prietena, familia şi amicii. Alături de ei vei
putea trece peste toate astea. Îţi dai seama că îţi lipseşte timpul. Timpul pe care îl petreceai cu ei. Minutele, orele, zilele,
lunile, anii... La munte, la mare, la peşte, la grătare, la muncă,
la terasă, la orice... Trebuie însă să încerci să uiţi. Să pui deoparte totul. Să dai o şansă Canadei. Nu poate fi ură la prima
vedere. Ceva te trezeşte însă imediat. Nişte cuvinte mai tari
decât cafeaua din cana de jumătate de kilogram. Prietenul îţi
spune că s-a săturat. Că i-au ajuns doi ani petrecuţi printre
arţari. Că vrea să revină în ţară. Iei o hotărâre imediat. Stai o
lună şi te întorci. Transformi totul într-o excursie, într-o vacanţă. Apoi, înapoi la prietenă, la familie, la amici şi, asta-i
viaţa, la proştii şi la idioţii de care va trebui să te fereşti zi de
zi.

SORIN ION
opinii@accentmontreal.com

TREI NOI PUNCTE DE DISTRIBUŢIE

Montreal: POLUKRUS DELI, 1400 Sauvé O, Suite 1486, Plaza Sauvé - L’Acadie
Rive Sud : FRUITERIE 440, 3480, boul. Taschereau, Greenfield Park J4V 2H9
Laval : EUROPA PLUS, 4671 boul. Samson, Laval H7W 2H5

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

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

514-667-3920 şi info@accentmontreal.com
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Formula tinereţii fără bătrâneţe

ReFirme

NOUA REVOLUŢIE ÎN
FRUMUSEŢE

ReFirme, una dintre cele mai noi proceduri
cosmetice de întindere a pielii, are la bază
tehnologia ELŌS™, tehnologie care vă
ajută să vă recăpătaţi pielea întinsă, tonifiată şi fermă a tinereţii, fără durere sau
efecte secundare.
ReFirme este soluţia cea mai uşoară şi mai
convenabilă împotriva îmbătrânirii; spuneţi
„adio” ridurilor de pe gât, din jurul ochilor
sau buzelor. ReFirme stimulează secreţia
naturală de colagen, colagenul fiind substanţa direct răspunzătoare de fermitatea şi
calitatea pielii. ReFirme înseamnă, prin ur-

mare, riduri vizibil reduse. Spre deosebire
de tratamentul convenţional cu laser, ReFirme este o procedură rapidă şi nedureroasă. Un aspect care trebuie de
asemenea menţionat este faptul că ReFirme
este aprobată de FDA (Food and Drug Administration din SUA). The Rachel Ray
Show, Carnie Wilson la emisiunea Extra,
Star Magazine, precum şi alte publicaţii şi
show-uri de televiziune, au dedicat spaţii
speciale prezentării acestei tehnologii estetico-medicale. Cel mai bun exemplu că
ReFirme este într-adevăr o tehnologie de
încredere este soţia cunoscutului Dr. Phil,
Robin McGraw, care a acceptat să testeze
ReFirme în direct, în faţa a aproape un milion de telespectatori. Medicul dermatolog
Tess Mauricio, preşedinta Societăţii de Dermatologie Estetică din San Diego, a fost cea
care a executat demonstraţia. Alăturaţi-vă
şi dumneavoastră audienţei de peste un milion de telespectatori sub ochii cărora s-au
produs efectele spectaculoase ale ReFirme.
Vizitaţi www.milada.com unde puteţi găsi
videoclipul acestei demonstraţii.
Carnie Wilson - „experienţa mea
ReFirme”
După ce s-a confruntat cu serioase probleme de sănătate suferind o intervenţie
chirurgicală (bypass gastric), Carnie Wilson
- cântăreaţă, actriţă, scriitoare şi mamă - a
ales calea spre frumuseţe, apelând la ReFirme. Iată câteva citate din interviul acordat de Carnie Wilson revistei
Star
Magazine: „După ce am slăbit 150 de livre,
pielea mea nu arăta grozav; trebuia să fac

www.accentmontreal.com

ceva să-mi recapăt fermitatea pielii. Liposucţia nu era o opţiune deoarece nu mai
aveam grăsime sub piele. Aşa că am ales
ReFirme, care este eficient şi lipsit de
durere. Nu aveţi de ce să vă temeţi!” încheie
Carnie Wilson.
Edward Jackowski, expert în fitness, afirmă
că fluctuaţiile în greutate sunt unul dintre
factorii principali care duc la o piele
„lăsată”, lipsită de fermitate.
În acelaşi articol din revista Star Magazine,
dermatologul actriţei Carnie Wilson, Vince
Afsahi, afirmă că pentru a vedea rezultatele
ReFirme este nevoie doar de cinci şedinţe
a câte 45 de minute fiecare, la un interval
variind între două şi patru săptămâni. „În
timpul şedinţei simţiţi doar un fel de pişcă-

turi sau o uşoară presiune locală” spune
Vince Afsahi, care adaugă zâmbind: „foarte
multe vedete m-au asaltat deja.”

Cum funcţionează ReFirme?
ReFirme are la bază tehnologia ELŌS™,
tehnologie care combină puterea luminii cu
frecvenţe radio bipolare. Această combinaţie încălzeşte ţesutul, stimulând astfel secreţia de colagen. Colagenul este proteina
care menţine pielea întinsă şi netedă şi prin
urmare, ridurile sunt vizibil reduse.
Este potrivit ReFirme şi pentru mine?
Tehnologia ELŌS™ face din ReFirme o
procedură sigură şi eficientă pentru TOATE
tipurile de piele, siguranţa şi eficienţa find
conferite de precizia cu care căldura se concentrează asupra zonei tratate. Spre deosebire de tratamentele cu laser, care pot fi
dureroase şi de lungă durată, rezultatele ReFirme sunt rapide şi eficiente, fără urmă de
discomfort fizic.

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

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

ELŌS™

O PROCEDURĂ
REVOLUŢIONARĂ DE
ÎNTREŢINERE A PIELII

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

În ce constă unicitatea ELŌS™?
ELŌS™ este singura tehnologie care
foloseşte simultan puterea frecvenţelor
radio bipolare şi energia optică. Datorită
acestei combinaţii, ELŌS™ ajută la vindecarea vascularizărilor superficiale şi a leziunilor pigmentate de la suprafaţa epidermei.
Combinaţia dintre lumina delicată şi energia electrică “sparge” practic cheagul infim
de sânge din leziune şi stimulează producerea de colagen, al cărei efect final este
dispariţtia pigmentării şi revenirea circulaţiei sângelui la normal. Astfel, petele maronii de pe suprafaţa epidermei dispar (sau
devin mai puţin vizibile), pielea
recăpătându-şi aspectul tineresc.
Care sunt avantajele acestei tehnologii?
ELŌS™ este o nouă tehnologie care nu
presupune nici o intervenţie chirurgicală,
care nu deteriorează epiderma şi nu are

efecte secundare de tipul cicatricilor,
edemelor sau iritaţiilor. ELŌS™ este o
soluţie pentru îndepărtarea ridurilor şi
recăpătarea tinereţii pielii, atât în cazul femeilor cât şi al bărbaţilor. ELŌS™ este o
procedură absolut sigură şi lipsită de durere.
Singura senzaţie de discomfort ce poate
apărea ar fi o uşoară „gâdilătură” în primele
secunde ale tratamentului.
Care sunt rezultatele ELŌS™?
Rezultatele apar chiar după primul tratament. În următoarele două zile, pielea va
căpăta un aspect vizibil mai proaspăt, mai
neted şi mai întins. Pe parcursul următoarei
luni, pielea va începe să secrete colagen din
proprie iniţiativă, rezultatul fiind spectaculos: dispariţia - sau cel puţin estomparea
vizibilă - a ridurilor din jurul gurii şi
ochilor.
Unul dintre cele mai importante aspecte ale
tehnologiei ELŌS™ este acela că frecvenţa
tratamentelor nu este zilnică sau săptămânală; un tratament pe lună este sufficient.
După 3-4 şedinţe (3-4 luni), frecvenţa tratamentelor scade, fiind suficientă o singură
şedinţă de întreţinere la fiecare 6 luni.
Secretul tinereţii veşnice a fost descoperit
şi se numeşte ELŌS™. Veniţi şi convingeţivă singuri!

Putem aştepta rezultate încă de la
prima şedinţă de tratament ELŌS™?
DA. Primele efecte ale tratamentului pot
apărea după doar 4 zile. Totuşi, producţia
de colagen şi elastin stimulată de această
primă şedinţă durează aprozimativ 4-5 săptămâni. Pentru rezultate optime se recomandă o serie de 4-6 şedinţe, la interval de
5-6 săptămâni. În majoritatea cazurilor, o
îmbunătăţire la nivelul epidermei se poate
observa chiar în perioada dintre prima şi a
doua şedinţă. Această tehnologie, atât de
populară în SUA, a ajuns în sfârşit şi în
Canada. Este o tehnologie foarte scumpă,
de care puteţi beneficia numai în saloanele
luxoase de înfrumuseţare.
Salonul Milada vă oferă acum „maşina
timpului” - noua tehnologie de reîntinerire
ELŌS™ pentru ten, gât, decolteu şi mâini.
Vă promitem că nu veţi fi dezamăgiţi: vă
veţi recâştiga tinereţea!
Procedura de întinerire ELŌS™ este cu
adevărat revoluţionară!
4 3 4 9 C la r k
( c o l t c u Ma r i e A nne)
Mo n t r e a l
H2W 1X 2

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

514 943 4879
514 725 8275

www.milada.com

Sărbătoarea mutării
Quebec

5

Journée nationale du déménagement - ziua
naţională a mutării – este un fenomen social tipic
quebecos. Precum în celebra piesă compusă de
Robert Charlebois Déménager ou rester là ? (Să ne
mutăm sau să rămânem ?) în fiecare an, la 1 iulie
sau în perioada premergătoare Zilei naţionale a
Canadei, populaţia Quebecului este preocupată de
chestiunea mutării. Aproape un sfert de milion de
quebecoşi îşi împachetează viaţa, îşi iau cutiile în
braţe (statisticile arată că peste 70% nu fac apel la
servicii profesionale) şi-şi schimbă domiciliul.
SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Marele haos de la 1 iulie constitue un fel de versiune quebecoasă a mitului lui Sisif: o extenuantă activitate, mereu de luat de la început. Originea acestei
tradiţii specifice Quebecului datează din anii ‘70 şi este
datorată faptului că în Montreal şi în oraşele din centrul
provinciei locatarii sunt majoritari. În 1974, Parlamentul quebecos a modificat o dispoziţie veche de mai bine
de un secol din Codul Civil care fixa data de 1 mai ca

termen de expirare a contractelor de locaţie rezidenţială.
Astfel, se lăsa la latitudinea proprietarilor şi a chiriaşilor
convenirea asupra unui termen de expirare a acestor contracte. În mod excepţional, în anul când această nouă
lege a fost adoptată, a fost prevăzut ca toate contractele
de închiriere care se terminau pe 30 aprilie 1975 să fie
prelungite până pe 30 iunie 1975. Restul e istorie, căci
dintr-o dispoziţie temporară, de tranziţie, s-a creat un
nou obicei.
Desigur, având în vedere relaţia destul de disfuncţională a cuplului Madame Québec - Monsieur
Canada, s-a speculat că această măsură are un caracter
politic, banalizând voit Ziua Canadei. Este adevărat că
aici populaţia este mai indiferentă vizavi de 1 iulie, adevăratele party-uri având loc pe 24 iunie, de Ziua naţională a Quebecului. Însă legea care a favorizat instaurarea
sărbătorii mutatului a fost votată de un Parlement majoritar federalist iar motivaţia principală care a făcut că
acestă măsură să fie aşa de bine primită şi adoptată dincolo de anul de graţie 1975 este mai de grabă una de
ordin practic decât politic: schimbarea de dată evită
problemele transferului copiilor de la o instituţie de învăţământ la alta la numai câteva săptămâni de terminarea anului şcolar. Dar până şi acest lucru
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demonstrează felul în care quebecoşii văd apartenenţa
la Canada: ca pe o relaţie de afaceri, lipsită de emoţie, de
patriotism.
Pentru cei care sărbătoresc Ziua Canadei prin
munca împachetatului şi a despachetatului, bon déménagement, splendide aménagement!

simonapogonat@accentmontreal.com

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

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

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

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

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

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

PRO NOVI
IMMO
Cătălin DAN şi echipa

cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU

Eterna şi fascinanta Românie
Pe gaura cheii

6

Uniunea Europeană ne cere
banii înapoi

OCTAVIAN SECARĂ
Accent Montreal

,,Sex în pat cu părinţii”

Aşa se intitulează campania făcută
de Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) privind
lipsa acută de locuinţe pentru tineri. Afişul
erotic al acestei campanii a fost conceput de
un student francez şi a circulat şi în alte ţări
europene ca Franţa, Italia şi Belgia. Afişul
reprezintă doi tineri care fac sex în acelaşi
pat cu părinţii lor şi conţine următorul text:
,,La ce altceva să ne aşteptăm dacă nu se
construiesc mai multe locuinţe pentru
tineri?” Campania se va desfăşura în 14
centre universitare timp de şase luni iar
afişul va fi lipit de studenţi pe toate uşile
camerelor de la cămine pentru generarea
unui impact maxim.
În urma unei campanii similare, în
Franţa a fost alocat un fond special pentru a
suplini lipsa locuinţelor destinate tinerilor.
Să sperăm că şi în România vom avea o astfel de reacţie din partea celor în drept, dacă
nu vor fi plecaţi cumva prin concedii sau
dacă nu vor aştepta rezultatele alegerilor
pentru a pasa ,,pisica moartă” în curtea
celor care vor veni la putere.

Începând cu acest an, UE va demara cererea de restituire a banilor alocaţi
prin fondurile PHARE pentru proiectele
care nu s-au realizat. Prima tranşă cuprinde
18 astfel de proiecte refuzate. Totalul sumei
pe care UE o va cere înapoi României se
ridică la circa 23 de milioane de euro. Cele
18 proiecte refuzate de Uniunea Europeană
fac parte din programul PHARE pentru
anul 2002. Conform procedurilor în
vigoare, se poate cere returnarea totală sau
parţială a sumei alocate pentru orice proiect
nerealizat. Ceea mai mare sumă de rambursat este de 4,4 milioane de euro iar ceea mai
mică de 11,821 de euro.
Nu putem spune decât că cei responsabili de aceste proiecte sunt ori foarte
slabi, ori inconştienţi de au scăpat printre
degete aceste oportunităţi financiare. De
aceea încă suntem la nivelul investiţiilor la
care suntem, ne plângem într-una că nu
avem bani şi aşteptăm în continuu ca alţii
să vină să ne facă de toate.

Scandal în sânul Bisericii
Ortodoxe Române

Deschiderea faţă de greco-catolici
a doi dintre membrii marcanţi ai Bisericii
Ortodoxe române (BOR) - Mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinţia Sa Nicolae
Corneanu, care s-a împărtăşit la o biserică
greco-catolică şi Episcopul de Oradea,
Sofroniu Drincea, care a binecuvântat aghiasma alături de un preot greco-catolic crează mari dispute în sânul BOR: aripa
conservatoare consideră că cei doi prelaţi ar
trebui excluşi din rândurile preoţimii, pe
când aripa moderată este de părere că gesturile celor doi sunt un pas semnificativ
către unirea celor două biserici.
Rezultatul discuţiilor pe această
temă din cadrul Sinodului se va afla în luna

Adrian Enache

iulie. Până atunci, la Timişoara va avea loc
un miting de susţinere a Mitropolitului Banatului, deşi Patriarhia Română a lansat un
apel la calm şi înţelepciune. Greco-catolicii
din Cluj sunt revoltaţi de reacţia BOR,
Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla,
Florentin Crihălmeanu, făcând trimiteri la
versete biblice.
Oare unde să te mai duci ca să-ţi linişteşti sufletul, dacă şi acolo unde ar trebui să fie atâta calm şi linişte se iscă dispute
din te miri ce?

Posibilă reapariţie al ziarului
Scânteia !

Jurnalista Corina Drăgotescu este
noua proprietară a brandului Scânteia, după
o puternică dispută cu colosul media
elveţian Ringier. Elveţienii au cerut anul
trecut la OSIM ca brandul Scânteia să le
parvină fără a da nicio explicaţie pe piaţa
media, motivaţi fiind de teama că grupul
demisionar de la ziarul Adevărul, în frunte
cu Cristian Tudor Popescu, ar putea prelua
acest brand pentru a lansa un ziar de stânga.
Pentru a bloca acest lucru, ei au cerut ca
această marcă să le aparţină. Au pierdut însă
în faţa Corinei Drăgotescu care deţine şi
mărcile Cutezătorii, Albina, Urzica şi Licurici. La întrebarea: „Va reapărea ziarul
Scânteia?”, Corina Drăgotescu a spus că
deocamdată nu va utiliza această marcă
decât pentru produse de larg consum, ea
fiind actualmente în negocieri cu o firmă
producătoare de votcă. Drăgotescu a mai
declarat că, odată ce şi pe piaţa europeană
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se observă tendinţa de revigorare a vechilor
branduri, şi Scânteia va prinde pe piaţa autohtonă.
Cine mai poate spune că epoca comunistă nu a avut nimic bun?

Permis de conducere cu
şpagă

Se pare că peste 4000 de persoane
au obţinut permisul de conducere auto la
diferite categorii plătind poliţiştilor şpagă
între 700 şi 4,500 de euro. Filiera era condusă de Comisarul-şef Gheorghe Vlăsceanu
care a ajuns să racoleze clienţi nu numai din
judeţele apropiate ci chiar din Satu-Mare,
Bihor şi Cluj. Anchetatorii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) au identificat
mai multe persoane implicate în această
reţea. 17 persoane au fost reţinute cu mandate de arestare preventivă pentru 29 de
zile. Printre cei
Cristian Popescu
arestaţi se află 6
ofiţeri de poliţie
din cadrul Serviciului de Înmatriculări Argeş,
şeful
reţelei
Comisarul-şef
G.Vlăsceanu, adjunctul acestuia, Comisarul
V. Voinea, precum şi directori ai unor şcoli
de şoferi şi un preot. Printre VIP-urile care
au şi-au obţinut permisul de conducere prin
metode frauduloase se regăsesc Cristian
P o p e s c u
„Piedone” de la
Partidul Conservator (care într-o
singură zi a luat
toate categoriile),
precum şi cunoscutul
manelist
Vali Vijelie. Acum
urmează să vedem verdictul justiţiei, o altă
aripă înfloritoare a sistemului românesc.
octaviansecara@accentmontreal.com

Agent imobiliar afiliat

Cell: 514-261-9933

enacheadrian2000@yahoo.ca

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

Terenuri disponibile la Chertsey:

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

Anumite condiţii se aplică.
Sunaţi pentru informaţii.

accentmontreal.com

Cadouri oferite clienţilor, cumpărătorilor
sau vânzătorilor

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

Într-un Quebec plin de accente
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face diferenţa

Eveniment
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de Yves Saint Laurent

Love

Ce curioasă coincidenţă ca expozitia
itinerantă Love de Yves Saint Laurent
să ajungă la Montreal chiar pe când
artistul îşi sfârşea zilele într-un pat
parizian! „Dragostea” şi-a deschis
porţile în 29 mai şi-asteaptă în tăcere să
vă abateţi paşii în liniştea Muzeului de
Arte Frumoase din Montreal, pe rue
Sherbrooke. Puteţi prinde o ultimă lucire dintr-o întreagă lume recent disparută, care mai sclipeşte încă o data
înainte de a se retrage către istoria
modei. O călătorie în universul de speranţe, iluzii, păreri de rău vă aşteaptă
până pe 28 septembrie 2008.

CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

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

DIANA D
Accent Montreal

Un catalog cu texte explicative de
Hamish Bowles (corespondentul european
al US Vogue) şi Florence Muller (istoric de
modă), însoţit de fotografii realizate special
pentru expoziţie şi de detalii inedite e
disponibil la librăria muzeului pentru 50 de
dolari. Uimirea vine însă de la piesele expuse, cele mai spectaculoase rochii create
de YSL de-a lungul unei jumătăţi de secol,
cel mai intens negru, cea mai emoţionantă
dantelă, cel mai ameţitor violet. Toate sunt
acolo pe socluri înalte, gata să provoace
Rochia Mondrian

uimirea şi bucuria ochiului interior.
Yves Henri Donat Mathieu Saint
Laurent a fost un individ rezervat, o natură
enorm de timida şi nici nu s-ar fi exprimat
mai bine altfel decat prin culori, forme, texturi. Iar noi nici că speram să-i iasa mai bine
aceast dialog cu sufletul feminin. Femeile

premiatã

CLUB
100% OR

Rochia Braque

l-au însoţit credincioase până la sfârşit, un
şir lung de conversaţii niciodată terminate,
de la cele mai frumoase prietene şi muze
(Letitia Casta, Loulou de la Falaise, Catherine Deneuve) până la modestele admiratoare de aiurea. O recunoştinţă până spre
sfârşitul vieţii, când YSL nu mai putea vorbi
şi, reîntors în vârsta copilăriei, asculta în receptor poveştile mamei, acum o pariziancă
de 95 de ani.

Yves Saint Laurent rămâne în istoria costumului drept creatorul de modă care
a oferit femeii puterea... „ziua şi noaptea. A
deturnat codurile masculine în beneficiul femeii active, imprevizibile, contrariul unei
păpuşi publicitare, folclorice sau futuriste.
Şi a ştiut mai ales să amplifice toate frumuseţile laolaltă, toate culorile de piele,
toate etniile (este primul creator care a angajat un manechin de culoare) pentru că inspiraţia venea din sufletul său frumos. Azi
mai mult ca oricând creatorii de modă îi reexaminează
complexitatea
operei.”
(Nathalie Bondil, directoarea expoziţiei).
Adevarat e că până după Dior femeile nu
purtau pantaloni. Până în anii 60-70, rochia
trapez, costumele safari, sahariana, costumul-pantalon smoking nu existau. Nici coloritul şi poezia pe care numai un tip
îngrozitor de cultivat le poate aduce în
modă. Se cere o fantezie debordantă să traduci în straie mătăsoase spiritul lui Braque,
Mondrian şi Picasso. Se cere un talent excepţional să refaci moda dintre războaie. Se
cere echilibrul unei vieţi petrecute alături de
acelaşi partener, Pierre Berge, care îi
supravieţuieşte până într-o zi, când îl va
regăsi „sub palmierii marocani” ai Grădinii
Botanice din Marrakech, locul unde pentru
aceşti doi oameni se împlineşte dragostea.
1936-2008, Au revoir, Monsieur Saint
Laurent.
dianad@accentmontreal.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OZN-uri sau alte
8

Povesti adevarate
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Pe data de 9 decembrie 1974, un Il-18 D aparţinând
flotei Tarom şi operând pentru EgyptAir decolează de
la aeroportul din Jeddah (Arabia Saudită), cu destinaţia Cairo (Egipt). Imediat după decolare, YR-IMK
se pierde în noapte. Marea Roşie ascunde chieia enigmei care i-a învăluit pe cei nouă membrii ai echipajului, toţi români.
O tragedie neelucidată nici acum, după 34 de ani. Un
alt episod din misterele şi mai ales riscurile meseriei
de pilot.

T

NICK FURDI
Accent Montreal
oamna lui 1974. De urgenţă, câţiva piloţi comandanţi de IL-18 sunt chemaţi la Bucureşti de
la Kogălniceanu unde efectuau ultimele zboruri
charter cu turişti străini pe litoralul românesc.
Motivul? Trebuiau să fie „de acord” să se deplaseze la Cairo, în vederea executării unor curse cu
pelerini la Jeddah şi Medina pentru compania EgyptAir.
Totul trebuia pregătit cu minuţiozitate căci condiţiile de
zbor şi mai ales ale pasagerilor erau deosebite. Dacă în Europa Centrală temperaturile erau în general între +10,
maxim +20 de grade Celsius, la Jeddah se ajungea în timpul zilei la +38, uneori chiar la +45 de grade. La asemenea
căldură, motoarele tubo-jet cu elice nu prea puteau să
pornească fără să depăşească temperatura maximă admisă
de constructor, deci nu se putea decola. Însă pasagerii nu
prea contau. Aceştia aveau o cultură aviatică egală cu zero.
95% dintre ei erau nomazi şi nu ştiau decât că au muncit o
viaţă întreagă ca să poată ajunge măcar o singură dată la
mormântul sfânt religiei lor, ca să se poată ruga pentru
iertarea păcatelor.
Compania EgyptAir tocmai se confruntase cu o
catastrofă aeriană în care pierduse zece piloţi comandanţi,

catastrofă petrecută în timpul unui zbor de antrenament cu
un nou avion achiziţionat din URSS, Tupolev-154. De
aceea, pentru a face faţă solicitărilor de zbor către Mecca,
EgyptAir avea mare nevoie de o capacitate de transport suplimentară. Cei care aveau disponibilităţi în acel moment
erau Balcan Air (Bulgaria), LOT (Polonia) şi TAROM-ul,
care tocmai termina cursele sezonului estival la Marea Neagră. Ca o paranteză, trebuie spus că una din regulile clare

în aviaţia civilă era ca la trecerea de la sezonul de vară la
cel de iarnă fiecare pilot (comandant sau copilot) trebuia
să dea examene teoretice şi practice. Numai în cazul unui
rezultat pozitiv aceştia puteau continua să zboare fără restricţii. Examenele respective necesitau timp serios de
pregătire, mai ales că la acea vreme nu erau disponibile
simulatoarele de zbor. Astfel, trebuiau executate zboruri de
control în zbor, în care instructorii verificau capacităţile
unui pilot în diferite condiţii, inclusiv în cazul unor
aeroporturi cu climă dificilă (vezi Jeddah).
Aşa se face că la mijlocul lunii noiembrie
1974, cinci avioane IL-18 cu echipajele de rigoare
(zece + două de rezervă) s-au deplasat la Cairo sub emblema EgyptAir şi au început transportul pelerinilor
către aeroportul Jeddah din Arabia Saudită. Programul
era foarte exact şi foarte strâns: escala între decolări la
Cairo era de numai două ore, timp în care se făceau
controlul tehnic şi pregătirea pentru următoarea cursă.
Era un fel de carusel care trebuia să meargă perfect. Şi
aşa a şi mers până când INIMAGINABILUL s-a produs: un avion a dispărut în noapte, fără urmă,
după ce a decolat de la Jeddah.

echipajelor, respectiv a comandanţilor de aeronavă. Funcţie
de condiţiile reale meteo şi de încărcare a avioanelor, el dispunea componenţa echipajelor astfel încât să se asigure
deplina siguranţă a zborurilor, căci era în joc „onoarea”
companiei şi mai ales a României.
Aşa se face că în acea seară-noapte fatidică, trei
dintre cei „tineri” au decolat la interval de o oră de la aeroportul Cairo, fiecare cu câte
120 de pelerini la bord, cu destinaţia Jeddah. La început, totul
a decurs normal: au ajuns la
Jeddah şi s-au întâlnit pe aeroport, făcând diferite cumpărături personale şi glumind în
privinţa decolării spre Cairo.
Mereu apăreau întârzieri din
cauza cisternelor de petrol care
de multe ori rămâneau fără
combustibil datorită traficului
intens. Era ca şi cum ai da cu
zarul: cereai cisterna şi căpătai
un numar de ordine, niciodată
respectat, căci mereu se întâmpla ca avioane de la British Airways, Air Afrique, etc. care
aterizau după noi să fie alimentate cu petrol înaintea noastră...iar noi trebuia să aşteptăm.
În sfârşit, suntem gata,
pornim motoarele şi vedem că
numărul 2 devine numărul 1
pentru decolare. Comentarii pe
frecvenţa radio: „O să dai berea
la hotel că ajungi primul.” „Da,
da’ tu trebuie să dublezi că team luat.” „OK, suntem liberi
mâine, Jeane...”
Eu eram al doilea la
decolare. Mă uit şi văd cum
prietenul meu „de suferinţă”
rulează, se desprinde normal şi
începe să ia înălţime, timp în
care primesc la rândul meu comanda de aliniere pe pistă în
vederea decolării. Urmează o
pauză care mi se pare cam
lungă. Deodată, aud turnul de control chemând EgyptAir:
„If you read me, change on frequency...” (dacă mă auzi,
schimbă frecvenţa pe...). Linişte. Comentariu în cabină:
„Jean a uitat să schimbe frecvenţa, îl va costa altă bere.”
Linişte. Nimic pe frecvenţa respectivă. Se încearcă de mai
multe ori contactarea avionului care tocmai a decolat, dar
în zadar. Nimic. Linişte. Intru şi eu şi strig: „Jeane,
răspunde dacă mă auzi.” Schimb frecvenţa radio: „Jeane
răspunde!!! Ai probleme ???”
LINIŞTE. NIMIC.

...„Programul era
foarte exact şi
foarte strâns: escala între decolări
la Cairo era de
numai două ore,
timp în care se
făceau controlul
tehnic şi pregătirea
pentru următoarea
cursă. Era un fel de
carusel care trebuia
să meargă perfect.
Şi aşa a şi mers
până când
INIMAGINABILUL s-a produs:
un avion a dispărut
în noapte, fără
urmă, după ce a
decolat de la Jedda h.”

Să o luam încet şi să vedem cum au decurs lucrurile. Din cele 12 echipaje româneşti
(două erau de rezervă, aşa cum am mai amintit),
cinci comandanţi erau tineri, în jur de 30 de ani,
şi mai executaseră aceleaşi curse în două sesiuni
anterioare (1972-1973) pe poziţia de copilot.
Cunoşteau deci foarte bine detaliile de zbor şi
condiţiile climaterice particulare ale aeroporturilor. Cei cinci trecuseră între timp cu succes
prin furcile caudine ale procesului de calificare şi
certificare pentru funcţia de comandant de aeronavă. Împărţiseră şi bune şi rele, plânseseră de
multe ori împreună când unul sau altul nu obţinuse „foarte bine” la un control în zbor. Fără
acest calificativ nu se putea trece la treapta următoare, ba mai mult, trebuia reluat de la început
tot ciclul de examinare. Puteau să curgă astfel
câteva luni, timp în care apăreau comentariile colaterale – „am zis eu”, „ştiam eu”, etc. – care te
măcinau dar în acelaşi timp te îndârjeau şi te determinau să lupţi ca să demonstrezi că eşti BUN.
Cel mai tânăr avea numai 26 de ani şi a fost
nevoit să aştepte trei luni în plus pentru semnătura
directorului de zbor al companiei TAROM. Era considerat prea tânăr ca să fie comandant de aeronavă: „Dacă
face cine ştie ce năzbâtie cu avionul care are 120 de
pasageri la bord...” Însă acest „copil” demonstrase că este
mai mult decât matur în situaţii reale şi salvase de la catastrofă chiar pe ex-pilotul şef al companiei. Pentru ca activitatea să decurgă în cele mai bune condiţii, ca şef de
delegaţie a fost numit Comandantul de detaşament pentru
avioanele IL-18. El efectua planificarea curselor şi a

forţe necunoscute
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Povesti adevarate

După 5 minute primesc aprobarea de decolare.
Nu vreau să decolez. Cei din echipaj insistă:
„Căpitane, nu avem ce face. Oricum nu putem
să ajutăm cu nimic. Poate vedem ceva după
decolare.” Execut decolarea cu ochii în lacrimi.
Mă uit în stânga, în dreapta, în faţă. Marea
Roşie e neagră păcură, nicio lumină. „Jeane,
unde eşti ???”

C

ontrolorul de trafic înca strigă disperat după
zborul EgyptAir pierdut în noapte. Linişte...
Îmi spun poziţia şi controlorul îmi cere să raportez dacă observ ceva legat de aeronava
care se pare că a dispărut din trafic (la acea
dată nu exista supraveghere radar). Nimic....numai noaptea
neagră precum păcura.
Continuăm zborul din inerţie. Nimeni nu scoate un cuvânt.
Suntem ca nişte roboţi, executăm mecanic toate manevrele.
Un singur gând revine mereu şi îl gonim mereu: „Ăştia trebuia să fim noi. Noi
eram primii la decolare, ei au luat-o în
locul nostru!”
Aterizăm la
Cairo în timp, conform planificării. Ca
de obicei, mecanicul
ne întreabă la câte
minute distanţă este
următorul avion. Mă
bâlbâi şi spun că Jean
a dispărut, s-a spulberat. Nu mai vine.
„Hai căpitane, nu fă
mişto de mine.”
Apoi: „CEEEEE???
CUMMM????
Aoleu...nu se poate!!!
Poate l-au pus pe undeva, IL-18 nu face
figuri
d-astea.”
„Unde? După decolare e numai Marea Roşie, n-ai unde săl pui, n-am văzut nicio lumină. Numai negreală, mai negru
decât păcura.”
După nici opt ore au sosit la Cairo membrii

accentmontreal.com

comisiei pentru anchetă. A mai durat şase ore până când sau obţinut aprobările de la autorităţile saudite pentru membrii comisiei române. Am petrecut 16 ore pe aeroportul
Jeddah. Am văzut numai nişte fragmente de documente de navigaţie (din geanta de navigaţie a avionului) şi o uşă de la frigiderul de bord. Singurele
rămăşiţe recuperate din mare. În rest, NIMIC. Pentru
că avionul era proprietatea României socialiste nu sa putut face niciun fel de investigaţie. Socialismul şi
mai ales comunismul reprezentau a doua ameninţare
(după iudaism) a lumii islamice reprezentate de Arabia Saudită. Am fost arestat pentru 12 ore numai pentru că am semnat documentul de încărcare al
avionului cu un pix cu pastă roşie, fapt considerat o ofensă adusă Regatului saudit.
Este cumplit de greu să fii nevoit
să dai ochii cu rudele celor dispăruţi, ştiind
că ai petrecut împreună o parte însemnată a
vieţii, jucând tenis, volei, baschet, împărţind bune şi mai ales rele. Cum şi ce săi explici copilului care te ştie şi te întreabă:
„Unde e tati al meu ? Când vine din cursă,
ştiu eu că-mi aduce o surpriză.”
S-au făcut intervenţii guvernamentale, inclusiv la preşedintele SUA. Însă
rămăşiţele au fost descoperite la peste 2000
de metri sub nivelul mării iar costurile erau
imense. Statul român nu a dispus de asemenea sume pentru recuperare. După mai bine
de cinci ani, familiile celor dispăruţi au
primit nişte sume derizorii de la compania Tarom.
Nimic însă de la statul român pentru că nu s-a putut
face dovada decesului.
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o mică notă a unui pescar saudit care a spus că „deodată a
auzit un BOOM şi a văzut o flacără deasupra capului, iar
apoi nişte stele coborând în mare.” A zis că e un semn divin
şi nu a mai pescuit, crezând că o
să fie pedepsit de Profet.

...„Am petrecut
16 ore pe aeroportul Jeddah.
Am văzut numai
nişte fragmente
de documente de
navigaţie (din
geanta de navigaţie a avionului) şi o uşă de la
frigiderul de
bord. Singurele
rămăşiţe recuperate din mare. În
rest, NIMIC”...

La numai un an de zile de la tragicul eveniment,
suntem din nou acolo, în aceleaşi condiţii, dar de data
aceasta sub supraveghere radar şi, foarte important, pe timp
de zi. În mod special, ignor pentru trei minute dispoziţia de
a continua urcarea (luarea de înălţime). Înainte de a depăşi
ţărmul, de a trece pe deasupra plăjii spre Marea Roşie, observăm clar un aerodrom militar pe care se gasesc o
mulţime de avioane de
vânătoare F-15 şi care
are direcţia de aterizare
la aproximativ 90 de
grade faţă de direcţia
noastră
de
zbor. Apare un
mare semn de
întrebare: în
ţară, la Constanţa-Kogălniceanu, am
întâmpinat de
cel puţin trei
ori pericolul de
ciocnire
cu
vânători MIG21 pentru că ne
interferam cu
traficul militar
de la Borcea
(Feteşti) care,
la fel, avea direcţia de aterizare la aproximativ 90
de grade faţă de venirea noastră la aterizare sau
decolare. Oare în acea noapte fatidică nu cumva
băieţii noştri au fost loviţi instantaneu de un bolid
militar care venea la aterizare? Îmi aduc aminte de
Într-un Quebec plin de accente

Vineri 27 iunie 2008

Este una din marile
enigme ale aviaţiei româneşti
care nu va fi elucidată niciodată.
Dacă avionul ar fi avut
pasageri, poate s-ar fi insistat
pentru anchetarea catastrofei.
Din nefericire - sau fericire avionul se întorcea la Cairo fără
pasageri, căci abia începuse perioada de pelerinaj şi toţi se
duceau către Mecca. Şi astăzi,
după 34 de ani, încă îmi este
clară imaginea lui Jean, omul
plin de viaţă care întindea o
mână oricui îi solicita ajutorul.
Şi pe mine m-a ajutat ca să-mi
iau în primire prima mea
maşină, o Dacia-1300, doar cu
câteva luni înainte de marea
nenorocire.
După ani şi ani, când
am ajuns inspector de pilotaj al
Autorităţii Aeronautice Române
(la acea vreme Departamentul
Aviaţiei Civile) am încercat să
reiau şi să redeschid cazul dar
din nefericire era mult prea
târziu iar relaţiile internaţionale
ale României se înrăutăţiseră.
S-au făcut foarte multe speculaţii, cum
ar fi că un OZN ovoidal ar fi „înghiţit” avionul şi că de fapt
ei sunt bine merci undeva. Cei care au ceva experienţă în
aviaţie (15-20 ani de activitate) sunt sigur că au întâlnit
fenomene ciudate ce nu pot fi catalogate decât ca anormale
dar nu pot spune cu certitudine că este vorba de OZN-uri
sau interferenţe ale unei alte civilizaţii. Dar asta este altă
poveste.
nickfurdi@accentmontreal.com

În zbor dinspre aeroportul din Jeddah

face diferenţa

www.accentmontreal.com
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TRA NSI LVA NIA
DELI
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Tel: (450) 681-9551
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Produsele noastre sunt afumate natural!
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Tél. : 514 324-3811, poste 226
Sans frais : 1 866 324-3811
Cell. : 514 660-0817
Téléc. : 514 324-3314
gelu.baciu@agc.inalco.com

P7448G

6555, boulevard Métropolitain Est
Bureau 403
Saint-Léonard (Québec) H1P 3H3

As Canadian as...
Canada
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Acum aproape 30 de ani, This Country
in the Morning, o emisiune difuzată la
CBC Radio, a organizat un concurs
cerând publicului să completeze fraza
„As Canadian as…”, încercând o
parafrază a binecunoscutei „ As American as apple pie”. Completarea câştigătoare a fost „...possible, under the
circumstances.”

■ STEAGUL CANADIAN
Steagul canadian a fost adoptat în 1965.
Culorile roşu şi alb au fost declarate culorile oﬁciale ale Canadei în 1921 de către
George V. Suges7a pentru u7lizarea frunzei de arţar pe această combinaţie de culori aparţine lui George Stanley, profesor
la Royal Military College în Kingston (ON).

„As Canadian as possible, under the
circumstances”

„O cale ferată în căutarea unei ţări”

„Comme le XIXe siècle a été celui
des États-Unis, je crois que l'on peut affirmer que le XXe sera celui du Canada”
(aşa cum secolul XIX a aparţinut Statelor
Unite, cred că putem afirma că secolul XX
va fi cel al Canadei), spunea Wilfried Laurier, Prim-ministru canadian între 18961911. Replica a venit mai târziu sub forma
unui banc: am fi putut avea ce e mai bun din
ce e mai bun - tradiţii englezeşti, bucătărie
franceză şi tehnologie americană. Ne-am
ales însă cu tradiţii americane, bucătărie engleză şi tehnologie franceză.
Secolul XX nu a fost unul canadian dar atunci când Laurier a rostit aceste
cuvinte, Canada era o ţară fără industrie, cu
o populaţie puţin numeroasă. „O cale ferată
în căutarea unei ţări”, cum zicea Friedrich
Engels. De-a lungul secolului trecut calea
ferată şi-a găsit o ţară. Canada şi-a construit
o reputaţie de invidiat: mereu în fruntea
clasamentelor ONU privind calitatea vieţii

şi potenţialul economic şi printre primele
ţări OCDE privind venitul din PIB pe cap
de locuitor. Altfel, Canada ar putea fi
definită ca o naţiune postmodernă: multiculturală, bilingvă, o comunitate de indivizi
de culturi diferite care locuiesc împreună
fără o ideologie naţională unificatoare. O
multitudine de istorii, de anectode şi stiluri
care face ca atunci când spiritul canadian se
articulează, umorul şi în mod particular
satira să fie mereu prezente. Nu degeaba
Montrealul găzduieşte Juste pour rire, cel
mai mare festival de umor din lume şi
unicul muzeu de gen.
Spre o politică de întărire a identităţii
naţionale

În 2007, Primul-ministru conservator Stephen Harper a anunţat crearea,
pentru prima oară în istoria canadiană, a
unui portofoliu sub-ministerial cu denumirea Canadian Identity. Decizia lui
Harper semnalează intenţia Canadei de a
adopta o politică de întărire a identităţii
naţionale, similară celei din ţări precum
Franţa, Anglia, Australia. Crearea acestei
instituţii nu e întâmplătoare căci se încearcă
din ce în ce mai mult o consolidare a simbolurilor canadiene şi o ajustare a lor pentru a reflcta mai bine realitatea. Din ce în ce
mai multe voci cer schimbarea mottoului
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CANADA PE SCURT

Afişul oficial pentru Ziua Canadei 2008
Autor: Rémi Petipas, 13 ani

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

O trimitere la vecinătatea cu SUA,
o proclamare a modestiei, o aluzie la imensitatea teritoriului şi a durităţii climatului.
Dar mai ales o ilustrare a umorului canadian, căci acest aforism celebru a devenit o
glumă naţională care ironizează imposibilitatea de a defini o identitate canadiană uniformă. Nu puţini sunt cei care afirmă că
exact acest umor auto-ironic e emblema
Canadei...

Vineri 27 iunie 2008

„A mare usque ad mare” (de la o mare la
alta) pentru a integra, pe lângă coasta atlantică şi cea pacifică, şi Teritoriile de
Nord-Vest cu Oceanul Arctic. Desigur,
această chestiune a mottoului nu este una
vitală însă este semnul unei schimbări de
mentalitate care se operează în imaginarul
canadian: dinamicii est-vest pe care a fost
construită această ţară i se adaugă şi cea
nord-sud.
Joe a spus...

La întrebarea „ce înseamnă să fii
canadian?” majoritatea răspunde scurt: „nu
american”. Este tipic pentru „naţionalismul
canadian” să se definească în raport cu alţii,
cu Statele Unite în particular. Şi este tipic
ca acesta să se exprime neluându-se prea în
serios, ca de exemplu în reclama unei mărci
de bere. Dacă cineva vă întreabă ce
înseamnă să fii canadian îi puteţi răspunde,
în limba oficială pe care o preferaţi, că trăiţi
într-o ţară cu o suprafaţă imensă, a doua din
lume, ca aparţineţi naţiunii cu cea mai bună
echipă de hochei, că sunteţi locuitorul celei
mai bune părţi din Nord America. Şi da,
menţionaţi că citaţi din cuvintele unei
reclame la bere.
La mulţi ani, Canada!
simonapogonat@accentmontreal.com

■ O CANADA
„O Canada” a fost proclamat imnul
Canadei la 1 iulie 1980, la 100 de ani
după ce a fost cântat pentru prima oară
(24 iunie 1880). Muzica a fost compusă
de Calixa Lavallée, pe versurile - în limba
franceză - lui Sir Adolphe-Basile Routhier.
De-a lungul 7mpului au existat numeroase versiuni în engleză însă cea oﬁcială este bazată pe versurile lui Robert
Stanley Weir.

■ ORIGINEA NUMELUI CANADA
Numele Canada a fost u7lizat pentru
prima dată de Jacques Car7er în 1535.
Denumirea provine de la cuvîntul HuronIroquois Kanata. În momentul creării
Confederaţiei (1867) o serie de alte nume
au fost propuse: Borealia, Cabo7a,
Tuponia, Mesopelagia, Superior, Norland,
Hochelaga, Ursalia.
■ INTRAREA PROVINCIILOR ÎN CONFEDERAŢIE
Doar 4 provincii - Nova Sco7a, New
Brunswick, Ontario şi Quebec - au cons7tuit Confederaţia Canadiană la 1 iulie
1867. Au urmat Manitoba şi Teritoriile de
Nord-Vest în 1870, Bri7sh Columbia în
1871, Insula Prinţului Edward în 1873,
Yukon în 1898, Alberta şi Saskatchewan în
1905, Newfoundland în 1949 şi Nunavut
în 1999.
■PĂRINTELE CONFEDERAŢIEI
Sir John A. Macdonald, primul Prim-ministru al Canadei (1867-73 şi apoi 187891) este considerat „Părintele
Confederaţiei”. El este autorul a peste trei
sferturi din conţinutul documentului care
a creat Dominionul Canadei în 1867 Brish North America Act.
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Pe scurt

Stiinta si tehnica

CÂINI CARE DEPISTEAZĂ CANCERUL

Un nou studiu arată că prietenii noştri câinii pot depista cancerul doar
mirosind respiraţia unei
persoane. După doar
câteva săptămâni de antrenament, orice câine poate
să distingă cu acurateţe,
după mirosul respiraţiei, între un bolnav de cancer de
plămâni şi un subiect sănătos. Studiul a fost făcut de dr.
Michael McCulloch de la Pine Street Foundation şi
propune o metoda simplă de depistare a cancerului în
faze incipiente, îmbunătăţind astfel şansele de
supravieţuire a celor atinşi. Mai puţin obişnuită, această
metodă pare a fi eficace, procetanjul de detecţie în ceea
ce priveşte cancerul de sân şi de plămani fiind în proporţie de 88%-97%. Deşi detecţia olfactivă a cancerului
de către câini a fost ridiculizată timp de decenii, cercetări
anterioare au confirmat faptul că în urma unui anume
dresaj câinii au abilitatea de a depista cancerul de piele
prin simpla mirosire a acesteia. Cercetările doctorului
James Walker, director la Sensory Research Institute de
la Florida State University (Tallahassee), au demonstrat
că mirosul la câini poate fi de 10,000 până la 100,000 de
ori mai mare decât la oameni. Nasul acestui animal este
practic cea mai sofisticată maşină de mirosit de pe
pământ. Pe baza acestui studiu se speră construirea unui
„nas electronic” pentru ca în viitor toate cabinete medicale să poată beneficia de o tehnologie care să atingă
performanţele olfactive canine.

ŢÂNŢARI MODIFICAŢI GENETIC

Confruntaţi cu o bătălie aproape pierdută împotriva
malariei - care anual face aproximativ 3 milioane de victime - cercetătorii au recurs la alte metode decât cele
convenţionale. Nu de mult, într-un laborator britanic specialiştii în domeniu au reuşit să modifice genetic sute de
ţânţari cu speranţa de a stopa propagarea acestei boli.
După o serie de iniţiative eşuate, precum răspândirea de
insecticide, ONU a anunţat recent că va porni o campanie masivă de distribuire gratuită a plaselor antiţânţari
oriunde este nevoie, până în 2010. Însă mai mulţi savanţi, alături de Fundaţia Bill & Melinda Gates, cred că
ţânţarii mutanţi ar avea mai mult succes. Prin urmare,
fundaţia sus-amintită a decis investiţia a 38 de milioane
de dolari în perfecţionarea strategiilor genetice pentru a
opri propagarea febrei galbene şi a malariei prin intermediul ţânţarilor

TELEVIZOR 3-D

O premieră: firma
Hyundai oferă, deocamdată numai în
Japonia, primul televizor LCD care recepţionează programe
în 3-D. Televizorul are
46 de inch şi nu este de
loc ieftin: 3,960$ US. Programele 3-D pot fi văzute
numai cu ochelari speciali, incluşi în preţul televizorului.
Vizionate pe un ecran normal, aceste programe apar
dublate vertical însă ochelarii respectivi redau o vie
imagine tridimensională. Conform statisticilor, interesul
japonezilor pentru noul televizor este foarte mare însă
doar o parte din distribuitorii de cablu emit programe 3D şi numai de patru ori pe zi. Emisiunile respective includ doar câteva minute filmate în nordul insulei
Hokkaido, de la gradina zoologică şi câteva curse de motociclete. Samsung vinde deja televizoare cu proiecţie 3D în Statele Unite dar niciun program adpatat acestor
televizoare nu este încă difuzat în ţara vecină.
accentmontreal.com
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EXPLORAREA SPAŢIULUI

Odiseea marţiană Phoenix

Este confirmat: exită apă pe Marte! După 20 de zile de forări în solul
roşu marţian, sonda spaţială Pheonix a descoperit la numai 5 centrimetri
adâncime un strat alb care iniţial s-a crezut că este sare. După ce a fost expusă razelor solare suprafaţa albă a dispărut, îndreptăţind cercetătorii de la
NASA să afirme că este vorba de un strat de gheaţă. „Am găsit ceea ce căutam” a declarat Peter Smith, pricipalul investigator al misiunii Pheonix.
Aventura descoperii apei pe Marte a început din 2002, odată cu analizele fotografice făcute de sonda Odyssey care au arătat posibilitatea ca
zonele polarare ale planetei să conţină importate cantităţi de apă la numai un
metru de suprafaţă. Dacă Marte a fost vreodată vie, viaţa ar putea exista şi
astăzi în nişe izolate sub pământ: pe planeta noastră anumite bacterii au reuşit
să supravieţuiască în condiţii extreme, în jurul vulcanilor şi al reactoarelor nucleare. „De ce nu şi pe Marte?” se întreabă cu temei specialiştii în domeniu.
Prezenţa apei pe Marte va uşura viitoarele misiuni umane

NASA are în proiect ca, după ce va retrimite misiuni umane pe Lună în 2020, să stabilească o bază permanentă pe Planeta Roşie. Una dintre cele mai grele şi costisitoare etape ale acestui proiect este transportul apei pentru ca viitori colonişti
să poată supravieţui.
Speranţa este ca să se
poată extrage gheaţa
de sub pământ pentru
ca prin purificare
aceasta să devină
potabilă.
Astfel,
Marte
ar
putea
susţine viaţa, chiar
dacă aceasta a fost
absentă până acum.
SECURITATE AEROPORTUARĂ

„Dezbrăcaţi” la aeroport

O nouă tehnologie în domeniul securităţii aeroportuare va fi testată la Kelowna, British Columbia. Este
vorba de un nou scanner 3-D ce va dezbrăca virtual
pasagerii folosind unde magnetice terahertz. Acestea
ocupă o porţiune din spectru între undele infraroşii şi microundele şi sunt cunoscute sub numele de millimeter
waves sau mai
simplu, T-Ray.
Ceea ce se obţine
este o imagine
detaliata în 3-D a
corpului
persoanei scanate.
Sănătatea celor
supuşi unui astfel
de control nu este
în niciun fel afectată.
Camerele
de supraveghere
video folosind
tehnologia terahertz incorporează un detector de
16-pixeli de două
culori,
de
mărimea
unui
timbru poştal.
Acest sistem revoluţionar oferă imagini care pot arăta prezenţa armelor
fabricate din materiale nedetectabile prin metodele clasice de scanat. Astfel, se pot observa detalii chiar sub
pielea unui subiect, se poate distinge un cuţit ascuns în
Într-un Quebec plin de accente

spatele unui ziar, se pot detecta arme ceramice, explozive plastice, un pistol ascuns sub haine sau într-un
pantof. Toate acestea folosind camere de supraveghere
video care încap într-o servietă, nucleul aparatului fiind
de mărimea unui pachet de ţigări.
Ron McAdam, cel care testează această
tehnologie pentru Canadian Air Transport Security Authority, nu a neglijat aspectul respectării legislaţiei canadiene referitoare la protecţia vieţii private: „De îndată ce
se dovedeşte că pasagerul nu prezintă niciun pericol,
imaginile sunt imediat şterse din computer”, a precizat
acesta.
Scannerul
costă 200,000$ şi va
fi testat până în luna
ianuarie 2009 la
aeroportul
din
Kelowna, pentru ca
apoi
Transport
Canada să decidă
dacă va fi folosit şi
în restul ţării.
Aceasta
tehnologie este utilizată în majoritatea
aeroporturilor din
lume, însă aparatul
canadian este considerat o premieră
deoarece el integrează detectorul de
metale în tehnologia de scanat 3-D.
Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
face diferenţa

Stiati ca...?

Despre Canada
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■ Cea mai lungă coastă maritimă aparţinând unei ţări
este cea canadiană. Ea măsoară aproape 244,000 km
lungime.
■ Cea mai frumoasă plajă canadiană nu se află pe
coasta de vest, cum cei mai mulţi dintre noi am fi tentaţi să credem, ci în Manitoba. Ea se numeşte Grand
Beach şi este recunoscută ca una dintre cele mai frumoase 10 plăji nord americane.

■ Canada are un deşert: Okanagan Valley în Columbia Britanică. Acest deşert de aproximativ 25 de km
lungime face parte dintr-un sistem mai larg care trece
prin Statele Unite, ajungând până în deşertul mexican Sonoran. Okanagan Valley adăposteşte peste 100
de plante rare şi peste 300 de specii rare de nevertebrate.

■ Insula Spirit de pe lacul Maligne, aflată în Parcul
National Jasper (Alberta) este cea mai fotografiată
insulă din lume.
■ Când în Newfoundland şi Labrador se dă un avertisment de răcire eoliană, nu e de glumit: în cinci
minute sau chiar mai puţin, orice bucată de piele neprotejată de intemperiile meteo poate îngheţa.
■ Ottawa este a doua cea mai friguroasă capitală din
lume, după Ulan Bator din Mongolia.

■ Autostrada Trans-Canada este cea mai lungă din
lume. Are 8,000 km.

■ Nu există nicio fabrică de autoturisme made in
Canada. Maşinile produse în Canada sunt fabricate

de companii străine, americane şi japoneze de cele
mai multe ori. Primele maşini de producţie canadiană au apărut între 1900-1920 iar prima companie
canadiană a fost fondată de Milton şi Nelson Good în
1902 în Kitchner.

■ Canada este cel mai mare producător din lume de
ice wine. Această industrie este localizată în principal în Columbia Britanică, în Okanagan Valley, şi
în Peninsula Niagara din Ontario. Pillitteri Estates
Winery şi Inniskillin sunt cei mai importanţi producători.

■ În Saskatchewan populaţia bovină este mai mare
decât cea umană.
■ Newfoundland este singurul loc din America de
Nord direct atacat de forţele germane în timpul celui
de-al Doilea Război Mondial.
■ Personajul Superman a fost creat de un canadian,
Joe Shuster, născut în Toronto în 1914.

■ Mănuşa de baseball a fost inventată în Canada în
1883.
■ Masca de gaze este tot o invenţie canadiană. A fost
creată de Cluny McPherson în Primul Război Mondial după ce în 1915 acesta a fost martorul ororilor
pe care gazele toxice le pot produce.

■ Canadienii fac anual peste 3 milioane de excursii
în Europa. Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia şi
Olanda sunt în topul destinaţiilor favorizate de canadienii care călătoresc peste hotare.
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Me Éva DARAGHI
Notar şi consilier juridic

(514) 402-5327
eva.daraghi@notarius.net
Servicii juridice în limba franceză, engleză, română şi
maghiară.
Disponibilitate pentru deplasări la domiciliul dvs.
Birou în Longueuil şi Laval.

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

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

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

LOPES

Cele 7 minuni ale Canadei Despre Quebec

Da, există un astfel de clasament. Cele 7 minuni ale Canadei au fost stabilite în funcţie de „canadienitatea” lor, de unicitatea şi originalitatea afişată,
de splendoarea creaţiei naturii sau a omului, de capacitatea de a inspira şi de voturile populaţiei. Peste
25,000 de nominalizări şi peste 1 milion de voturi au
fost înregistrate. Juriul competiţiei lansate anul trecut de The National (CBC Television) şi Sounds Like
Canada (CBC Radio One) a stabilit, fără o ordine
anume, următoarele 7 minuni ale Canadei:

■ CANOEA
Cu un design foarte economic,
neschimbat în mai bine de 400
de ani, canoea reprezintă unul
din cele mai eficace moduri de
transport, în armonie cu mediul
înconjurător. Ea a constituit o
componentă vitală a explorării
spaţiului canadian şi a comerţului cu blănuri. Un simbol
care evocă explorarea, solitudinea, dezvoltarea.
■ CASCADA NIAGARA
O majestuasă creaţie a naturii
în vârstă de 12,000 de ani,
Cascada Niagara reprezintă un
punct esenţial al peisajului şi
culturii candiene.

■ PIER 21, HALIFAX
Ellis Island în variantă canadiană, instrinsec legat

de identitatea multiculturală canadiană. Din anii ’20
şi până la începutul deceniul 7, Pier 21 a fost poarta
de intrare a peste 1 milion de imigranţi, refugiaţi,
evacuaţi de război sau soldaţi.

■ MUNŢII STÂNCOŞI
Deşi Stâncoşii coboară din nordul BC până în New
Mexico, partea canadiană a lanţului are o trăsătură
aparte, datorată acţiunii gheţarilor: vârfuri ascuţite
separate de văi largi, în formă de U. În USA, munţii
cu acelaşi nume au forme mai rotunjite.

■ IGLUUL
Ce poate fi mai canadian
decât o construcţie din zăpadă?
■ VECHIUL QUEBEC
În 1985, districtul istoric al
oraşului Quebec a fost declarat
World Heritage Site de către
UNESCO. Fondat la începutul
secolului XVII de exploratorul
francez Samuel de Champlain,
la vielle capitale îşi celebrează
anul acesta cei 400 de ani.

■ CERUL ALBASTRU AL
PREERIILOR
Pe lista minunilor canadiene
pentru renumita-i culoare şi vastitate. The Big Sky
este ceea ce îi face pe canadieni să privească mereu
în sus.

■ Quebecul are peste un milion de lacuri şi deţine peste 3% din rezervele de apă dulce ale planetei.

■ Pădurile Quebecului acoperă mai mult de 750,000 km2, aproximativ suprafaţa combinată a Suediei şi Norvegiei. Aceasta reprezintă
20% din pădurile canadiene şi 3% din cele ale lumii.
■ Kebec este un cuvânt algonquin care înseamnă „acolo unde râul se
îngustează”.

■ Château Frontenac, construit în 1893 de Canadian Pacific Railway
Company, este cel mai fotografiat hotel din lume. În prezent este
deţinut de Fairmont Hotel Group.

■ Cel mai vechi spital din America de Nord este Hôtel-Dieu din
oraşul Quebec.
■ Cel mai vechi ziar din America de Nord este Quebec ChronicleTelegraph. A fost fondat în 1764.

■ Cea mai îngustă casă din America de Nord se află tot în oraşul Quebec. Casa este localizată pe strada Donnaconna şi are numai 3,7 m
lungime.

■ În regiunea Baie-James se află LG2, cea mai mare centrală hidroelectrică subterană din lume.
■ Cel mai înalt turn înclinat din lume se află la Montreal. Este vorba
de Turnul Stadionului Olimpic.
■ Când metroul montrealez a fost construit, pământul dezgropat a
fost folosit pentru mărirea insulei Sainte-Hélène şi crearea insulei
Notre-Dame pentru Expo ’67.
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Fapt divers

Căsătorii în interes de serviciu Elev în clasa I-a la 71 de ani
Se întâmplă în Iran: angajaţii celibatari ai unei
firme de stat sunt somaţi să se căsătorească până pe 21
septembrie. În cazul în care nu satisfac această cerinţă
până la data menţionată, li se va desface contractul de
muncă. Cotidianul iranian Etemad informează că este
vorba de o întreprindere situată în zona economică Pars,
care grupează instalaţiile petrochimice din golf. În zona
respectivă toţi angajaţii trebuie să fie căsătoriţi, îndeplinind astfel o importantă datorie morală şi religioasă.
Lucrătorii din această zonă, situată între golf şi un lanţ
muntos, cu un climat umed şi foarte cald, sunt de obicei
tineri care lucrează pe perioade relativ scurte pentru salarii
mari şi care mai apoi îşi iau familiile şi pleacă în centrul
ţării.

Barack Obama păpuşă

Producătorul german Puppenklinik a produs în
serie limitată o păpuşă copie a celebrului candidat la
preşedinţia SUA, Barack Obama. Păpuşa costă 219$, producătorul recunoscând că ar fi putut semăna mai bine cu
politicianul dar şi că o copie fidelă ar fi costat de 4-5 ori
mai mult. Deşi asemănarea cu senatorul de Illinois nu e
prea puternică, în numai câteva ore de la lansare, peste 50
de persoane au fost interesate să o achiziţioneze.
Menţionăm faptul că aceeaşi firmă a confecţionat
păpuşi care-i reprezentau pe Dalai Lama şi pe Papa Benedict XVI.

Gheorghe Lazăr are 71 de ani şi a fost condamnat
la 20 de ani de închisoare fiindcă a ucis două femei. Aflat
la penitenciarul din Botoşani, Gheorghe a început să
studieze abecedarul, deoarece, aşa cum declară el, părinţii
nu l-au putut da la şcoală, familia fiind numeroasă, zece
copii, iar posibilităţile de-ai întreţine, minime. Iată totuşi
că moş Gheorghe s-a ambiţionat şi a învăţat să scrie, el
terminând cu succes clasa I-a organizată în cadrul penitenciarului. Deşi spera să fie eliberat mai repede pentru
bună purtare, dorinţa nu i s-a îndeplinit. În schimb, moş
Gheor-ghe este mulţumit că a învăţat să se semneze.
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Rolling Stones după un loc 4 anul trecut, acum dispare
total din clasament iar starul Tom Cruise se află în cădere
liberă, de pe locul 7 în 2007 pe locul 31 în 2008. Iată
clasamentul primilor 10 :
1. Oprah Winfrey - 275 milioane
2. Tiger Woods - 115 milioane
3. Angelina Jolie - 14 milioane

Şocant!!!

Medicii chinezi au rămas şocaţi la naşterea unui
băieţel din regiunea
Tianjin care a venit pe
lume cu o malformaţie
foarte rară: un al
doilea penis, pe spate.
Părinţii acestuia şi-au
dat acordul imediat
pentru a fi operat. Intervenţia chirurgicală
s-a efectuat când
copilul avea doar 14
zile şi a durat 3 ore, finalizându-se cu succes. Acum bebeluşul
este în stare bună de
sănătate şi totul este
normal. Potrivit publicaţiei The Sun această malformaţie extrem de rară care ar
uimi pe orice părinte se numeşte „fetus in fetu”, cazul constituind o premieră la spitalul din Tianjin.

Cele mai influente vedete

Renumita revistă Forbes a publicat binecunoscuta sa statistică a celor mai influente vedete din lume la ora actuală.
La efectuarea acestui clasament, Forbes a ţinut cont nu
numai de veniturile acestora ci şi de apariţia lor în presă,
Internet şi viaţa socială. Datorită acestor punctaje, în
cadrul clasamentului au avut loc schimbări surpriză. Astfel, Madonna a trecut de pe locul 3 pe 21, celebra trupă

4. Beyonce Knowles - 80 milioane
5. David Beckham -50 milioane
6. Johnny Depp - 72 milioane
7. Jaz-Z - 82 milioane
8. The Police - 115 milioane
9. J.K.Rawling - 300 milioane
10. Brad Pitt - 20 milioane

Femeia care levitează

În SUA, o femeie care susţine că este posedată,
a levitat circa 30 de minute la 15 cm de sol în faţa unei
audienţe alcătuite din clerici şi psihiatri. În acelaşi timp, ea
a demonstrat că are şi alte puteri paranormale: psihokinezia şi vorbirea curentă în limbi străine pe care nu
avea cum să le cunoască. În timpul demonstraţiei, ea a
tachinat şi înjurat preoţii din jur precum şi obiectele de
cult utilizate de aceştia, vorbind cu o voce mai mult bărbătească decât femeiască. În stare de inconştienţă a divulgat celor prezenţi lucruri pe care nu avea cum să le
cunoască: bolile, personalitatea şi componenţa familiilor
lor. Femeia, identificată doar cu numele de Julia, era implicată în activităţile unor grupuri sataniste, precizează
World Net Daily. Pe lângă faptul că a levitat, cei prezenţi
au putut observa şi faptul că obiectele din cameră se mişcau singure fără a fi atinse de cineva.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

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

www.wawelpatisserie.com

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

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

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

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

face diferenţa

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

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

Utile

De la contabil adunate
şi la contribuabili date
15

Continuăm în numărul de
astăzi seria de răspunsuri la întrebările adresate de cititorii noştri.

Î : Care sunt consecinţele fiscale în
momentul trecerii de la statutul de
lucrător autonom la cel de firmă incorporată? Există posibilităţi legale
de diminuare a impactului fiscal?
R : Trecerea de la statutul de lucrător autonom la cel de firmă incorporată presupune o planificare
judicioasă. Legea prevede că în momentul închiderii întreprinderii individuale, toate bunurile acesteia
trebuie vândute „prezumtiv”, la valoarea de piaţă existentă în momentul închiderii. Acest lucru implică
un venit suplimentar pentru contribuabil şi o rambursare de taxe,
dacă persoana a fost înscrisă la
TPS/TVQ. Pentru a evita plata unui
impozit suplimentar creat de această
vânzare prezumtivă, există strategii
legale de evitare a impozitului. Contabilul dumneavoastră este în măsură să vă informeze în legatură cu
demersurile şi formularele necesare
pentru completarea acestei operaţii.
Î : Există posibilitatea de a împrumuta bani din compania mea incorporată pentru cumpărarea unei
case utilizate în folosul propriu sau
al unei maşini în folos propriu şi de
afacere?
R : Dacă sunteţi salariat al propriei
dumneavoastră companii, puteţi
beneficia de acest împrumut, cu
condiţia respectării următoarelor aspecte: trebuie să fiţi un angajat activ
al companiei iar împrumutul trebuie
să fie rambursat într-un timp rezonabil.

Î : Am o companie şi as vrea să o
transfer unuia dintre copii. Există
posibilitatea de a evita un câştig în
capital în momentul transferului de
acţiuni?

R : Da. Tehnica se numeşte „îngheţ
succesoral”. Acesta limitează impozitarea câştigului în capital în
momentul transferului. Implicaţiile
unui îngheţ succesoral sunt: valoarea adăugată se acumulează în
mâinile succesorilor (ei fiind cei
care se vor impoza eventual); puteţi
conserva controlul societăţii; în
cazul decesului dumneavoastră,
moştenitorii pot prelua mai uşor
controlul companiei; limitarea valorii acţiunilor în momentul decesului va diminua cheltuiala fiscală şi
va mări lichidităţile disponibile pentru moştenitori. Este importantă
consultarea unui specialist deoarece
efectele acestei operaţiuni se răsfrâng, după cum vedeţi, nu numai
asupra dumneavoastră ci şi asupra
companiei transferate.

Î : În vederea planificării fiscale
pentru anul 2008, care dintre venituri este mai rentabil: cel de dividende sau cel de interes?
R : Venitul de dividende are un procentaj combinat de impozitare, federal şi provincial, de 36 %, în timp
ce venitul de interes are un procentaj combinat de 48 %.
Î : Am o companie incorporată şi aş
dori s-o lichidez. Puteţi să-mi
spuneţi care sunt consecinţele fiscale?
R : Pentru companie, consecinţele
sunt următoarele: distribuţia prezumată a tuturor bunurilor existente în
companie la valoarea de piaţă a
acestora în momentul lichidării;
plata datoriilor şi a impozitelor; dividende prezumate de lichidare vărsate de companie la acţionari (care
sunt calculate comparând valoarea
de piaţă a bunurilor cu capitalul vărsat al acţiunilor companiei).
Pentru acţionar, consecintele sunt:
achiziţionarea bunurilor companiei
la valoarea de piaţă; dispoziţia
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AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

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

prezumată a acţiunilor companiei,
care se poate solda cu un câştig sau
cu o pierdere în capital.

Î : Sunt dentist şi aş dori să ştiu
dacă legea permite să mă incorporez, ţinând cont că am o profesie
liberală.
R : Da, începând cu anul 2001,
legea permite celor cu profesiuni
liberale - contabili, dentişti, avocaţi,
notari - să îşi exercite activităţile
profesionale în cadrul unei companii incorporate. Avantajele incorporării pentru aceste categorii sunt:
economiile fiscale; posibilitatea de
a profita de exemptiunea de 750,
000$ cu ocazia dispoziţiei acţiunilor, (dacă acestea pot fi clasificate
ca acţiuni admisibile de mici companii) (AAPE); posibilitatea alegerii
unui exerciţiu financiar care nu se
închide la 31 decembrie; responsabilitatea profesională a unui asociat-acţionar limitată la greşelile
profesionale proprii, spre deosebire
de societatea de persoane în care
responsabilitatea este comună cu a
celorlalţi asociaţi; posibilitatea
fracţionării venitului atunci când ordinele profesionale permit acceptarea ca acţionari a unor
persoane în afara profesiei. O excepţie la această regulă o constituie
societăţile în care medicii se asociază cu farmaciştii, legea interzicând
acest lucru.

SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

Consultant în imigraţie, diplomat,
acreditat de Ordinul Societatea
Canadiană a Consultanţelor în
imigraţie, traducător agreat
Tel: (514) 722-0126, Fax: (514) 723-4222;
Cell: (514) 248-9598
email: mediator@videotron.ca
www.mediatorcanada.com

George Rusu

7632, 15 Avenue, Montreal

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

situat pe C te-des-Neiges

Griluri portugheze

L-M
J-V
S

Orar

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

preparate pe cãrbuni de lemn

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

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Reggae Fest

A 5-a ediţie

Pentru al cincilea an consecutiv,
Reggae Fest va acapara Vechiul Port din
Montreal în zilele de 11, 12 şi 13 iulie. Trei
zile de spectacole neîntrerupte, cu concerte
gratuite în fiecare zi între orele 11:00 şi
18:00 şi cu cele mai hot vedete ale genului.
Pentru a marca acest al cincilea an
de existenţă, ediţia 2008 a festivalul include
şi concerte în săli, la House of Reggae, Pub
St Ciboire, Alize Show Bar şi EB RestoBar, toate în Quartier-Latin (St Denis şi
străzile alăturate). Artişti ca Wes'li,
Shadrock şi Mello G precum şi adevăraţi
eroi ai genului ca Tinga Stewart şi Little
John din Jamaica sau Crystal Axe din Germania se vor dezlănţui pe scenele din
Cartierul Latin şi la EB Resto-Bar lângă
metroul Vendôme. Concertele în săli vor
avea loc atât în zilele premergătoare spectacolelor în aer liber cât şi pe durata aces-

Steel Pulse

tora, între 8 şi 13 iulie.
Cap de afiş al festivalului de pe
cheiul Vechiului Port va fi legendara trupă
Steel Pulse, în concert duminică, 13 iulie.
Binecuoscuţi pentru rădăcinile lor reggae,
Steel Pulse se bucură, de mai multe decenii
deja, de un succes internaţional neîntrerupt,
militând împotriva injustiţie, pentru edu-

Lifestyle

carea maselor şi promovarea unor mesaje
pozitive şi generoase. Alţi artişti vedete care
vor participa la Reggae Fest 2008 sunt Junior Kelly, Warrior King, Midnite, Mikey
Dangerous, Iley Dread feat. Rochelle, Jah
Cutta, Mello G şi Irie Love. De asemenea,
această a 5-a aniversare marcheză returul
familiei regale a genului, Morgan Heritage.
Fondat în 1982 de copiii veteranului Denroy Morgan, Morgan Heritage a devenit
unul din cele mai influente grupuri reggae
contemporane. Recent, ei au lansat al zecelea album din carieră, intitulat Mission in
Progress.
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Morgan Heritage

Programul Reggae Fest 2008

Vineri 11 iulie
SCENA LOTO-QUEBEC
De la 12:00 la 18 :00 - GRATIS
Riddium SoulJah & TNT
Express
Soul Sense
Blood of Zion
DJ Foot
SCENA PRINCIPALĂ
De la 17:00 la 23:00 - 30$
Examin Sound Crew
Empire Isis
I-Trinity (CA, USA)
Inword Band
Midnite Band
Sâmbătă 12 iulie
SCENA LOTO-QUEBEC
De la 12:00 la 18:00 GRATIS
DJ Iceman – LJX
(Toronto)
Lorraine Reid (Toronto)
Jah Beng (Toronto)

Killawatt Band
SCENA PRINCIPALĂ
De la 17:00 la 23:00 - 30$
Earthquake Sound Crew
Mello G
Mikey Dangerous
Warrior King
Morgan Heritage (feat. Laza & Irie Love)

Duminică 13 iulie
SCENA LOTO-QUEBEC
De la 12:00 la 18:00 - GRATIS
DJ James Bond
Kickback Prod: (Kushna, Sleepy, Brimmie,
Eric)
Uprising ft. Auresia
West’Li Band
JoJoe & Crowded Bus Band
SCENA PRINCIPALĂ
De la 17:00 la 23:00 - 40$
Little Thunder Sound Crew
Iley Dread and Rochelle
Jah Cutta
Junior Kelly
Steel Pulse

SPECTACOLE ÎN CARTIERUL LATIN
Marţi 8 iulie @ 9
Jam Session - 5$ la House of Reggae,
1693a St-Denis
Miercuri 9 iulie @ 9
Intensyfyah - 5$ la House of Reggae, 1693a
St-Denis
Wes’Li - 5$, Alize Showbar, 900 Ontario E

Joi 10 iulie @ 10
Weybourne Project - 10$ la House of Reg-

gae, 1693a St-Denis
Riddim Souljah - 10$ $ la Alize Showbar,
900 Ontario E
Blood of Zion - GRATIS la Pub St-Ciboire,
1693 St-Denis

Vineri 11 iulie @ 10
Mello G - GRATIS - Pub St-Ciboire, 1693
St-Denis
Tinga Srewart - 15$/20$ @ 11:30 - House
of Reggae, 1693a St-Denis
Little John - 20$ - EB Club Lounge, 5345
Maisonneuve

Sâmbătă 12 iulie @ 10
The Idlers - GRATIS - Pub St-Ciboire,
1693 St-Denis
Surpriză, ora 11:45 - 20$ - EB Club
Lounge, 5345 Maisonneuve
Crystal Axe ft. Asliah -15$/20$ - House of
Reggae, 1693a St-Denis

Duminică 13 iulie @ 11:30
Shadrock - 10$ - House of Reggae, 1693a
St-Denis
Biletele sunt disponibile la House of Reggae sau pe reţeaua Ticketpro.ca.

Excursie la Niagara şi Toronto 5 şi 6 iulie 2008

Picnic la biserica Buna Vestire 29 iunie 2008

Preţul :139$ de persoană

Ziua Canadei la Val-David 1 iulie 2008

Autocar de lux
Şofer profesionist
Motel

începând cu ora 12: 30
Cu participarea trupei Krypton
Invitat: Trupa Krypton

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

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

De vorbă cu Krypton
Showb iz
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ACCENT Montreal: Trupa Krypton se află pentru
prima oară în Canada ?
Eugen Mihăescu: Trupa Krypton se află pentru
prima oară în Canada. Acesta este primul turneu
peste ocean al grupului bucureştean în componenţa :
Eugen Mihăescu - chitară solo, Tony Şeicărescu vocal, Cătălin Fotin - chitară bass, Cătălin
Puttingher - tobe.

AM: Care a fost prima impresie în momentul în care
ai ieşit pe teritoriul canadian ?
EM: Prima impresie a trupei reprezintă un motto de
la sosirea pe plaiurile canadiene: Ca acasă! Cântăm
pentru diaspora română, iar muzică noastră este
podul ce ne leagă peste miile de kilometri, este
medicamentul nostru forte.

28 iunie 2008.
AM: Ce stil are noul album Mă prefac in ploi ?
EM: Acelaşi pe care cunoscătorul, fan-ul, îl ştie
vizavi de brandul Krypton, un album ce aduce un
sound nou şi o voce de primă-elită: Tony Şeicărescu
(ex-Direcţia 5).
AM: Ce surprize ne pregăteşte Krypton în continuare?
EM: Sperăm plăcute pentru toata lumea!

AM: Ce vrei să le transmiți românilor din Canada?
EM: Să îi ajute Dumnezeu, că bogăţie au din plin cu
două ţări şi suflet plin!
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Dr. CLAUDIA BURACU COCÎRLAN
DMD
CHIRURGIEN DENTISTE
DENTAL SURGEON

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

AM: Ai avut ocazia sa cunoşti românii-canadieni?
Ce impresie ţi-au făcut ?
EM: Am avut ocazia să cunoaştem români-canadieni şi putem spune că numitorul lor comun de la expresie şi gesturi până la „amintirile din copilărie”,
vorbite la un pahar de scotch (unde eşti palincă
dragă?) duc toate spre dorul de ţară! Fără a fi îndoctrinaţi cu un fals patriotism , le-am simţit emoţia vibrând în glas şi uite aşa, ne-am mai adăugat ceva
prieteni şi aici, departe de ţară.
AM: Este prima oară când Krypton concertează la
Miss Diaspora ?
EM: Este prima oară când Krypton concertează la
Miss Diaspora şi ne onorează acest eveniment, pentru că reprezentăm într-un fel ţara de sorginte, locul
de unde venim. Aşteptăm cu drag şi interes întâlnirea cu publicul din Montreal şi cu reprezentantele
sexului frumos, la Miss Diaspora Canada, sâmbătă

Interviu realizat de CRISTIAN BUCUR
cristi@accentmontreal.com

MAGAZINUL
BUCURESTI

CEL MAI MARE MAGAZIN DE
PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN

• PESTE 100 DE PRODUSE SOSITE

ACUM DIN ROMÂNIA: ceaiuri Plafar, compoturi, gemuri, siropuri, miere
de salcâm, produse din marca Bunica,
margarinã, sucuri Fanta, apã mineralã
Borsec, Perla Harghitei etc.

• PESTE 25 DE FELURI de salate,
ciorbe si mâncãruri pregãtite în
bucãtãria noastrã murãturi de casã,
varzã acrã, bors de tãrârte si leustean

AMERICA
• peste 3000 de produse diferite •

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

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

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

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

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

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

Tinere talente la Euro 2008
Sport
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Am ales 3 tinere talente de la Euro, care mi-au încântat ochiul prin prestaţiile de până acum. Nu e vorba
de jucători consacraţi, ci de talente a căror evoluţie
merită de urmărit, chiar şi după terminarea turneului.
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în poarta Italiei şi altul contra Franţei, demonstrând calităţi
impresionanate de maracator. Are toate şansele să devină o
adevărată stea la Real Madrid.

Ultima stea în devenire este rusul Roman
Pavlyuchenko, nr. 19 în echipa lui Guus Hiddink, vârf de
atac atât la naţională, cât şi le echipa de club Spartak
Moscova. Deşi are 27 de ani şi 21 de selecţii la naţională,
se pare că Euro 2008 este adevăratul moment de glorie al
lui Pavlyuchenko, un atacant foarte bătăios, tehnic şi cu un
excelent simţ al porţii. Este autorul a 3 goluri până la faza
semifinalelor, două dintre ele de mare importanţă: cel cu
Suedia şi respectiv cu Olanda. În preliminarii, a devenit
faimos pentru cele 2 goluri care au adus victoria împotriva
Angliei, 2-1 la Moscova. Celtic Glasgow a pus deja ochii
pe Roman şi vrea să-l transfere în Scoţia, dar se pare că vârful Rusiei va fi un jucător foarte scump după Euro.

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

Primul este mijlocaşul spaniol David Silva,
numărul 21 în echipa naţională, care are numai 22 ani. Este
o adevărată plăcere să-l vezi la balon, dribleaza, pasează şi
manevrează mingea cu o mare uşurinţă. Are o tehnică
uluitoare, îţi lasă impresia că dansează pe teren. Joacă cu
nonşalanţă pe orice parte a terenului, atât ca mijlocaş, cât şi
ca atacant. Joacă de la vârsta de 15 ani la Valencia şi este
fidel acestui club, cu care şi-a prelungit nu de mult con-

Roman Pavlyuchenko

David Silva

tractul. Deocamdată, singurul trofeu major câştigat este
Copa del Rey cu Valencia, echipă care a avut un ultim
sezon foarte modest. Singurul lucru care îi lipseşte este experienţa internaţională, Silva făcându-şi debutul la nationala Spaniei în meciul amical cu România, din noiembrie
2006. În concluzie, un jucător impresionant, care poate
ajunge departe.
Al doilea tânăr talent este olandezul Wesley Sneijder, 24 de ani, mijlocaş ofensiv, care poartă tricoul cu
numărul 10 al „Portocalei Mecanice”. S-a născut în acelaşi
oraş ca şi actualul antrenor de la naţională, Marco Van Basten. Crescut la renumitul centru de juniori al lui Ajax Amsterdam, echipă la care s-a format şi a evoluat cu mult
success, a contribuit la un titlu, în 2004, şi la două cupe ale
Olandei, în 2006 şi 2007. În august anul trecut s-a transferat la Real Madrid, cu care continuă o carieră foarte
promiţătoare. La Euro a înscris două goluri de generic, unul

Bilanţ în „Grupa Morţii”

2 PUNCTE, 1 GOL, 1 MECI
BUN ŞI DE 2 BANI SPERANŢĂ
FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

Cele 3 meciuri ale Tricolorilor la Euro 2008 au
fost foarte diferite unul de altul. În meciul cu Franţa ne-am
apărat foarte bine, dar am fost foarte palizi în atac, fiind
mult mai preocupaţi să nu luăm gol decât să marcăm unul.
După meci, Piţi declara că el avea în calcul 3 puncte cu
Franţa. Un calcul destul de bizar, ţinând cont că nu am avut
nici un şut pe spaţiul porţii. Cu italienii am făcut un meci
bun, jocul s-a legat, Mutu a profitat de pasa lui Zambrotta
şi a marcat. Campionii lumii au avut însă nevoie doar de un
minut pentru a restabili egalitatea, Tamaş greşind la marcaj.
A urmat un penalty discutabil acordat pentru noi şi ratarea
lui Mutu. Meciul a fost însă unul de luptă, în care italienii
au jucat la victorie pentru ca la sfârşit să se considere
mulţumiţi şi cu un punct. Între timp, Olanda ne plasa pe un

culoar foarte favorabil, desfiinţând Italia cu 3-0 şi apoi
Franţa cu 4-1, practicând un fotbal eficient şi de mare spectacol. Aşa încât, la ultimul meci, aveam nevoie de o victorie împotriva unei echipe a Olandei cu gândul la sferturi, o
echipă cu 9 rezerve trimise pe teren. Şi atunci, aşa cum inspirat titra un articol online, „România s-a sinucis în Grupa
Morţii”. Asta spune totul. Cu Olanda ne-am arătat limitele
şi am pierdut fără drept de apel. Elevii lui Piţurcă au pierdut chiar şi atunci când nu mai aveau nimic de pierdut pe
teren: în loc să construiască ceva şi să atace, au continuat
să joace total incoerent. Ei au pierdut în sufletele suporterilor, şi vorbesc nu numai de cei care au bătut atâta drum şi
au răguşit încurajându-i din tribune, ci şi de noi, cei care
de la mare distanţă le-am ţinut pumnii şi ne-am făcut din
nou vise deşarte. Nu întâmplător, la sosirea Tricolorilor la
Otopeni nu a fost prezent nici măcar un suporter.
Şi totuşi, privind către viitor, care au fost punctele
pozitive de la acest Euro 2008, în ceeea ce ne priveşte?
Lobonţ a fost foarte exact în poartă, dovedind că îşi merită
porecla de „Panteră”. Apărarea a funcţionat bine, au fost
câteva sincope dar în general fundaşii s-au luptat „vitejeşte”. Şi cam atât. Mijlocul şi atacul au funcţionat cât de

cât numai în meciul cu italienii, în rest lipsind aproape cu
desăvârşire.
E adevărat că timpurile s-au schimbat şi astăzi fotbalul e mult mai pragmatic, dar totuşi Olanda, Spania, Portugalia şi în special Rusia demonstreaza că încă se poate
face spectacol. Noi am împins pragmatismul la limită şi
fotbalul a dispărut. E clar că pentru a reapare fotbalul, avem
nevoie de un antrenor flexibil, cu viziune, care să promoveze tinere talente, puţine câte sunt. Vezi cazul lui Guus
Hiddink, care deşi a avut la dispoziţie un număr foarte restrâns de jucători, a reuşit să formeze o echipă foarte competitivă, fiind şi cea mai tânără din turneu. Noi am jucat să
nu pierdem, în timp ce adversarii noştri au jucat să câştige.
În fotbalul mare, să nu pierzi e un ţel prea timid, iar noi ne
încăpăţânăm să credem că locul nostru e alături de echipele
mari.
Să închei totuşi într-o notă optimistă: Hai România, hai Tricolorii ! Suntem alături de voi, dar sperăm din
tot sufletul că puteţi mai mult decât aţi arătat la Euro şi că
o veţi demonstra în preliminariile pentru CM 2010.
florin@accentmontreal.com

Divertisment
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Se menţine pericolul de
a avea probleme cu ficatul, intestinele şi pancreasul. Dragoste:
Perioadă bună, relaţia cu partenerul de viaţă vă
aduce multe satisfacţii şi aveţi şanse de a realiza
proiecte importante împreună. Financiar: Jupiter
se menţine în mişcare retrogradă, ceea ce va prelungi lipsa de bani.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La nivel fizic, nu apar
probleme deosebite. Dragoste:
Este posibil să apară dificultăţi în
relaţie sau planurile comune ale cuplului sa fie
supuse întârzierii. Financiar: Situaţia voastră financiara va fi în creştere. Din păcate Jupiter se
menţine în mişcare retrogradă, ceea ce va menţine
cheltuielile la un nivel ridicat.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sunteţi predispuşi la
probleme şi infecţii ale organelor
genitale. Dragoste: Totul va merge
foarte bine în relaţia voastră dacă acţionaţi cu prudenţă căci memoria s-ar putea să va joace feste.
Financiar: La nivel financiar situaţia se va îmbunătăţi mult.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Pot fi probleme la umeri
şi braţe şi afecţiuni respiratorii.
Dragoste: Veţi avea multe momente de satisfacţie sentimentală, intuiţia voastră
funcţionează la parametri optimi. Financiar:
Jupiter este în mişcare retrogradă, ceea ce va
aduce unele dificultăţii financiare.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Pericol de accident şi ar
fi bine sa fiţi foarte prudenţi.
Dragoste: Conflicte de cuplu. La
mijloc sunt banii sau alte noţiuni legate de valoare. Financiar: Jupiter este în mişcare retrogradă ceea ce va amplifica problemele financiare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Puteţi avea probleme
care să afecteze coloana vertebrală,
circulaţia periferică sau inima.
Dragoste: Veţi reuşi să comunicaţi foarte mult cu
partenerul de viaţă. Persoana care vă stă alături
vă dăruieşte nu doar dragoste, ci şi siguranţă, prietenie şi sprijin. Financiar: Nimic semnificativ
care să influenţeze starea voastră financiară.

BALANTĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea voastră de sănătate se prezintă destul de bine.
Dragoste: Aşteptaţi-vă la încurcături, blocaje sau deziluzii. Financiar: La nivel financiar, situaţia se prezintă staţionar.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Vă veţi confrunta cu
probleme la nivelul rinichilor, cu
ochii şi posibile dureri de cap.
Dragoste: Intuiţia vă face să găsiţi cele mai eficiente soluţii. O ieşire departe de casa are şanse
mari să fie pigmentată cu momente romantice.
Financiar: Creştere de venituri, dar şi cheltuieli
destul de mari.

OFERTE DE MUNCĂ

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

Rak & Rak, architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Starea voastră de sănăTelefon: 514-731-0099
tate se prezintă destul de bine.
Email: alex.rak@sympatico.ca

Dragoste: Greu să-ţi exprimi sentimentele sau să te comporţi relaxat şi firesc.
Analizaţi-vă situaţia cu atenţie, capacitatea voastră intelectuală se afla la parametrii maximi.
Financiar: Va trebui să acţionaţi cu mare prudenţă pentru a reuşi să vă stabilizaţi situaţia financiară.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Sunteţi predispuşi la accidente rutiere sau cu foc. Puteţi
avea şi unele sensibilităţi respiratorii. Dragoste: Aveţi o receptivitate emoţională
foarte mare, iar nevoia de dragoste este pe măsură. Dorinţa pentru o legătura caldă şi armonioasă vă imprimă un comportament tandru,
amabil, afectuos. Financiar: Situaţia se prezintă
îngrijorător. Puteţi avea necazuri legate de bani.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Probleme digestive, dar
nimic foarte grav. Dragoste: Astrele nu vă prea furnizează conjuncturi favorabile. Curaj însă, este temporar.
Financiar: Jupiter este în mişcare retrogradă,
ceea ce vă aduce unele probleme.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sunteţi predispuşi la
probleme cu ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: Încercaţi să
preîntâmpinaţi apariţia unor situaţii încordate.
Uniţi-vă forţele cu partnerul pentru a îndeplini
ceva dificil, dar important. Financiar: Datorită
lui Jupiter, lipsa banilor se poate prelungi.

CONCURS

1. Zburau nişte raţe: una înainte şi două în urmă, una în urmă şi două înainte, una-i printre
două şi trei în rând. Câte raţe au zburat în total?
2. Doi pe drum s-au întâlnit şi trei cuie au găsit,
Patru se vor întâlni - câte cuie vor găsi?

3. Un morar a venit la moară. În fiecare din cele patru colţuri ale încăperii el a văzut trei saci
de făină. Pe fiecare sac s-au aşezat trei mâţe, iar fiecare mâţă a avut pe lângă dânsa trei motănaşi. Se întreabă, câte picioare au fost la moară?
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la concurs@accentmontreal.com până pe data de
6 iulie 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat-cadou la
TOYS R US în valoare de 25$ din partea firmei TEO TRAVEL.

Soluţiile concursului din numărul trecut
1. În nicio direcţie. Trenul electric nu face
fum.
2. Doi săpători.
3. a) 111–11 = 100; b) 99+9/9 = 100;
c) 5×5×5–5×5 = 100
Câştigătoarea concursului este Stela Sames

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

DIVERSE

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

SERVICII

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

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

514-944-1418

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

Frumos, mare, 4 1/2 (2 dormitoare),
renovat, 2 balcoane, încălzire electrică
cu termostat în fiecare încăpere.
Pie IX nord, staţie de autobuz în faţa
blocului la 5 minute de centrul
comercial. (514) 937-7447
Apartament 4 1/2 într-un quadruplex,
mare, parc în spate, et. 1, curte,
încălzirea inclusă. Disponibil de la 1
iulie, 800$ discutabil. 514.383.4094

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

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

ANUNŢURI

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

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

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

