
AGENŢIA DVS DE VOIAJ PENTRU TOATE DESTINAŢIILE

Bilete de avion direct de la companiile
aeriene - Vacanţe în Sud

Croaziere, tururi organizate
Asigurări de voiaj

Apelaţi MIHAELA un răspuns
prompt pe măsura exigenţelor

514-866-0007

michelle@travelnet.travel
www.travelnet.travel

Bilunar GRATUIT Anul 1 ■ Nr. 4 ■ 11 iulie 2008

(514) 690-8831

SECRET DE ARME ÎN EGIPT
►Pag. 8, 9

ŞTEFANIA BĂLĂŞOIU
MISS DIASPORA
CANADA 2008 ►Pag. 10

Caisse populaire Desjardins
Ukrainienne de Montréal

TRANSPORT

PPAARRTTIIDDUULL
FFUURRAATT!!

►Pag.    2, 3



PUNCTE DE DISTRIBUŢIE
Côte-des-Neiges/NDG
Plaza Côte-des-Neiges; Magazine: Bucureşti, Bour-
ret, Fruiterie Anka, Charcuterie Euro-Deli, Cantor
(Complex Wilderton); Restaurante/Bistrouri: Mavi,
Bistro aRoma (Cafélix); Cabinete medicale/stoma-
tologice: Dr. Cristache, Dr. Zinca, Dr. Munteanu, Dr.
Buracu; Biserici: Înălţarea Domnului

Montreal Centru
Consulat; Agenţii de voiaj: Voyage En Vogue, In-
terpallas; Magazine: Charcuterie Fairmont, Charcu-
terie Hongroise; Restaurante: Rotisserie Portugalia;
Biserici: Sf. Nicolae
Montreal Est/Nord
Magazine: Adonis, Polukrus, Krystal Bo-Dan
Cabinete stomatologice: Dr. Gioană

Consultanţă: Mediator; Biserici: Buna Vestire, Cate-
drala 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 Dom-
nului, Biserica Penticostală Bethel
Rive Sud
Magazine: Cracovia, Al-Chalal, Fruiterie 440;
Biserici: Sf. Gheorghe
West Island
Magazine: Mourelatos, Adonis, Charcuterie M.D.,
Charcuterie Zagreb

Editor: Cristian BUCUR; Redactor şef: Simona
POGONAT; Designer: Crissaro Communications
Redactori: IDOL Concerts, Dan GEORGESCU,
Tatiana NICULESCU, Anabella TUMAIAN;
Corespondenţi: Maia BĂLAN, Diana D, Nick
FURDI, Răzvan IONAŞCU (RO), Tudor
LAVRIC (RO), Florin MOSCOVICI, Octavian
SECARĂ; Grafică: Eduard IANCU, Foto:
Modest BURSUCIANU, Alex ŞUTEU;
Corector: Crissaro Communications; Distribuţie
DG Distribution

(514) 667-3920
info@accentmontreal.com

Publicaţia ACCENT Montreal va apărea în
format de 20 de pagini pe perioada verii.

5122 Côte-des-Neiges
C.P. 45680

Montreal, QC H3T 2A5

Publicitate

(514) 690-8831
pub@accentmontreal.com

Articolele şi fotografiile apărute în AC-
CENT Montreal nu reflectă în mod nece-
sar opiniile redacţiei şi ele implică direct
răspunderea legală şi/sau morală a auto-
rilor.

Vineri 11 iulie 2008Vineri 11 iulie 2008 ■■ PAG. 2PAG. 222 Dezvaluiri

„Suntem oameni nemâncaţi, oameni nedormiţi de
aproape cinci zile, oameni care am trăit teroarea
gloanţelor şi a morţii. Luptăm! Luptăm în continuare
pentru că vom câştiga, vom reuşi Vrem să fim lega-
lizaţi, vrem să luptăm în legalitate, să nu mai fim
trădători şi anarhişti. Astăzi, astăzi am reuşit să ne
limpezim gândurile şi să ajungem la un consens
privind platforma politică a partidului nostru nou în-
fiinţat: Partidul Democrat Român.”

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Acestea sunt cuvintele rostite în deschiderea con-
ferinţei de presă de la Cabinetul 1 al Comitetului Central
(CC) al PCR pentru anunţarea înfiinţării, la data de 26 de-
cembrie 1989, a primului partid politic postrevoluţionar
din România. Aproape 19 ani mai târziu, membrii fondatori
ai acestui partid încă nu s-au întâlnit cu Justiţia, deşi au
de-a face cu tribunale, judecători, procurori şi avocaţi. O
poveste incredibilă chiar şi pentru scena politică

românească, un adevăr care se zbate să iasă la suprafaţă, o
falsificare grosolană a istoriei, o tăcere mai mult decât sus-
pectă a mass mediei din ţara mamă. Pe lângă toate acestea,
şi o mărturie că, în ciuda oricărui alt scenariu desfăşurat în
decembrie 1989, România a conoscut o adevărată revoluţie,
una care nu viza doar o schimbare de regim, ci una de sis-
tem.

Acest articol este primul dintr-o serie de articole
relizate cu colaborarea domnilor Viorel Rînghilescu, Prim-
vicepreşedinte şi purtător de cuvânt şi apoi Preşedinte PDR
şi Dorel Haraga, membru fondator al acestui partid. Docu-
mentele pe care cei doi ni le-au pus la dispoziţie, precum şi
mărturiile lor fac posibilă publicarea în paginile ziarului
nostru a adevăratei istorii a înfiinţării PDR, a jocurilor de
putere şi a celor de culise care au înconjurat acest fapt.

Lupta lui Viorel Rînghilescu cu justiţia română a
început în anul 2006. Cea cu sitemul politic al României, în
decembrie 1989. Pare o confruntare între David şi Goliat,
presărată, în cel mai pur stil românesc, cu personaje si-
nistre, procurori absurzi, sentinţe judecătoreşti aiuritoare,

„coincidenţe” bizare şi „accidente” suspecte.
Din plângerea penală înaintată de Viorel

Rînghilescu Procurorului General al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României reiese
că arhiva Partidului Democrat Român a fost înstrăinată fără
aprobarea Comitetului său de Iniţiativă şi că în baza aces-
tor documente furate au fost întocmite, prin copiere şi fal-
sificare, toate documentele care au fost înaintate pentru
înregistrarea Partidului Democrat din România. În data de
03.01.1990, având în vedere prevederile Decretului Lege
din 31.12.1989, cu privire la înregistrarea şi funcţionarea
partidelor politice, a avut loc o şedinţă a Comitetului de
Acţiune a PDR. Au fost reîntocmite atunci, sub formă
scrisă, statutul şi platforma program, precum şi listele cu
membri, care erau în număr de peste 260. La această şe-
dinţă s-a decis ca de înscrierea partidului la Tribunal să se
ocupe vicepreşedinţii Dumitru Dincă şi Adrian Ştefănescu,
asistaţi de consilierul administrativ Toma Cartojan care
avea în încredinţare şi păstrare arhiva partidului. În data de
09/10.01.1990, Viorel Rînghilescu află că Dumitru Dincă
împreună cu Ştefănescu Adrian au predat această arhivă
luată de la Toma Cartojan, unui grup de cetăţeni veniţi din

Partidul Democrat Român:

PUBLICAŢIE BILUNARĂ
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Partidul furat!
Transilvania, care erau cazaţi la Hotel Palas din Bucureşti,
camera 202. „Deplasându-mă la acest hotel pentru a lămuri
situaţia, am găsit persoane necunoscute. Abordând pro-
blema documentelor care ne fuseseră furate, cei de la ca-
mera 202 au râs şi mi-au spus că documentele sunt acum
ale lor, după care m-au alungat cu cuvinte batjocoritoare.
Dumitru Dincă, sosit între timp, mi-a spus că nu este bine
să mă cert cu ei şi că Partidul Democrat Român se va în-
registra aşa cum fusese hotărât iar acel grup era necesar
pentru că oferea sprijin juridic.”

Acel grup necunoscut de la Hotel Palas a deturnat
înfiinţarea Partidului democrat aşa cum a fost hotărât in-
iţial, în datele de 26.12.1989 şi 03.01.1990, prin întocmirea
unor alte liste, cu un grup numeros de persoane neidentifi-
cabile, listele cu aceste persoane nefiind semnate. Pe una
din pagini au fost trecute persoane inexistente, fără adrese,
fără date de identificare şi care legal nu puteau fi luate în
considerare de către Tribunalul Municipiului Bucureşti.
Unele persoane sunt înscrise de două ori iar altele nu
reprezintă altceva decât nişte nume, majoritatea de origine
maghiară, fără posibilitatea de a fi identificate legal. Unele
documente aflate în dosarul 6/1990 sunt întocmite greşit, la
data de - atenţie! - 11.01.1989. Paginile 5-8 din respectivul
dosar sunt datate 26.12.1989, reprezentând copia fidelă a
platformei Program a partidului Democrat Român, doar că
semnăturile neidentificabile de pe acel document nu aparţin
reprezentanţilor aleşi de către cei care au înfiinţat partidul.
Trebuie reţinut faptul că în mod intenţionat au fost eliminaţi
de pe lista cu membri fondatori revoluţionarii care au lup-
tat în clădirea CC, pentru a se falsifica istoricul acestui par-
tid politic. Jumătate din numele înscrise pe tabelul depus
la Tribunalul Municipiului Bucureşti nu figurează pe lis-
tele cu revoluţionari din fostul sediu al CC.

„Ani de zile am încercat să descopăr documentele
necesare susţinerii cauzei în faţa autorităţilor, dar acest
lucru a fost imposibil până în anul 2006 datorită implicării
în acest caz a unor personalităţi marcante din scena politică
în falsificarea istoricului Partidului Democrat, cu scopul de
a deveni ei înşişi aşazişi fondatori legali.”, afirmă Viorel
Rînghilescu în plângerea penală înaintată Procurorului
General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a României. Menţionăm că deşi formal Traian
Băsescu şi-a suspendat şefia Partidului Democrat în 2004,
în momentul când a fost ales Preşedinte, acest partid este
încă puternic asociat în România persoanei domniei sale.
Printre membrii notabili, actuali sau din trecut, ai Partidu-
lui Democrat amintim pe Petre Roman, Emil Boc, Adriean
Videanu, Radu Berceanu, Bogdan Niculescu Duvăz, Radu
Vasile, Anca Boagiu, Vasile Blaga.

SERIA AMENINŢĂRILOR ŞI INTIMIDĂRILOR
ÎNCEPUTE ÎN DECEMBRIE ‘89 CONTINUĂ

Înfiinţarea la 26 decembrie 1989 a primului par-
tid al revoluţiei cu scopul declarat de partid anticomunist a
declanşat o serie de acţiuni menite să-i intimideze pe cei
care au fondat această formaţiune politică. Căpitanul Mihai
Lupoi împreună cu o echipă de ofiteţi USLA au primit, de
undeva de foarte sus, ordinul de a-i executa. La câteva zile
după 22 decembrie, Ion Ilescu, Petre Roman, Cazimir
Ionescu, Silviu Brucan, Alexandru Bârladeanu, generalii
Militaru şi Stănculescu, pentru a enumera doar câţiva,
făceau şi desfăceau jocurile puterii. Viorel Rînghilescu îşi
aminteşte din CC: „Brusc s-a deschis uşa, iar înăuntrul
cabinetului a intrat un ofiţer cu gradul de căpitan, care a în-
trebat: «Dumneavoastră sunteţi cei care au făcut Partidul
Democrat?». «Da, noi suntem!» a răspuns Crăciun Liviu
Viorel (primul preşedinte ales al Partidului Democrat
Român, demisionat la data de 03.01.1990 datorită
ameninţărilor cu moartea primite - n.r.). «Sunt căpitanul
Lupoi! Aveţi la dispoziţie cinci minute să părăsiţi clădirea,
după care, dacă nu aţi părăsit-o, am ordin să vă execut!». La
sfârşitul celor cinci minute eram cu toţii scoşi în afara
clădirii.” Au existat şi încercări mai subtile de a-i reduce la
tăcere pe cei care au fondat Partidul Democrat Român, căci
tuturora li s-a sugerat că ar fi mai bine să intre în FSN.

De când în 2006 Viorel Rînghilescu şi-a demarat
acţiunea legală printr-o cerere de constatare a unor fapte şi
drepturi - când şi de cine a fost înfiinţat Partidul Democrat
- procesul său a suferit două amânări la Tribunalul Bu-
cureşti (TB), grefierul Curţii refuzănd să se prezinte cu do-
cumentele originale iar procurorul susţinând că Rînghilescu
nu are dreptul să intenteze un astfel de proces. Acesta s-a
terminat de altfel prin ridicarea unei excepţii, motivată de
judecătoare printr-o... „lipsă de interes.” La Curtea de Apel
nici măcar nu se poate spune că a avut loc un proces: fără
a asculta niciun argument, ignorând noile probe depuse la
dosar, judecătorul s-a antepronunţat, menţinând decizia TB.
Pe 28 mai 2008, înfăţişarea de la Înalta Curte de Casaţie nu
a mai putut avea loc, căci Alexandru Pantea, avocatul lui
Viorel Rînghilescu a fost lovit de o maşină. Fugit de la locul
faptei, şoferul a fost în cele din urmă oprit de Poliţie... şi
lăsat să plece mai departe fără nici măcar întocmirea unui
proces verbal.
Următorul termen de judecată a fost fixat pentru 15 oc-
tombrie 2008.

simonapogonat@accentmontreal.com

■
VIOREL RÎNGHILESCU

Viorel Rînghilescu este unul din par.cipanţii reali la Re-
voluţia din decembrie 1989, calitate confirmată prin Cer.-
ficatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 Remarcat prin Fapte Deosebite, seria LRM-
R br. 00026 din data de 28.12.2005.

În mar.e 1990, un grup de 10 revoluţionari printre care şi
cei care au înfiinţat Par.dul Democrat la 26 decembrie
1989 în Comitetul Central, au plecat în Marşul Libertăţii pe
traseul Budapesta, Viena, Paris. La Paris, Ambasada
României, care organizase marşul, nu i-a mai primit. Întâl-
nirea planificată cu preşedintele Franţei, François Mit-
terand, s-a anulat. Şoferul autocarului l-a aten.onat pe
Rînghilescu despre faptul că i se pregăteşte ceva. La ple-
care, autocarul s-a oprit la marginea Parisului, Rînghilescu
a fost bătut şi i s-au confiscat actele.

Într-o parcare a reuşit să atragă atenţia unor turiş. care l-
au scăpat şi cu care a ajuns la Bruxelles, plecând apoi în
Olanda, unde a primit ulterior şi cetăţenia. O parte din
actele confiscate la Paris i-au fost returnate după 10 ani de
către revoluţionarul Valeriu Smadu. În 1993 a scris o carte
despre peripeţiile prin care a trecut.

Ziarul Alianţa Civică a publicat un episod după care s-a furat
spaltul cărţii şi s-a desfiintat ziarul. După 1-2 ani a apărut un
ar.col în România Liberă in.tulat „Sabia lui Damocles
atârnă deasupra capetelor noastre” semnat de senatorul
PD Nicolae Dide, în care au apărut câteva aspecte din cartea
lui Rînghilescu care nu fusesera publicate.

În 1995 pe când se întorcea în Olanda a fost oprit pe Valea
Oltului de către Poliţie care l-a rugat să ia în maşină doi
bătâni şi un tânăr. Dupa câţiva km pasagerii au coborât, iar
pe Rînghilescu l-a apucat brusc somnul. Când s-a trezit a
constatat că i se furaseră actele din maşina închisă. După
1-2 ani, o parte i-au fost înapoiate de către dr. Sergiu Tănă-
sescu, vicepreşedintele Fundaţiei Revoluţiei din România,
condusă de către col. Iordan Rădulescu. Tănăsescu i-a spus
să se ferească.

ÎN NUMERELE VIITOARE: FUZIONAREA PARTIDULUI DEMO-
CRAT CU PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT ŞI PATERNITATEA
PD REVENDICATĂ DE PETRE ROMAN.
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Fundaţia Raţiu oferă în această vară unui tânăr
cercetator român şansa unică de a lucra la unul din noile
proiecte ale fundaţiei, transmite Romanian Global News.
Poziţia este pentru un stagiu pentru vara anului 2008,
(iulie-august) şi va oferi celui care va primi bursa posibi-
litatea de a lucra alături de o echipă de profesionişti în
domeniul promovării culturale şi educaţiei. Întreaga ac-
tivitate se va baza pe munca de voluntariat. Cercetarea va
avea ca subiect viaţa lui Ion Raţiu, unul din campionii
români ai democraţiei şi fervent apărator al drepturilor
omului. Stagiarul va avea acces lărgit la arhivele Ion Raţiu
pentru a descoperi noi aspecte ale muncii acestei impor-
tante personalităţi româneşti. Prin natura munci pe care o
presupune această funcţie, ocupantul trebuie să aibă
cunoştinţe avansate de limba română şi engleză, dar şi de
istorie (trebuie să fie student/ absolvent al Facultăţii de Is-
torie, iar studiile de Arhivistică constituie un avantaj).

Fundaţia Raţiu a fost înfiinţată de Elisabeth Raţiu
în 1979, avand ca scop promovarea proiectelor care încu-
rajează dezvoltarea culturii române. Aplicanţii trebuie să
îşi trimită CV-ul actualizat şi scrisoarea de intenţie la
mail@ratiufamilyfoundation.com

În perioada 21-26 iulie
veţi putea participa la
Săptămâna Câmpului
Românesc de la Hamilton
(ON), în care sunt pre-
văzute o serie întreagă de
evenimente speciale pen-
tru comunitatea română
din Canada.

Asociaţia Culturală Română din Hamilton anunţă
ca săptămâna va începe luni, 21 iulie, de la ora 8.00 cu Sluj-
ba Utreniei, ţinută de preot dr. Dumitru Ichim. De la ora
18:00 este programată Slujba Vecerniei, după care, de la ora
19:00, Prof. Alexandru Tomescu din Toronto va susţine con-
ferinţa „Popas aniversar - 50 de ani de la înfiinţarea Asoci-
aţiei Culturale Române, Hamilton”. De la ora 19:45 este
programată întâlnirea cenaclurilor literare „Muntele Măs-
linilor” din Kitchener şi „Nicapetre” din Toronto.

Marţi, 22 iulie, de la orele 9:00, va avea loc Slujba
Utreniei şi spovedanii, urmate de la ora 10:00 de Sfânta
Liturghie. De la ora 18:00 este programată Slujba Vecerniei,
urmată la 19:00 de „Cinstirea Maicii Domnului”, un cuvânt
ţinut de I.P.S. Episcop Irineu, Detroit, şi de conferinţa „Viaţa
şi opera sculptorului Nicapetre” susţinută de ziaristul român
din Toronto, Dumitru Popescu la ora 19:45.

Miercuri, 23 iulie, Preot Dr. Dumitru Ichim din
Kitchener va vorbi despre „Geografia Bucuriei”. De la ora
19:45, Marian Costache din Montreal va dezbate pe mar-
ginea temei „Emil Cioran sau Filozofia Fiului Risipitor”.

Joi, 24 iulie, după Slujba Vecerniei, inginerul
Petre Albulescu din SUA va depăna la ora 19:00 „Amintiri
de la Câmpul Românesc”, iar la ora 19:30, Raul Dudnic,
ziarist din Toronto, va vorbi despre „Memorialul Durerii”.

Pe 25 iulie, după Vecernia de la ora 18:00, Grigo-
re Culianu, ziarist din New York, va vorbi despre „Politica
românească în ultimii 18 ani”, iar de la 19:45, Sorin Olariu,
ziarist din România, despre „Presa şi cultura românească în
exil”.

Ultima zi, sâmbătă 26 iulie, va fi dedicată sărbă-
toririi a 50 de ani de activitate a ACR Hamilton, printr-un
banchet în sala mare a Câmpului Românesc începând cu ora
14:00.

Uriaşul steag (6m x 9m) al României, desfăşurat
la Campionatele mondiale de gimnastică de la Aarhus
(Danemarca) a fost omologat de către World Records Aca-
demy (Academia Recordurilor Mondiale) drept cel mai
mare steag „indoor” din lume. Adus de suporterii echipei
României (coordonaţi de tatăl gimnastei Sandra Izbasa),
imensul steag românesc a dominat practic Campionatele
mondiale de gimnastică din 2006. Potrivit Rompres, Aca-
demia Recordurilor Mondiale, cu sediul în SUA, este cea
mai mare organizaţie care înregistrează recorduri din toate
domeniile, la nivel mondial. Din România au fost omolo-
gate recordurile Nadiei Comaneci (cele mai multe note de
10 la Olimpiada de la Montreal), ale antrenorilor de gim-
nastică Octavian Belu şi Mariana Bitang (cei mai de succes
antrenori din lume), precum şi Palatul Parlamentului (cea
mai mare, mai grea şi mai scumpă clădire administrativă).

Grupul muzical din Quebec Valuri de Mătase
revine anul acesta cu noul spectacol intitulat Ziua unui an,
în seria de spectacole Les Musiques du crépuscule pe care
municipalitatea din Quebec - Arrondissement Ste-Foy-
Sillery - le organizează în situl istoric de la Visitation. Duo-
ul Valuri de Mătase este format din chitaristul român
Mircea Trifan şi flautista canadiană de origine americană
Terry Ellen Christophersen. Concertul, al cărui conţinut
este bazat în principal pe piesele celui de al doilea album
al grupului, Ziua unui an, este un parcurs muzical care de-
scrie intervalul unui an - sau a unei zile - prin intermediul
muzici din Europa de Est, (românească, ungurească, slo-
vacă, rusă), a celei celtice şi clasice.

Grupul va fi în concert luni, 14 iulie, la ora 20:00
în incinta sitului istoric de la Visitation împreună cu invi-
tata lor specială, pianista Ioana Vasile, aflată la prima sa
apariţie ca pianistă pe scena muzicală din Quebec.

Record

Steagul României
la Aarhus

Eveniment

Valuri de Mătase la Les Musiques du
Crépuscule

Stagiu

Fundaţia
Raţiu

• PESTE 100 DE PRODUSE SOSITE
ACUM DIN ROMÂNIA: ceaiuri Plafar,
compoturi, gemuri, siropuri, miere de salcâm,
produse din marca Bunica, margarinã, sucuri
Fanta, apã mineralã Borsec, Perla Harghitei
etc.

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

• GAMÃ COMPLETÃ de prãjituri românesti,
cozonaci, fursecuri si saleuri. Colivã la coman-
dã.

• LARGÃ VARIETATE de salamuri, muschi ti-
gãnesc, ceafã afumatã, coaste, slãninã, cârnati
cabanos, tobã de casã leber, suncã, ciolan afu-
mat etc., toate pregãtite în afumãtoarea noas-
 trã. Mititei proaspeti.

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

MMAAGGAAZZIINNUULL
BBUUCCUURREESSTTII

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

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

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

SSÂÂMMBBÃÃTTÃÃ::  77::0000 ––1188::0000
DDUUMMIINNIICCÃÃ::  77::3300 ––1144::0000

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

Eveniment

Săptămâna 
Câmpului 
Românesc de la
Hamilton



TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

este o societate canadiano-română
care se ocupă cu reprezentarea in-

tereselor 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) ape-

lează 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!

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

PRO NOVI IMMO
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

Cătălin DAN şi echipa

ADAUGA VALOARE

PRO NOVI
IMMO

cel: +40.752.102.210

DE VÂNZARE

WWW.PRONOVI.EU

Un român care ajunge astăzi în Italia, pentru a
studia curentul de opinie publică după năstruşnicia Gu-
vernului de a propune amprentarea tuturor locuitorilor
rromi din coloniile de la marginea oraşelor - bărbaţi,
copii, fără deosebire - are o situaţie dificilă, prins între
semnale contradictorii. Prefectul Romei, Carlo Mosca, a
spus deja nu la iniţiativa ministrului de Interne Roberto

Maroni. În alte locuri însă, mai exact în sud, recen-
sământul rromilor din taberele de nomazi a început, şi
nu doar prin simpla amprentare, ci notând şi apartenenţa
etnică şi religioasă.

Suntem în plin al treilea Reich, cum remarca un
analist de la Bucureşti. Iar Comisia Europeană, comis-
arul pentru afaceri sociale Vladimir Spidla, se ascunde
după degete: „Nu putem reacţiona decât la cazuri con-
crete”. Dar România, ţară membră UE vizată de mă-
surile italiene, ce are de spus? Actualul ministru de
Externe nu are, se pare, de spus nici măcar atât cât a avut
nefericitul Adrian Cioroianu, care după episodul Mailat
s-a întâlnit cu „liderul rromilor români din Italia”, Cos-
tică Argint. Şi domnul Lazăr Comănescu a fost luna tre-
cută la Roma, după aşezarea Guvernului de
centru-dreapta, pentru convorbiri cu cele mai înalte ofi-
cialităţi. A abordat problema care ne doare? Nu ştim,
pentru că nimeni nu a informat opinia publică despre
conţinutul discuţiilor. Ba mai mult, ideea ministrului
Maroni cu amprentarea tuturor rromilor a apărut după
vizita lui Comănescu (poate ea exista şi a apărut doar „la
suprafaţă” după vizită...)

Ei bine, în România preşedintele este dator, s-ar

spune, guvernului de centru-dreapta italian, pentru spri-
jinul pe care i l-ar fi acordat, în nevoie, fostul comisar
pentru Justiţie Franco Frattini (astăzi ministrul de Ex-
terne al Italiei) Monicăi Macovei, omul preşedintelui
Băsescu. Aşa că România tace molcom şi organizează
burse ale locurilor de muncă pentru a-i aduce pe ai noştri
acasă. Uitând că aceia care muncesc legal (majoritatea,
de fapt, a românilor din Peninsulă) nu pot fi cu nimic
atraşi să se întoarcă, nu are cine să le promită un salariu
de la 2,000 de euro în sus. Iar cei care nu muncesc (o
minoritate, trebuie să o repetăm mereu) se vor întoarce
şi fără bursă.

Din această campanie, care nu va putea ţine
mult la temperatura înaltă la care a început, avem şi un
semn bun. Am avut dovada că cei aproape 2 milioane de
români din Italia formează totuşi o comunitate. La greu,
disensiunile dintre micile grupuleţe şi bisericuţe peni-
bile, pe care românii le formează pretutindeni în lume,
par să fi dispărut şi să fi lăsat locul unităţii.

TUDOR LAVRIC
tudorlavric@accentmontreal.com
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Guvernul italian i-a unit la
greu pe românii din Peninsulă

Ministrul italian de In-
terne Roberto Maroni
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OCTAVIAN SECARĂ
Accent Montreal

România pierde
investiţia Mercedes

Deşi în primăvară venirea în
România a celor de la Mercedes era ca şi

bătută în cuie, urmând doar să fie stabilită
locaţia, iată că nu a fost să fie aşa.Vorba
românului: „Nu zi hop până n-ai sărit gar-
dul.” Concernul german a ales să se sta-
bilească în localitatea Kecskemet din
Ungaria. De ce? Se pare că premierul
maghiar Ferenc Gyurcsany a oferit şi
garantat concernului facilităţi fiscale, spri-
jin pentru pregătirea personalului şi sub-
venţii pe care premierul român Călin

Popescu Tăriceanu a întârziat să le ofere.
Alegerea Ungariei de către Mercedes s-a
bazat şi pe suportul logistic şi infrastruc-
tural disponibil în această ţară, care duce
la scăderea costurilor de transport.

Călin Popescu Tăriceanu a de-
clarat că dacă cineva crede că în România
vor veni toţi constructorii de automobile,
se înşală. Este adevărat, nu spunem nu,
dar şi să pierzi o investiţie de 800 mi-
lioane de euro şi mai ales de la o firmă de
un aşa renume, nu e de ici de colo.

Salariile se împart după
,,importanţa” socială a
muncii

Deputaţii au adoptat proiectul de
lege privind sprijinul statului pentru
salarizarea clerului prin care au majorat
cuantumul între 10% şi 25%, în funcţie de
statutul clericilor. Astfel, Patriarhul BOR
Daniel, va încasa o indemnizaţie de 8,357
lei, adică peste 2,000 de euro pe lună,
aproape cât Primul ministru. Un arhiepis-
cop ajutor sau un mitropolit va primi
7,698 lei, un şef de cult 7,244 lei, un epis-
cop 6,629 lei, un episcop vicar sau un
arhiereu-vicar 6,342 lei. Un preot, diacon,
rabin, imam sau oficiant de cult, dacă are
studii superioare şi deţine gradul I, va
primi o indemnizaţie de 843 lei, cei cu
gradul II, 710 lei iar debutanţii, 634 lei.

În timp ce medicii au salarii mici şi
toţi încearcă să-şi găsescă de lucru în
străinătate - de unde şi lipsa cadrelor me-
dicale în România - în timp ce profesorii
fac grevă după grevă pentru mărirea
salariilor, iată că slujitorii bisericii nu par
să mai aibă probleme. Bizar!

Gemenele care compun
trupa Indigo huiduite de
americani

Vă mai aduceţi aminte de grupul

Indigo? Poate da, poate nu, ceea ce trebuie
să ştiţi însă este că cele două gemene
componente al grupului s-au cam făcut de
râs în faţa publicului american de la con-
cursul America’s Got Talent (declarat cel
mai vizionat program TV pe durata verii
2007), al cărui juriu este format de actorul
David Hasselhoff, Sharon Osbourne (soţia
lui Ozzy) şi Piers Morgan.

Îmbrăcate în fuste de-o palmă, ja-
chete argintii şi bluze transparente, fetele
şi-au ales să cânte renumita piesă New
York, New York a lui Frank Sinatra.
Prestaţia lor a declanşat hohote de râs în
rândul publicului, Hasselhoff catalogându-
le ca: „Fetele Dracula care au venit să ne
facă de hac.” America fiind ţara tuturor
posibilităţilor, actorul le-a acordat
gemenelor „posibilitatea de a se întoarce
înapoi la Bucureşti.”

Impresionaţi de drumul bătut din România
până în SUA de cele două „cântăreţe”,
ceilalţi membrii ai jurului le-au mai acor-
dat o şansă, recunoscând totuşi că dom-
nişoarele Indigo sunt înzestrate de la
mama natură cu tot ce le trebuie, mai
puţin voce.

La întrebarea „De ce aţi merita
voi să vă calificaţi?”, fetele au răspuns:
„Pentru că suntem unice, invincibile şi
gemene!” Iată încă o dovadă că dacă ai
tupeu mergi mai departe şi fără talent.

Jumătate din Granada
(Spania) lăsată în beznă
de români

În prima jumătate al anului 2008,
în Granada s-au furat peste 45,000 km de
cablu de cupru de pe stâlpii oraşului.
Paguba produsă a costat primăria
Granadei mai mult de 80,000 de euro.
Principalii suspecţi par a fi un grup de
români care acţionează în sudul Spaniei.
Modul de operare al hoţilor este mereu
acelaşi: după ce îşi localizează prada, când
iluminatul public este oprit, fac nişte tăie-
turi strategice, după care revin în timpul
nopţii, leagă firele de bara de protecţie a
maşinii după care demarează în trombă,
desprinzând astfel firele de pe stâlp.

Problema este faptul că venitul
câştigat din furtul de cablu este mult mai
mic decât paguba realizată: preţul obţinut
poate fi cel mult 6 euro pe kilogram. Pen-
tru a evita continuarea furtului, primăria
oraşului a montat circa 40,000 de sisteme
de securizare pe stâlpi, numai că această
acţiune costă şi cere mult timp.

Iată o altă îndeletnicire din care
se pot scoate bani, nu ai nevoie de nicio
şcoală sau curs de lungă durată iar expe-
rienţa o câştigi în timp!

octaviansecara@accentmontreal.com

Agent imobiliar afiliat
Adrian EnacheAdrian Enache

Cell: 514-261-9933
enacheadrian2000@yahoo.ca

Anumite condiţii se aplică.
Sunaţi pentru informaţii.

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)

Cadouri oferite clienţilor, cumpărătorilor
sau vânzătorilor

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

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

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

Eterna şi fascinanta Românie



Ziua Z a sosit! Pe 11 iulie 2008, cele-
brul iPhone se lansează în Canada.
Telefonul a fost construit doar în versi-
unea GSM, deci va fi disponibil prin
intermediul celor doi furnizori de ser-
vicii de telefonie mobilă GSM Rogers şi
Fido, exclusiv cu închierea unui con-
tract pe trei ani.

DIANA D
Accent Montreal

Compania producătoare Apple a
anunţat în luna iunie că telefonul va fi dis-
tribuit şi în România, prin reţeaua Orange,
în cursul anului 2008 (data exactă nefiind
precizată); înainte de Romania urmează
însă lansările din Franţa, Austria şi Elveţia,
pe 17 iulie.

Ca peste tot, şi-n Canada fanii
Apple aşteaptă cu mare nerăbdare celebrul
iPhone. Vom asista, probabil, la una din
„clasicele” cozi de entuziaşti înarmaţi cu
pături, scaune pliante şi umbrele de soare,
aşteptând în faţa magazinelor de pe Ste-
Catherine.

Obiect al atâtor pasiuni, iPhone-ul
are cea mai prietenoasă interfaţă posibilă, e
dreptunghiular şi puţin mai mare decât un
telefon mobil obişnuit. Nu are taste, bu-
toanele sunt virtuale, ascunse sub un ecran
de cristale lichide extrem de greu de zgâriat,
ecran care reacţionează la atingere. Acesta
răspunde unui senzor de proximitate care-l
închide când telefonul este apropiat de
obraz în decursul unui apel, pentru a
economisi astfel din baterie şi pentru a
împiedica orice potenţiale comenzi acci-
dentale cauzate de contactul cu urechea.
Pregătiţi-vă unghierele, comenzile reac-
tionează numai la atingerea degetelor, tele-
fonul nu întelege...unghiile! Este prevăzut
cu senzori de captare şi ajustare a ecranului
în funcţie de lumina zilei, şi cu un ac-
celerometru care schimbă imaginea verti-

cal-orizontal după cum observă că privim
un film, fotografii sau ascultăm muzică. Are
un iPod întreg înglobat şi mult spatiu pentru
stocat muzică (memorie de 8 sau 16 GB). E
un obiect subţire şi extrem de elegant, cu
aparat foto inegrat - 2 megapixeli - şi cea
mai mare viteză de navigare pe internet -
3G. Se poate conecta şi prin proximitate
Wifi, afişează cursul acţiunilor la bursă, vre-
mea în locaţiile dorite, cutia de e-mail,
găseşte adrese şi hărţi prin GPS şi transferă
poze în calculatorul de acasă fără să fie
nevoie de cablu USB. Meniul este alcătuit
din câteva pictograme care vibrează şi pot fi
ordonate după preferinţe. Toate acestea (şi
mai multe) în 133 de grame de geniu.

Despre lansare, pentru cei ce nu
cunosc stilul secretoman al Apple, aflaţi că
totul este prevăzut până la ultimul amănunt,
de la contractele de confidenţialitate sem-
nate de angajaţii companiilor implicate
până la unghiul în care lumina cade pe tele-
fonul expus în vitrină, fiind prevăzută chiar
şi distanţa dintre iPhone şi celelalte tele-
foane...obişnuite expuse!

Evenimentul nu e însă cu totul lip-
sit de controverse. Unii dintre fanii fideli ai
produselor Apple au fost dezamăgiţi că nu
vor avea la dispoziţie un plan nelimitat de
navigare pe internet (se oferă diferite pa-
chete de la 300 Mega la 6 Gigabiţi) şi au
semnat o petiţie pentru a boicota acest tele-
fon în semn de protest.

Vom vedea ce va urma, acum că v-
am făcut cunoştinţă, vă puteţi întâlni cu un
iPhone în orice magazin Fido/Rogers şi
puteţi verifica singuri ce poate.

dianad@accentmontreal.com

CCAARRMMEENN DDAANN
agent imobiliar afiliat

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

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

premiatã

CLUB 
100% OR

Dacă dvs. sau
un prieten aveţi
intenţia de a
cumpăra o pro-
prietate (rezi-

denţială, duplex, triplex, bloc de
locuinţe sau comercială) ar fi
bine să stăm de vorbă.

RREEVVEENNUUEE

RREEVVEENNUUEE

3399..225500$$

3399..225500$$

Vineri 11 iulie 2008 ■ PAG. 777 Eveniment

iPhone
în Canada

NOU !!!NOU !!!

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

Preţ : 1,150,000$

MONTREAL, VERDUN
Semicomercial, renovat, doua cabinete medicale,

încãlzire electricã, venit brut 70.000$/an. 
Preţ : 880.000$

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

ST. HUBERT Rezidenþã pen-
siune pentru persoane autonome
19 camere independente  Venit

minim 4000$/lunã.  Preţ :
595,000$  

CENTRE VILLE 
MONTREAL,

Locaţie colosalã, condo renovat, 2
dormitoare, 1 ½ bãi, piscinã,

garaj.Preţ: 349,000$

MONTREAL,
COTE DES NEIGES

Cochet condo, renovat 1999, bine situat pentru un stu-
dent sau un cuplu tanar, un dormitor, 140,000$

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$

AHUNTSIC, Prestigiosul sector Bois-de-Saraguay
5 dormitoare + birou, 3 sali de baie. Foarte elegant

Pret: 589,000$

NOU !!!NOU !!!
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Era o toamnă frumoasă şi caldă în toată Europa. Ul-
timii turişti se bucurau de temperatura plăcută a
Mării Negre şi de soarele dulceag. La baza Tarom de
la Kogălniceanu mai erau doar câteva echipaje care
asigurau cursele charter pentru ultima serie de turişti.
De la cei care efectuau cursa cu rămânere peste
noapte s-a aflat că se pregătesc nişte zboruri speciale
de marfă şi că echipajele trebuie să fie foarte bine
pregătite.
Un transport învăluit în secret, un alt episod din aven-
turile meseriei de pilot.

NICK FURDI
Accent Montreal

oarte bine pregătite suna foarte îngrijorător.
Însemna întotdeauna că sunt curse cu probleme
sau curse delicate (delegaţii speciale, VIP-uri,
miniştri, etc.) şi se ştia cum erau echipajele
tratate. Dar de curse speciale cu marfă nimeni

nu mai auzise, cel puţin noi cei tineri. Dupa ce am ajuns la
Bucureşti, am observat cu toţii cum au început să se înde-
sească vizitele ofiţerului CI (Contra Informaţii, SECU) la
comandanţii de detaşament (IL-18, BAC-111 şi chiar la
noua achiziţie Boeing-707). Nimeni nu sufla o vorbă şi tot
personalul mergea pe vârfuri ca să nu deranjeze nici aerul
din jur.

Planificatorii zborurilor au început să aleagă şi să
formeze echipaje pe sprânceană şi să le supună la zboruri
de control. Pilotul şef şi directorul de zbor al companiei
Tarom efectuau aceste controale în zbor. Ori, toată lumea
ştia ce înseamnă asta: trebuia să zbârnâi de când intrai în
sala de navigaţie, înainte de cursă, şi până ajungeai la ves-
tiar după cursă. După aproape o săptămână, am observat că
începuseră să dispară unul câte unul comandanţii „grei”,
cei cu vechime şi multă experienţă - ba concedii de odihnă,
ba medicale, ba probleme familiale. Am rămas doar câţiva,
puteam fi număraţi pe degete. Cum termenul de declanşare
al acestor zboruri se apropia, iacă se anunţă o mare şedinţă
cu toţi piloţii comandanţi de la toate tipurile de avioane din
companie. Toţi am simţit că e groasă şi mai ales serioasă.

Bineînţeles că s-a început cu gargara de rigoare: ce grozavi
suntem, partidul, noi trebuie să onorăm încrederea acor-
dată, ştiţi şi voi cum era. După vreo 20 de minute de
„tămâieri” ia cuvântul şeful CI care ne pune în vedere că
este o misiune „de mare răspundere”, spunându-ne voalat
că nu mai ţine cu „îmbolnăvitul” şi că cine se mai declară
bolnav va rămâne bolnav de TOT, adica nu va mai zbura.
DELOC. Niciun cuvânt însă despre ce fel de cargo era
vorba.

Iată că apare prima cursă pe planificare. Unde cre-
deţi? La Cairo! Toată lumea a răsuflat oarecum uşurată.
Ştiam deja aproape totul despre aeroporturile din Egipt şi
despre cele din vecini, inclusiv Israel, unde Taromul a fost
prima companie aeriană din CAER care a deschis curse
regulate cu pasageri. Celor care urmau să plece li s-a pus în

vedere că nu au voie să discute cu nimeni despre cursă, nici
înainte şi nici după. După câteva refuzuri de a pleca şi mai
multe ameninţări, responsabilii au fost obligaţi să facă
cunoscut marele secret. Aici trebuie să
spun ca în final chiar directorul de zbor şi
pilotul sef au fost solidari cu restul person-
alului navigant, avertizând că în lipsa trans-
parenţei îşi vor da demisia. Abia atunci s-a
făcut cunoscut ce fel de marfă era încărcată
în avioane: „piese de schimb”. Întrucât se
terminase nu de mult Războiul din Oc-
tombrie cu înfrângerea catastrofală a ar-
matei egiptene, aceasta avea anumite
nevoi. Cum oficial toată lumea era îm-
potriva comerţului cu „piese de schimb”,
ai noştri au găsit soluţia: piese de schimb
pentru utilaje agricole! Toate documentele
însoţitoare aveau această specificaţie. Erau
numai coduri numerice şi ici, colo câte o
denumire: tractor, remorcă, semănătoare,
etc. După multe insistenţe făcute prin in-
termediul pilelor s-a obţinut o hârtie gu-
vernamentală prin care se arăta că echipajul
aeronavei nu este responsabil de încărcă-
tura de la bord. Era un fel de „frecţie cu
Diana la picior de lemn”. Nicio autoritate
vamală nu ar fi luat-o în seamă, dar ne
dădea un fel de scuză nouă înşine şi posi-
bilitatea, la o adică, să facem pe nevino-
vaţii. Odată cu lanţul de curse cu
renumitele „piese de schimb” aveau să
apară o serie de aventuri, cu valuri de tran-
spiraţie şi mari emoţii, care au făcut ca o
parte din participanţi să albească mai de-
vreme decât era cazul.

Noapte de noapte (căci noaptea
se pot face fel de fel de chestii fără să te vadă lumea) de pe
Otopeni şi de pe alte aeroporturi din ţară decola „Măgarul
Europei”, IL-18, burduşit la capacitate maximă (14 tone).
De unde această poreclă pentru zdravănul avion? Ştiţi
povestea cu măgăruşul care duce, duce şi nu ştie ce duce,
căci stăpânul îi tot pune desagă după desagă şi el merge
fără să-i pese mai departe. Aşa şi acest brav avion. Ca o
paranteză, mai la începutul carierei am avut parte de două
situaţii în care am crezut că nu voi apuca să ajung la 500 de
ore de zbor şi atunci am jurat că voi respecta cu sfinţenie
„măgăruşul” şi că niciodată n-o să-l încarc mai mult decât
scrie în carte. Ca dovadă că m-am ţinut de cuvânt, iată pot
să scriu pentru voi acum, după 42 de ani de când am urcat
prima oară într-un avion ca să învăţ să-l pilotez. Dar să
revenim la avioanele noastre care stau aliniate pe platforma
de la aerogara de marfă, undeva la un kilometru de cea de
pasageri.

De regulă, copilotul,
asistat de mecanicul de bord,
era responsabil cu încărcarea
avionului şi cu respectarea
diagramei de încărcare, căci
dacă se greşea cumva, atunci
avionul ori „cădea” pe coadă,
ori la decolare pilotul nu mai
putea ridica botul. Era deci
foarte important ca centrajul
avionului să fie cât mai
aproape de cel optim. În de-
curs de câteva ore, 5 sau 6
avioane erau încărcate şi la

interval de o oră unul de altul, decolau spre destinaţie. Cele
cu „piese” trebuiau să fie pe undeva pe la mijloc, interca-
late. De ce? Pentru că s-a întâmplat ca primul avion care a

plecat să fie cel cu „produse agricole”
(boabe, fasole, ouă de toate calibrele) şi în-
tâmplarea a făcut ca la intrarea în spaţiul
aerian turc, aproape de Istambul, organul
de dirijare să ceară avionului transmiterea
numărului aprobării de survol (această
aprobare se obţine cu minimum 12 ore
înainte de decolare şi trebuie să fie la bord).
Echipajul a transmis numărul dar din ne-
fericire nu corespundea cu cel de la sol,
căci birocraţia era foarte prezentă şi în avi-
aţie: nu fusese trimis prin telex, cineva
uitase să-l transmită. În această situaţie, un
avion poate deveni „infractor” şi poate fi
forţat să aterizeze de ugenţă, însoţit de
avioane de vânătoare. Aparatul de zbor
Tarom a fost însă norocos. Mai erau 10 km
până la graniţă, aşa că la ordinul coman-
dantului a executat imediat un viraj strâns
de 180 de grade, rămânând în afara spaţiu-
lui aerian turc şi solicitând să execute
manevre de aşteptare până la elucidarea
situaţiei. Mecanicul de bord a mormăit în
barbă ceva legat de legile lui Murphy:
„Când un lucru începe rău se poate termina
şi mai rău, trebuie să fim cu ochii în
paişpe”. Navigatorul l-a luat la zor: „Ia
vezi-ţi de ceasurile tale şi nu mai cobi”.
După 30 de minute se lămureşte situaţia şi
se reia zborul. Restul parcursului decurge
lin şi fără surprize... până aproape de punc-
tul de unde trebuia să se înceapă coborârea.
Telegrafistul (poreclit „Piţigoi de bord”)
anunţă că de la ultimul mesaj meteo vizbi-

litatea la Cairo a început să scadă din cauza vântului pu-
ternic care antrena nisipul.

F

Transport secret
SAU „PIESE DE SCHIMB

„„OOddaattăă  ccuu
llaannţţuull  ddee  ccuurrssee
ccuu  rreennuummiitteellee
„„ppiieessee  ddee
sscchhiimmbb””  aavveeaauu
ssăă  aappaarrăă  oo  sseerriiee
ddee  aavveennttuurrii,,  ccuu
vvaalluurrii  ddee  ttrraann--
ssppiirraaţţiiee  şşii  mmaarrii
eemmooţţiiii,,  ccaarree  aauu
ffăăccuutt  ccaa  oo  ppaarrttee
ddiinn  ppaarrttiicciippaannţţii
ssăă  aallbbeeaassccăă  mmaaii
ddeevvrreemmee  ddeeccââtt
eerraa  ccaazzuull..””
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„„LLaassăă  bbăăiieettee  ccăă  ddee  llaa  1100  kkmm  nnuu  ppooaattee  ssăă  ssccaaddăă
ssuubb  mmiinniimmaa  ddee  aatteerriizzaarree””  îîii  rrăăssppuunnddee  nnaavviiggaa--
ttoorruull..  MMeeccaanniiccuull  mmoorrmmăăiiee  ddiinn  nnoouu  îînn  bbaarrbbăă::
„„NNuu  şşttiiuu  uunnddee  oo  ssăă--ll  ppuunneemm  ccuu  ccee  aavveemm  nnooii  llaa
bboorrdd””..  „„MMăăii  ddaa’’  ttuu  ccuu  cciinnee  ţţiiii  ??  CCuu  uurrssuu’’??””  îîll  îînn--
ttrreeaabbăă  ccooppiilloottuull  iirriittaatt..  CCoommaannddaannttuull  vveerriiffiiccăă
ppaarraammeettrriiii  ddee  ccoobboorrâârree  aaii  aavviioonnuulluuii  şşii  aappooii  ssee
îînnttooaarrccee  ccăăttrree  cceeiillaallţţii  aannaalliizzâânndd  ccuu  vvooccee  ttaarree
vvaarriiaanntteellee  ppee  ccaarree  llee  aavveeaauu  llaa  ddiissppoozziiţţiiee..  „„DDaaccăă
nnuu  ssee  vvaa  ppuutteeaa  llaa  CCaaiirroo,,  aattuunnccii  eexxiissttăă  AAlleexxaann--
ddrriiaa  llaa  3300  ddee  mmiinnuuttee,,  nnuummaaii  ccăă  ddaaccăă  ee  vviizziibbiillii--
ttaattee  mmiiccăă  aaiiccii,,  aaşşaa  oo  ssăă  ffiiee  şşii  aaccoolloo..  AArr  mmaaii  ffii
AAsswwaann  ddaarr  ssuunntt  ddoouuăă  oorree  ppâânnăă  aaccoolloo  şşii  aaeerroo--
ppoorrttuull  nnuu  aarree  bbaalliizzaajj  ddee  nnooaappttee  ((lluummiinnii  ddee  mmaarr--
ccaajj  aallee  ppiisstteeii))..  HHeeii,,  bbaaiiaattuull  lluuii  MMuurrpphhyy,,  ccuumm
ssttăămm  ccuu  ggaazzuull??  „„PPăăii  llaa  oo  aaddiiccăă  nnee--aarr  aajjuunnggee
ppâânnăă  llaa  AAtteennaa””..  „„GGlluummeeţţuullee,,  şşttiiuu  ccăă--ţţii  ppllaaccee
MMeettaaxxaa  ddaarr  ăăiiaa  nnee  bbaaggăă  iimmeeddiiaatt  llaa  mmiittiittiiccaa
ccâânndd  oorr  ssăă  vvaaddăă  „„rruullmmeennţţiiii””  ddiinn  ccaallăă..””  

ontrolând radarul de bord se vedea deja
coasta egipteană însă afară era întuneric ca
smoala. Cu cât avionul se apropia mai mult,
vizibilitatea scădea şi ea progresiv apropi-
indu-se de minima permisă pentru aterizare.

Singura speranţă era ca vântul să nu înceapă să bată din-
spre deşert, aducând cu el nisipul care ar fi redus vizibili-
tatea la 0. Atunci chiar că nu mai erau şanse de aterizare la
Cairo.

La intrarea în faza finală de aterizare (15 km
până la pistă) lucrurile erau încă nesigure. Totul depindea
de câtă vizibilitate era în momentul atingerii înălţimii de
luare a deciziei de aterizare sau de ratare şi bineînţeles de

poziţia efectivă a avionului faţă de pistă. Comandantul se
concentra ca să menţină acele indicatoare ale ILS în cruce
perfectă, pentru că numai aşa avionul se putea găsi fără greş
pe axul pistei şi la înălţimea optimă pentru redresare şi

aterizare. Copilotul urmărea comenzile şi confirma toate
ordinele, în timp ce mecanicul supraveghea parametrii
celor 4 motoare pentru a fi perfect sincronizate căci altfel
se putea produce alunecarea (devierea) avionului. Tensi-
unea creştea cu fiecare sută de metri parcursă (120 de metri

într-o secundă), ca să nu zic cu fiecare se-
cundă. Navigatorul marca sacadat situaţia
avionului şi sugera eventualele corecţii da-
torate vântului. Se simţea din plin turbu-
lenţa creată de rafalele puternice. Într-o
astfel de situaţie trebuie să fi cu adevarat
„mânaci” ca să fii în stare să menţii
avionul pe traiectoria prescrisă. 150 de
metri înălţime….nu se văd luminile de
apropiere şi nici cele ale pistei. Răbdare,
încă un pic. 100, 90… nimic. 80, 70…
nimic. 60 de metri, trebuie luată decizia….
nimic…. RATĂM. Motoarele mugesc,
eliberând forţa uriaşă care împinge
avionul şi acesta începe să urce încet. 

„SE VEDE PISTA CĂPITANE!”
strigă copilotul. E prea târziu. Odată
manevrele de ratare iniţiate, nu se mai
poate reveni. Unii au încercat şi nu au mai
apucat să povesteasca cum a fost. Coman-
dantul termină manevrele de ratare şi
predă comenzile avionului copilotului
pentru a se relaxa un pic şi a analiza situ-
aţia care nu e prea fericită. Alexandria are
vizibilitatea mai proastă decât Cairo,
Aswan este departe şi fără lumini. Co-
mandantul îşi şterge sudoarea rece de pe
faţă şi încearcă să aleagă cea mai bună
soluţie, numai că niciuna nu prea e bună.
Telegrafistul anunţă că vântul a început să
scadă în intensitate iar aeroportul ra-
portează că vizibilitatea oscilează între
500 şi 800 de metri. Mecanicul anunţă că
mai e petrol pentru încă două ore jumate de zbor. „Ori
Aswan, ori Atena, dar să plecăm acum, fiecare minut con-
tează.” Comandantul decide: „Uite ce facem - mai încer-
căm odată Cairo, poate avem baftă şi găsim pista la timp.

Murphy, să nu mai aprinzi farurile din
bot căci fac ecran lăptos şi obturează lu-
minile pistei, ştiu asta de la unu’ mai
bătrân ca mine cu care am aterizat la
Londra pe o ceaţă zdravănă. Copilot şi
navigator, sub 200 de metri ochii cât ce-

pele să-mi vedeţi luminile pistei. Gata, hai să ne concen-
trăm.” Suplimentar, aeroportul a decis punerea în funcţiune
a radarului de precizie care poate da indicaţii inclusiv
atunci când avionul trece pe deasupra pistei. Între timp, alte
două avioane rataseră aterizarea. Însă un al treilea reuşise.
Semn bun.

O nouă apropiere cu o şi mai mare tensiune. 100,
90, 80, 70. Ceva lumini faţă, uşor stânga. 60, pista, apare
pista. „Văzut, e a mea” anunţă sigur comandantul. „Tarom
000 continuaţi până la capătul pistei după care o să vină
maşina Follow me ca să vă conducă la parcarea cargo. Fru-
moasă apropiere şi aterzare. Felicitări şi să aveţi o noapte
bună.” „Foarte bună, că trebuie să ne şi întoarcem după des-
cărcarea avionului” s-a auzit doar în cabină. 

Avionul a fost parcat într-o zonă izolată. Nu exis-
ta nicio şansă să ajungem în aerogara de pasageri. De jur
împrejur, o beznă densă şi vântul cu nisipul care-ţi intra
peste tot. Vin maşinile militare şi începe descărcarea. Oa-
menii se mişcau parcă cu încetinitorul, nu dintr-o grijă de-
osebită ci pentru că erau somnoroşi. Era ora două spre trei
dimineaţa. Comandantul şi copilotul se plimbau în jurul
avionului urmărind cum decurge descărcarea. Sunt aproape
de uşa calei din faţa avionului şi văd cum este pusă pe
banda rulantă o aşa zisă „ţeavă de irigaţie” într-o cutie kaki.
Pe la jumătatea benzii rulante, cutia începe să se mişte per-

iculos. Nu a fost pusă bine. Copilotul
încearcă să facă un pas către bandă ca să
corecteze poziţia lăzii. Inutil, aceasta se
răstoarnă. Nici unul din ei - comandantul
şi copilotul - nu ştiu cum au ajuns broască
la pământ cu mâinile acoperindu-şi
capetele. Zgomotul este infernal.... dar
doar acela al metalului lovindu-se de
beton! Colonelul care însoţea marfa a în-
ceput să râdă cu poftă: „Şi dacă ar pica
de la 1,000 de metri şi tot nu s-ar întâm-
pla nimic că nu sunt armate. Materialul
exploziv vine cu alt transport.” Nu ter-
mină bine de vorbit şi o altă ladă, şi mai
mare, aterizează pe beton cu un zgomot
de-a dreptul asurzitor. Chiar dacă ne-ar fi
fost somn, după un asemenea şoc eram
cristal. Ştiam acum că nu puteam sări în
aer, dar tot ne-am deplasat la o distanţă
confortabilă  ca să putem fuma şi noi o
tigară.

După mai bine de două ore am
fost gata de decolare însă din nou veştile
meteo nu erau prea bune. La Bucureşti 
exista şansa de 80% ca să fie ceaţă la
orele dimineţii când trebuia noi să
ajungem. Mecanicul a avut grijă să „în-
doape” avionul cu petrol - mai bine să fie
decât să-i duci dorul. Între timp avionul
nr. 2 cu „piese” raporta că are neplăceri la
Sanna (Yemen) cu alţi „pretini” de-ai
noştri. Dar asta este altă poveste.

nickfurdi@accentmontreal.com

C

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

de arme în Egipt
PENTRU MAŞINI AGRICOLE”

„„CCooppiilloottuull
îînncceeaarrccăă  ssăă  ffaaccăă
uunn  ppaass  ccăăttrree
bbaannddăă  ccaa  ssăă
ccoorreecctteezzee  ppoozziiţţiiaa
llăăzziiii..  IInnuuttiill,,
aacceeaassttaa  ssee  rrăăss--
ttooaarrnnăă..  NNiiccii  uunnuull
ddiinn  eeii  nnuu  şşttiiuu  ccuumm
aauu  aajjuunnss  bbrrooaassccăă
llaa  ppăămmâânntt  ccuu
mmââiinniillee
aaccooppeerriinndduu--şşii
ccaappeetteellee..  
ZZggoommoottuull  eessttee  iinn--
ffeerrnnaall......””

În zbor spre aeroportul din Cairo
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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

www.inalco.com

P
74

48
G

Semipreparate şi specialităţi româneşti
mici •icre •sarmale •zacuscă •vinete •cârnăciori olteneşti •slănină

•tobă •debreceni •caltaboşi cârnaţi pentru BBQ
Produsele noastre sunt afumate natural!
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880066  CCuurréé--LLaabbeellllee
CChhoommeeddeeyy,,  LLaavvaall,,  HH77VV  22VV33

TTeell::  ((445500))  668811--99555511
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Acoperişuri TOITURE PERFECTION

ESTIMATION GRATUITE 
A DOMICILE

TRAVAIL
GARANTI

www.toituresperfection.com

R.B.Q. 8321-2928-56

Miss Diaspora

... FRUMUSEŢEA, MUZICA, DISTRACŢIA

Cea de-a patra ediţie a concursului Miss Dias-
pora Canada, organizată de emisiunea de radio în limba
română MARCA-RO, a avut loc sâmbătă, 28 iunie, la sala
Calixa Lavallée. Cele şase participante - în ordinea nu-
merelor din concurs: Ada Wittenberger, Anca Puşcaşu,
Irina Georgescu, Maria Urlea, Simina Lungu şi Ştefania
Bălăşoiu - au încântat publicul prin frumuseţea şi graţia
lor. În ciuda emoţiilor inerente, Ada, Anca, Irina, Maria,
Simina şi Ştefania au demonstrat eleganţă, talent şi
prezenţă de spirit. Ca în fiecare an, concurentele au avut
de trecut patru probe: defileu, costum de baie, talent, ţinu-
tă de seară şi întrebări despre România. 

Concursul-spectacol a fost prezentat de Cristian
Bucur, Llovett Foster şi Teodora Cristea, Miss Diaspora
Canada 2007.

După aproximativ trei ore de compeţie intensă,
cei 5 membrii ai juriului, compus din d-na Carmen Dan,
agent imobiliar, Mihaela Coman, Miss Diaspora Canada
2006, Mihaela Dincă, Radio România Internaţional, Si-
mona Pogonat, Accent Montreal, şi boxerul Adrian Dia-
conu, deţinătorul titlul mondial WBC la categoria
semigrea, au ales câştigătoarea acestei ediţii. Ea este Şte-
fania Bălăşoiu din Montreal. Are 16 ani, este studentă în
penultimul an la şcoala secundară şi îşi doreşte să devină
notar sau manager de hotel.  Îi plac înotul, atletismul şi
plimbările şi are înclinaţii către pictură, desen şi dans.
Ştefania va  reprezenta Canada la finala Miss Diaspora

din cadrul Festivalului Callatis de la Mangalia, care va
avea loc la începutul lunii august şi va putea fi urmărit pe
postul de televiziune românesc Antena 1.

Miss Diaspora Canada 2008 s-a bucurat de
prezenţa pe scenă a formaţiei Krypton - Eugen Mihăescu,
Cătălin Fotin, Cătălin Putingher, Tony Şeicărescu - aflaţi
pentru prima dată într-un turneu în Canada. Kryptonii au
reuşit, cum era de aşteptat, să ridice sala în picioare inter-
pretând piese de pe noul lor album Mă prefac în ploi dar
şi piese mai vechi, consacrate în cei 25 de ani de existenţă. 
Programul a inclus şi artişti români locali, precum bine-
cunoscuta interpretă Anuca Drăgan, Ion Mărgineanu (ţam-
bal) şi Emil Codreanu care a interpretat câteva piese din
repertoriul Sofiei Vicoveanca. 

Seara s-a încheiat cu anunţarea câştigătoarei şi a
finalistelor. Acestea sunt: Miss Diaspora Canada 2008:
Ştefania Bălăşoiu; locul I: Ada Wittenberger; locul II:
Irina Georgescu.

Mulţumiri speciale sponsorilor: Western Union,
World Line Cargo, Salon Boutique Milada, Centra Web
Reproductions, Carmen Dan, Sunagratis.com şi partene-
rilor media: Accent Montreal, Pagini Româneşti, Jurnalul
Românesc, Faptu’ Divers, Observatorul, Agenda
Românească Kitchener, Noi Românii TV şi Radio Româ-
nia Internaţional.

TATIANA NICULESCU
tatiana@accentmontreal.com

Câştigătoarea este...
Ştefania Bălăşoiu

foto: Adrian Niculcea
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În imagini
fotografii realizate de Adrian Niculcea
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Pe scurt
O SUTĂ DE ANI DE MISTER

Acum un secol, în
dimineaţa zilei de 30 iunie
1908, la ora locală 7 şi 17
minute, o explozie imensă
a sfârtecat taigaua din cen-
trul Siberiei: 80 de mi-
lioane de arbori au fost
răpuşi pe o suprafaţă de
2,000 de km2, în
apropierea râului Tun-
guska. Deflagraţia a fost
de 1,000 de ori mai puter-
nică decât bombele de la
Hiroshima şi Nagasaki. La
un dezastru de asemenea

proporţii, prima ipoteză a fost cea a unui meteorit explo-
dat înainte de a lovi solul, însă din cauza lipsei de dovezi
materiale această ipoteză nu a putut fi confirmată.
Studierea efectelor bombelor atomice de la Hiroshima şi
Nagasaki au adâncit şi mai mult misterul Tunguska,
Aleksandr Kazantev, om de ştiinţă rus, descoperind
similitudini între cele două evenimente: nori luminoşi,
ploaie neagră şi păduri întregi de copaci căzuţi. Dar cum
este posibil ca o explozie nucleară să fi avut loc în 1908?
Probele prelevate din solul şi vegetaţia din zonă nu in-
dica nicio urmă de radiaţie. Expediţiile din anii ‘50-‘60
au scos la lumină sfere microscopice de sticlă ce
conţineau mari cantităţi de nichel şi iridiu, fapt ce avea
să conducă la ideea că originea lor ar fi una extraterestră.
De un secol savanţii încearcă să explice, în fel şi chip,
această catastrofă nemaiîntâlnită în istorie. S-au emis tot
felul de ipoteze, de la OZN-uri, găuri negre, comete, me-
teoriţi, până la experienţele făcute de Tesla cu faimoasa
„Rază a Morţii”. Un lucru este cert: cu cât se fac mai
multe cercetări, cu atât lucrurile par a se complica.
Aparatura tehnică, din ce în ce mai sofisticată, a adus ex-
trem de multe informaţii noi dar nicio concluzie fermă
care să explice toate aspectele acestui fenomen.

SOLUŢIA CRIZEI ENERGETICE MONDIALE: UN ŞARPE
ANACONDA

Cercetătorii britanici au
descoperit un nou mecan-
ism pentru generarea de
energie: are o lungime de
peste 200 de metri, forma
unui şarpe uriaş şi a fost
botezat Anaconda, după

celebrul şarpe prădator din America de Sud. Este vorba
de un generator de valuri care transformă mişcările
oceanelor în energie ieftină. Testele realizate până acum
la Universitatea din Southampton au aratat că fiecare
Anaconda produce o cantitate de energie echivalentă cu
un megawatt, suficient pentru aprovizionarea cu energie
a câteva sute de case. „Şarpele” este realizat dintr-un tub
lung de cauciuc, închis la ambele capete şi umplut cu
apă. Fiind construit dintr-un material atât de uşor, cu un
mecanism de funcţionare simplu, Anaconda va fi un pro-
dus ieftin, fără dificultăţi de întreţinere, calităţi care se
speră că vor încuraja folosirea lui pe scară largă. Mecan-
ismul generator de energie a fost proiectat pentru a fi uti-
lizat la o adâncime de 40-100 de metri, la o distanţă de
1,500-3,000 de metri de ţărm, funcţionând cel mai bine
acolo unde valurile mării sunt generate pe distanţe mari.
Directorul proiectului, Tom Roach, susţine că, deocam-
dată, locurile ideale pentru amplasarea şarpelui Ana-
conda sunt coastele de vest ale Scoţiei şi Irlandei şi cele
sud-vest ale Angliei. Profesorii Francis Farley şi Rod
Rainey, inventatorii mecanismului, au declarat că
primele ferme de Anaconda vor fi create în următorii
cinci ani.

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Polul Nord fără gheaţă
Încălzirea globală este în atenţia specialiştilor de

peste 40 de ani, dar până acum ne-am autocomplăcut în
nepăsare şi ignoranţă. Până nu demult, oamenii de ştiinţa au
îmbrăţişat ideea că fenomenul încălzirii globale va cauza
schimbări majore şi probleme acute în lume, dar scenariul
prevăzut era că acestea se vor întâmpla într-o perioadă
cuprinsă undeva între 50 şi 100 de ani. Ideea generală era
aceea că încălzirea globală este un proces lent şi că uman-
itatea va avea timp să descopere soluţii ingenioase la toate
problemele pe care acest fenomen le-ar cauza. Noi dovezi
extrem de bine documentate sugerează ca acest scenariu
este complet greşit şi că mai degrabă trebuie să ne pregătim
pentru schimbări climatice deosebit de abrupte. Este greu
de crezut, însă pentru prima oară în istoria omeniri, în
această vară gheaţa de la Polul Nord ar putea să se topească

în totalitate. Deja vara trecută gheaţa care acoperă oceanul
Arctic s-a topit cu mai mult de 30% decât media anuală, iar
temperatura de la Polul Nord a crescut cu 2 grade Celsius.
„Este un exemplu dramatic şi îngrijorător al impactului
încălzirii globale”, se spune în ziarul londonez The Inde-
pendent. „Simbolic este extrem de important, la Polul Nord
ar trebui să existe gheaţă, nu apă”, declară Mark Serreze de
la US National Snow and Ice Data Centre, din Colorado.

Această ipoteză alarmantă a fost prezentată şi în
revista National Geographic de experţii care studiază
efectele schimbărilor climatice de la bordul navei canadiene
spărgătoare de gheaţă Amundsen. Specialiştii spun că există
totuşi posibilitatea ca gheaţa, împinsă în direcţia Canadei de
către rotaţia terestră, să scape nevătămată în acest an.
Şansele sunt de 50%-50%, afirmă cercetătorii aflaţi la Polul
Nord. Stratul normal, gros, de gheaţă format de mai mulţi
ani la Pol a fost distrus şi înlocuit de brazde uriaşe de gheaţă
subţire, formată într-un singur an, acesta fiind evident mult
mai vulnerabilă la topire în lunile calde.

Ce impact ar avea acest lucru asupra planetei?
Gheaţa asigură reflectarea unei cantităţi importante de căl-
dură degajate de soare. În lipsa acestui strat reflectorizant,
căldura este absorbită integral de ocean, care fiind de cu-
loare închisă preia căldura în proporţie de 90,8%. Astfel,
temperatura globală va creşte, producând dereglarea
curenţilor oceanici care va modifica dramatic clima. Ursul

polar ca şi multe alte specii de animale vor fi ameninţate
de extincţie. Topirea gheţarilor ar duce la creşterea rapidă
a nivelului oceanului planetar cu cel puţin 2m, provocând
scufundarea multor insule şi oraşe aflate în apropierea ţăr-
murilor. Uragane mult mai puternice decât Katrina dar şi
numeroase incendii vor devasta întreaga planetă. Acesta ar
fi doar începutul. A doua etapă legată de topirea gheţarilor
este încetinirea curentului Gulf Stream (Curentul de Con-
vecţie Termosalină Nord-Atlantic). Gulf Stream este un
curent de apă caldă care se deplasează dinspre Ecuator la
suprafaţa oceanului spre zonele nordice, unde are loc
schimbul de căldură, prevenind astfel răcirea excesivă a Eu-
ropei de Vest şi a Canadei. Datorită topirii gheţarilor, can-
tităţi uriaşe de apă dulce ajung în Atlantic amestecându-se
cu apa sărată de la Ecuator. Rezultatul este că diferenţa de
salinitate scade dramatic iar „motorul termosalin” care
menţine curentul în perpetuă mişcare scade în putere. Pe
măsura ce Gulf Stream-ul îşi încetineşte mersul, schimbul
de căldură în regiunile nord-atlantice încetineşte iar struc-
turile anotimpurilor suferă modificări, deoarece sunt strict
dependente de aceste schimburi calorice. Coasta de est a
SUA ar putea deveni extrem de rece, Anglia va avea clima

din Siberia de azi, iar coasta de vest a SUA şi zona centrală
vor avea o climă atât de uscată, încât pădurile vor arde în to-
talitate. Iată deci care ar fi consecinţele încetinirii curentu-
lui Gulf Stream. Nu este o ficţiune, toate fenomenele
enunţate mai sus se pot petrece pe o durată de numai 3-5
ani, nu secole, nu decenii. Situaţia este deja foarte îngri-
jorătoare: în 2008, acest curent a ajuns la 1/3 din viteza de
convecţie termosalină din 1990. Lista evenimentelor meteo
neobişnuite petrecute în ultimi ani ar depăşi cu zeci de
pagini cadrul acestui articol, dar putem aminti faptul că
Brazilia şi America de Sud nu mai sunt străine uraganelor,
Seattle şi alte zone din SUA ferite de tornade nu se mai pot
considera în afara distrugerilor pe care acestea le provoacă,
incendiile forestiere au loc pe tot globul, până şi în Alaska,
Canada cunoaşte ierni din ce în ce mai grele iar Europa val-
uri de căldură nemaiîntâlnite.

Ironic, bătălia pentru drepturi în regiunea Polului
Nord a început. Rusia, Canada şi Statele Unite văd acest
dezastru natural o oportunitate de afaceri: Polul Nord este
recunoscut pentru uriaşele resurse de petrol şi gaz, numai că
până acum acestea au fost imposibil de exploatat.

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
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Descoperiţi calitatea produselor noastre!

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

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

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

Despre apă
■ Deşi populaţia lumii a crescut exponenţial în ul-
timele secole, resursele de apă au rămas aceleaşi.
Astfel, noi avem acum la dispoziţie aceeaşi canti-
tate de apă pe care o aveau şi primii Homo Sapiens
Sapiens: 1,460 petatone (1 petatonă = 1015 tone).

■ Apa acoperă aproximativ 71% din suprafaţa
pământului. Cea mai mare parte a apei de pe glob se
găseşte în oceane
(97.2%), urmate de
gheţari/calote glaciare
(1.8%), 0.9% se găseşte
în subteran iar 0.001%
sub formă de vapori. Apa
„dulce”, utilizată de ma-
joritatea organismelor de
pe Terra, reprezintă doar
0.02% din totalul apei şi
se găseşte în râuri, lacuri,
etc.

■ Mai mult de 94% din
apa de pe Pământ are un înalt grad de salinitate.
Nivelul mediu al salinităţii apei pe glob este de 35%
(variază însă foarte mult în funcţie de zonă), iar anu-
mite ţări (cum ar fi Cipru, de exemplu) îşi sporesc
resursele de apă potabilă desalinizând apa oceanelor
sau mărilor în unităţi speciale denumite uzine de de-
salinizare

■ Aproximativ 24% din capacităţile de desalinizare
existente pe glob se află în Arabia Saudită. Peste
70% din apa consumată aici provine din aceste
uzine de desalinizare. Cea mai mare astfel de uzină
din Arabia Saudită este Shuaiba Desalination Plant

care produce 150 de milioane de m³/yan.

■ Cea mai mare uzină de desalinizare din lume este
Jebel Ali Desalination Plant, cu o producţie totală
de peste 300 de milioane m³/yan. Această remarca-
bilă construcţie se află în Emiratele Arabe Unite.

■ Peste 30% din resursele mondiale de apă sunt lo-
calizate în Asia. Pe locurile următoare se află Ame-

rica de Sud (cu 27%) şi
America de Nord (18%).
Cele mai vitregite zone
sunt Orientul Mijlociu şi
Africa de Nord care deţin
împreună doar 0.32 %
din totalul apei de pe
glob.

■ O cincime din totalul
apelor fluviale ale lumii
sunt deţinute de fluviul
Amazon.

■ În mod normal, apa nu are gust, miros sau cu-
loare. Totuşi, apa pe care o bem noi prezintă aceste
însuşiri datorită diferiţilor factori cu care intră în
contact (roci, substanţe de purificare, poluare, etc.).

■Apa îmbuteliată reprezintă una din cele mai mari
afaceri existente în domeniul alimentar. Piaţa apelor
îmbuteliate însumează în prezent peste 20 miliarde
de dolari şi este impărţită între câteva mii de socie-
tăţi în întreaga lume. Cele mai mari sunt Perrier
(30% din piaţă), apoi Nestle şi Danone cu 15% din
piaţă.
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Marea Neagră
■ Marea Neagră este cea mai mare structură acvati-
că anoxică din lume. Termenul de anoxie semnifică
un „conţinut scăzut de oxigen” sau chiar o „lipsă de
oxigen” şi peste 90% din apa Mării Negre este lip-
sită de oxigen. Această situaţie se datorează faptu-
lui ca apa de la suprafaţă, care primeste oxigen din
atmosferă, nu îl poate transfera straturilor acvatice
de adâncime din cauza mai multor factori: cantitatea
mare de sedimente din apă, den-
sitatea crescută, etc.

■ La adâncimi de peste 200 de
metri, apa Mării Negre are o
temperatură constantă de 9 grade
Celsius. Din această cauză şi din
lipsa oxigenului, la adâncimi
mari, singurele specii existente
sunt bacteriile anaerobe.

■ Marea Neagră este una din
cele mai noi mări ale planetei.
Specialiştii afirmă ca ea s-a for-
mat în perioada Mezozoică,
atunci când, prin ridicarea usca-
tului, vechiul Ocean Tethys a dispărut şi în locul lui
au apărut mai multe mări sau cursuri de apă (Marea
Neagră, Marea Caspică, Marea Mediterană, etc.).

■ Din cauza nivelului scăzut de salinitate (aproxi-
mativ 17%), biodiversitatea din Marea Neagră are
de suferit. Majoritatea speciilor marine au nevoie
de un nivel al salinităţii de minim 20% pentru a se
putea dezvolta corespunzător.

■ Adâncimea maximă a Mării Negre este de 2,200
de metri. Această valoare, mai exact 2,212 metri,
este atinsă în apropierea ţărmului turcesc.

■ Cea mai mare cantitate de apă proaspătă care ali-
mentează Marea Neagră provine de la cursurile de
apă care se varsă în ea (Dunărea fiind cel mai im-
portant dintre ele). Astfel, anual, 369 km cubi de

apă sunt aduşi de râuri iar 224 km cubi provin din
precipitaţiile atmosferice.

■ Anual, prin evaporare, 395 de km cubi de apă se
pierd din Marea Neagră.

■ Există doar trei specii de mamifere marine care
trăiesc în această mare. Cea mai cunoscută dintre
ele o reprezintă delfinii.

■ Corpul unei meduze este format în proporţie de 98% din apă. Cor-
pul uman, în schimb, conţine un procent de 60-70% apă.

■ Din punct de vedere procentual, oamenii graşi au mai puţină apă în
organism decât cei slabi. Acest lucru se datorează faptului că ţesutul
adipos conţine mai puţină apă decăt celelalte organe şi ţesuturi ale
corpului (în medie, acesta conţine aproximativ 10%). Tot din aceeaşi
cauză, corpul femeilor conţine mai puţină apă decât cel al bărbaţilor.

■Unele din cele mai „apoase” organe ale corpului nostru sunt creierul
şi rinichii. Aproximativ 80% din creier este apă, în timp ce la rinichi
procentajul creşte până la aproape 85%.

■ Corpul uman elimină apa prin rinichi, transpiraţie, plâns dar şi res-
piraţie. Astfel, aproximativ 1,5 litri de apă sunt eliminaţi prin rinichi,
500 ml prin respiraţie iar restul prin transpiraţie. Când plângem „pier-
dem”, în medie, aproximativ 1 ml de apă.

■În medie, un om are nevoie de 2,5 litri de apă pe zi. Această canti-
tate variază în funcţie de activitatea fizică, poziţionarea geografică,
clima, etc. Specialiştii recomandă să consumăm apa la o temperatură
medie de 5 grade C.

■ Cantitatea de apă recomandată pentru a fi consumată de un om într-
o zi este de 50 litri. Această cantitate inlude atât consumul propriu-
zis cât şi baia sau prepararea mâncării. Există însă diferenţe foarte
mari ale consumului de apă între ţări: americanii consumă de 5 ori
mai multă apă decât europenii (500 litri vs. 100 litri), în timp ce
locuitorii Gambiei trebuie să se mulţumească doar cu 4,5 litri.

■Clorina este folosită de oameni de peste 100 de ani pentru purifi-
carea apei. 50 ml de clorină sunt suficienţi pentru a distruge bacteri-
ile din 100,000 de litri de apă.

Corpul uman

Me Éva DARAGHI
NNoottaarr  şşii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc

(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.



Maşina care merge cu apă

Compania japoneză Genepax a inventat un dis-
pozitiv care eliberează hidrogenul din apă şi produce e-
nergie electrică. Conform declaraţiilor făcute de
producător, prototipul poate parcurge distanţa de 100 km
cu o viteză de 80 km pe oră consumând doar 1 litru de apă.
Directorul Genepax, Kiyoshi Hirasawa, a afirmat că maşina
poate circula atâta timp cât există o sticlă cu apă pentru
completarea rezervorul. Mai mult, bateria utilizată nu tre-
buie pusă la încărcat ca la alte modele. Genepax in-
tenţionează să înceapă producţia de serie a acestei maşini
dat fiind că cererea de piaţă este în continuă creştere ca ur-
marea a exploziei preţurilor la hidrocarburi.

Bye bye Bill Gates
21 iunie 2008 a fost ultima zi în care celebrul Bill

Gates a mai venit la servici în postura de preşedinte al
firmei Microsoft, aşa cum a obişnuit să facă timp de 33 de
ani la rând. În timpul acestor ani şi-a acumulat nu mai puţin
de 58 de miliarde de dolari ca avere personală, devenind
unul dintre cei mai bogaţi oameni din lume (al treilea în
2008, după ce mai bine de un deceniu a dominat clasa-
mentul Forbes). Prin creerea companiei Microsoft în 1975,
Bill Gates nu numai că a revoluţionat lumea calculatoarelor
ci a influenţat întreaga omenire, îndeplinindu-şi visul ca
măcar în ţările dezvoltate pe fiecare birou să se găsească
un computer. El a fost numit de Times Magazine una din
cele mai influente persoane ales secolului XX. Bill Gates
va mai trece pe la companie o zi pe săptămână, el
dedicându-şi în prezent majoritatea timpului pentru acţiu-
nile caritabile organizate de fundaţia creată împreună cu
soţia sa, Melinda.

Un nou produs alimentar:
Cavianne

Un fost patisier din Japonia în vîrstă de 75 de ani
a inventat un produs alimentar care imită icrele negre de
sturion la un preţ de 50 de ori mai mic. Acesta se numeşte
Cavianne şi este produs într-un laborator alimentar situat
în nordul Japoniei. Printre ingredientele care intră în com-
poziţia sa se numără cerneala de sepia, sâmburi de măr,
arici de mare, stridii şi scoici. Laboratorul produce deja
circa 4 tone de Cavianne, vândute în restaurante la cutii de
50 de grame cu un preţ de circa 6 euro bucata. Desigur,
cunoscătorii preferă caviarul original însă vânzările noului
produs cresc şi probabil că în curând, după cum afirmă pro-
ducătorul, se va vinde şi la export.

Proiect arhitectonic
senzaţional

Dubai (Emiratele Arabe Unite), oraşul unde vi-
itorul este la el acasă, va
fi înzestrat cu o nouă
clădire de senzaţie: una
care care se mişcă. Arhi-
tectul italian David
Fisher, autorul acestui
proiect, descrie clădirea
zgârâie nori ca prima
construcţie în mişcare,
fiecare dintre cele 80 de
etaje fiind rotitor. Lo-
catarii vor putea să ad-
mire în permanenţă
panorama completă a
oraşului iar cei care o vor
privi din exterior vor
vedea un imobil cu o în-
făţişare care se modifică
continuu. Turnul, denu-

mit Da Vinci, va fi dotat şi cu ascensoare pentru maşini,
astfel încât fiecare locatar să-şi poată parca maşina lângă
apartamentul său, indiferent de etaj. Cei care cumpără un
etaj întreg vor putea comanda prin voce viteza de rotaţie a
etajului respectiv. Datorită panourilor solare şi a instalaţi-
ilor eoliene postate la exteriorul fiecărui nivel, energia pro-
dusă de acestă rotaţie va fi cu mult mai mare decât cea care

se va putea consuma în clădire. Imobilul va avea o înălţime
de 420 de metri iar preţul unui metru pătrat va începe de la
30,000 de dolari. Cel mai mic apartament va avea o
suprafaţă de 123 metri pătraţi şi va costa în jur de 4 mi-
lioane de dolari iar cel mai mare va avea o suprafaţă de
1200 metri pătraţi şi va costa în jur de 39 milioane dolari.
David Fisher intenţionează să mai ridice două astfel de tur-
nuri, unul la Moscova al cărui proiect a fost deja aprobat şi
va fi finalizat în 2010 odată cu cel din Dubai, iar altul la
New York.

Super vas de croazieră în
Caraibe

Royal Caribbean va deţine începând cu anul vi-
itor cel mai mare şi mai scump vas de croazieră construit în
lume: Oasis of the Seas. Împreună cu Allure of the Seas
care va începe să navigheze în 2010, cele două nave de
croazieră au fost supranumite „Corăbiile Proiectului Ge-
nesis”. Oasis of the Seas va cântări nu mai puţin de 220,000
de tone, va fi cu 43% mai voluminos decât nava Queen
Elizabeth 2 şi va costa „doar” 1,24 miliarde de dolari. Pe
acest vas se vor putea îmbarca 5,400 de persoane într-un
comfort maxim sau 6,400 de persoane într-un comfort nor-
mal. Acesta a fost conceput cu 7 cartiere autonome de lux
iar în centru este prevăzut un parc de agrement cu piscine,
baruri de zi şi de noapte şi restaurante.

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

2543-A rue Ontario Est
(Metro Frontenac)

Montréal, H2K 1W5
Tel: 514-524-3348

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

5499, Sherbrooke Ouest
(Colţ Girouard)

Montréal, H4A 1W1
Tel: 514-483-1042

1413, rue Saint-Marc
(Ste Catherine - Centre Ville)

Montréal, H3H 2G4
Tel: 514-938-8388

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

4524 Bélanger Est
(Colţ 30-ieme Ave)
Tel: 514-374-6395

7401 Boul. Newman
(exterior Centre Super C)

Lasalle
Tel: 514-315-7793

3638 Rue Queen
Rawdon, Qc

Tel: 450-834-1161

Angajăm: brutari, patisier, vânzător, funcţionar. Tel: 514-524-3348
patisseriewawel@videotron.ca
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5192, Gatineau, Montreal, Qc. H3T 1W9
Telefon: 514-340-9664

restaurantemavi.itgo.com

Situat pe Côte-des-Neiges

Griluri portugheze
preparate pe cărbuni de lemn

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

Orar Maria Joao

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

Centre dentaire Papineau-Villeray

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

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

SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

7632, 15 Avenue, Montreal

George Rusu

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

immigration@mediatorcanada.ca
www.mediatorcanada.com
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Decesul, eveniment trau-
matic din viaţa oricărei familii, are
implicaţii importante pe plan fis-
cal. Legea impozitului a prevăzut
câteva articole care acoperă toată
această tematică. Ne-am gândit că
poate v-ar interesa să cunoaşteţi
consecinţele acestor articole
asupra declaraţiei fiscale a per-
soanei decedate şi a moştenito-
rilor.

• Declaraţia de venit a per-
soanei decedate trebuie să conţină
totalul veniturilor pentru perioada
începând cu 1 ianuarie până la data
decesului. Dacă decesul intervine
între 1 ianuarie şi 31 octombrie,
atunci data limită de producere a
declaraţiei va fi 30 aprilie a anului
următor, sau 15 iunie dacă per-
soana decedată a exploatat o între-
prindere individuală. Dacă decesul
intervine între 1 noiembrie şi data
limită de producere a declaraţiei
(30 aprilie a anului următor),
atunci data limită este cea mai în-
depărtată dintre următoarele date:
30 aprilie sau 6 luni de la data de-
cesului.
• Ca regulă generală, legea
prevede ca totalitatea bunurilor
deţinute de către persoana dece-
dată să fie dispuse, în mod fictiv,
la valoarea de piaţă a acestora în
momentul decesului. Consecinţa
acestui fapt poate fi un venit im-
pozabil considerabil în anul dece-
sului şi, implicit, o factură fiscală
usturătoare pentru moştenitori. Ca
exemplu, dacă bunul este un teren

care este lăsat moştenire copiilor,
atunci vânzarea fictivă a terenului
se va face la valoarea de piaţă,
lucru care va genera un câştig în
capital impozabil pentru persoana
decedată. Dacă bunul este o
clădire generatoare de venituri
(bloc sau birouri de închiriat), vân-
zarea fictivă se va face la valoarea
de piaţă, iar pe lângă câştigul în
capital, aceasta poate antrena un
alt venit suplimentar (recuperarea
de amortisment).

Legea prevede o excepţie
de la regula de mai sus, şi anume,
când beneficiarul acestor bunuri
este soţul/soţia care este în viaţă.
Spre exemplu, dacă persoana lasă
moştenire soţului/soţiei un teren,
atunci vânzarea fictivă a acestuia
se face la preţul de cumpărare in-
iţial, ceea ce nu generează un
câştig în capital (ca în exemplul de
mai sus în care vânzarea se face la
preţ de piaţă). Dacă bunul lăsat
soţului/soţiei este o clădire gene-
ratoare de venituri (bloc sau
birouri de închiriat), atunci vân-
zarea fictivă se face la valoarea
contabilă din momentul decesului,
lucru care nu va mai genera câştig
în capital sau alt venit suplimentar.
• În cazul rezidenţei prin-
cipale (casa în care a locuit per-
soana decedată), dacă aceasta este
transferată soţului/soţiei în viaţă,
atunci transferul nu va avea con-
secinţe fiscale. În schimb, dacă se
lasă copiilor, atunci declaraţia de
impozit a persoanei decedate va
include un câştig în capital.

• Dacă persoana decedată
deţine REER în momentul dece-
sului, există, de asemenea, o vân-
zare fictivă a acestuia. Astfel,
suma rezultată din această vânzare
fictivă este inclusă în declaraţia de
venit a persoanei decedate. Dacă
această sumă este lăsată soţu-
lui/soţiei în viaţă, atunci aceasta nu
este inclusă în venitul persoanei
decedate, ci în venitul
soţului/soţiei în viaţă. Dacă
soţul/soţia supravieţuitoare trans-
feră suma în REER-ul său, aceasta
beneficiază de o reducere egală cu
suma transferată în venitul impoz-
abil al acesteia.
• Dacă declaraţia per-
soanei decedate generează impozit
de plată, atunci acesta poate fi
plătit în părţi egale, pe o durată de
10 ani, cu condiţia furnizării unor
garanţii autorităţilor fiscale şi cu
plata unor interese la un procentaj
impus de către acestea, calculat
pentru suma neplătită.

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

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

Răspundem în scris cititorilor care
doresc informaţii suplimentare:
aacsb.sorin@gmail.com

De la contabil adunate
şi la contribuabili date
Implicaţiile fiscale ale decesului



Nu vrem să vă dăm fiori de gheaţă acum în plină
vară pomenindu-vă de iarna ce a trecut, dar trebuie să vă
aducem aminte de siluetele cu ciorapi fini şi tocuri înalte,
care-şi fac cu greu loc printre nămeţii din centrul Montre-
alului. Fetele de care vă vorbesc, în grupuri de câte 4-5, se
îndreptă spre o destinaţie sigură, unde ţinuta este obligato-
rie. Chinul nu-l reprezintă doar drumul ci şi aşteptarea din
faţa clubului, care de cele mai multe ori poate fi şi o oră în
serile mai deosebite. Toate aceste sacrificii se fac în timpul
iernii pentru a petrece o seară în cluburile de calibru din
Montreal. Unul dintre acestea este 12-34. Situat la adresa ce
ulterior i-a dat numele, 1234 de la Montagne, clubul este
unul deja emblematic la Montreal iar particularitatea sa
vine din faptul că a fost „ridicat” cu resurse locale, foarte
rar pe afiş figurând nume sonore internaţionale. Asfel, 12-
34 este leagănul binecunoscutului DJ, producător, realiza-
tor şi animator de radio, MC Mario. De aici s-au început
transmisiile radio LIVE din cluburile din Montreal, chiar de
către MC Mario, la emisiunile de pe Mix96. Ulterior a mi-
grat şi în alte cluburi, dat fiind interesul şi succesul de care
s-a bucurat acest concept.

Pe durata verii se schimbă doar decorul la 12-34,
în rest toată agitaţia locului rămâne: aceleaşi siluete su-
blime într-un şir lung de aşteptare la poartă care se răreşte
abia după ora 1:00 a.m., o armată de bodyguarzi postaţi în
faţa stabilimentului, valeţi care aşteaptă nerabdători să
simtă preţ de o parcare o nouă fiară pe patru roţi, limuzine
care aduc VIP-uri autentice sau doar de-o noapte. Şirul de
clienţi este chiar mai lung în sezonul cald şi mult mai activ.
Odată trecuţi de primul filtru de securitate, aceştia au posi-
bilitatea de a degusta cocktailurile de la terasa deschisă
doar în sezonul cald. Terasa e doar „antecamera” unde se
aud seturile DJ-ilor, făcându-te practic să-ti doreşti şi mai
mult să fii înăuntru. Intrarea, în permanenţă cu plată, se face
după ce treci printr-un complex sistem de detectoare,
aproape identice cu cele de la aeroport, semn că aici se pune
mare accent pe securitatea individului, atât în perimetrul
interior, cât şi cel exterior al clubului. Se înţelege că se
aplică un dress code şi că nimeni nu ar îndrăzni să plece de
acasă în pantofi sport având ca destinaţie clubul 12-34.

Odată ajunşi în interior, clienţii au posibilitatea să
aleagă între două săli cu muzică de genuri deiferite. Una
de dimensiuni mai mici este rezervată R&B-ului şi
HipHop-ului iar cealaltă este pentru Tehno, House sau
Dance. În prima sală sunt mai multe canapele accesibile

numai cu rezervare (doar la
începutul serii merge fără) şi
un bar de dimensiuni mai re-
duse, dar plin cu de toate. În
sala principală pe partea
stângă sunt 3 baruri, două
foarte lungi şi al treilea po-
ziţionat în apropierea podiu-
mului DJ-ului, iar în dreapta
este ringului de dans. Este
cam impropriu să vorbeşti
de ring de dans la 12-34 pen-
tru că se dansează peste tot,
inclusiv, în serile mai
fierbinţi, pe bar.

În sala principală,
cu o poziţie ideală din punct
de vedere al vizibilităţii - să
vezi dar şi să fii văzut - se
află separeul destinat VIP-
urilor. Aici canapelele sunt
somptuoase iar pentru fumă-
tori este permis accesul pe
terasa exterioară a clubului. VIP la 12-34 nu înseamnă doar
o rezervare sau înscrierea numelui în prealabil pe o lista co-
mună, ci presupune o serie de telefoane la câteva conexii în
oraş şi dispunerea de o sumă deloc mică pentru consumarea
unor băuturi fine. Desigur, tratamentul staff-ului e pe mă-
sură.

Pentru toţi fumatorii, clubul are o soluţie super e-
legantă: într-o curte interioară a imobilului, acoperită pen-
tru a proteja clientela de intemperii, s-a amenajat un fumoar
ce poate găzdui lejer 50 de persoane ieşite la o discuţie şi
o ţigară. Toate ferestrele, devenite false, sunt decorate cu
parasolare şi lumini colorate, dându-ţi senzaţia că te afli
undeva pe o stradă dosită. La un volum mult mai mic, aici
se poate asculta muzica din club, având astfel posibilitatea
de a-ţi termina ţigara în acordurile unei piese favorite. Ime-
diat după ce legea antitabac a intrat în vigoare în Quebec,
proprietarul clubului a fost acuzat pentru această manevră,
cum că ar ignora legea şi că de fapt clientela lui fumează în
interior. Plin de inspiraţie şi acoperit de faptul că undeva
în curtea interioară avea acces la o cămăruţă de serviciu ce
putea trece drept locuinţa sa, acesta a motivat respectuos
că nicio lege nu-l poate obliga să nu-şi primească prietenii

să fumeze la el acasă. Subiec-
tul a fost închis astflel pentru
totdeauna.

Ţinând cont de
numărul mare de artişti autoh-
toni care se produc aici, mu-
zica la 12-34 este dintre cele
mai bune la Montreal. Petre-

cerile tematice sau competiţiile între DJ aici s-au născut şi
transmis live la radio. Sonorizarea este foarte bună iar lu-
minile foarte bine adaptate în funcţie de show. În marea
majoritate, acestea sunt produse de către un VJ şi proiectate
pe un ecran imens şi compartimentat, situat în spatele
pupitrului.

Judecând după toate acestea, atâta timp cât va
exista clubul, credem că vom mai vedea multe domnişoare
cu dresuri fine şi tocuri înalte înotând prin zăpezile iernii
montrealeze având o destinaţie sigură: 12-34.

RECOMANDĂRILE NOASTRE

11-13 iulie
Montreal Reggae Fest @ Old Port
17 iulie
Jeudis Lifeguard @ House
17 iulie
DJ Enur @ Laboom
17 iulie
Jojo Flores @ Tribe - Miami Sunset Sessions
24 iulie
Jabbawockeez LIVE @ Tonic - Cel mai bun grup dance din
USA vine la Montreal cu o reprezentaţie LIVE

Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL(4365)

12-34 de la Montagne
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Pentru că e vară, avem vacanţă şi pen-
tru că la doi paşi de noi se află unul din
cele mai frumoase locuri din America
de Nord, iată câteva sugestii despre
cum puteţi petrece o după amiază plă-
cută în Vechiul Montreal.

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Spiritul de l’ancien regime
supravieţuieşte în Vechiul Montreal, în ime-
diata vecinătate a orşului modern care-l în-
conjoară. Între zgârâie norii din centru şi
marele fluviu Saint-Laurent ne-am obişnuit
să trecem pe lângă clădiri şi situri istorice,
exemple ale arhitecturii coloniale franceze:
Vechiul Port, Place Jacques-Cartier, Marché

Bonsecours, Place d'Armes, Muzeul
Pointe-à-Callière, Basilica Notre-Dame. În
plus, ştim cu toţii, zona Vechiului Montreal
abundă în galerii, cafenele şi buticuri.

MARCHÉ BONSECOURS
Marché Bonsecours este un loc

privilegiat al artiştilor, designerilor şi arti-
zanilor quebecoşi şi este recunoscut ca unul
din cele mai frumoase edificii din patrimo-
niul Canadei. Atât sub regimul francez cât
şi după Conquête, situl unde astăzi se află
Marché Bonsecours a fost mereu în centrul

vieţii sociale şi culturale a coloniei. Nu-
meroase personalităţi au avut acest loc ca
reşedinţă, începând cu Charles Le Moyne
de Longueuil, până la John Molson tatal şi
apoi fiul, acesta din urmă fiind cel care a
vândut municipalităţii terenul pe care acum
se află Marché Bonsecours. Construcţia e-
dificiului actual a debutat în 1844 iar inau-
gurarea sa a avut loc trei ani mai târziu, în
1847. Lucrările de amenajare interioară,
sub direcţia arhitectului George Browne, s-
au prelungit până în1852.

Sediu al Consiliului des meserii de
artă din Quebec şi al Institutului de design
din Montreal, Marché Bonsecours găz-
duieşte 15 buticuri cu creaţii quebecoase de
mare calitate: meserii de artă, modă, acce-
sorii şi bijuterii, obiecte design şi mobile
din Quebecul de demult. Restaurantele şi

terasele deschise
în timpul sezonu-
lui estival, servesc
produse du terroir
iar celebrul
Cabaret du Roy
oferă posibilitatea
unei mese co-
pioase într-o am-
bianţă de secolul
XVII.

350 rue St-Paul
Est, H2Y 1H2
(staţia de metrou
Champ-de-Mars)
Luni - sâmbătă:
10:00-21:00
Duminică: 10:00-
18:00

CANADIAN MAPLE DELIGHTS
Cine şi-ar fi imaginat că siropul de

arţar poate fi atât de versatil? La Canadian
Maple Delights puteţi găsi produse de pa-
tiserie, gemuri, gelati, muştaruri, vinegrete
şi tot felul de alte delicii. Încercaţi măcar o
dată sorbetul din roşii cu busuioc şi cel de
măr verde.

84 rue St-Paul Est, H2Y 1G6
Luni - Joi: 9:00-22:00; Vineri: 9:00-23:00;
Sâmbăta şi duminica: 10:00-23:00

GALERIA MICHEL-ANGE
Dacă vă interesează arta canadi-

ană, s-o cumpăraţi sau doar s-o admiraţi,
Galeria Michel-Ange este o destinaţie
obligatorie. Peste 200 de artişti canadieni
recunoscuţi la nivel internaţional îşi au ex-
puse lucrările aici. Colecţiile galeriei includ
artă contemporană, figurativă şi nativă.
Obiectivul declarat al Galeriei Michel-
Ange este de a promova producţia artistică
a creatorilor din Quebec şi de aceea o im-
portanţă deosebită este acordată marilor

pictori quebecoşi precum Jean-Paul Rio-
pelle, Paul-Emile Borduas, Jean-Philippe
Dallaire, Marc-Aurele de Foy, Suzor-Côté
şi Marc-Aurèle Fortin. Pe lângă varietatea
stilurilor şi a curentelor artistice redate de
lucrările de la Michel-Ange, ochiul îndră-

gostitului de frumos se poate bucura şi de
faptul că galeria se află într-o clădire is-
torică care datează de la 1863.

430 rue Bonsecours, H2Y 3C4 (staţia de
metrou Champ-de-Mars)
Marţi - Vineri: 10:00-18:00; Sâmbăta şi du-
minica: 11:00-17:00

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE ORGĂ DE
LA NOTRE-DAME

Până pe 24 august, în fiecare du-
minică seară, de la 19:00 la 20:00, puteţi as-
culta un recital de orgă la Catedrala
Notre-Dame. La această a cincea ediţie a
festivalului, au fost invitaţi şase organişti
iar programul include şi două concerte
susţinute de Pierre Grandmaison, organis-
tul titluar de la Notre-Dame. Intrarea este
gratuită.

simonapogonat@accentmontreal.com

Vechiul Montreal
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Suntem în plin sezon de transferuri, multe zvonuri,
speculaţii şi puţine mişcări care se concretizează.

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

Dintre mutările confirmate se remarcă transferul
de la Barcelona la Chelsea al portughezului Deco. Astfel,
jucătorul născut în Brazilia va juca din nou sub bagheta lui
Felipe Scolari, proaspăt numit la echipa de pe Standford
Bridge. Deco este un playmaker, mijlocaş foarte talentat,
care îşi poate pune amprenta asupra jocului întregii echipe
- vezi cazul spaniolului Xabi la Euro2008. Singura pro-
blemă este însă aceea că la mijlocul terenului este deja
aglomeraţie la Chelsea: Lampard, Ballack, Essien,
Mekalele şi Mikel Obi concurând cu toţii pentru un loc în

prima echipă. O soluţie ar fi plecarea lui Frank Lampard la
Milan, unde este dorit de Jose Mourinho, instalat şi el nu cu
mult timp în urmă.

Noul antrenor al Barcelonei, Josep Guradiola, l-a
pus pe lista de transferuri şi pe Ronaldinho. Până acum
Chelsea, Milan şi Manchester City se luptă pentru a-l achi-
ziţiona pe cel pe care FIFA l-a nominalizat de 2 ori „fot-
balistul anului”. Ronaldinho, 28 de ani, se antrenează din
greu pentru a reveni la forma care l-a consacrat. Agentul
jucătorului a negat vehement un eventual transfer în MLS,
la Galaxy, motivând că nu ar fi o alegere bună în momen-
tul de faţă. Apropo de LA Galaxy, David Beckham, care
evoluează acolo, a devenit fotbalistul cel mai bine plătit,
cu 24.4 milioane lire sterline câştigate anul trecut. Astfel,
englezul l-a devansat pe Ronaldinho, care are un salariu de
„doar” 16.3 milioane de lire sterline, pe locul trei în acest
top aflându-se un alt jucător al Barcelonei, Thierry Henri.

Barça, Chelsea şi Arsenal par interesate de ser-
viciile rusului Arhsavin, marea revelaţie la Euro 2008, dar
este puţin probabil că acesta va părăsi Zenit St. Petersburg,
unde va primi un salariu de aproape 4 milioane de lire ster-
line pe an. Se pare că acesta este secretul celor de la Zenit,
care reuşesc astfel să-şi asigure jucători valoroşi. Pe de altă

parte, Arshavin - care are gradul întâi în Fashion Design -
este interesat în a oferi celor 2 copii ai săi o educaţie la Lon-
dra, deci orice este posibil.

Doi dintre artizanii victoriei Spaniei la Euro,
David Villa - golgheterul competiţiei - şi Silva, se pare că
vor rămâne la Valencia, în ciuda faptului că sunt curtaţi cu
insistenţă de cluburi de renume. Amândoi şi-au motivat de-
cizia prin faptul că se simt bine la Valencia, unde sunt foarte
apreciaţi de fani. Sunt jucători pe care nu îi impresionează
faptul că proprietarii de cluburi sunt gata să „umble la puş-
culiţă”.

Grupul românilor care joacă în Italia se măreşte:
Dică se transferă de la Steaua la Catania, unde va evolua
sub îndrumările lui Walter Zenga. Dică nu are decât de
câştigat din această mutare, el urmând să joace într-un cam-

pionat puternic unde poate va avea parte de un tratament
mai bun din partea suporterilor italieni, în comparaţie cu
huiduielile din Ghencea.

Marea poveste a verii se pare însă că o va
reprezenta încercarea lui Cristiano Ronaldo, câştigător al
Ligii Campionilor cu Machester United, de a trece la Real
Madrid. Întreaga agitaţie în acest caz se datorează şi faptu-
lui că Ronaldo, 23 de ani, valorează foarte mult, atât pe
teren cât şi în afara lui. Manchester sau Real pot câştiga
sume impresionante din reclamele în care participă jucă-
torul, astfel încât suma de transfer poate atinge cifre record.
Cei de la Manchester United nu sunt prea încântaţi de ati-
tudinea lui Ronaldo, care, pe lângă faptul că nu este fidel
clubului, se pare că încearcă să medieze şi mutarea lui Car-
los Quieroz, în prezent mâna dreaptă a lui Sir Alex Fergu-

son la conducerea naţionalei portugheze, post rămas vacant
după plecarea lui Scolari. În plus, Ronaldo a jucat acci-
dentat la Euro 2008 şi se pare că va trebui să aibă o ope-
raţie la genunchi, caz în care va pierde începutul de sezon
şi şansele unui transfer vor fi mai mici. Ronaldo a avut o
tentativă asemănătoare după campionatul mondial din 2006
din Germania, însă după o discuţie cu Ferguson, un
antrenor de modă veche, s-a liniştit şi şi-a văzut de treabă
la Manchester, unde a avut evoluţii de excepţie.

Luis Aragones, proaspăt câştigător la Euro 2008
cu Spania, a semnat un contract pe 2 ani cu echipa turcă
Fenerbahce, unde îl înlocuieşte pe brazilianul Zico.
Antrenorul în vârstă de 69 de ani a declarat că vrea să
câştige în acest sezon orice titlu posibil. Deci atenţie la
Fenerbahce şi la noul ei antrenor, care pot produce multe
surprize!

Aşadar până la primele meciuri oficiale ne putem
delecta cu agitaţia din lumea transferurilor - care se vor
încheia pe 31 august - cu câteva meciuri amicale, cu Super
Cupa Europei, în care se vor întâlni Manchester United şi
Zenit St. Petersburg pe 29 August la Monaco, şi cu Jocurile
Olimpice de la Beijing.

florin@accentmontreal.com

Fotbalul după Euro 2008

Deco

David Beckham

Nicolae Dică

Cristiano Ronaldo



ÎNCHIRIERI

ANUNŢURI

MATRIMONIALE

OFERTE DE MUNCĂ

SERVICII

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

Căutăm ingineri constructori, de insta-
laţii şi electrici, membri juniori ai Or-

dinului Inginerilor.
Experienţă AUTOCAD.

cabinet.ingenieurs@gmail.com

Rak & Rak, architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau

architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.

Telefon: 514-731-0099
Email: alex.rak@sympatico.ca

Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.

Tel : 514-886-6683

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

Domn originar din Quebec, 45 de ani,
fizic plăcut, 1,90 m, 87 kg, stabil finan-
ciar, 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

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, Montreal-
Nord (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 elec-

tricitatea incluse.
514-733-9415

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
“Naşterea Maicii Domnului”- Laval

P.C. Preot Ioan Iancu, invită toţi
românii la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare duminică începând cu orele
11:30, la aceeaşi adresă: 3544 Chemin
du Souvenir, colţ cu Chomedey, lângă

Chateau Royal.
Pr. Iancu: 514-531-3585; 450-575-4620

preot_iancu@yahoo.com
www.bisericalaval.com

BISERICA SF. Apostol Andrei - Laval
vă invită la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare Duminică începând cu orele

11:30, la adresa 635, boul. des
Laurentides (colţ cu Saint Louis, Laval)

Preot Dan Nicolau: 514-487-6596

Parohia Ortodoxa Sf. Gheorghe
Rive Sud, Preot Daniel Sandu, invită

toţi credincioşii la slujbele de duminică
între orele 11:30 - 13:00

3375 rue Windsor, St-Hubert, J4T 2X9
(514) 804 3285

www.sfgheorghe.com

Biserica Penticostală Română
Église de Dieu Bethel Roumaine de

Montréal, J.J. Joubain, Qc, H7G 4J1.
Tel: 450-697-9469; 514-241-7913

Program slujbe religioase:
Joi: 18:00-20:00;

Duminică: 9:00-12:00 si 18:00-20:00

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

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

HHOORROOSSCCOOPP
BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Se menţine pericolul de
a avea probleme cu ficatul, in-
testinele şi pancreasul. Dragoste:

Atmosfera din cămin este cam tensionată, tonul
partenerului este mai tot timpul ridicat şi ţi-e greu
să menţii pacea de la o zi la alta. Financiar: Tre-
buie să fii precaut şi să calculezi cu atenţie fiecare
bănuţ, ca să nu declanşezi vreun dezechilibru.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Simţi nevoia să te odih-
neşti mai mult, să mănânci mai
consistent, să îţi aduni puterile.

Dragoste: Te simţi iubit şi oferi, la rându-ţi, o
imensă iubire. Poate fi o perioadă de vârf pentru
inima ta, deci bucură-te! Financiar: Eşti pe un
teren sigur, nu ai motive de îngrijorare. 

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Simţi o ameliorare a
vechilor probleme sau descoperi
un nou stil de viaţă ce te menţine

în formă. Dragoste: Poate fi doar o aventură de
vară, o escapadă de vacanţă, dar, atât cât durează,
îţi va aprinde călcâiele şi te vei simţi exelent. Fi-
nanciar: Planul financiar este instabil. 

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Este recomandabil să-ţi
supraveghezi constant sănătatea şi
să nu tratezi cu superficialitate

niciun semnal de alarmă, fie el cât de mic.
Dragoste: Dragostea nu îţi oferă prea multe mo-
tive de bucurie. Financiar: Apare un surplus. Ai
tendinţa să cheltuieşti mai mult pentru a arăta şi a
te simţi bine. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Sunt posibile unele in-
dispoziţii respiratorii, cardiace, he-
pato-biliare. Dragoste: Partenerul

tău trece prin momente mai dificile şi eşti puter-
nic influenţat(ă) de ceea ce simte. Financiar: Te
confrunţi cu o acută criză bănească sau te lupţi
aprig pentru obţinerea unor drepturi sau profituri.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ştii că suferi de
ceva anume, urmează întocmai
sfatul medicului. Dragoste: Eşti

factorul perturbator în cuplu, criticile tale pot
strica atmosfera iar conflictele cu partenerul sunt
gata să izbucnească. Financiar: Banii vin de de-
parte sau, mai bine zis, sunt legaţi de depărtări.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Preia iniţiativa unor
controale şi analize medicale sau
încearcă să renunţi la o dependenţă

dăunătoare: alcool, ţigări, etc. Dragoste: Prima
parte a lunii nu priveşte cu simpatie relaţiile şi îţi
oferă puţine momente plăcute. Financiar: La
nivel financiar, situaţia se prezintă staţionar. 

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai mari şanse să găseşti
medicul salvator sau medicamen-
tul minune de care aveai nevoie!

Dragoste: Atmosfera este apăsătoare în cuplu, cu
sau fără cineva alături, te simţi singur, neglijat,
părăsit. Financiar: Ai unele frustrări materiale,
dar situaţia nu este îngrijorătoare.  

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Probleme digestive, dar
nimic foarte grav. Dragoste: Dacă
există unele mici neînţelegeri în

cuplu, umorul şi buna dispoziţie, eventual o va-
canţă împreună vor îmbunătăţi simţitor relaţia. Fi-
nanciar: Nu ai plăţi stringente, banii vin, chiar şi
din surse suplimentare.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Căută să te protejezi şi
să nu faci nimic din ceea ce ştii că-
ţi dăunează. Dragoste: Flirtul şi

escapada sentimentală îţi cam dau târcoale, ceea
ce poate supăra profund pe partenerul tău oficial.
Financiar: Este vremea colaborărilor, dezbate-
rilor contractuale, rivalităţilor şi concurenţei.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Posibil să ai dureri de
cap sau de spate. Dragoste: Ai un
plus de sex-appeal, o dispoziţie

dulce şi seducătoare şi uşurinţa de a cocheta şi de
a schimba mesaje subtile cu persoana care te
atrage. Financiar: Te gândeşti foarte serios la un
credit şi acum găseşti persoana sau instituţia
potrivită să te ajute în acest sens.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Este posibil să fii expus
unui risc de criză (daca ai deja
unele neplăceri de sănătate) sau de

vătămare prin imprudenţă ori agresiune.
Dragoste: Iubiri noi, relaţii îndrăzneţe, escapade
sentimentale. Eşti dornic de schimbare şi de nou-
tate. Financiar: Sunt posibile unele întârzieri sau
inconvenienţe băneşti.

1. Un om spune prietenului: „Eu am prins mulţi peşti mari, dar cei mici de două ori mai
puţin. În total am avut 16 peşti”. Este oare just?

2. Cum se poate cu un sac de grâu, măcinându-l, să umpli doi saci care au aceeaşi mărime
ca şi sacul în care se află grâul?

3. Doi taţi şi doi feciori au prins trei iepuri, dar fiecărui i-a revenit câte un iepure. Cum se
poate întâmpla asta?

Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data
de 20 iulie 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat-cadou la
TOYS R US în valoare de 25$ din partea ziarului ACCENT Montreal.

Soluţiile concursului din numărul trecut

1. Au zburat trei raţe, una după alta. 
2. Cel mai probabil, nu vor găsi nimic.
3. Două picioare, ale morarului deoarece
mâţele şi motănaşii au labe.

Câştigătorul concursului este Mike
Farkas. 

CCOONNCCUURRSS
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