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Baremul de reprezentare stabilit de legea votului
uninominal pentru cele peste două milioane de români din
diasporă este de patru deputaţi şi doi senatori, informează
Ziare.com. Iată o punere în perspectivă a acestor cifre:
70,000 de cetăţeni cu drept de vot aflaţi pe teritoriul
României trimit un deputat în Parlament. Bucureştenii, în
număr de 2,070,235, vor avea 40 de parlamentari (28 de
deputaţi şi 12 senatori). Cei şase parlamentari ai judeţului
Covasna vor reprezenta circa 200,000 de cetăţeni. Aproape
12% din români sunt plecaţi în străinătate însă numai 1,2%
din locurile din Parlament sunt decise de ei. 400,000 de
români cu drept de vot aflaţi peste hotare trimit un deputat
în Parlament. Astfel, pentru numărul total de mai bine de
două milioane, românii din diasporă au aceeaşi
reprezentare ca cei din judeţul Covasna. Conform declaraţiilor Preşedintelui comisiei pentru elaborarea Codului
electoral, Mihai Voicu (PNL), acest barem a fost stabilit în
funcţie de prezenţa la vot. Se ştie însă că aceasta este direct
determinată de problemele grave cu care se confruntă
cetăţenii români de peste graniţe, probleme pe care legea lea lăsat de altfel nerezolvate: prea puţine secţii de votare,
situate la sute de kilometri unele de altele, unde se stă la
cozi imense pentru exercitarea dreptului de vot.
Jocuri şi interese politice majore au împiedicat

Comisia să treacă la delimitarea colegiilor pentru diasporă.
Preşedintele acesteia a invocat nevoia implicării în proces
a unor foruri mai înalte, precum Ministerul Afacerilor Externe sau chiar guvernul. Potrivit lui Mihai Voicu, citat de
aceeaşi sursă menţionată anterior, decuparea colegiilor sar putea face respectând împărţirea pe continente: „Spre
exemplu, cele două Americi ar putea fi grupate într-un
colegiu, Europa ar putea avea două şi aşa mai departe. Însă
nu îmi e deloc clar cum am putea face acest lucru”, a mai
spus deputatul PNL.
Toate partidele vor propune candidaţi la cele şase
posturi de parlamentari pentru românii de peste graniţe. Un
senator ar trebui să se ocupe de Spania, Italia şi restul Europei, iar cel de-al doilea, de Canada, America şi restul
lumii. Distanţele între românii răspândiţi într-un colegiu pe
mai multe continente sunt, evident, enorme. În plus,
numărul acestora nu este cunoscut în întregime: „Nu ştim
cu siguranţă câţi români sunt în America. Din câte ştiu, sunt
5,000 de români în New York, 1,000 în Michigan, 10,000
în Atlanta şi, iarăşi, există o comunitate mare de români
împărţită în Vancouver şi Quebec. Ar trebui să avem un
deputat de Spania, unul de Italia, unul pentru restul Europei, inclusiv Germania şi Franţa, şi un deputat de America, Japonia şi Canada.”
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100 DE SECŢII DE VOTARE PENTRU MAI MULT DE DOUĂ
MILIOANE DE ROMÂNI

Românii din diasporă nu au avut niciodată condiţii
optime pentru a-şi exercita dreptul constituţional de vot.
Secţiile de votare sunt insuficiente ca număr - aproximativ
100 - în condiţiile în care doar în Spania şi Italia sunt
prezenţi peste 1,600,000 de români. În plus, secţiile, organizate în consulate sau ambasade, sunt foarte departe de
unele comunităţi româneşti, uneori la distanţe de sute de
kilometri. Este exact cazul nostru, aici în Canada, unde, în
ciuda demersurilor întreprinse de-a lungul anilor, în ciuda
nenumăratelor promisiuni de la Bucureşti, nu există nicio
misiune diplomatică românească dincolo de Toronto, spre
vest. La Montreal, unde există un potenţial de zeci de mii
de votanţi, numărul redus de ştampile şi cabine micşorează
drastic pe cel al cetăţenilor români care pot vota în intervalul de timp stabilit de lege. Lipsa unui sistem de vot electronic sau prin corespondenţă face deci ca prezenţa la vot
să fie foarte mică, însă Bucureştiul nu arată suficientă
voinţă politică pentru implementarea unui sistem care să
încurajeze participarea la vot a românilor din străinătate.
Mesajul este însă clar: votul din diasporă nu trebuie să conteze.
continuare în pagina 3
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Birocraţie cu rânjet

Zilele încep să se adune pe calendar una câte una. Somnolenţa dispare
încet. Gândurile nu mai sunt prăpăstioase. Începi să descoperi, să-ţi placă.
Parcă poţi sta mai mult de o lună.
SORIN ION
Accent Montreal

Găseşti uşor o garsonieră. Întrun Turn Babel. Cu doar două etaje. Un
bloc multicultural, cosmopolit. O copie
fidelă a Montrealului. Chinezi, negri,
arabi, latino-americani, canadieni, indieni. Lunar trebuie să scoţi din buzunar
420 de dolari. În Bucureşti, pentru ceva
puţin mai mare şi cu balcon, dădeai, pentru aceleaşi servicii, 630 de dolari.
Cartierul este la fel de bun sau la fel de
rău ca cel din ţară. Dar nu se fumează.
Noroc că te-ai lăsat. La o adică, poţi
scoate bateria de la alarma de incendiu şi
să tragi din ţigări până tai fumul cu cuţitul.
Aşezat „la casa ta” poţi gândi
mai limpede. Oricât ai sta prin Canada
nu pierzi nimic. Până la urmă, dacă te întorci, nu vei fi nici mai prost şi nici mai
idiot, ci, în cel mai rău caz, la fel. Deci,
după o lună, cât aveai de gând la început, sau după trei, cum te-ai gândit în
ultima secundă, nu te vei schimba în rău.
Timpul ăsta îţi va folosi. Oricât ar fi de
scurt sau de lung.
Casă ai, îţi mai trebuie şi nişte
acte. Nu de alta, dar fără numărul de
asigurare socială nu poţi munci. Decât la
negru. La ghişeul de unde îţi iei „green
card”-ul trebuie să te lupţi cu
funcţionarii. Ei se chinuie să-ţi reproducă o limbă franceză pe care tu ai ascultat-o pe TV5 şi tu te chinui pur şi

simplu să vorbeşti. Nu de alta, dar vreo
câteva discuţii în quebecoasă, ascultate
în metrou, te-au făcut să te gândeşti că
vei avea mult de furcă cu limba lui
Moliere, varianta de Montreal. Cei 7 ani
terminaţi la finalul liceului, câte 2 ore pe
săptămână, te ajută doar când citeşti. La
vorbit... Fără cuvinte! Şi la propriu şi la
figurat!

N-ai scăpat de birocraţie.
Funcţionarul e acelaşi peste tot. Încet. Te
duci să-ţi faci cardul care arată că eşti
asigurat medical şi oamenii se mişcă în
reluare. Zâmbesc, din când în când
glumesc, dar arată ca nişte melci. Înceţi.
Nu se grăbeşte nimeni. Credeai că vei
sta câteva minute. S-au transformat în
ore. Pentru actul care îţi dă posibilitatea
să munceşti legal, acelaşi lucru. Luaţi
loc, aşteptaţi, ce mai faceţi, zâmbete,
glume, râsete. Şi alte ore pierdute. Toţi
sunt calmi. Prietenul te avertizează că
aşa vei deveni şi tu. Cu zâmbetul eşti de
acord, dar cu atâta calm, care inspiră o
silă bine plătită, parcă nu te poţi împăca.
Oricum, nu-i la fel ca în România. Totul
e cu rânjetul pe buze. Şi fără şpagă.
Pentru a-ţi face actele te plimbi
cu autobuzul. Chiar dacă erai mic nu ai
uitat de cozile pe care le făceai alături de
părinţi pentru a cumpăra un parizer infect. Le descoperi din nou aici. Dar oamenii stau unul în spatele altuia să se
urce în autobuz. Fără grabă, unul câte
unul se pierd în autobuz.
Părerea despre gropi ţi se
schimbă. De tot. Afli că Montrealul e
imens, de două ori şi jumătate cât oraşul
de pe Dâmboviţa. Şi că are autostrăzi de
trei ori mai lungi decât are toată România. Scoţi pălăria! Şi-ţi ceri scuze. Bucureştiul e la mii de ani lumină.

sorinion@accentmontreal.com

Vineri 25 iulie 2008

■ PAG. 3

continuare din pagina 2
„Patru mandate de deputaţi şi două de senatori reprezintă o cifra rezonabilă pentru reprezentarea românilor din diasporă, în condiţiile în care la referendumul din 2007
participarea acestora la vot a fost de aproape 80,000”, susţine analistul politic Cristian
Pârvulescu, unul dintre iniţiatorii uninominalului, trecând însă sub tăcere cauzele care iau împiedicat pe românii din afara frontierelor să-şi exercite un drept constituţional.

Va fi interesant de urmărit dacă va exista vreo propunere care să nominalizeze
o persoană din comunitatea română montrealeză, căci în alte locuri deja au început să se
vehiculeze nume. În PDL, pentru deputatul în colegiul spaniol, acesta este William
Brânză. El stă de trei ani în Spania, finanţând trei cabinete parlamentare în Madrid, Castellon şi Malaga.
TATIANA NICULESCU
tatiananiculescu@accentmontreal.com

VelaShape™ - o siluetă de invidiat
4

VelaShape™, unul dintre cele mai bine păstrate
secrete ale Hollywood-ului, vă stă acum la dispoziţie la

Salonul Milada.

VelaShape™ este secretul folosit de foarte multe
vedete care doresc să-şi remodeleze cu succes formele
corpului.

www.accentmontreal.com

pentru VelaShape™ participă la îmbunătăţirea calităţii
pielii şi facilitează difuzia eficientă şi sigură a căldurii.
Efectele acestui tratament sunt creşterea arderilor metabolice, un mai bun drenaj limfatic şi o reducere vizibilă a
ţesutului gras.

VelaShape™ înseamnă:

■ o piele mai întinsă, mai sănătoasă, mai netedă, fără
celulită;
■ o remodelare vizibilă a zonelor tratate, constând în
micşorarea evidentă a circumferinţelor respectivelor zone
(coapse, fese, abdomen şi talie).
Un studiu clinic arată o reducere variind între 1
- 7.2 cm a circumferinţei coapselor.
Cu VelaShape™ este foarte uşor să aveţi un corp
de invidiat, să vă îmbunătăţiţi stilul de viaţă şi, mai ales,
să vă simţiţi mai bine în propria piele!

Zonele care pot fi tratate cu
VelaShape™

VelaShape™ este o procedură non-chirurgicală
fără riscuri, fără durere şi extrem de eficientă în ceea ce
priveşte remodelarea corpului şi diminuarea celulitei.
Zonele corpului care pot fi tratate cu VelaShape™ sunt
coapsele, talia - „mânerele dragostei” - fesele şi abdomenul.

Ce este VelaShape™?

Cum funcţionează
VelaShape™?

VelaShape™ are la bază tehnologia Elōs™ Technology, o combinaţie de frecvenţe radio bipolare, raze infraroşii şi o metodă mecanică de masaj, combinaţie care
emană o căldură concentrată atât către straturile profunde
cât şi către cele superficiale ale dermei. Această căldură
are ca rezultat remodelarea sigură, eficientă şi rapidă a
corpului, fără a fi necesară o perioadă de recuperare.
Masajul mecanic cu ajutorul bilelor special concepute
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domen şi talie).

Tratamentul VelaShape™
împotriva celulitei
Ce este celulita?

Celulita sau „coaja de portocală” apare, de obicei, când nivelul hormonilor de reproducere se modifică
(la pubertate, în timpul sarcinii, în preajma menopauzei,
precum şi în cazul femeilor care iau pilule contraceptive).
Apare foarte uşor şi dispare foarte greu. De asemenea,
proasta circulaţie a limfei - datorată lipsei de exerciţiu
fizic sau retenţiei de lichid - poate duce şi ea la apariţia
celulitei. Aceasta este explicaţia că unele femei, deşi nu
sunt supraponderale, au totuşi celulită. Celulita apare în
special pe şolduri, coapse şi fese şi este una dintre cele
mai mari probleme estetice ale femeilor, estimându-se că
aproximativ 80% dintre femeile cu vârsta de peste 20 de
ani, indiferent de greutate sau construcţie corporală, sunt
afectate de celulită.

Tratamentul VelaShape™ împotriva
celulitei

VelaShape™ are la bază tehnologia Elōs™ Technology, o combinaţie de frecvenţe radio bipolare, raze infraroşii şi o metodă mecanică de masaj, care emite o
căldură concentrată, menită să „topească” ţesutul adipos.
Pe lângă rezultatul estetic al tratamentului - constând în
reducerea vizibilă a celulitei, veţi observa, de asemenea,
şi o creştere a arderilor metabolice, un mai bun drenaj limfatic şi o diminuare a ţesutului gras.
Tratamentul cu VelaShape™ este sigur, eficient, lipsit de durere şi nu necesită perioadă de recuperare - vă puteţi întoarce la familie, la prieteni sau la
serviciu imediat după tratament. Singura diferenţă va
fi aceea că vă veţi simţi mai frumoasă şi mai plină de
energie!

VelaShape™… şi veţi fi invidiată!
VelaShape™ este singura metodă non-chirurgicală de remodelare a corpului aprobată de FDA (Food and
Drug Administration, USA). De asemenea, este primul
tratament anti-celulită ce are la bază revoluţionara
tehnologie Elōs™ Technology, care ajută la obţinerea şi la
menţinerea unui corp cu forme frumoase, de invidiat.
VelaShape™ are efecte spectaculoase, motivul
principal fiind acela că tratează toate straturile pielii, atât
pe cele adânci, cât şi pe cele de suprafaţă. Rezultatele sunt
o reducere vizibilă a ţesutului gras, a circumferinţelor şi,
bineînţeles, a neplăcutei celulite. VelaShape™ este un
tratament lipsit de durere care nu implică o perioadă de
recuperare inactivă. Altfel spus, nu trebuie să vă abateţi în
niciun fel de la activităţile dumneavoastră cotidiene. Veţi
observa cum după aproximativ 4 şedinţe de tratament,
corpul dumneavoastră va începe să ia forma pe care o
doreaţi… şi nu veţi fi singura care va observa acest lucru!
VelaShape™ prezintă numai avantaje: confort
sporit, zero durere, satisfacţia de a avea silueta dorită şi o
încredere în propria persoană cum n-aţi mai avut niciodată.
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VelaShape a fost prezentat la D. Phil, Rachel Ray
şi Fox & Friend.

4349 Clark
(colt cu
Marie-Anne)
Montreal
H2W 1X2

Orar
Luni – Vineri 9:30 - 21:00
Sâmbătă
9:30 - 17:00

Avantajele VelaShape™

VelaShape™ este singura metodă non-chirurgicală de remodelare a corpului şi diminuare a celulitei
aprobată de FDA. Lipsită de durere, sigură şi eficientă,
VelaShape™ vă aduce silueta dorită în aproximativ 6-8
tratamente. Veţi arăta şi, mai ales, vă veţi simţi mai tânără
şi mai în formă… şi nu veţi fi singura care va observa
acest lucru!
La majoritatea pacienţilor, rezultatele se văd
gradual pe parcursul tratamentului: o piele mai întinsă,
mai netedă, fără celulită, precum şi o micşorarea evidentă
şi o remodelare vizibilă a zonelor tratate (coapse, fese, ab-

Vorbim franceza şi engleza.
Consultaţie gratuită.
Cu rendez-vous.

(514) 725 8275
www.milada.com

Iubirea veşnică există!
Opinii

5

O reflecţie fără bibliografie, fără note de subsol, fără
cuprins, fără restricţii, condiţiile de bază fiind subiectivitate şi argumentare solidă. Am ocazia de a-mi împărtăşi opinia referitoare la un subiect de o
complexitate infinită, subiect asupra căruia mulţi refuză să-şi oprească atenţia, fiind categorici: „NU
EXISTĂ AŞA CEVA!”Da, mă refer la Iubirea Veşnică,
la existenţa acesteia.
ŞTEFANA PANICAN

Trebuie să recunosc faptul că primul lucru pe care
l-am făcut în momentul în care m-am hotărât să scriu, a fost
să caut în DOOM definiţia cuvântului iubire. Şi am găsit:
„sentiment de dragoste pentru o persoană de sex opus; relaţii de dragoste; amor, sentiment de afecţiune (şi admiraţie) pentru cineva sau ceva”. Superficial, într-adevăr, însă
pe înţelesul tuturor. Dar, totuşi, este una dintre cele mai dificile întrebări pentru noi, oamenii.
Au trecut secole, lumea e într-o continuă schimbare, susţinem că evoluăm, însă nimeni nu poate da o
definiţie exactă asupra iubirii. Indiferent de modul în care
o defineşti sau o simţi, iubirea rămâne adevărul cel mai
sacru din istoria omenirii. Se spune că ea reprezintă un grad
înalt de toleranţă, că este un truc al naturii pentru perpetu-
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area speciei, că nu este mai mult decât atracţie fízică la cote
maxime…dar oare chiar aşa este? Mi-e puţin cam greu să
accept superficialitatea celor din jur când vine vorba despre acest subiect şi nu-mi rămâne decât să constat motivul
pentru care avem mai tot timpul frunţile încruntate: am uitat
care sunt adevăratele valori ale vieţii, am uitat de unde vine
fericirea pură - din lucrurile mărunte - am uitat că suntem
oameni şi că putem fi capabili să ne clădim singuri propriul
univers.

Nu mă îndoiesc de faptul că vor fi persoane care,
dintr-un motiv sau altul, îşi vor pune o barierǎ încǎ de la
primele fraze ale articolului. O barierǎ în a înţelege, a asculta şi a vizualiza ceea ce doresc sǎ exprim. Nu voi putea
veni cu statistici, cu sondaje, cu argumente matematice în
favoarea opiniei mele. Pot doar sǎ o prezint aşa cum o percep eu, la vârsta de 19 ani.

De ce sunt atât de mulţi oameni (pot spune cǎ majoritatea gândesc în felul acesta) care nu vǎd în iubire decât
aracţie fizicǎ şi pasiune, care, odatǎ cu timpul, sunt „obligate” sǎ se swing pentru cǎ apare „rutina”? Celebra şi inevitabila rutinǎ. Afirmǎm acest lucru cu atâta tǎrie însǎ, pe
de altǎ parte, ne contrazicem singuri spunând cǎ îţi trebuie
o viaţă întreagă ca să ajungi sǎ cunoşti un om şi poate nici
atunci pe deplin. Şi atunci? Ce cautǎ rutina între douǎ per-

soane care susţin cǎ se iubesc, dar la un moment dat
obosesc în a se mai descoperi unul pe celǎlalt? Iatǎ de ce
cred eu cǎ iubirea este veşnicǎ:
continuare în pagina 14

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

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

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

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

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

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

PRO NOVI
IMMO
Cătălin DAN şi echipa

cel: +40.752.102.210
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Pe gaura cheii

Şmecher fraier

Un român care a furat identităţi plasând feţe false
de bancomate a fost arestat şi condamnat la cinci ani închisoare în Marea Britanie, după ce şi-a fotografiat fiul înconjurat de un maldăr de bancnote de 20 de lire sterline.
Cotidianul britanic The Daily Mail relatează că Adu Bunu,
în vârstă de 34 de ani, era membru al unui grup care a făcut
peste 1000 de victime şi a furat aproape un milion de lire
sterline.
Bunu şi-a înconjurat băieţelul în vârstă de nouă
luni cu o parte din banii pe care-i furase clonând cărţi de

Fostul premier ungar, lăsat fără
permis de poliţiştii români

Fostul premier al Ungariei,
Viktor Orban, a rămas la începutul
lunii iulie fără permis de conducere
după ce a fost prins de poliţiştii arădeni conducând cu peste 130 de kilometri pe oră. Potrivit oamenilor legii,
Orban a avut suspendat permisul în
România timp de şapte zile, urmând
ca autorităţile ungare să-l suspende pe
o perioadă de 90 zile. „Conform unui
articol de lege din Codul Rutier, dacă autorităţile dintr-un
alt stat pedepsesc la fel o contravenţie, atunci poliţiştii din
ţara în care este prins şoferul cer suspendarea permisului
acestuia omologilor care au eliberat documentul. Poliţia
Română a informat deja autorităţile ungare asupra incidentului. Fostul premier a plătit amenda prevăzută de lege”,
au precizat surse din cadrul Direcţiei Poliţiei Rutiere, citate de Evenimentul Zilei.

Pensii mai mari de la 1 noiembrie

credit, a făcut fotografii cu telefonul său mobil, după care
le-a trimis în România pentru a se lăuda cu cât de uşor e
„să faci bani“ în Anglia. Fotografiile au fost publicate de
mai multe ziare din Marea Britanie şi sunt însoţite de critici dure din partea cititorilor, care se plâng de faptul că extinderea Uniunii Europene face imposibilă „deportarea“
unor astfel de indivizi.
Oficial, Bunu se descria a fi zugrav sau decorator,
în căutarea unui loc de muncă. Împreună cu complicele său
Florin Palade, 33 de ani, actualmente dat în urmărire, Bunu
urmărea bancomatele nesupravegheate cu camere de luat
vederi. În locuinţa sa, anchetatorii britanici au descoperit
dovezi privind transferul către România a mii de lire sterline, aproape 4,000 de lire bani gheaţă şi un BMW nou. În
apartamentul complicelui s-au găsit, printre altele, un laptop cu datele a 1,172 de victime, opt feţe de bancomat false
şi 2,000 de lire numerar.

accentmontreal.com

Pensiile vor fi majorate de la 1 noiembrie, a
anunţat ministrul muncii, Paul Păcuraru. Demnitarul a precizat că excedentul bugetului de pensii permite creşterea
acestora cu două luni înainte de termenul stabilit, dar că nu
poate spune deocamdată cu cât vor fi majorate. Valoarea
punctului de pensie a fost mărită anul trecut, cu începere
de la 1 noiembrie, cu 30%, şi a crescut din nou, de la 1 ianuarie 2008, la 581 de lei. Următoarea etapă de majorare a
pensiilor fusese programată pentru 1 ianuarie 2009.
Şi salariul minim brut lunar va fi majorat: Premierul Călin
Popescu-Tăriceanu le-a propus sindicatelor mărirea salariului minim la 540 de lei de la 1 octombrie şi la 600 de lei
de la 1 ianuarie 2009, cu o creştere ulterioară graduală de
o sută de lei pe an

Petrolul din Marea Neagră, miza
reală a Insulei Şerpilor

Aparent, Ucraina şi România se luptă pentru o bucată de pământ din Marea Neagră, cunoscută sub numele de
Insula Şerpilor. Aceasta se află la 45 de kilometri de Sulina,
are aproximativ 17 hectare şi este insula principală a unui

Într-un Quebec plin de accente
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grup de cinci insule care au
aparţinut României până la
sfârşitul celui de-al doilea
război mondial. În 1948 au
fost preluate forţat de URSS,
cu încălcarea principiilor
dreptului internaţional. După
căderea Uniunii Sovietice insula a revenit Ucrainei. În
1997, România a renunţat la Insula Şerpilor, după ce a semnat Tratatul politic de bază cu Ucraina. Adevărata miză însă
a litigiului cu ţara vecină este o suprafaţa de 12 mii de kilometri pătraţi din Marea Neagră, aflată în jurul insulei.
Litigiul a ajuns cu ceva timp în urmă (2004) şi la Curtea
Internaţională de Justiţie de la Haga, care se va pronunţa
probabil până la sfârşitul acestui an.
Pentru a avea şanse de câştig, Ucraina încearcă să
demonstreze că insula este locuită. De aceea lansează
poveşti despre existenţa unui oraş cu numele Belii, despre
hoteluri de lux, bănci şi chiar croaziere turistice spre Insula
Şerpilor. Niciuna dintre
acestea nu reuşeşte însă să
fie convingătoare, căci pe
stânca din Marea Neagră
este aproape imposibil de
locuit: nu există apă potabilă, iar temperaturile sunt
foarte ridicate în timpul
verii. Mai mult, civilii nu au
voie să ajungă acolo sub nicio formă, deoarece pe Insula
Şerpilor funcţionează o bază militară de grăniceri. În cazul
în care Ucraina nu va reuşi să păcălească Curtea de la Haga,
iar instanţa va accepta evidenţa că insula este doar o stâncă,
cei 12,000 km pătraţi de platou continental vor intra în proprietatea României.
Diferendul dintre România şi Ucraina nu se referă
la nicio revendicare teritorială din partea celor două ţări, ci
se referă exclusiv la delimitarea platoului continental şi a
zonelor economice ale celor două state. Pentru a putea
ajunge în faţa unor instanţe internaţionale cu acest litigiu,
România a trebuit să renunţe la pretenţiile sale asupra
apartenenţei insulei. Interesul pentru aceasta zonă este atât
de mare deoarece aici se găsesc importante resurse de
petrol. În cazul unei soluţionări favorabile, România va
putea trece la exploatarea acestor resurse, ceea ce poate
constitui un important avantaj strategic.

face diferenţa

Week-end la
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Ottawa
Vara asta la Ottawa se-ntâmplă multe
lucruri interesante pentru care merită
să transformăm tradiţionala excursie
românească de-o zi „cu părinţi-n capitală” într-un week-end plin.

Un tânăr frumos
de origine română, soldat
la Ottawa

DIANA D
Accent Montreal

Seară de seară la orele 9:30 şi
10:30 pe zidurile Parlamentului e difuzat un
spectacol gratuit de sunet, lumină şi culoare
despre spiritul Canadei, cu imagini de demult şi de acum, cu oameni care şi-au iubit
şi înţeles viaţa şi ţara şi alţii care doar ce-au
venit să-şi croiască drum. Zeci de familii seaşează în iarba din faţa clădirii principale şi
se bucură, e o atmosferă specială.
National Gallery, muzeul de arte
frumoase, oferă la începutul lunii septembrie expoziţia 1930. Crearea Omului Nou,
cu lucrări de Dali, Picasso, Kandinsky, Max
Ernst şi Jason Pollock, o lume cuprinsă între
generaţia crash-ului bursei de pe Wall Street
şi izbucnirea celui de-al doilea Război
Mondial, o propagandă pentru prototipul
omului nou imaginat ideologic pentru mase.
La Muzeul Civilizaţiilor, pe lângă
colecţia permanentă ce reface istoria
Canadei, se poate vedea o extraordinară expoziţie despre Grecia Antică, cu aproximativ 200 de piese împrumutate de la muzeul
Benaki, cuprinzând vase neolitice, bijuterii
din aur, sculpturi, costume populare, icoane
şi picturi. Este o călătorie panoramică extraordinară, din Antichitate prin Evul
Mediu, dominaţia romană şi epoca bizantină, până la lupta de independenţă a
poporului grec. Pentru aceia dintre dumneavoastră care au avut ocazia să viziteze
Grecia va fi o plăcuta regăsire a unui popor
atât de apropiat nouă, şi dacă mai cheltuiţi
nişte dolari în plus aveţi acces la filmul
IMAX cu aceeaşi temă narat de actriţa Nia
Vardalos (protagonista filmului My Big Fat
Greek Wedding). Copiii se pot aventura în
muzeul lor, unde se explorează mormântul
lui Toutankamon, se colecţionează timbre,
se organizează jocuri interactive şi rezolvări
de mistere.

CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

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

premiatã

CLUB
100% OR

foto: Art Vandelay

Dacă nu v-aţi plictisit de muzee, şi
chiar dacă vă mai rămân doar cinci minute
de răbdare, intraţi în holul marelui hotel
Fairmont Château Laurier să vedeţi mărturii
fotografice ale unei grandori de început
canadian de secol XX, pe vremea când
calea ferată depunea pe peronul din faţa
hotelului aventurieri ai voiajurilor prin
America de Nord, politicieni, soldaţi şi mari
latifundiari ai ţării. În apropierea lui puteţi
coborî la o plimbare în The Market, o zonă
plină de tarabe cu artizanat, flori, fleacuri şi
terase aglomerate.
Pentru cei ce n-au prieteni în oraş
recomand cu căldură modernul Minto Hotel
(109$+taxe/noapte, acces la piscină şi
jacuzzi), situat chiar în centru. Încercaţi
sandvişul cu friptură şi ciuperci şi berea
casei la Aulde Dubliner sau bufetul ex-celent de la Tucker’s Marketplace.
Călătorie plăcută şi nu uitaţi să ne trimiteţi
nişte poze!

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

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

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

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$

dianad@accentmontreal.com

foto: Art Vandelay

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

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

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

UE
N
VE 5 0$
E
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3

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

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

Noapte agitată cu
8

Povesti adevarate

Reluând firul evenimentelor din articolul anterior, am
menţionat că au apărut şi alte surprize în diferite zone
unde avioanele noastre zburau sau erau la sol.
Un alt episod din seria aventurilor şi emoţiilor
meseriei de pilot şi, de data aceasta, ale celor aflaţi la
serviciul radio Tarom Bucureşti.

P
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TURA DE NOAPTE DE LA

NICK FURDI
Accent Montreal
e aeroportul Otopeni se găsea un servici special radio care putea ţine legătura pe unde
scurte (5-8-10,000KHz) cu toate avioanele care
erau plecate de la bază, la orice oră din zi şi din
noapte, oriunde în lume, de la Polul Nord la
Polul Sud. Astfel, se putea şti la minut locaţia tuturor
avioanelor, acestea putând fi asistate de la distanţă atât
tehnic, cât şi în probleme operaţionale. Astăzi există sistemul electronic ACARS cu care, în mod automat, se transmit informaţiile necesare către companie - poziţia, situaţia
tehnică, cantitatea de combustibil, etc. - şi în sens invers,
către avion - situaţia meteorologică si alte informaţii necesare echipajului (dacă piloţii zborului AA 93 ar fi acordat
atenţie mesajului de la companie, că s-ar putea să fie forţată
intrarea în cabina de pilotaj de persoane periculoase, poate
se evita catastrofa şi moartea tuturor pe 9/11/2001.)

Aşa se face că avionul care a decolat de la Cairo
a interceptat convorbirea (vă mai aduceţi aminte de
Piţigoiul de bord, telegrafistul?) în care cei care aterizaseră
la Sana’a (Yemen) aveau probleme serioase. Aceşti operatori radio, atât cei de la bord cât şi cei de la sol, puteau comunica şi în codul Morse cu o viteză incredibilă. Cei de la
sol erau de obicei foşti radio operatori de bord, pensionari,
care de regulă fuseseră instructorii celor care încă zburau.
Se cunoşteau bine deci, inclusiv după viteza de lucru în
telegrafie. Şi astăzi este valabilă regula că atunci când apare
în eter PAN PAN PAN, toată lumea tace şi lasă linia radio
liberă, căci se ştie că este vorba de o urgenţă.
Aeroportul internaţional din Sana’a (Yemen)

În tura de noapte de la serviciul radio erau patru
oameni care, ca de obicei, îşi împărţiseră avioanele pe care
trebuiau să le supravegheze şi să le asiste cu informaţiile
solicitate. Ştiau că unul din comandanţi aştepta de la un
minut la altul să afle dacă soţia lui „fuge” la maternitate să
nască sau că un navigator are copilul în spital cu bronhopneumonie în stare gravă. Serviciul radio avea la dispoziţie
toate legăturile telefonice posibile, inclusiv cu Miliţia, spitalele de urgenţă, procuratura, Primul ministru, ca să nu mai
vorbim de pilotul şef, directorul de zbor sau directorul companiei, primii care trebuiau anunţaţi în cazuri speciale.
Acest serviciu era ca să zic aşa, ombilicul prin care
avioanele erau legate de bază. Orice se întâmpla, baza trebuia să ştie şi la nevoie să asigure asistenţă, inclusiv diplomatică, căci nu de puţine ori a fost nevoie de aşa ceva.
Dar să revenim la avioanele noastre prin prisma celor patru

operatori radio de la staţia Tarom Bucureşti, cei care aveau
situaţia tuturor avioanelor Tarom.
La ora 1:30 a.m. sună telefonul de oraş: pilotul şef
vrea să ştie dacă zborurile „speciale” de
marfă au decolat. I se răspunde că da. „La
Cairo este furtună de nisip, avionul a ratat
o dată aterizarea dar până la urmă s-a pus
pe pistă şi descarcă marfa. Sana’a a aterizat
dar se pare ca au probleme, urmează să ne
mai contacteze. Teheranul a aterizat însă e
agitaţie mare pe aeroport, cică sunt militari
peste tot. Algerul mai are 20 de minute şi
aterizează. Benghazi nu poate ateriza din
cauza ceţii şi se duce la Tripoli. Nu sunt
şanse de aterizare până după ora 12:00
ziua, echipajul se va duce la hotel. Helsinki
a aterizat pe Malmö tot din cauza ceţii.”
„Vorbeşte cu avionul de Benghazi să
aştepte pe Tripoli şi cum se face de aterizare să se ducă acolo, căci nu depăşesc timpul de muncă. La fel cu cei de Helsinki,
pentru că nu avem bani de hotel. Cum afli
ceva de Sana’a sună-mă că e foarte important, nu e de joacă. Sunt pretinii lu’ tovarăşu’, ne rade pe toţi dacă se încurcă
ceva. Ai înţeles? Salut şi aştept telefon cu
veşti mai bune.” Clic şi se aude tonul.
„Se pare că şefu’ nu prea e în
apele lui.” „Păi a plecat de aici după ce a
lămurit lucrurile cu aprobarea de survol
pentru Cairo, era să iasă cu tămbălău.
Noroc cu inspiraţia pilotului să vireze şi să
intre în zonă, că altfel turcaleţii îi aterizau
forţat pe Istambul şi ieşea rău cu «piesele
de schimb pentru maşini agricole» (armament) din avion.
„Tarom Bucureşti, sunt cursa
Tarom de la Sana’a. Mă auzi? Dacă nu,
schimb pe 10,000.” „Ţone, sunt Bucureşti, te aud 5/5 (tare
si clar). Ce noutăţi ai?” „Costică, e albastră. Aici sunt două
găşti care se bat pentru «ustensile» şi nu ştim care sunt ăia

«bunii». Noi stăm în avion şi suntem înconjuraţi de militari
îmbrăcaţi în două feluri de uniforme. Lălăiesc în arabă ceva
şi nimic în engleză. Numai să nu-nceapă să tragă să ne
găurească ţeava (fuzelajul). Căpitanul a zis
că trebuie să se ia legătura cu ambasada
Yemenului din Bucureşti şi să dea ăia telefon ca să lămurească lucrurile aici.” „OK,
Ţone. Mişu e deja pe telefon, vorbeşte cu
pilotul şef. Stai pe recepţie, te chem dacă
am veşti.”
„Tarom Bucureşti mă auzi?
Sunt Ta... de Alge... ceaţă deasă... deviem...
probab... la Annaba... ratat două ori... gaz
puţin... limită pentru Annaba... chem peste
juma’ de oră... confirmă pe Morse dacă ai
înţeles.” „Se pare că noaptea asta o să ne
cam distrăm. Şi mâine aveam atâta treabă...
Asta-i viaţa, măcar băieţii noştri să iasă la
lumină fără vânătăi.” „Grig, am recepţionat, vă ţinem pumnii. Dă un bip când
sunteţi pe pistă după aterizarea la Annaba.
Acolo nu prea avem relaţii, trebuie să staţi
în avion.” Zgomot de fond şi trei păcănituri
distincte: însemna „recepţionat şi confirmat
mesajul.”
Se aude semnalul de interfon. E
de la meteo: „Vizibilitatea la Otopeni şi
Băneasa în scădere rapidă. Credem că întro oră o să fie sub 100 de metri. Ceaţa vine
dinspre lacuri adusă de vânt şi prevedem că
o să stea până mâine după ora 12, dacă nu
cumva toată ziua.”
„Tarom Bucureşti sunt cursa de
la Cairo. Cerem vremea de la voi şi de la
aeroporturile de rezervă. Mai avem o ora şi
10 minute până la aterizare.” „Sunt Bucureşti. Îmi pare rău, ultima informare
anunţă că vizibilitatea e în scădere rapidă
şi nu e nicio şansă de îmbunătăţire până mâine la prânz.
Unde intenţionaţi să vă duceţi? Kogălniceanu are deja 50
m cu ceaţă deasă.”

„Tarom Bucureşti, sunt
cursa Tarom de
la Sana’a. Mă
auzi?”
„Ţone, sunt Bucureşti, te aud
5/5 . Ce noutăţi
ai?”
„Costică, e albastră. Sunt două
găşti care se bat
pentru «ustensile» şi nu ştim
care sunt ăia
«bunii»”.
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multe evenimente

SERVICIUL RADIO TAROM

„Tăcere adâncă. Este greu de imaginat cum începi să te simţi când eşti în aer, la propriu şi la
figurat: jos e ceaţă, avionul nu poate trage pe
dreapta ca să poţi analiza situaţia, în fiecare
minut parcurgi încă 15 kilometri iar litrometrul
de combustibil coboară infailibil către 0. Regula este că atunci când ajungi la aeroportul de
ajutor, să mai ai combustibil pentru încă o oră
şi jumătate de zbor, dacă nu şi mai mult, tocmai pentru a avea timp pentru neprevăzut,
pentru a găsi portiţa şi locul de aterizare
potrivit. Pentru cursa de Cairo exista o singură
soluţie viabilă: aterizarea la Arad sau Oradea,
însă de preferat era primul aeroport deoarece
avea pista mai lungă şi în plus, avea şi cisternă
de petrol disponibilă. Trecând pe deasupra
Otopeniului, echipajul cursei de Cairo le-a urat
servici uşor celor de la radio, fără să bănuiască
că se vor auzi mai devreme decât se aşteptau”

arom, ceva noutăţi pentru Sana’a? Ăştia mai
au puţin şi se încaieră. Nici măcar nu putem
porni motoarele ca să-i speriem că ne lasă
bateria, nu ne-au adus sursa electrică de sol.”
„Sunt Bucureşti, a fost apelat Ambasadorul
şi a zis că dă telefon. Ceva e neclar. Aşteptăm amănunte.”
„Am înţeles. Ce bine e să nu fii departe printre străini! Dacă
nu am fi în avion, ăştia cred că ne-ar dezbrăca sau mai rău.
Căpitanul le-a aruncat nişte sticle de apă minerală Borsec
şi se pare că le place, nu mai strigă la noi. Aştept veşti.”
„Bucureşti, sunt Alger-Annaba. Aterizare OK însă
ăştia nu au auzit de noi şi nu vor să ne dea petrol decât cu
plata cash. Nu avem atâţia bani (misia de zbor era doar de
12 USD pentru 24 de ore). Au zis că ultima cursă cu ouă nu
a plătit taxele de aeroport. Nici bani de hotel nu avem.”
„Bucureşti Tarom, OK la Malmö. Aşteptăm patru

T

ore şi dacă nu se deschide Helsinki, ne ducem la hotel.
Revin mai târziu.”
Sună interfonul: „Atenţie! Avertizare de ceaţă
pentru toată ţara. Mai este deschis doar Aradul şi Oradea,
accentmontreal.com

dar şi acolo prevedem ceaţă peste o oră. Sofia şi Belgradul
în ceaţă iar la Budapesta scade vizibilitatea sub 3,000 de
metri.” „Asta ne mai trebuia! Londra şi Amsterdam au aterizat deja la Arad, ajunge şi Cairo şi gata, nu mai e loc pen-

tru alte avioane! Ce mai e de venit Mişule?” „Păi Moscova
şi Atena. Nu ştiu unde se vor duce. IL-18 de la Moscova
poate să aterizeze la Oradea dar BAC-ul de Atena nu mai
are loc.”
Telefonul de oraş sună strident: „Da şefu’ (era pilotul sef), băieţii sunt asediaţi acolo, cică
sunt două tabere de militari în uniforme
diferite. Am înţeles, îi chem imediat şi le
comunic.”
„Tarom, sunt Bucureşti. Mă recepţionezi în 10,000?” Nu se aude nimic,
doar zgomotul de fond. Operatorul radio
încearcă de trei ori la rând în speranţa că
avionul va răspunde. În continuare linişte.
Atunci acesta face apel la o metodă care
de foarte multe ori a dat rezultate: ia legătura cu un alt avion aflat mai aproape de
locaţia aeronavei chemate.
„Sunt Tarom decolat de la
Kuweit la ora... GMT. Estimez aterizarea
la ora... GMT. Totul OK.” „Mitică, sunt
Bucureştiul, am recepţionat mesajul. Am
nevoie de punte radio cu avionul de la
Sana’a, cred că nu mă aude.” „OK, ce trebuie să-i spun?” „Au neplăceri cu militarii, dar în curând va apare un general şi
îi va ajuta să se descurce. Mesaj din partea
ambasadorului Yemenului de la Bucureşti.” Imediat apoi Mitică se aude din
nou: „Ţone a recepţionat mesajul vostru şi
zice că s-a rezolvat, avionul se descarcă.
Revine mai târziu.” „OK, Mitică,
mulţumesc. Aveam mari emoţii, ştii cum
e cu piesele de schimb.” „Da, ştiu, am şi
eu una mâine. Poate ţine ceaţa mai mult si
se anulează... La reauzire!” „Bine Mitică,
drumuri bune.”
Se deschide uşa si apare pilotul
şef. După salutul de rigoare începe să dea instrucţiuni:
„Avionul de Cairo după aterizare va fi pregătit de decolare
pentru Annaba. Încarcă 13 tone de carne. Între timp,
echipajul se va odihni la hotel.” „Bine dar nevasta comandantului numai ce ne-a anunţat că a plecat cu salvarea, trebuie să nască şi are nevoie de el.” „Lasă că se descurcă, la

Filantropia sunt doctori buni. Oricum, nu are cum să
ajungă la Bucureşti. BAC-ul de Atena aterizează la
Arad şi va fi parcat pe calea de rulaj până pleacă IL18 la Annaba. Pasagerii de Moscova vor fi direcţionaţi de la aeroport la gara Oradea şi vor veni
cu trenul. O să avem o grămadă de reclamaţii...
Restul vom mai vedea. E o ceaţă aici de abia am parcat
maşina. Cred că o să ţină toată ziua de mâine.”
„Tarom Bucureşti, sunt Tarom de la Teheran.
Decolat normal însă pierdem ulei la motorul 4. Va trebui

să-l oprim când ajunge la minim. Aşteptăm sugestii unde să
aterizăm. La Teheran e jale, cred că e revoltă generală. Am
auzit explozii în apropierea aeroportului înainte să închidem uşile.” Ulterior s-a aflat că în acea dimineaţă Şahul
Iranului părăsise ţara plecând în exil. „Recepţionat, aşteptaţi” „Asta mai trebuia acum” zise operatorul radio întorcându-se către pilotul
şef şi aşteptând un răspuns. „Dacă restul
merge bine, au Ankara pe drum şi apoi Istambulul. Oricum, nu pot veni în ţară, e
ceaţă peste tot. Comandantul să decidă
unde să aterizeze, funcţie de condiţiile
avionului.” Operatorul se conformează
mormăind în barbă: „Toate pe capul comandantului şi dacă ceva scârţâie, numai
el e de vină. Asta e...”

Sună telefonul de
oraş: „Da tovarăşu’ ministru,
pilotul şef este
aici, aşteptaţi o
clipă.” Pilotul
şef, dându-şi o
palmă peste
frunte, preia telefonul. Vocea de
la capătul firului
se aude ţipând:
„Bă, ce fac piloţii
ăia ai tăi, îşi bat
joc de pasageri?”

Într-un Quebec plin de accente

Afară începe să se lumineze de
ziuă dar este o lumină lăptoasă prin care
se poate observa cum se deplasează
ceaţa. Vizibilitatea variază între 50 şi 100
de metri şi meteorologii spun că odată la
5 ani se întâmplă să se întrunească
asemenea condiţii, ca întreaga ţară să fie
sub ceaţă, ba chiar să cuprindă şi Bulgaria şi Yugoslavia. Sună telefonul de
oraş: „Da tovarăşu’ ministru, pilotul şef
este aici, aşteptaţi o clipă.” Pilotul şef,
dându-şi o palmă peste frunte, preia telefonul. Vocea de la capătul firului se aude
ţipând: „Bă, ce fac piloţii ăia ai tăi, îşi bat
joc de pasageri? Aterizează unde le convine lor? Ia să-mi raportezi până la prânz
ce măsuri de pedepsire ai luat. Dacă nu,
să-ţi găseşti alt loc de muncă. E posibil
să mă sune pe mine în toiul nopţii de la
Guvern că în aviaţie e debandadă?” Clic.
Ministrul Transporturilor era foarte iritat. Cineva cu relaţii
tari făcuse o „comunicare” la guvern în timpul nopţii. Ce să
mai vorbim, la fotbal şi aviaţie toată lumea se pricepe...
NU! Dar asta e altă poveste.
nickfurdi@accentmontreal.com
face diferenţa

www.accentmontreal.com
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TRA NSI LVA NIA
DELI
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Drumuri montrealeze
11

Ca-n fiecare vară, Montrealul este invadat de turişti. Oraşul îşi întâmpină
mereu vizitatorii cu multe atracţii şi situri istorice, cu o cultură cosmopolită
şi o atmosferă de festival. Şarmul
vechiului continent se întâlneşte cu
modernismul nord-american şi cu
gropile... Bagdadului? Ce se întâmplă
cu infrastructura rutieră a Montrealului?
SIMONA POGONAT
Accent Montreal

Montreal, avem o problemă

De câţiva ani buni, auzim că
Montrealul se ia la întrecere cu el însuşi
pentru a-şi doborî propriul record la gropi
şi la proasta calitate a drumurilor. Nu există nicio statistică care să indice că acest
oraş este capitala canadiană a gropilor, dar
chiar nu avem nevoie de studii şi specialişti ca să putem constata starea în care se
află străzile pe care suntem nevoiţi să le
străbatem zilnic.
Saga infrastructurii montrealeze
este deja binecunoscută. Aproximativ
45,000 de nids de poule - literar cuiburi de
găină - sunt peticite în fiecare an. CAAQuébec le defineşte ca fiind cavităţi suficient de adânci pentru a deteriora un
automobil şi suficient de mari pentru a periclita traficul rutier. Pe lângă „cuiburile de
găină” avem şi „burţile de vacă” - ventres
de bœuf - acele umflături ale şoselelor. Problema acesta este mai mult decât una estetică: datorită stării deplorabile a

Montreal
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drumurilor consumul de benzină poate
creşte până la 35%, costurile întreţinerii
automobilelor personale devin mai mari iar
securitatea rutieră poate fi compromisă.
Explicaţiile abundă, desigur, de la
îngrozitoarea iarnă montrealeză, la vina pe
care actuala administraţie municipală o
plasează precedentei şi guvernului federal
care nu alocă un buget satisfăcător pentru
rezolvarea acestei probleme.

Ah, comme la neige a neigé

Este foarte adevărat că autostrăzile noastre sunt suprautilizate şi că
probabil prea multe vehicule cargo de mare
tonaj circulă pe o reţea rutieră care nu a
fost concepută pentru a rezista la un
asemenea stres. Este foarte adevărat, de
asemenea, că Montrealul se confruntă cu
temperaturi extreme şi căderi abundente de
zăpadă. Avem însă la îndemână exemplul
Vremontului, unde, la o oră şi 30 de minute
de Montreal, clima nu devine brusc tropicală. Şi acolo sunt ierni grele, similare cu
ale noastre, şi totuşi drumurile lor par ca-n
palmă în comparaţie cu ale noastre.
Situaţia critică a străzilor montrealeze se datorează faptului că multe dintre acestea nu sunt prevăzute cu un sistem
de drenare. În lunile calde, apa ploii nu are
pur şi simplu unde să se ducă, decât să se
infiltreze dincolo de asfalt şi stratul de
beton, până în adâncime, la nivelul fundaţiei unei străzi. În timpul iernii apa
îngheaţă, crescând în volum, pavajul se deformează iar primăvara, după topirea
gheţii, nu-şi mai recapătă nici forma şi nici
rezistenţa iniţială, fisurându-se sub greutatea maşinilor.
Nu e un secret pentru nimeni că
de decenii deja - din anii ‘70 - menţinerea
infrastructurii nu a constituit o prioritate
pentru administraţiile municipale. Această
lipsă de atenţie, cuplată cu inexistenţa accesului la finanţare din partea guvernului
federal, au adus drumurile Montrealului în
starea în care se găsesc acum. Adevărata
problemă nu este clima, gerurile şi furtu-

nile de zăpadă nu sunt chiar ştiri senzaţionale aici, care să ia prin surprindere autorităţile, ci întreţinerea, munca preventivă
care nu se face.

Peticirea gropilor

Gérald Tremblay, Primarul Montrealului

Strategiile adoptate de primărie
sunt frecvent criticate pentru faptul că sunt
pe termen scurt. Drumurile nu se repară, se
peticesc. Resursele sunt alocate pentru
dezvoltarea tehnologiilor şi executarea lucrărilor care cosmetizează şoselele, în
vreme ce fundaţia lor continuă să se deterioreze.
Se invocă mereu lipsa cronică a
banilor şi faptul că reparaţiile în profunzime costă dublu. E adevărat, numai că o
stradă care nu mai prezintă găuri şi fisuri la
nivelul fundaţiei rezistă încă 20 de ani, pe
când una a cărui asfalt a fost peticit, devine
teren accidentat în doar 2 ani. Bugetul subţirel de numai 126 de milioane de dolari
din 2006 alocat infrastructurii rutiere şi a
celei de apă a crescut anul acesta la 401
milioane, însă suntem departe de mi-

liardele necesare reparaţiei şi dezvoltării
durabile.

Recursul şoferilor

Se estimează că în fiecare an
proasta calitate a drumurilor cauzează
maşinilor pagube de peste 700 de milioane
de dolari. Ce se întâmplă deci când dăm, la
propriu, în gropi? Ei bine, avem posibilitatea unui recurs, numai că obţinerea unui
câştig de cauză este la fel de dificilă precum găsirea unei străzi în perfectă stare.
Din 1993, guvernul provincial şi
administraţiile municipale sunt degajate de
orice responsabilitate legată de starea şoselelor în cazul prejudiciilor materiale
provocate pneurilor şi sistemului de suspensie. Este posibil însă de a cere daune
ministerului Transporturilor sau municipalităţilor pe motiv de neglijenţă sau imprudenţă pentru pagube produse la direcţie,
jante sau aliniament. Sarcina probei revine
însă automobilistului care trebuie să
dovedească că autoritatea respectivă avea
cunoştinţă de existenţa gropii şi nu a
reparat-o într-un interval de timp rezonabil. Cererea de despăgubire se poate face
în termen de 15 zile şi desigur poate fi
respinsă. Un proces poate fi intentat în decurs de 6 luni însă nici în acest caz succesul nu e garantat. În ambele cazuri vă
trebuie poze, martori şi dovada datei când
groapa respectivă a fost adusă în atenţia
primăriei.
Dacă vă întâlniţi cu o groapă
puteţi contacta autorităţile municipale
sunând la 311. Nu vă rezumaţi însă numai
la atât, notaţi-vă data când i-aţi contactat şi
urmăriţi în cât timp o vor acoperi.
Pentru a evita traficul şi ocolirile
neprevăzute cauzate de repararea străzilor
puteţi suna la Info Travaux: (514) 8723777 sau consulta site-ul primăriei la Montréal en chantier. Nu există însă niciun
număr de telefon unde să sunăm pentru a
spune că am găsit strada perfectă, fără
gropi, fisuri, denivelări. Poate ar trebui organizat un concurs.
simonapogonat@accentmontreal.com
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Pe scurt

Stiinta si tehnica

CIUPERCA ANTICANCER

În laboratoarele de cercetare
de la Chidren’s Hospital din
Boston (USA) a fost creat un
medicament cu ajutorul nanotehnologiei şi al unei ciuperci
descoperite întâmplător.
Acest medicament distruge
tumorile canceroase prin
împiedicarea dezvoltării
vaselor de sânge care le hrănesc. A fost nevoie de mai
bine de 20 de ani pentru dezvoltarea inovatorului leac,
botezat Lodamin, eforturile oamenilor de ştiinţă concretizându-se recent într-o pastilă fără efecte secundare.
Testele, realizate până în prezent doar pe şoareci de laborator, au demonstrat că Lodaminul este eficient împotriva unei game extinse de tumori, precum cele
apărute pe creier, cancerul la sân, neuroblastomul (cancer al sistemului nervos), cancerul de ovare şi cel de
prostată. Medicamentul nu numai că anihilează tumorile,
dar se şi opune răspândirii lor în organism: „Deoarece
este administrat pe cale orală, medicamentul ajunge mai
întâi în ficat, împiedicând apariţia metastazei la acest
organ, consecinţă frecventă a multor tipuri de tumori
care reduce considerabil şansele de supravieţuire ale
unui pacient”, au explicat autorii studiului, apărut în publicaţia Nature Biotechnology.
Cunoscut sub denumirea de TNP-470, medicamentul în
formă iniţială fost obţinut din ciuperca Aspergillus fumigatus fresenius, descoperită accidental în cadrul unui experiment privind celulele responsabile cu coordonarea
vaselor de sânge. Nu a putut intra pe piaţă deoarece avea
efecte secundare negative asupra creierului. De asemenea, producea doar rezultate de scurtă durată şi trebuia
administrat frecvent. După ce la un moment dat proiectul
a fost abandonat, cercetătorii au revenit asupra lui înarmaţi cu nanotehnologie. Au putut astfel să modifice
structura moleculară a medicamentului pentru a-l face
rezistent la acţiunea sucului gastric şi a-i îmbunătăţi acţiunea în organism. Convinsă de eficienţa versiunii optimizate, compania americană de biotehnologie
SynDevRx a cumpărat de curând patentul produsului farmaceutic. În statele Unite, în medie, sunt necesari în jur
de opt ani de testări clinice înainte ca un medicament
împotriva cancerului să fie aprobat pentru comercializare.

TESTAREA VACCINULUI PAVE ÎMPOTRIVA HIV A FOST
ANULATĂ

Planurile pentru demararea
testării umane a unui
promiţător vaccin HIV subvenţionat de guvernul
Statelor Unite au fost de
curând abandonate. Motivul
acestei stopări este, conform
declaraţiilor doctorului Anthony S. Fauci, director la
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
(USA), faptul că nu se cunosc îndeajuns interacţiunile
dintre vaccinele HIV şi sistemul imunitar. După promisiunile guvernului american de acum 24 de ani, când s-au
demarat cercetările, acest vaccin ar fi trebuit să fie pe
piaţă încă din 1987, ca un mijloc important pentru controlarea pandemiei SIDA. Decizia de a nu continua
testele umane reprezintă un pas înapoi major în lupta cu
această boală. Dr. Fauci susţine că este nevoie de o cercetare mult mai aprofundată şi de mai multe teste pe animale înainte ca vaccinul HIV să fie lansat pe piaţă.
Cunoscut sub numele de PAVE (Partnership for AIDS
Vaccine Evaluation) acest vaccin este similar cu cel fabricat de Merck, care, deşi foarte aşteptat şi lăudat, nu a
dat rezultatele scontate de când a fost comercializat anul
trecut. Eşecul vaccinului pus la punct de Merck a arătat
necesitatea unei mai bune înţelegerii a reacţiilor sistemului imunitar determinante în prevenirea infecţiei.
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SUA: Se poate fără petrol în
zece ani?
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MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Laureat al premiului Nobel şi fost vicepreşedinte
SUA, Al Gore imploră americanii să-i susţină planul ambiţios prin care doreşte ca în următorii zece ani Statele
Unite să folosească doar energie regenerabilă, produsă
100% în interior, menită să înlocuiască combustibilii fosili,
precum petrolul. Caracterizat drept „cel mai simpatic fost
vicepreşedinte al Statelor Unite”, Gore s-a dedicat luptei
împotriva încălzirii globale, pe care o consideră ca fiind
scopul vieţii sale.
La fel ca şi Kennedy, care în 1961 spunea americanilor că prin cucerirea spaţiului îşi vor asigura în multe
privinţe viitorului pe glob, Al Gore afirmă că: „Securitatea
noastră naţională este ameninţată de schimbările climatice
iar trecerea la noi surse de energie va asigura supravieţuirea
Statelor Unite. Mai mult decât atât, întreaga civilizaţie este
în pericol, iar una dintre cauzele catastrofei care ne
ameninţă o constituie dependenţa de petrol şi cărbune.”
Propunerea lui Gore reprezintă cel mai ambiţios
plan în domeniu susţinut vreodată de o figură politică de
seamă a Statelor Unite. Schimbarea pe care acesta o vizează
necesită o restructurare masivă a sectorului energetic, motiv
pentru care unii experţi o consideră ca fiind nerealistă. Gore
afirmă însă că singurele obstacole în calea acestui plan sunt
interesele lobby-urilor şi încăpăţânarea liderilor americani
de a nu căuta soluţii la preţul ridicat al energiei şi la problema încălziri globale: „Acest obiectiv poate fi atins, nu
este costisitor şi poate produce transformări pozitive pentru
mediul înconjurător. Este o provocare pentru noi toţi - lideri politici, antreprenori, ingineri, fiecare cetăţean în toate

aspectele vieţii sale”, a declarat Gore.
Fostul vicepreşedinte american a avut discuţii cu
ambii candidaţi la preşedinţia SUA - Barack Obama şi John
McCain - primind întregul sprijin al candidatului democrat. Republicanul McCain susţine doar parţial planul,
având reţineri în ceea ce priveşte utilizarea energiei solare
şi eoliene.
Regizorul documentarului Un adevăr incomod, în
care dezvăluie impactul încălzirii globale asupra mediului
înconjurător cu care omenirea se va confrunta în deceniile
următoare, a mai precizat că această schimbare a mentalităţii, a modului de viaţă şi a economiei americane ar crea
noi locuri de muncă bine plătite. Al Gore a menţionat că
planul său este viabil, mai ales datorită creşterii preturilor
la petrol şi cărbune.

EXPLORAREA SPAŢIULUI

BIOTEHNOLOGIE

Apă pe suprafaţa Lunii

În urma perfecţionării unei noi
tehnici de detecţie a
apei, cercetătorii de la
Brown
University
(Rhode Island, USA),
sub conducerea geologului Alberto Saal, au
identificat prezenţa apei
în compoziţia rocilor
colectate de pe suprafaţa Lunii de către Apollo 15. Apa a
fost găsită în „mărgele” sticloase de origine vulcanică
provenind din magma solidificată din interiorul Lunii. Este
vorba de o cantitate infimă de H2O, însă descoperirea îi
face pe cercetători să spere că apa se va regăsi şi în alte zone
ale Lunii şi probabil sub forma de gheaţă în craterele care
se află la poli.
Eforturile astronomilor şi cercetătorilor sunt răsplătite după 40 de ani de studii intense, eşuate până acum în
încercarea de a identifica prezenţa „lichidului vieţii” în
compoziţia eşantioanelor prelevate de pe Lună. Concluzia
iniţială a cercetătorilor se îndrepta către posibilitatea ca
toate rocile de la suprafaţă să fie uscate. „Mulţi colegi neau spus că este o pierdere de vreme”, a declarat Alberto Saal
referitor la modul în care a fost primită propunerea sa de a
mai analiza încă o dată materia lunară.
Una dintre cele mai populare teorii referitoare la
modul în care Luna s-a format, şi care ar putea să explice în
acelaşi timp şi prezenţa apei în compoziţia sa, este cea care
avansează ideea unui impact extrem de violent petrecut
acum 4,5 miliarde de ani între Terra şi o planetă vecină care
a făcut ca o mare parte din corpul Pământului să se desprindă, formând astfel Luna.
Această nouă descoperire este extrem de importantă pentru viitoarele misiuni NASA de explorare a Lunii,
precum Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) şi Lunar
Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS). Pentru a determina o eventuală prezenţă a gheţii pe Lună,
NASA intenţionează să lanseze în 2009 două nave spaţiale
care să aterizeze în craterele lunare de la Polul Sud.

Primul vaccin din lume pentru tratamentul
cancerului pulmonar

Cuba a aprobat CimaVax EGF, primul vaccin din
lume pentru tratamentul cancerului pulmonar. Pus la punct
de Centrul de Imunologie Medicală (CIM) în colaborare cu
Centrul de Inginerie Genetica şi Biotehnologie (CIGB) din
Havana, acest vaccin creşte şansa de supravieţuire a bolnavilor de cancer pulmonar cu 4-5 luni, iar în unele cazuri
rata de supravieţuire este chiar mai mare. În comparaţie cu
chimioterapia, tratamentul tradiţional pentru cancerul la
plămâni, CimaVax EGF are puţine efecte secundare,
deoarece conţine o proteină modificată ce atacă exclusiv
celulele canceroase. Studiile pentru crearea vaccinului au
început în 1992 iar trei ani mai târziu a avut loc primul test
clinic. Cuba este considerată unul din liderii mondiali în
sectorul biotehnologic, dispunând de 50 de centre de dezvoltare şi cercetare. Echipa medicală care a conceput acest
vaccin speră ca rezultatele obţinute să determine SUA şi
alte ţări din Europa şi Asia să importe noul produs. Guvernul cubanez şi-a dat imediat acordul pentru folosirea lui în
spitalele insulei. „Este primul vaccin împotriva cancerului
pulmonar care este înregistrat pe tot globul“, a ţinut să sublinieze Gisela Gonzales, coordonatoarea echipei de medici
cubanezi care a creat CimaVax EGF, excepţia fiind doar
SUA cu a sa politică de embargo.
Medicamentul a beneficiat de un marketing eficient şi drept urmare, câteva state printre care şi Canada,
Marea Britanie şi Malaiezia, îl testează deja. China şi Peru
ar putea fi următoarele ţări unde vaccinul va fi aprobat, cu
şanse ca acesta să ajungă pe rafturile farmaciilor până la
sfârşitul anului. Câteva companii s-au şi grăbit să obţină
autorizaţii de distribuţie, urmând ca procesul de fabricaţie
să se desfăşoare exclusiv în Cuba. Costurile tratamentului
nu au fost încă făcute publice. Până când vaccinul va
pătrunde şi în alte ţări, bolnavii din toată lumea au posibilitatea de a merge în Cuba pentru tratament, aşa cum a explicat Tania Crombet, directoarea CIM din Havana.
Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com

Stiati ca...?

Telefonie mobilă

13

■ Prima generaţie de telefoane mobile (AMPS şi
NMT) a apărut în Japonia, în anul 1979. După 12
ani, în 1991, apare generaţia a doua de echipamente
de telefonie mobilă (GSM, CDMA şi TDMA), în
Finlanda. A treia generaţie (3G) a apărut tot în
Japonia, în anul 2001. Ea include tehnologiile
UMTS, CDMA2000 EV-DO şi TD-SCDMA
(aceasta din urmă fiind un proiect chinezesc).

■ Transmiţătorul incorporat în telefonul mobil
poate transmite informaţii către antenele terestre la
o distanţă de maxim 13 kilometri. Pentru majoritatea telefoanelor mobile, raza de acţiune este situată între valorile 8-13 kilometri.
■ Denumirea populară de „telefon celular” este dată
de forma structurii din care este alcătuită o reţea de
telefonie mobilă. Transmiţătoarele GSM sunt
aşezate în formă de fagure, fiecare acoperind o
porţiune de câţiva kilometri în jurul său.

■ În multe ţări, mai ales în zonele cu potenţial turistic, releele GSM (antenele) sunt camuflate, luând
forme diverse, în funcţie de elementele mediului înconjurător. În acest mod, funcţionarea infrastructurii
mobile este posibilă fără a dăuna peisajului.

■ Producătorul finlandez de telefoane mobile Nokia
deţine o cotă de piaţă de aproximativ 40%. El este
urmat la o distanţă apreciabilă de Samsung şi Motorola, ambele cu 14%. Primii cinci producători de
telefoane mobile (Nokia, Samsung, Motorola, Sony
Ericsson şi LG) deţin împreună peste 80% din piaţă
.
■ Primul mesaj text scurt (SMS) a fost trimis în

■ Primul laptop din istorie este Xerox NoteTaker.
A fost produs în 1976, prin Xerox PARC, şi
conţinea o tehnologie foarte avansată pentru acele
timpuri: 128 kB RAM şi un procesor de 1 MHz.
Costurile mari de producţie, estimate acum la
aproximativ 50,000$, au făcut ca acest model să
rămână un prototip produs în doar câteva exemplare.

■ Primul laptop comercial (oferit pentru
cumpărare) a fost Osborne 1, produs în 1981.
Acesta costa 1,795$ însă oferea un pachet software
de 2,000$, pe lângă configuraţia hardware destul
de avansată pentru acele timpuri: 64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz şi doua unităţi floppy. Principalul avantaj al acestui notebook era, pe lângă
raportul preţ-beneficii, faptul că putea fi transportat
uşor cu ajutorul avioanelor comerciale, încăpând
sub scaunul pasagerilor. Principalul dezavantaj era
dimensiunea foarte mică a ecranului: doar 5 inch.
■ Deşi a beneficiat de un succes uriaş şi nesperat în
urma lansării Osborne 1, compania producătoare,
Osborne Computer Corporation, şi-a declarat insolvabilitatea la 3 ani după înfiinţare, în 1983. Se
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1992, de la un calculator către un telefon, în Marea
Britanie. Primul mesaj scris de la telefon la telefon
a fost trimis un an mai târziu în Finlanda.

■ i-Mode, primul serviciu de internet mobil apărut,
realizează venituri comparabile cu cele ale companiei Google. i-Mode a fost lansat în 1999 de către
operatorul nipon NTT DoCoMo.

■ Primul serviciu online care oferea utilizatorilor
tonuri de apel (ringtones) pentru descărcare contracost a apărut în Finlanda în 1998.

■ Primele plăţi prin SMS au fost realizate 1998. La
momentul respectiv, două automate stradale de sucuri au fost modificate pentru a accepta plata prin
SMS.
■ Serviciul de mesaje scurte (SMS) a găsit adepţi
printre 74% din totalul utilizatorilor de telefonie
mobilă. Se estimează că, în medie, se trimit 2.4
mesaje SMS pe zi de către fiecare utilizator.
■ Serviciul de mesaje scurte (SMS) a găsit adepţi
printre 74% din totalul utilizatorilor de telefonie
mobilă. Se estimează că, în medie, se trimit 2.4
mesaje SMS pe zi de către fiecare utilizator.

■ În Europa, cele mai multe abonamente la telefonia mobilă raportate la numărul de locuitori se găsesc în Luxemburg. Astfel, conform Eurostat,
luxemburghezii au 156 de abonamente pentru
fiecare 100 de locuitori. Surprinzător, rata de penetrare a telefoniei mobile este foarte scăzută în SUA
în raport cu celelalte ţări dezvoltate: doar 85%.

Laptop-uri

■ Prima tentativă de creare a unui calculator portabil a aparţinut companiei Xerox şi a avut loc la începutul anilor ‘70. Xerox PARC (Palo Alto
Research Center), o divizie a corporaţiei Xerox
care a propus conceptul Dynabook - calculatorul
portabil - este totodată şi inventatorul imprimării
laser sau tehnologiei ethernet (TCP-IP).
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spune că problemele financiare au început în momentul în care s-au făcut publice planurile de viitor
care prevedeau apariţia unor laptop-uri mai performante decât Osborne 1, lucru care a dus la scăderea
drastică a cererii pentru respectivul model.

■ Intel încearcă, prin Common Building Block, să
introducă un set de norme şi standarde în industria
notebook-urilor. Acest set de standarde face referire
la trei dintre componentele principale ale unui laptop: display-ul (14.1-inch, 15-inch, 15.4-inch);
unităţile optice (9.5mm şi 12.7mm) şi hard-disk
(2.5-inch), dar este criticat pentru lipsa menţionării
unor standarde şi pentru componentele grafice.
CBB este adaptat cu greutate de către producători.

■ Există o categorie specială de notebook-uri, denumite Netbooks, care conţine produse destinate în
special utilizării pentru navigarea pe internet. Termenul Netbook a fost introdus pe piaţă de Intel iar
unul din primele laptop-uri din această categorie
este Asus Eee PC.

■ Subnotebook-urile, notebook-uri de dimensiuni
mai mici decât laptop-urile obişnuite, au fost
lansate în 1989, prin Compaq LTE, şi au început să
câştige o cotă importantă de piaţă odată cu lansarea
Asus Eee PC, în 2007.
■ Cea mai cunoscută gamă de subnotebook-uri din
lume este Sony Vaio. Alte serii larg cunoscute de
către consumatori sunt Lifebook de la Fujitsu sau
Libretto de la Toshiba.

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

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

Explorer

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

■ Proiectul celebrului browser a fost lansat în vara anului 1994.

■ Prima versiune de Internet Explorer (IE 1.0) a apărut în 1995.
Această versiune reprezintă o formă modificată a browser-ului Mosaic şi a fost lansată de Microsoft ca parte a pachetului Microsoft
Plus!, un set de facilităţi şi programe extra.
■ Ultima versiune de Internet Explorer lansată este IE 8, apărută în
2008. Aceasta este în acest moment în stadiul beta.

■ În timpul dezvoltării aplicaţiei, primul Internet Explorer a purtat
numele de cod intern O’Hare? O’Hare este numele unui mare aeroport american (Chicago).

■ Vânzarea „la pachet” a Internet Explorer-ului împreună cu sistemul de operare Windows a fost una din principalele acuzaţii aduse
Microsoft în procesul United States vs. Microsoft din 1998.
Înţelegerea dintre Microsoft şi Departamentul de Justiţie al SUA,
rezultatul procesului, nu prevede nicio obligaţie/restrângere asupra
Microsoft în ceea ce priveşte comercializare IE împreună cu sistemele de operare ale companiei.

■ Lansat în august 1996, Internet Explorer 3 este primul browser
important care suportă (parţial) tehnologia CSS (Cascade Style
Sheet). La dezvoltarea IE 3, prima versiune IE care a devenit foarte
populară, au lucrat aproximativ 100 de oameni, timp de 3 luni.

■ Logo-ul arhicunoscut al browser-ului Microsoft (litera „e” albastră) a fost pentru prima dată adoptat în IE 3.

■ Prin Internet Explorer 4, Microsoft a introdus Group Policy, o facilitate care permite controlul setărilor browser-ului. Această facilitate, utilizată mai ales în marile companii, permite limitarea
capacităţii de intervenţie a utilizatorilor asupra setărilor programului, cu scopul declarat de a mări gradul de protecţie al sistemelor.
■ IE 4 a fost prima versiune care a reuşit să depăşească popularitatea Netscape Navigator. Până în martie 1999, când a fost lansat Internet Explorer 5, IE 4 reuşise să aibă o cotă de piaţă de peste 60%.

■ Implementarea XMLHttpRequest în IE 5 a fost un pas important
în dezvoltarea setului de tehnologii generic denumit Ajax. Tehnologia Ajax permite afişarea de conţinut pe paginile web fără necesitatea unor acţiuni suplimentare (refresh, click, etc.), ceea ce duce la
creşterea interactivităţii pagină web-utilizator şi a vitezei de lucru.

Iubirea veşnică există!
14

continuare din pagina 5

Iubirea este veşnicǎ pentru cǎ din iubire a fost
creat omul, de cǎtre Dumnezeu, pentru cǎ este cel mai puternic şi nobil sentiment, pe care, spre deosebire de alte
vieţuitoare, doar omul îl are. Este un sentiment pe care nu
îl putem controla, fiind mai puternic chiar şi decât raţiunea.
Nu noi îl declanşăm, apare pur şi simplu ca o necesitate sufleteascǎ. Iubirea este veşnicǎ pentru cǎ în fiecare zi se nasc
oameni, în fiecare zi se formeazǎ un nou cuplu, în fiecare
zi o altǎ persoanǎ simte nevoia sǎ spunǎ partenerului „te
iubesc”. Iubirea este veşnicǎ pentru cǎ în fiecare zi sunt cupluri care se îndrǎgostesc, în fiecare zi sunt cupluri care se
bucurǎ de naşterea unui copil. Iubirea este veşnicǎ pentru
cǎ fǎrǎ ea oamenii ar fi doar nişte oameni cu raţiune. Iubirea este veşnicǎ pentru cǎ în fiecare zi sunt oameni care
iubesc sǎ priveascǎ rǎsǎritul soarelui, iubesc sǎ îşi priveascǎ
seara la culcare copilul dormind, iubesc sǎ audǎ râsul copiilor în parc. În fiecare zi sunt oameni care iubesc ceea ce
vǎd, ceea ce aud, ceea ce li se întâmplǎ. Iubirea este veşnicǎ
pentru cǎ în fiecare zi se scriu poezii despre iubire, poveşti,
filme. Iubirea este motiv de discuţie, de ceartǎ, de laudǎ,
de mândrie, de contradicţie, de bucurie, de extaz. Iubirea se
simte pânǎ în ultimul fir de carne, te invadeazǎ pentru tot
restul vieţii.
Suntem tentaţi sǎ spunem cǎ douǎ persoane nu se
pot iubi o viaţǎ întreagǎ aşa cum o făceau la început. Cǎ
acei „fluturi” din stomac se pierd cu timpul, iar revederea
de zi cu zi cu persoana respectivǎ devine atât de banalǎ,
încât uiţi sǎ mai spui „te iubesc”. Iubirea poate fi înţeleasǎ
doar atunci când o simţi, când eşti conştient de faptul cǎ nu
o poţi controla. Iubirea un poate fi perceputǎ decât cu sufletul, aşa cum muzica un poate fi ascultatǎ decât cu ure-
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Opinii

chile, aşa cum un tablou un poate fi vizualizat decât cu
ochii. Satisfacţia cea mai mare îţi revine în momentul în
care dǎruieşti iubire.
Cum sǎ nu fie veşnicǎ iubirea? Nu gǎsesc
NICIUN argument contra, oricât aş cǎuta. Douǎ persoane
care se iubesc ştiu ce înseamnǎ perfecţiunea. Cel puţin aşa
consider eu. Ajungi sǎ vezi persoana de lângǎ tine ca fiind
perfectǎ. Toate calitǎţile şi defectele sale o întregesc. O
iubeşti când se enerveazǎ, o iubeşti când doarme, îi iubeşti
mersul, vocea, felul în care respirǎ, modul în care te ţine
de mânǎ şi gesticuleazǎ…şi e atât de frumos! Bineînţeles cǎ
la polul opus iubirii stǎ indiferenţa. Îmi dau seama cǎ aş
putea scrie în felul acesta pânǎ la epuizare, pentru cǎ nu
vǎd unde s-ar putea sfârşi acest subiect.
Mintea e în vacanţǎ atunci când iubim. Orice neam propune sǎ facem, finalizǎm prin a asculta sfatul inimii.
De-am fi toţi deschişi acestui sentiment, fericirea ar dǎinui
în fiecare dintre noi. Din pǎcate, mulţi îşi construiesc un
zid, o barierǎ peste care refuzǎ sǎ mai priveascǎ. „Mǎ feresc de iubire, nu-mi trebuie complicaţii.” De fapt, în acest
fel, ne privǎm de cele mai mari bucurii pe care viaţa ni le
poate oferi, bucurii nepalpabile decât cu sufletul, bucurii
care ne fac sǎ avem tot timpul ochii veseli, chiar dacǎ nu întotdeauna ne merge bine. Dacǎ adǎugǎm un strop de iubire
în tot ceea ce întreprindem, atunci totul va fi mai frumos.
Iubirea are înţelesuri diferite pentru fiecare persoanǎ în
parte, dar se simte la fel. Orice am spune, ne vom convinge
cǎ poţi iubi o persoanǎ o viaţǎ întreagǎ, chiar dacǎ nu ajungi
sǎ-ţi petreci tot restul vieţii alǎturi de ea.

Navigând pe internet, agasând Google cu titluri
„ce este iubirea?” sau „existǎ iubire veşnicǎ?”pentru a
vedea o sferǎ mai largǎ de opinii, atenţia mi-a fost atrasǎ de
pǎrerile unor copii referitoare la dragoste: „Când iubeşti pe
cineva, atunci genele tale se arcuiesc în sus şi din ochi încep
sǎ-ţi iasǎ steluţe.” (Kare, 7 ani); „Iubirea este o chestie care
te face să râzi atunci când eşti obosit (Terri, 4 ani); „Iubirea
este ceva care se află în cameră atunci când deschizi
cadourile de Crăciun, şi la un moment dat te opreşti din
despachetat şi asculţi cu atenţie” (Bobby, 5 ani); „Iubirea
este când îi spui unui băiat că-ţi place cămaşa lui şi atunci
el se îmbracă cu ea în fiecare zi” (Noelle, 7 ani); „Iubirea
este atunci când tata o vede pe mama stând pe toaletǎ şi nui zice cǎ e dezgustǎtor” (Mark, 6 ani); „Iubirea este ca o femeie bǎtrânǎ care trǎieşte cu un bǎrbat bǎtrân şi care sunt
încǎ prieteni, cu toate cǎ se cunosc deja foarte bine.”
(Tommy, 6 ani).
Nu existǎ o reţetǎ a iubirii, însǎ sentimentul iubirii
îl dobândeşti de-a lungul vieţii. Cu cât înaintǎm în vârstǎ,
cu atât suntem mai tentaţi sǎ spunem cǎ numai cineva
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imatur ar putea crede cǎ iubirea veşnicǎ existǎ. E doar o
scuzǎ! Nu e de mirare cǎ se fac atâtea glume pe seama cǎsǎtoriei: „Gata, mi-am pus cǎtuşele pe viaţǎ”, „S-a terminat
cu libertatea mea”, „S-a terminat cu ieşirile cu prietenii la
orice orǎ din zi sau din noapte”. Da, într-adevǎr, e valabil
pentru cei care nu se iubesc. Dintotdeauna a existat acea
regulǎ cum cǎ TREBUIE sǎ te cǎsǎtoreşti, sǎ-ţi întemeiezi
o familie, dar nimeni nu spune: „fǎ ce-ţi dicteazǎ inima”.
Dǎm sfaturi şi primim sfaturi, cei din jur îşi spun pǎrerea,
iar la o anumită vârstǎ ne dǎm seama cǎ viaţa noastrǎ putea
fi altfel, poate mai bunǎ, mai frumoasǎ.
Raţiunea trebuie sǎ primeze, sunt de pǎrere, dar
ce te faci dacǎ nu poţi? Eu, cel puţin, sunt conştientǎ de
multe ori de lucrurile pe care ar trebui sǎ le fac, dau sfaturi
practice celor din jur, dar tot timpul inima mǎ strânge când
nu o ascult. Detest emisiunile în care diverşi psihologi sunt
invitaţi sǎ-şi spunǎ pǎrerea despre „relaţia perfectǎ” sau
cum ar trebui sǎ ne comportǎm într-un cuplu, ce ar trebui
sǎ facem ca sǎ pǎstrǎm mereu vie atenţia celui de lângǎ noi.
Cum poţi stabili nişte reguli pentru aşa ceva? Este de ajuns
sǎ spui că iubirea există şi totul va cǎpǎta contur, va deveni
într-adevǎr perfect, pentru cǎ perfecţiunea existǎ, eu o vǎd
în fiecare zi.
Mi-am propus sǎ închei cu trei paragrafe mai sus,
însǎ inconştient am scris mai mult. E un subiect amplu,
dupǎ cum am precizat şi la început, despre care pot spune
cǎ ai nevoie de o dozǎ concentratǎ de curaj pentru a-l
aborda pentru cǎ puţini sunt cei care mai pleacǎ urechea la
astfel de „poveşti”. Suntem preocupaţi mult prea mult de
lucrurile practice, materiale, vrem sǎ ne afirmǎm tot mai
mult în plan profesional, dar pǎcat cǎ nu putem pǎstra un
echilibru între cele douǎ lumi.
ŞTEFANA PANICAN
opinii@accentmontreal.com

• 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 comandã.

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

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

Utile

De la contabil adunate
şi la contribuabili date
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Continuăm în numărul
de astăzi seria de răspunsuri la
întrebările adresate de cititorii
noştri.

Î: Am sosit în Canada de două
luni şi aş dori să ştiu în ce moment trebuie să-mi fac declaraţia de impozit şi care sunt
avantajele completării acestei
declaraţii?

R: În Canada trebuie completate
două declaraţii de impozit: una
pentru federal (Canada) şi
cealaltă pentru provincial (Quebec). În funcţie de sursa veniturilor dumneavoastră, data
limită de producere a celor două
declaraţii poate fi 30 aprilie a anului următor, (dacă aveţi venituri ca salariat) sau 15 iunie a
anului următor (daca aveţi venituri ca întreprinzător independent).
Declaraţia
trebuie
completată dacă aveţi impozit de
plată, dacă doriţi să primiţi o
restituire (în momentul în care
aţi plătit prea mult impozit) sau
dacă doriţi să primiţi alocaţia
pentru copii. Ca nou venit, în
prima dumneavoastră declaraţie
de impozit, o serie de credite
sunt reduse în funcţie de durata
perioadei (numărul de zile) petrecute ca rezident în Canada.
Spre exemplu, în declaraţia federală, următoarele credite nerambursabile de impozit sunt
reduse: creditul personal de
bază, creditul acordat în funcţie
de vârstă, creditul pentru şotie
sau concubină, creditul pentru o

persoană aflată în întreţinerea
dumneavoastră (părinţi, bunici,
copii, fraţi sau surori), creditul
pentru copiii născuţi în anul
1990 sau după, creditul pentru
persoane handicapate adulte în
întreţinere. De asemenea, în
funcţie tot de durata perioadei
petrecute ca rezident în Canada,
următoarele credite pot fi reduse
în declaraţia provincială: creditul personal de bază, creditul
pentru copiii aflaţi la studii colegiale, creditul pentru deficienţă
gravă şi prelungită a funcţiilor
mentale si fizice. Sfatul nostru
este să consultaţi un contabil
care vă poate explica în detaliu
şi de manieră personalizată toate
aceste implicaţii fiscale.

Î: Aş dori să aflu dacă o penalitate este deductibilă la impozit.
R: Ca regulă generală, penalităţile şi amenzile impuse conform unei legi în vigoare la nivel
federal sau provincial după 22
martie 2004, nu sunt deductibile
la impozit. Această regulă se
aplică amenzilor de circulaţie,
penalităţilor sau intereselor de
plată stabilite ca urmare a unei
întârzieri în producerea declaraţiilor de impozit sau a neachitării sumelor de plată
rezultate din acestea.
Î: Sunt lucrător autonom şi aş
dori să ştiu dacă o cheltuială făcută în scopul cumpărării de
cadouri pentru clienţi este deductibilă.
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AACSB COMPTABILITÉ & IMPÔTS INC.

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

R: Dacă aceste cheltuieli sunt
efectuate în contextul activităţilor specifice companiei,
atunci ele sunt deductibile. Spre
exemplu, dacă oferiţi bilete de
teatru sau cinema unor clienţi în
vederea păstrării acestora sau
atragerii lor, cheltuielile respective sunt deductibile.

SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

Î: Deţin o companie şi doresc să
ştiu dacă onorariile plătite unui
evaluator în scopul stabilirii valorii actuale a activelor companiei sunt deductibile.

R: Dacă evaluarea este făcută în
scopul obţinerii unui împrumut
pe termen scurt iar activele sunt
oferite în garanţie pentru acest
împrumut sau dacă evaluarea
este făcută pentru calculul
primei de asigurare, atunci onorariile sunt deductibile, ca orice
altă cheltuială a companiei.
Dacă evaluarea este făcută în
scopul vânzării acestor active,
atunci ea este capitalizabilă şi nu
este acceptată ca o cheltuială
curentă.

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

George Rusu

SORIN ILIE BĂRCUN
Contabil MBA, Adm. A

7632, 15 Avenue, Montreal

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

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

Situat pe Côte-des-Neiges

L-M
J-V
S

Orar

11:00 a..m. - 10 p.m.
11:00 a..m. - 11 p.m.
11.30 a.m. - 11 p.m.

Griluri portugheze

preparate pe cărbuni de lemn

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

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

7715 Papineau, suite 100
Montréal Quebéc H2E 2H4

Tel: (514) 376 3371

Fax: (514) 376 3377
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Redlite After Hours
PUNCTUL ROŞU DE PE HARTA CLUBURILOR NORD AMERICANE

Sunt convins că aţi auzit cu toţii despre „Revelionul ospătarilor” care se ţine la o săptămână sau mai
mult după 31 decembrie şi unde este invitat personalul
din restauraţie împreună cu
familiile lor pentru a sărbători
trecerea dintre ani. Petrecerea
are acelaşi fast şi implică aceleaşi pregătiri: meniu sofisticat
şi personal de calitate pentru că
în sală sunt unii dintre cei mai
avizaţi consumatori şi totodată
cei mai toleranţi „clienţi” cu
colegii de breaslă. Paralela pe
care o facem este pentru că vă
vom prezenta în cele ce
urmează un club care se pregateşte de ani de zile, mai exact
de 13, să-şi primească clienţii
abia atunci când toţi ceilalţi au
stins luminile şi s-au dus la culcare. Un club care nu doarme
toată noaptea pentru a se pregăti
pentru zorii zilei, atunci când
trebuie să fie gata pentru a-şi
primi clientela.
Redlite, că despre
acest club este vorba, este cel
mai mare club afterhours de pe
coasta de est canadiană, situat la 1755 de Lierre, în
Laval. Nu este singurul afterhours dar cu siguranţă este
unul dintre cele mai importante din nord-america pe
harta de clubbing. Spunem asta judecând după numele
produse pe scenă de-a lungul timpului şi dupa clientela
americană întâlnită frecvent aici. În aventura noastră
matinală la Redlite, după ce am fost „daţi afară” la ora
03:00 a.m. dintr-un alt club montrealez, am fost întâmpinaţi de marea brigadă mobilă de poliţie, care dotată cu
spoturi luminoase de mare capacitate, inventariau în
plină noapte (sau cu noaptea-n cap) un garaj situat în
vecinătatea clubului, renumit pentru afacerile ilegale şi
dezmembrările de maşini furate. „Cool” pentru că
poliţiştii nu aveau treabă cu clubberii şi am aflat că îşi
derulau acţiunea acolo de vreo săptămână, muncind
noapte şi zi sau dacă vreţi, muncind chiar şi afterhours.

Control amănunţit la intrare. Trebuie să-ţi
goleşti buzunarele şi să treci prin filtrul detector de metale şi de ochiul ager al agenţilor de securitate. Nimic de
speriat, doar că se înţeleg măsurile de securitate sporită.
Este ştiut faptul că după ora 03:00 a.m., conform legii,
nu se mai comercializează băuturi alcoolice nicăieri. Prin
urmare, un club de talia lui Redlite nu-şi permite să nu
controleze şi să stăpânească acest aspect, interzicând cu
desăvârşire intrarea cu băuturi alcoolice în club sau consumul acestora în parcarea exterioară. Sunt interzise deci
băuturile alcoolice şi orice alte substanţe, admise spre
consum fiind doar apa plată, fresh-urile şi băuturile energizante, dar nu cele aduse din exterior.
După garderobă - în cazul în care ai ceva de
lăsat vara - pătrunzi în lobby de unde te poţi orienta către
una din cele două săli principale, cea house sau cea hip
hop. Sălile sunt separate şi foarte bine izolate fonic. Între
ele există un pelerinaj continuu, dar nu puţini sunt cei
accentmontreal.com

care, împătimiţi ai unui gen anume sau fani ai unui DJ,
îşi petrec seara doar într-una din săli. În lobby sunt amplasate câteva rânduri de canapele de piele foarte con-

toate vârstele, veniţi pentru mai multă muzică de bună
calitate, de a consuma în tot acest timp doar Redbull şi
multă apă plată. La fiecare ieşire şi revenire trebuie să
te supui aceluiaşi control dar asta nu deranjează pe nimeni.
Trebuie să vă spun că Redlite scoate pe piaţă
propria selecţie muzicală, ajunsă deja la al cincilea
album. Pe aceste selecţii se regăsesc nume cunoscute dar
ideea este mai mult de a promova DJ rezideţi.
Intrarea la Redlite este 20$ pentru o zi fără invitaţi de calibru, iar când aceasta se întamplă, intrarea
costă între 40-60$/persoană. Dintre cei care s-au produs
de-a lungul timpului la Redlite îi enumăr pe Benny Bennassi, Armand Van Helden, Sandy Rivera, Pete Heller,
Eric Morillo, Oscar G, Prody-G, Uppercut, Mc Mario şi
mulţi alţii.
După o noapte ratată într-un club sau „pierdută”
la cine ştie ce job de noapte, aveţi ocazia să vă distraţi
până la 10:00 sau 12:00 a.m. la Redlite.

RECOMANDĂRILE NOASTRE

Sâmbătă, 26 iulie
SANDSATION Beach Party @ Redlite

Bleu Nuit - a cincea ediţie @ MONT SAINTE-ANNE
fortabile în care te poţi afunda preţ de câteva minute
pentru aţi recăpăta forţele. Se poate opta şi pentru un
masaj de 15 minute la una din mesele de masaj şi tratament VIP. O lumină ambientală, o conversaţie cu un
partener de canapea la un pahar de apă plată şi din când
în când proiecţii video pe pereţii sălii completează atnosfera din această încăpere unde fundalul sonor alternează cu muzica „live” din cele două săli.
Fiind împreună cu doi dintre DJ rezidenţi Idol
Concerts şi fiind mai apropiaţi genului house, am hotărât
să petrecem mai mult timp în această sală, cu scurte incursiuni în cea hip hop. Unul din motivele principale
pentru care consumatorii de muzică house merg la
Redlite este sistemul de sunet
şi lumini. Am identificat un 7.1
de cea mai bună calitate şi putere în ceea ce priveşte sistemul de sunet iar la lumini,
nenumărate moving heads-uri
aplicate pe o platformă mobilă
hidraulică care impresionează
pe oricine, fiind atât de rare la
Montreal.

Duminică, 27 iulie
Rehab Sunday @ Club Sportif CD
Joi, 31 iulie
Mistress Barbara @ Parking

Sâmbătă şi duminică, 3-4 august
Festivalul Osheaga @ Parc Jean Drapeau - ediţia a 3-a
Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL(4365)

La nivel de club, a
fost cea mai vibrantă experienţă traită până acum şi totul
se datorează neobişnuitei combinaţii de a te afla în club la
distracţie cu prietenii la 7, 8, 9
dimineaţa, de a fi orbit de lumina soarelui când ieşi la o ţigară sau la aer fresh după
jocurile de lumini din interior,
de a întâlni oameni cool de

Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

Upper Canada Village
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La doar două ore de mers cu maşina din Montreal am
găsit ... Muzeul Satului, Upper Canada Village. E întro zonă splendidă pe malul fluviului în Ontario, lângă
ferma bătrânului John Crysler şi monumentul de
comemorare al bătăliei de la Câmpul lui Crysler.
DIANA D
Accent Montreal

Ei, incredibil dar adevărat, într-o friguroasă zi
de noiembrie 1812, canadienii i-au înfrânt pe americani,
forţându-i să-şi abandoneze planurile de cucerire a Montrealului.
Ferma se află acum sub apă, a fost inundată în
1958 pentru construcţia unui baraj cu lac de acumulare
în amonte. Casele din zonă au fost atunci selecţionate şi
transportate în întregime sau demontate bucată cu bucată
şi reconstruite în Upper Canada Village, Morrisburg.
Avem de-a face cu un proiect extrem de reuşit
de conservare a vieţii rurale din Canada anilor 1860, un
sit cu 40 de clădiri, de la biserică la casa arendaşului, de
la felcer la magazinul universal, potcovar, tâmplar şi

foto: Art Vandelay

moară. Totul e viu, în brutărie se face pâine de casă, prin
bucătăriile de vară ale cucoanelor, femeile-ghid îmbrăcate de epocă gătesc gemuri, dulceţuri şi plăcinte, e
mereu ceva pe foc (fără degustare însă, produsele se găsesc la magazinul de la intrare, 7 dolari borcanul cu gem

foto: Art Vandelay

de zmeură, 4 dolari pâinea). Grădinile sunt îngrijite, roşiile sunt legate la par cu fâşii de cârpă, cresc porci, raţe,
gâşte iar caii sunt înhămati la trasură pe uliţă. Plimbarea

autentic cu oameni doritori să arate ce au primit
moştenire de la cei vechi.
La mijlocul lui St. Laurent, care şerpuieşte lin

foto: Art Vandelay

cu trăsura şi cu barca sunt incluse în preţul biletului de intrare (19 dolari/persoană). E genul de excursie educativă
care ocupă o zi întreagă şi umple plămânii şi sufletul cu
mirosurile satului de acasă, fân cu cherestea, bălegar, saci
de făină. Fără sincope şi momente de falsitate, e un loc

prin marginea satului, e graniţa cu Statele Unite, şi daco porniţi în plimbare cu maşina, imediat daţi de o plajă
amenajată şi de alte aşezări liniştite unde lumea se-ntâlneşte joi seara la un meci de baseball sau o partidă de
bingo. Ei, de ce zâmbiţi, asta e viaţa la ţară în Canada.
dianad@accentmontreal.com

foto: Art Vandelay

foto: Art Vandelay

Actualitatea fotbalistică
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Se pare că vom avea parte de un turneu de fotbal interesant la Olimpiada de vară de la Beijing. Până în
prezent, Argentina şi Brazilia au chemat la datorie
jucători de mare valoare.

Sport
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Ronaldinho

FLORIN MOSCOVICI
Accent Montreal

La Brazilia se remarcă consacraţii Ronaldinho şi
Robinho, alături de tinerele talente Alexnadre Pato (Milan),
Jo (Manchester City), Anderson (Manchester United),
Diego (Werder Bremen) sau Marcelo (Real Madrid). Pe
scurt, multe nume de care cu siguranţă vom mai auzi, în
special în context de Liga Campionilor. „Cariocas” au ca
obiectiv aurul olimpic, ceea ce ar reprezenta o premieră
pentru ei. În grupă cu Brazilia se află Belgia, China şi Noua
Zeelandă, deci nici un pericol potenţial la acest nivel.
O altă echipă foarte atractivă este Argentina, unde
se remarcă veteranii Riquelme (Boca Juniors), Mascherano
(Liverpool) şi Burdisso (Inter). Dintre cei tineri menţionăm
pe Messi (Barcelona) şi Gago (Real Madrid). Ca şi în cazul
Braziliei, cu siguranţă vom mai auzi de multe nume din
aceasta garnitură. Grupa lor pare relative uşoară, Australia,
Serbia şi Coasta de Azur fiind echipe de bătut.
Europa are 4 reprezentante la acest turneu: Italia,
Olanda, Belgia şi Serbia. Meciurile din grupe sunt programate între 7 şi 13 august, sferturile pe 16, semifinalele pe
19, finala mică pe 22, iar finala mare pe 23 august.
Multe echipe de club din Europa continuă să se
întărească în pragul noului sezon. Samir Nasri, noul Zinedine Zidane al Franţei, s-a transferat de la Marseille la ArSamir Nasri

Colţul Europa de Est

Lui Arshavin începe să îi pară rău pentru evoluţiile de excepţie de la Euro, împotriva Suediei şi a Olandei,
care i-au crescut preţul pe piaţa transferurilor atât de mult
- în jurul a 20-25 de milioane de lire - încât până acum nicio
echipă nu a prezentat vreo ofertă suficient de mare pentru
Zenit St. Petersburg. Barcelona e singura care a făcut o
ofertă oficială, de numai 12 milioane de lire. Între timp,
Andrei s-a rugat de Dick Advocaat să fie inclus înapoi în
lotul lui Zenit, iar ultima echipă interesată de vedeta din
Rusia este Tottenham.

Cristian Săpunaru s-a transferat la campioana Portugaliei, FC Porto, pentru suma de 2,5 milioane euro. Talentatul fundaş de 24 de ani este un produs al clubului
Naţional, unde joacă de la vârsta de 6 ani. În vara lui 2006
s-a transferat la Rapid, a intrat în atenţia lui Piţurcă şi şi-a
făcut meciul de debut la naţională cu Muntenegru, în mai
2008. A fost inclus în lot la Euro, dar nu a jucat niciun meci.
La Porto îl va înlocui pe portughezul Jose Boswinga, care
s-a transferat la Chelsea la începutul verii şi va avea o taxă
de reziliere a contractului de 25 de milioane de euro.
Cristian Săpunaru
Ronaldinho, 27 de ani, jucătorul anului în 2004 şi
2005, a preferat Milanul în dauna lui Manchester City,
alegând se pare locul unde poate face performanţă la cel
mai înalt nivel, în pofida unei oferte mai consistente de la
englezi. El se va alătura altor doi brazilieni în atacul lui
Milan: Kaka şi Pato. „Dinţosul” a cucerit Champions
League cu Barça în 2006, dar în sezonul trecut a intrat întrun con de umbră, o combinaţie de lipsă de formă şi activităţi extra-sportive ţinându-l în afara terenului.

Van Basten îşi ia rolul în serios la Ajax Amsterdam, club aflat în evident declin, şi pune opt jucători pe
lista de transferuri, printre ei şi românul Nicolae Mitea. În
schimb, trei tinere talente, 100% produse ale şcolii de fotbal locale - Jan-Arie van der Heijden, Gregory van der Wiel
şi Siem de Jong - vor rămâne la club, în ciuda unor oferte
din afară. Mai mult, Ajax face tot posibilul să-l menţină şi
pe super golgheterul Klass-Jan Huntelaar, 33 goluri marcate anul trecut în Eredivise în 34 de jocuri. Proaspătul
căpitan de la Ajax are oferte tentante de la Real Madrid şi
Manchester United.
Dintre achiziţii se remarcă olandezul Ismail Aissati, un tânăr mijlocaş de 19 ani, de mare viitor, de la rivala
PSV Eindhoven, precum şi sârbul Miralem Sulejmani de
la Hareenveen. Se pare că menţinerea la club a jucătorilor
de perspectivă, precum şi a celor consacraţi, va fi cheia redresării Ajaxului. Este de văzut dacă Van Basten va fi omul
potrivit pentru această misiune dificilă.

senal, pentru 12 milioane de lire sterline. Tânăra speranţă
de 21 de ani se pare că îl va înlocui pe belorusul Alexander
Hleb, care e foarte aproape de o mutare la Barcelona.
Un alt jucător din echipa lui Arsene Wenger pe
cale de plecare este Emmanuel Adebayor, curtat asiduu de
Milan şi evaluat la peste 30 de milioane de lire sterline.
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În ciuda frământărilor în jurul transferului lui
Cristiano Ronaldo de la Manchester la Real Madrid, un alt
celebru playmaker, brazilianul Kaka, în prezent la Milan,
cel care a fost declarat fotbalistul FIFA al anului în 2007,
poate face „transferul verii” dacă va reuşi să treacă la
Chelsea. Acolo se pare ca e dorit cu ardoare de noul
antrenor Felipe Scolari. Dacă acest transfer se va materializa, vom asista şi la o sumă de transfer record: aproximativ 80 de milioane de lire sterline. Deşi Milan susţine că
atacantul de 26 de ani nu e de vânzare, asistentul personal
al lui Kaka a declarat că acum e timpul potrivit pentru
această mutare.

Atacantul bulgar Dimitar Berbatov, 27 de ani, în
prezent la Tottenham, are mare căutare şi este foarte
aproape de o mutare pe Old Trafford. Berbatov a jucat din
2006 la Tottenham şi a reuşit 27 de goluri în 69 de meciuri
în Premiership, 12 goluri în 16 jocuri de Cupa UEFA şi 6
goluri în preliminariile Euro 2008. Nu e de mirare atunci că
Manchester United sunt gata să plătească pentru el în jur
de 25 de milioane de lire sterline. Dimitar a fost numit jucătorul anului în Bulgaria în 2002, 2004, 2005 şi 2007, fiind
în mod cert unul din cei mai buni fotbalişti din această ţară
la ora actuală.
florin@accentmontreal.com
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Divertisment

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea mari probleme
cu ficatul, intestinele sau pancreasul. Dragoste: Disputele dintre
parteneri apar des, de la tot felul de neînţelegeri
mărunt.e. Financiar: Planul financiar este fragil,
ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus în fata unor decizii
importante cu privire la sumele de care dispui.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea o stare de nervozitate crescută, generată de
prezenta lui Uranus retrograd.
Dragoste: Aminteşte-i celui drag ce loc ocupă în
viaţa ta şi îţi va răspunde la fel. Admiraţia contează enorm în buna desfăşurare a vieţii sentimentale. Financiar: Ai putea achita nişte datorii
care îţi stăteau pe cap ca o povară şi îţi permiţi şi
unele plăceri personale.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la disfuncţionalităţi şi infecţii ale organelor genitale. Dragoste: Eşti
captivat de noul partener şi-l priveşti ca şi cum ar
fi totul în viaţa ta. Financiar: Remuneraţia poate
fi mai mică faţă de alte luni, dar nu este exclus să
ţi se ofere de undeva o altă şansă de câştig.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea unele probleme care să afecteze corzile vocale sau urechile, dar nu va fi
nimic grav. Dragoste: Nu comunici eficient cu
partenerul de viaţă, eşti mult mai tăcut, de parcă
ai ascunde ceva pe suflet. Financiar: Banii vin,
dar tot aşa se şi duc pentru că lista ta de dorinţe e
lungă şi costisitoare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Poţii avea probleme
care afectează sistemul osos, articulaţiile
sau
ligamentele.
Dragoste: Este un moment în care dovediţi,
amândoi, unitatea cuplului la greu. Financiar:
Poţi primi un onorariu excelent pentru o activitate prestată şi simţi nevoia sa arăţi lumii cât de
bine o duci.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Pericol de accident.
Prudenţă! Dragoste: Eşti dispus să
lupţi pentru fericirea cuplului cu
toate că vă certaţi cam des. Financiar: Primeşti o
sumă de bani însă îţi va pleca repede din cont.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Poţi avea unele necazuri
cauzate de disfuncţionalităţi ale ficatului, pancreasului sau fierii.
Dragoste: Găseşti alt partener, apar alte orizonturi, pui la cale planuri noi. Financiar: Banii sunt
cam puţini în această perioadă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te vei confrunta cu disfuncţionalităţi la nivelul rinichilor,
probleme cu ochii şi posibile dureri
de cap. Dragoste: Ai mari dubii cu privire la relaţia în care eşti, dar nu cumva exagerezi cu pretenţiile? Financiar: Daca vrei bani, joci cum ţi se
cântă!
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite, dar trebuie să fii prudent
deoarece ai putea avea unele
necazuri cu gâtul sau urechile. Dragoste:
Încearcă să fii mai relaxat şi să te bucuri de ceea
ce e frumos între tine şi partener, fără să te cramponezi de ceea ce lipseşte. Financiar: Nu există
vreun stres major, tratezi problemele băneşti cu
detaşare

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu ficatul, dar nu va fi nimic
important. Dragoste: Eşti gatagata să calci strâmb.... Financiar: Dacă eşti în
căutarea unui job, acum poate ajunge la urechea
ta o ofertă de muncă ce merită luată imediat în
considerare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Probleme digestive. Fiţi
atenţi la alimentele pe care le consumaţi. Dragoste: Partenerul este
principalul motiv de stres în viaţa sentimentală,
pentru că nu mai este pe aceeaşi lungime de undă
cu tine. Financiar: Te tentează să faci, absolut
dezinteresat, un gest umanitar, filantropic, oferind
din prea plinul tău celor aflaţi în dificultate.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: De mult nu te-ai mai
simţit atât de bine în pielea ta, şi totul numai datorită încurajărilor primite de la partener. Financiar: Ai treburi importante de făcut, iar banii sunt
doar un mijloc pentru a-ţi susţine planurile.

CONCURS

1. Cum se zice corect: 9 şi 7 va fi 15 sau 9 plus 7 este egal cu 15?

2. Gândiţi-vă la un număr şi scrieţi-l. Înmulţiţi acest număr cu 2 şi adunaţi 1. Apoi înmulţiţi
cu 5 şi scădeti 5. Numărul obţinut împărţiţi-l la 10. Rezultatul scrieţi-l lângă primul număr
gândit. Ce aţi obţinut?
3. Scrieţi cu cifre numărul compus din unsprezece mii, unsprezece sute şi unsprezece unităţi.

OFERTE DE MUNCĂ

Companie de gestiune imobiliară, proprietară de mai multe blocuri de
apartamente la Montreal,
caută persoane pentru posturile
următoare:
CUPLU CONCIERGE
PERSOANE PENTRU CURĂŢENIE
VOPSITORI
HOMME DE MAINTENANCE
AGENT DE LOCATION
ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE
Info: d-na Lăcrămioara
Tel: 514-813-9114
Caut şofer cu experienţă clasa 3 pentru
cursa 5/7 Montreal-Ottawa şi clasa 5
pentru cursa locala 5/7 Laval-Montreal.
Aurelian
Tel: 514-581-6299
Căutăm ingineri constructori, de instalaţii şi electrici, membri juniori ai Ordinului Inginerilor.
Experienţă AUTOCAD.
cabinet.ingenieurs@gmail.com

Rak & Rak, Architectes
Căutăm technician(ă) în arhitectură sau
architect(ă)
Minimum 5 ani de experienţă.
Tel: 514-731-0099
alex.rak@sympatico.ca
Caut şofer clasa 5 şi 3 şi ajutor la
livrări şi mutări.
Tel : 514-886-6683

VÂNZĂRI

Binoclu rusesc, 25 pe 70, în condiţie
nouă, foarte rar, făcut din aluminiu de
avioane. Ultra puternic, 170$
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ÎNCHIRIERI

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

MATRIMONIALE

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

DIVERSE

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

ANUNŢURI

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

BISERICA SF. Apostol Andrei - Laval
vă invită la săvârşirea Sfintei Liturghii
în fiecare Duminică începând cu orele
11:30, la adresa 635, boul. des
Laurentides (colţ cu Saint Louis, Laval)
Baterie pentru cameră digitală Cannon
Preot Dan Nicolau: 514-487-6596
Poweshot G7 sau G9, 14$.
Ceas Citizen Eco Drive Solar, nou, se
găseşte rar. Culoare: albastru metalic.
Se vinde cu 270$, cer 175$.

DVD cu viaţa lui Nicolae şi a Elenei
Parohia Ortodoxa Sf. Gheorghe
Ceauşescu, cu România înainte de
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data
Rive Sud, Preot Daniel Sandu, invită
război, intrarea comunismului, până
de 3 august 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat-cadou
toţi credincioşii la slujbele de duminică
după
Revoluţie. Foarte detaliat, aprox. 2
la TOYS R US în valoare de 25$ din partea ziarului ACCENT Montreal.
între orele 11:30 - 13:00
ore, 15$.
3375 rue Windsor, St-Hubert, J4T 2X9
Daniel
(514) 804 3285
Tel:
518-643-9609
Soluţiile concursului din numărul trecut
www.sfgheorghe.com
1. Nu este corect, deoarece 16 nu se împarte fără rest la 3.
Cea mai mare colecţie de filme
2. Unul din cei doi saci goi se pune înăunBiserica Penticostală Română
româneşti din Montreal.
trul celuilalt şi apoi se umple cu grâu măÉglise de Dieu Bethel Roumaine de
Peste 400 de tiltluri.
cinat.
Montréal, J.J. Joubain, Qc, H7G 4J1
Filme
istorice,
comedii, de acţiune,
3. Au fost bunicul, feciorul lui şi nepotul.
Tel: 450-697-9469; 514-241-7913
pentru copii, documentare, sportive.
Program slujbe religioase:
Câştigătoarea concursului este Adina
Joi: 18:00-20:00;
Tel : 514-944-1418
Duminică: 9:00-12:00 si 18:00-20:00
Dobrescu.

