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Se pare că guvernul Harper supraestimează eficacitatea planul său relativ la schimbările climaterice şi la
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceasta
este concluzia Mesei rotunde naţionale pentru mediul
înconjurător şi economie (TRNEE), un comitet consultativ federal.
TATIANA NICULESCU
Accent Montreal

Raportul comitetului prezintă erori guvernamentale de estimare care ar putea modifica previziunile conservatorilor în ceea ce priveşte planul lor verde. „Există
probleme legate de felul în care sunt calculate măsurile individuale ale planului şi reducerea emisiilor gazelor cu efect
de seră (GES) care se anticipează”, se subliniază în raport.
Aceste previziuni sunt primordiale pentru elaborarea şi evaluarea politicilor care vor permite reducerea cantităţii de
GES emise şi reglarea problemelor legate de schimbările climaterice. Purtătorul de cuvânt al ministrului Mediului John
Baird afirmă însă că guvernul federal este foarte sigur de
precizia calculelor sale.
Comitetul elogiază progresul conservatorilor în
ceea ce priveşte transparenţa rapoartelor din acest an şi mi-

nuţiozitatea planurilor. Guvernul Harper s-a angajat, prin intermediul mai multor măsuri, să reducă cu 20% emisiile
GES în raport cu nivelul lor din 2006, până în 2020. Conservatorii au renunţat totuşi la adeziunea Canadei la protocolul de la Kyoto, care preconiza reduceri mult mai
importante. Planul pe care aceştia vor să-l implementeze
propune anumite „bareme de intensitate” pentru cei mai mari
poluatori pe o perioadă de minim şapte ani, începând din
2010. Acestea corelează reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră cu producţia întreprinderilor industriale. Companiile
care nu reuşesc să se încadreze în respectivele bareme au
posibilitatea de a se „răscumpăra” investind într-un fond guvernamental destinat tehnologiilor verzi. Mark Jaccard, profesor la Universitatea Simon Fraser din Columbia Britanică
şi membru TRNEE, atrage însă atenţia asupra dificultăţilor
de a prevede realele reduceri GES care ar rezulta dintr-o
soluţie precum fondurile de tehnologie verde.
Guvernul este obligat prin lege ca în fiecare an să
prezinte TRNEE un plan relativ la protecţia mediului,
arătând modul în care propune să-şi respecte angajamentul
de la Kyoto. Conservatorii susţin că ţintele fixate de respectivul protocol sunt nerealizabile în momentul de faţă, după
ani de inacţiune a guvernelor liberale precedente. Semnatarii
Kyoto-ului trebuie să reducă emisiile gazelor cu efect de seră
cu 6% raportat la nivelul din 1990, până în 2012.
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Venitul garantat

Guvernul minoritar Harper a anunţat recent detaliile modificărilor aduse la Suplimentul de venit garantat
(SRG), care au intrat în vigoare la 1 iulie 2008. Astfel, cel
puţin 100,000 de canadieni în vârstă, cu venituri mici, care
ocupă un loc de muncă, vor putea păstra o parte mai substanţială din propriul venit, fără ca prestaţiile SRG să fie reduse. Această măsură, anunţată la Saguenay de ministrul
Muncii Jean-Pierrre Blackburn, va costa trezoreria publică
cel puţin 60 de milioane de dolari adiţionale pe an. Concret,
schimbările aduse măresc exempţiunea pe venitul câştigat
de beneficiarii SRG de la 500$ la 3,500$. De exemplu, o
persoană cu un venit de cel puţin 3,500$ pe an va putea păstra până la 1,500$ mai mult din prestaţiile anuale de SRG.
Susan Eng, vicepreşedinta Asociaţiei canadiene
pentru cei peste 50 de ani (CARP), a aplaudat această măsură. Patrice Saint-Pierre în schimb, directorul Federaţiei
vârstei de aur din regiunea Saguenay-Lac-Saint-JeanUngava, nu este prea impresionat de anunţul făcut de ministrul Blackburn: „Este un pas în direcţia bună, dar
revendicările noastre sunt mult mai importante, precum înscrierea automată la SRG. Oamenii se înscriu iniţial, însă
trebuie să o facă în fiecare an. Multe persoane sunt transferate în diverse centre şi instituţii geriatrice şi pur şi simplu
uită să-şi reînnoiască înscrierea”, a subliniat Saint-Pierre.
continuare în pagina 3
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Jurnalul altui
emigrant
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Fuga dupa muncă

Te-ai hotărât să rămâi pentru trei
luni. Înseamnă că te-ai decis să munceşti.
Nu se poate altfel. Să furi nu-i o opţiune.
Banii cu care ai venit din România dispar.
Viteza cu care se fac nevăzuţi l-ar face
gelos chiar şi pe Jacques Villeneuve.
SORIN ION
Accent Montreal

Uşor de zis, greu de rezolvat. Mai
ales că n-ai chef. Te simţi ca şi cum încă
mai ai avea probleme cu fusul. Orar. Dar
astea au trecut. De mult. N-ai chef pentru
că sunt lucruri mult mai interesante de făcut
decât să munceşti. Dar trebuie să-ţi cauţi şi
să-ţi găseşti sursa de venit cât mai curând.
„Monezile” cu care ai venit de acasă se termină repede. Piasse după piasse. Într-un
ritm ameţitor. Şi începi să faci ce ţi se spune
să nu. Cursuri pe la ministerul Imigraţiei şi
vizite la agenţii non-guvernamentale. Cu
toate că din stânga şi din dreapta auzi acelaşi lucru. Nu te va ajuta la nimic, o să fii
doar luat în evidenţă şi o să devii o cifră în
statisticile despre imigranţi. Descurajat, te
duci. N-ai ce pierde.
Primul pas. La „imigraţie”. Eşti,
bineînţeles, luat în evidenţă. Apoi, o femeie
în vârstă, cu mâini zbârcite care tremurau
puternic când se apropiau de tastele calculatorului, te învaţă cum să cauţi de muncă.
Pe internet. Da, pe Internet. Treci peste
acest aspect, cu un rânjet nervos în colţul
gurii. Părea un zâmbet sincer de fericire.
Dar nu era. Şi ajungi la un curs în care ţi se
explică diferenţele culturale la locul de

muncă dintre quebecoşi şi imigranţi. Plus
ceva noţiuni despre istoria Quebecului.
Un singur lucru ţi-a rămas în cap.
Puţin suspect, ţinând cont că a fost spus de
un „quebecois de souche”. Ei, francezii, au
venit „primii” şi au stat ca nişte trântori fără
să facă mare lucru. Tăiau din pădure, mai
prindeau nişte peşte şi zilele treceau liniştite. Noroc că au venit englezii. Au făcut
străzi, spitale, şcoli. Au „cultivat” francofonii. Până când aceştia au vrut să preia
totul chiar dacă nu realizaseră nimic. Şi sau enervat britanicii. Şi de atunci râcă mare
între ei. Râcă ce a fost aproape de a se
transforma în război. Pentru că puţin a lipsit, prin anii ’70, ca provincia, din cauza organizaţiei „Front de Liberation du Québec”,
să devină o altă Ţară a Bascilor sau o altă
Irlandă de Nord. Din fericire, acum totul
este ori politică, ori ironie.
Spre agenţiile non-guvernamentale apoi. Cu un singur scop în cap. Să te
înveţe cum să faci un cv. Made in Quebec.
Fabrique au Québec. După ce completezi
mii de hârtii, aceleaşi odată şi încă odată, şi
după ce explici una, explici alta, până la
urmă, ai modelul dorit. Plus, ca bonus, nişte
foi care-ţi spun cum să te pregăteşti pentru
viitoarele interviuri. La final, la Emploi
Québec. Poate pică ceva. Nu, nu pică.
Completezi un cearşaf cu mii de date despre tine. Te vezi şi cu o funcţionară. Staţi
de vorbă. În engleză şi în franceză.
La ce te-a ajutat totul? La faptul că
ai văzut multe persoane, exişti prin nişte
dosare, ţi-ai refăcut cv-ul şi ai mai auzit
câteva variante de limbă franceză. În rest,
prietenii au avut dreptate. Ai devenit o parte
a unei viitoare statistici.
sorinion@accentmontreal.com

PARTENERIAT
MONTREAL-TORONTO-EDMONTON

Puteţi fi prezenţi şi pe piaţa din Toronto sau Edmonton printr-un simplu telefon
la redacţia ACCENT Montreal.
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continuare din pagina 2
Directorul Federaţiei Vârstei de aur a mai precizat că: „Ministrul şi Revenu
Canada sunt în măsură să ştie cine are dreptul la această prestaţie şi să înscrie sistematic
persoanele respective”. De asemenea, el deplânge faptul că guvernul Harper nu dă retroactiv Suplimentul de venit garantat persoanelor admisibile care, pentru un motiv sau altul,
nu l-au cerut.
SRG este un venit lunar acordat celor în vârstă cu mijloace financiare reduse,
care primesc prestaţii de Sécurité de la vieillesse. De aceste prestaţii poate beneficia orice
canadian de cel puţin 65 de ani care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă în Canada.
Dintre toate provinciile canadiene, Quebecul va avea numărul cel mai mare de
persoane care vor beneficia de noile reguli, estimat la 30,307, urmat de Ontario cu 30,179
de persoane. În termeni de fonduri alocate, ordinea se inversează, Ontario primind o sumă
estimată la 19,4 milioane, iar Quebecul la 15,1 milioane.
TATIANA NICULESCU
tatiananiculescu@accentmontreal.com

Eterna şi fascinanta Românie
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Pe gaura cheii

Miliardarul Gigi Becali,
restanţier la facturile de
curent

Gigi Becali, patronul clubului de fotbal Steaua,
este restanţier la plata facturilor de energie electrică încă
din 2007, valoarea restantă fiind de 6.000 de lei
(60.000.000). Societatea Electrica a apelat deja la instanţă
pentru a-şi putea recupera banii proveniţi din contravaloarea echipamentului şi serviciilor furnizate clubului la
meciurile desfăşurate în Ghencea, în cadrul campionatului
naţional şi al meciurilor din Liga Campionilor. Întrebat

românii se îngrijesc de semănarea, întreţinerea şi recoltarea
porumbului. Afacerea este profitabilă pentru ambele părţi,
maghiarii plătind 110 euro pe tonă.
Iată că se pot face şi lucruri bune, profitabile,
numai să se vrea.

Cadou bizar la împlinirea
vârstei de 14 ani

Un ieşean pe nume Constantin Tănase, în vârstă
de 51 de ani, a făcut cadou fiului său care împlinea 14 ani
o partidă de sex cu o minoră. În urma plângerii penale făcută de aceasta, tatăl băiatului a fost condamnat pentru participare la viol, împreună cu un alt individ pe nume Iulian
Brăescu, 27 de ani, care fiind recidivist a primit 10 ani de
închisoare. Băiatul minor nu a fost condamnat dar a fost
internat într-un centru de reeducare. Constantin Tănase sa apărat în instanţă zicând că fata este deja cunoscută ca
prestatoare de servicii sexuale şi că ea nu ar fi avut nimic
împotriva raportului sexual cu fiul său. Instanţa a ţinut cont
însă de plângerea fetei, care a menţionat faptul că Tănase
a dezbrăcat-o şi „a dat-o fiului său”, menţionează Gardianul.

O nouă profesie: evazionist
fiscal
dacă ştie ceva despre acest proces, Becali a răspuns că nu
ştie nimic şi că oricum nu e treaba lui, restanţele să le
plătească contabilii.
Oamenii nevoiaşi cu salarii mici şi pensionarii fac
tot posibilul să nu rămână restanţieri sau măcar restanţa să
nu fie prea mare. Oamenii bogaţi însă trăiesc într-un dispreţ
total faţă de societate. Să nu uităm că în topul celor mai
bogaţi 300 de români, top întocmit de revista Capital, Gigi
Becali l-a depăşit pe Ion Ţiriac la averea acumulată,
aceasta ridicându-se la 2,8-3 miliarde de dolari.

Agricultorii din Ungaria
preferă pământul românesc

La 30-40 de km de graniţa cu Ungaria, agricultorii maghiari în colaborare cu cei români au trecut la cultivarea unui soi de porumb dulce, soi care până acum nu
era în România şi care este în general folosit ca produs alimentar la pizza şi la alte preparate culinare care utilizează
porumb. Maghiarii trec la noi să cultive datorită atât
pământului de foarte bună calitate, cât şi datorită costurilor
mult mai reduse. Ei contribuie cu seminţe şi bani iar
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primit câte 5 ani de închisoare şi plata unei amenzi de 150
de euro iar al patrulea, considerat complice al celor trei, a
primi pedeapsa de 23 de luni de detenţie pentru fapte desfăşurate în anul 2006 pe raza localităţii Almunyecar.
Nemulţumiţi de ceea ce găseau, de multe ori aceştia furau
şi automobilele păgubiţilor iar marfa era toată depozitată la
casa unuia dintre ei, pe nume Claudiu. Curios este faptul că
înainte de a ajunge în Spania toţi aveau meserii respectabile: muzician, chimist, vopsitor auto, mecanic.
Cine zice că banul nu-ţi ia minţile, greşeşte. Iată
încă o dovadă a puterii acestuia.

Închisoare pentru salvarea
unei vieţi

Un român din Haţeg, Florentin Cristian Furdui,
35 de ani, care muncea în Italia, a stat în închisoare 1 an şi
2 luni fiind condamnat pentru tentativă de furt şi fals în declaraţii. Furdui lucra la un patron de origine română care se
ocupa cu transportul fierului vechi. Banii câştigaţi îi trimitea în ţară pentru a ajuta la tratamentul fiicei sale,
suferindă de o boală gravă. Într-o zi însă au venit carabinierii şi au confiscat camioanele cu marfă, care era de
fapt furată, fără ca cel în cauză să ştie acest lucru, el fiind,
din declaraţiile sale, un simplu transportator. Patronul

Pe an ce trece, tot mai mulţi agenţi economici recurg la practica evaziunii fiscale. Desigur că principalul
motiv este creşterea veniturilor iar pentru a atinge acest
scop, se aplică tot felul de metode evazioniste care mai de
care mai ingenioase, cu speranţa ca cei îndreptăţiţi în a face
controale să nu se prindă. La bilanţul făcut de Garda Financiară a judeţului Caraş Severin, de exemplu, dacă în
2007 s-au depistat un număr de 50 de cazuri de evaziune
fiscală, în 2008 numărul acestora a crescut la 77. Evident
că şi prejudiciul adus statului s-a mărit: de la 26.234.000 lei
la 116.432.000 lei, ceea ce este foarte îngrijorător. La o
clasificare a modurilor de evaziune fiscală pe primul loc
se situează neplata cotei TVA şi al altor impozite şi taxe.
Alte modalităţi sunt: comercializarea de băuturi contrafăcute şi fără acte de provenienţă, plata de salarii sau prime
oferite angajaţilor fără înregistrarea lor în contabilitate,
beneficierea de rambursări de TVA pentru lucrări fictive
înregistrate în contabilitate sau lucrări supraevaluate, etc.
Ne punem o întrebare: cine să fie oare de vină
pentru aceste proceduri, agenţii comerciali sau sistemul
românesc ,,perfect”?

român l-a convins pe Florentin Furdui să se predea autorităţilor pentru a-şi salva camioanele, promiţându-i că îi
va angaja un avocat şi îi va plăti toate datoriile pentru îngrijirea fetiţei. Cum era de aşteptat, acesta nu s-a ţinut de
cuvânt iar în închisoare Furdui a avut un înlocuitor de avocat şi i s-a refuzat dreptul la translator. Acum el intenţionează să întreprindă demersuri pe lângă CEDO
(Curtea Europeană Pentru Drepturile Omului) pentru a i se
face dreptate.

Patru români au fost condamnaţi pentru furt din
locuinţe în provincia Granada (Spania). Trei dintre ei au

Rubrică realizată de OCTAVIAN SECARĂ
octaviansecară@accentmontreal.com

Recalificări periculoase

Excursie la Niagara şi Toronto 6 şi 7 sept. 2008

Florentin Cristian Furdui

Autocar de lux
Şofer profesionist
Motel

Preţul :139$ de persoană

Informaţii / Rezervări: (514) 991-8037
(514) 938-3918
accentmontreal.com
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Într-un Quebec plin de accente

face diferenţa

Nu suntem cu banii în sac!
Romania

5

Este oare momentul să râdem de capra vecinului, fiindcă Bulgaria a pierdut fonduri importante, de
aproape 500 milioane de euro, după recentul raport
de ţară al Comisiei Europene?
TUDOR LAVRIC
Accent Montreal

E drept că Bulgaria a fost sancţionată acum financiar, iar România a primit doar un semnal verbal-scris
că mai sunt multe de făcut în justiţie. România pare să fi
scăpat şi graţie faptului că, în ultimele zile dinaintea raportului, înalţi oficiali de la Bucureşti - preşedintele, miTraian Băsescu,
Preşedintele României

nistrul de Externe - au recunoscut că nu ne-am făcut temele,
preşedintele mustrând aspru magistraţii de la toate
nivelurile. Chiar şi după ce ne-am pus noi astfel cenuşă în
cap, în Europa s-au ridicat voci conservatoare, mai ales din
Germania, care au spus că România şi Bulgaria nu ar fi trebuit primite în Uniune fără temele făcute. Iar ziarul Westdeutsche Allgemeine Zeitung se exprima în acelaşi sens:
„În cazul admiterii României şi Bulgariei...s-a ignorat un
principiu la care se recurge adesea la Bruxelles şi în capitalele ţărilor UE: cel mai puternic stimulent pentru reforme
şi modernizare nu este primirea în UE ci perspectiva acesteia”.
Faptul s-a comis, şi nu s-a întâlnit până acum un
caz de excludere a unei ţări o dată intrată în UE. Ce ni se
poate întâmpla este cel mult nerecunoaşterea unor sentinţe
judecătoreşti date de tribunalele româneşti în celelalte 24 de
state. Deocamdată, aflăm că am primit, în primul an de la
aderare, 1,6 miliarde de euro, cu 595,6 milioane mai mult
decât am plătit la bugetul european, un beneficiu de 0,51 la
sută din PIB, de două ori mai mare decât al Ungariei
bunăoară. Şi pentru 2008 este de aşteptat un beneficiu net
pentru România de la bugetul european de peste un miliard
de euro.
Nu avem motive să ne euforizăm ori să râdem de
răul vecinilor. Cu Bulgaria suntem într-o întrecere şi într-o
situaţie asemănătoare. De fapt, pentru Bulgaria este vorba
numai de nişte fonduri suspendate, a căror plată poate în-
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cepe imediat ce vecinii noştri vor introduce mijloacele eficiente de control. Noi ne lăudăm, ce-i drept, cu acordarea
de fonduri importante, dar acestea obligă până la urmă. În
urmă cu mai puţin de o lună ambasadorul Franţei la Bucureşti, Henri Paul, ne avertiza că dacă nu vom reuşi să absorbim aceste fonduri şi să le folosim conform destinaţiei
lor, le-am putea pierde anul acesta. Ambasadorul a amintit
fără menajamente de capitolele restante ale procesului de
integrare, cum ar fi dezvoltarea mediului rural, lupta împotriva corupţiei şi reforma în Justiţie şi Interne. Ca de obicei, nu suntem cu banii în sac.
tudorlavric@accentmontreal.com
Georgi Pârvanov,
Preşedintele Bulgariei

PRO NOVI IMMO

ADAUGA VALOARE

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

TRANZACŢII ŞI INVESTIŢII IMOBILIARE ÎN ROMÂNIA
PRO NOVI IMMO

DE VÂNZARE

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

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

PROFESIONALISM ŞI SIGURANTA!

PRO NOVI
IMMO
Cătălin DAN şi echipa

cel: +40.752.102.210

WWW.PRONOVI.EU
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Săptămâna italiană

Agenda culturala

În fiecare an, Săptămâna italiană este celebrată
prin zece zile de evenimente culturale în mai multe
cartiere ale oraşului şi bine-nţeles în Mica Italie. Acest
festival cu acces gratuit, care va avea loc în perioada 917 august, prezintă expoziţii de artă, defilări de modă, un
turneu de fotbal, concerte şi diverse activităţi pentru
copii. Ca orice adevărat festival italienesc care se respectă, acesta include şi o latură gastronomică, căci o grămadă de produse delicioase, importate din Italia, pot fi
degustate. Câteva sugestii din programul pe care-l puteţi
consulta la www.italianweek.ca: sâmbătă, 9 august, concert liric Hommage à Pavarotti în parcul Georges St.
Pierre (CDN-NDG); duminică, 10 august, la ora 19:30,
spectacol muzical în parcul Dante (Rosemont - La Petite
Patrie); 22:30 - focuri de artificii în parcul Cipriani (Rivière-des-Prairies); luni, 11 august, 19:30-23:00, expoziţie
de maşini Fiat 500 în parcul Ouellet (Lasalle); vineri, 15
august, 13:00-23:00, expoziţie cu costumele originale din
operele lui Puccini (St-Laurent colţ cu Dante, Mica
Italie); 17:00-19:00 - degustare de vinuri Agostino la
restaurantul Dai Baffoni (Mica Italie); sâmbătă, 16 august, 22:30, scena Loto-Quebec (Mica Italie), La Divina
Commedia de Dante; la ora 22:00 - prezentare de modă
Moda Sotto le Stelle.

Timp de trei zile, pe 15,16 şi 17 august, mergeţi
cu copiii în parc pentru a asista la spectacole şi focuri de
artificii sau pentru a participa la ateliere de creaţie şi activităţi sportive. Anul acesta se împlinesc zece ani de
când Sărbătoarea copiilor are loc la Montreal şi drept urmare, programul include multe surprize şi evenimente
speciale. Este gratuit şi în plus, pe durata sfârşitului de
săptămână respectiv, foarte multe muzee montrealeze interesante pentru copii au un program de portes ouvertes:
Jardin botanique, Biodôme, Insectarium, Muzeul Stewart, Complexul aquatic de pe insula Sainte-Hélène şi
Biosfera. Mai multe detalii la www.fetedesenfants.ca.
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Foto de mariaj, cca 1939, colecţia Tosh Omoto

Quebecul subteran

Este deja o tradiţie ca luna august, Luna arheologiei, să propună publicului explorarea, în toate
colţurile Quebecului, a unor situri bogate în istorie
amerindiană, franceză, engleză, industrială sau religioasă.
Vizite şi întâlniri cu specialişti în domeniu, săpături arheologice pentru copii la Muzeul Marguerite-Bourgeoys din
Montreal, un circuit Archéo-Vélo destinat cunoaşterii a
10,000 de ani de prezenţă
umană în regiunea Lévis,
explorarea locurilor secrete
şi a ascunzătorilor din
Vechiul Quebec în compania unui ghid echipat cu un
GPS, iată doar câteva din
cele peste 70 de activităţi,
unele dintre ele gratuite,
care se vor derula în 12
regiuni din Quebec, din Gaspésie până în Estrie.
Anul trecut, peste 30,000 de persoane au participat la Luna arheologiei, cele mai vizitate locuri fiind situl
Nouvelle-France, la Saguenay-Lac-Saint-Jean şi Forgesdu-Saint-Maurice, la Trois-Rivières.
www.archeoquebec.com

Shashin, fotografia
La Fête des enfants în Parcul
canadiano-japoneză până în
Jean-Drapeau
1942

80 de fotografii vechi, mărturii ale unei jumătăţi
de secol de viaţă japoneză în Colombie-Britannique fac
escală în această perioadă la Montreal. Cuvântul shashin
înseamnă fotografie în japoneză iar anul 1942 nu este întâmplător ales, căci atunci, în plin război mondial, mii de
canadieni de origine japoneză au fost deportaţi în campuri de internare. Biroul guvernamental pentru seches-

accentmontreal.com

Vineri 8 august 2008

Într-un Quebec plin de accente

trarea bunurilor inamice, înfiinţat în acea perioadă, a confiscat zeci, sute de albume de familie, distrugând o bună
parte a istoriei acestei comunităţi. Expoziţia încearcă să
o reconstituie prin intermediul portretelor surprinse între
sfârşitul secolului XIX şi începutul anilor ’40 de 14 fotografi de origine japoneză.
Expoziţia va fi găzduită de Muzeul McCord
până pe 14 septembrie.

A devoala sau a disimula?

Aceasta este întrebarea pe care, dacă tot mergeţi
la Muzeul McCord ca să admiraţi fotografiile artiştilor
de origine japoneză, o puteţi explora în cadrul unei alte
expoziţii. Provocantă, aceasta explorează percepţiile istorice ale pudorii şi îndrăznelii în materie de modă feminină.

Prin intermediul costumelor, accesoriilor şi fotografiilor aparţinând colecţiei muzeului, veţi putea descoperi felul în care, de-a lungul ultimelor două secole,
tendinţele modei şi criteriile culturale au incitat femeile
să-şi dezvăluie sau să-şi ascundă corpul.
Musée McCord
690 Sherbrooke Ouest, H3A 1E9
www.musee-mccord.qc.ca

face diferenţa

Festival des films
du monde
7

Eveniment
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Anul acesta nu avem filme româneşti
înscrise la Festival des films du monde,
însă de o vreme ne-am putut răsfăţa cu
o mulţime de pelicule premiate de pe
acasă care au rulat în Montreal anul
acesta astfel încât, cosmopoliţi şi sătui
cum ne aflăm, ne putem bucura ochii
cinefili de programul luxuriant din
afişul următoarelor săptămâni.
DIANA D
Accent Montreal

Festival des films du monde începe
pe 21 august şi programează timp de zece
zile câteva sute de filme, până în 1 septembrie. N-aţi avut un concediu în vara asta, nui nimic, pregătiţi-vă să călătoriţi din India
în Patagonia. Sunt filme portugheze, ceheşti, ungureşti, franţuzeşti, australiene,
mexicane, chinezeşti, japoneze, greceşti,
marocane, elveţiene, olandeze, coreene şi
pentru cei care mai rezistă nervos, filmele
noastre canadiene.
Biletele se pot cumpăra deja, sunt
intrări de 10 dolari pentru spectatorii de
ocazie şi cupoane de 30 sau 10 intrări pentru marii consumatori. Cupoanele se pot
achiziţiona din timp la preţuri rezonabile,
60 de dolari pentru 10 filme, 150 de dolari
pentru coşul cu 30 de filme.
Festivalul are mai multe secţiuni:
internaţională, premiere, omagiu, documentar, în afara concursului, film canadian,
iar publicul e invitat să-şi aleagă favoriţii la
categoriile cel mai popular film, scurt metraj canadian, documentar şi pentru premiul
Glauber Rocha (cel mai interesant film din
America Latină).
Printre poveştile cinematografice
aşteptate cu nerăbdare e filmul lui Claude
Lelouch Roman de gare, una din cele mai

reuşite producţii recente ale marelui cineast
francez, care va rula în afara concursului în
penultima seară de festival, la cinema
Quartier Latin.
Secţiunea Omagiu a fost invadată
de filme din Spania anilor 30, cu Belle
Epoque de Fernando Trueba, Torrente,
mâna stângă a legii (autor Santiago Segura), Ziua Bestiei şi Ay, Carmela, toate la

CARMEN DAN
agent imobiliar afiliat

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

premiatã

Quartier Latin.
Poate din cauza Jocurilor
Olimpice de la Beijing, China a revenit
foarte tare în modă, cu poveşti triste şi extrem de sensibile, filmele flori de lotus pe
care le caut cu maximă curiozitate: Dinţii
dragostei (Teeth of Love), Yang Tao, Dong

CLUB
100% OR

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$

Sun. Căutaţi-le şi voi, au dublul sens caracteristic unei culturi supuse cenzurii. N-am
de gând să stric plăcerea descoperirii, însă
scenariul acestor filme e destul de năucitor:
un ţăran de 50 de ani care-şi răscoleşte tot
satul în căutarea unui prezervativ ascuns
într-un cadou de bambus destinat
funcţionarilor de partid, o femeie în perpetuă mutare, întâmplări aparent mărunte
care răstoarnă lumea şi parametrii cu care
suntem obişnuiţi.
Până la închiderea ediţiei n-am
aflat dacă sunt programate reprezentaţii sub
clar de lună, afară. Vă invit deci pe situl festivalului, www.ffm-montreal.org, pentru
detaliile despre târgul de filme, conferinţele
de presă şi toate lucrurile bune ce vor urma.
dianad@accentmontreal.com

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

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

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

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

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

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

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

Luptă între generaţii
8

Povesti adevarate

În anii ’50-’60 au apărut primele avioane de pasageri
cu motoare cu reacţie, fără clasica elice. Primul de
acest gen a fost făcut de englezi (Comet, produs de
fosta BOAC - British Overseas Airways Corporation).
Scaunele erau mai confortabile şi mai mari, nu mai
exista zgomotul produs de motoare şi elice, puteai comunica cu persoana de lângă tine fără a fi nevoit să
ridici vocea şi, în plus, lipseau complet vibraţiile caracteristice motoarelor cu piston. Avantajul cel mai
important era însă faptul că durata zborului era redusă la mai mult de jumătate. Compania BOAC era
asaltată de cereri şi făcea eforturi pentru a mări producţia de avioane Comet.

D

Vineri 8 august 2008

■ PAG. 8

sunt de o anumită dimensiune şi au formă ovală. Ei bine,
sunt aşa pentru a se evita concentrarea forţelor la colţuri si
producerea de fisuri. Astăzi toate avioanele au cabina

lorii de pe copertă. Cele noi erau trei ceasloave de câte 600
de pagini care conţineau o grămadă de informaţii, inclusiv
- foarte important - despre cum trebuia exploatat avionul,

presurizată pentru a putea zbura la o înălţime cât mai mare,
unde consumul de combustibil este minim, şi pentru ca în
acelaşi timp pasagerii să nu fie nevoiţi să poarte măşti de
oxigen (un om normal începe să aibă dificultăţi de respiraţie la peste 5,000 de metri altitudine). Din
această cauză se limitează înălţimea maximă a cabinei la echivalentul altitudinii de
3,000 de metri, indiferent de altitudinea
reală la care zboară avionul.
Aceste evenimente nefericite
(pentru aproape 300 de pasageri şi echipajele respective) au avut o importanţă colosală pentru dezvoltarea aviaţiei de toate
genurile, atât în teorie cât şi în practică. Sa revizuit întreaga teorie a aerodinamicii aeronautice şi s-au
impus reguli draconice pentru
constructorii
şi
utilizatorii
aparatelor de zbor. Tot de atunci
s-a impus şi utilizarea simulatoarelor de zbor, pentru antrenarea
echipajele în situaţii speciale.

de la luarea în primire, până la predarea lui la sol. Aşa se
face că au apărut discuţii în contradictoriu în cabina de pilotaj între cei care citeau manualele şi cei care nu le citeau,
respectiv între cei tineri şi cei mai în vârstă. Copiloţii erau
în poziţia cea mai dificilă, deoarece trebuiau să procedeze în funcţie de comandantul de aeronavă, ştiind foarte bine că
la controalele în zbor (şi erau cel puţin 6
pe an), 50% depindea de referinţa comandantului. Atâta timp cât nu era o
problemă cri-tică de zbor, nu prea le
dădea mâna să se contreze cu ei, chiar
dacă ştiau că au dreptate.
Odată cu creşterea numărului
de contracte pentru transport de produse
agricole, în special oi, berbecuţi, ouă,
legume, fructe, în diferite colţuri ale Europei, dar mai ales în zona Emiratelor
Arabe, avionul IL-18 a început să fie utilizat la capacitatea maximă, atât ca încărcare dar şi ca distanţă de zbor. Orice
avion este certificat pentru o anume
greutate maximă de decolare. De aceea,
echipajul trebuie să ştie cu precizie greutatea sarcinii comerciale care se încarcă
în avion - pasageri, bagaje, marfă - şi în
funcţie de această greutate se determină
cât combustibil poate lua la bord pentru
a nu depăşi greutatea maximă de decolare. În principiu, totul este foarte simplu
şi în 95% din zboruri aceasta nu constituie o problemă deosebită. Problemele
apar când combustibilul nu ajunge pentru destinaţie şi în apropierea ei nu există
alt aeroport. În asemenea situaţii se face
o analiză la sânge a performanţelor
avionului şi pentru asta ai nevoie de graficele date de constructor în manualul de operare. Desigur, trebuie să ştii şi
cum să foloseşti aceste grafice. O eroare de un milimetru te
poate trimite în „noaptea eternă” fără măcar să-ţi fi dat
seama de ce. Am să vă dau un exemplu trăit de mine în
acea perioadă. Simt cum se încreţeşte pielea pe mine numai
aducându-mi aminte cum a fost...

NICK FURDI
Accent Montreal

upă aproximativ trei ani încă nu apăruse
niciun alt avion similar pe piaţă. Se părea deci
că BOAC deţinea supremaţia aeronauticii
civile mondiale. Până într-o zi când lumea a
fost zguduită de o veste groaznică: un avion
Comet a dispărut în aer, aproape pulverizându-se. S-au
făcut tot felul de presupuneri, începând bineînţeles cu cea
mai comună - eroare de pilotaj - până la explozie/bombă la
bord. Au mai trecut câteva luni şi s-a produs o altă catastrofă, de data aceasta la decolare. Avionul nu s-a desprins
de pe pistă şi trecând de capătul de beton, s-a rupt şi-a luat
foc arzând ca o torţă uriaşă. O nouă anchetă a unui incident
tragic fără, cel puţin la prima vedere, o cauză clară. Ca şi
acum, şi atunci toate bucăţile de avion recuperate erau analizate, încercându-se reconstruirea aeronavei pentru a de-

termina cauza catastrofei. Era ca un imens puzzle care
necesita sute şi mii de ore de lucru. După încă şase luni a
venit lovitura de graţie: un alt avion Comet, care se
pregătea să-şi înceapă coborârea în vederea aterizării, s-a
prăbuşit. A fost picătura care a umplut paharul. Imediat
compania BOAC a dat ordin ca toate avioanele Comet să
nu se mai ridice de la sol. Era clar că nu putea fi o simplă
coincidenţă sau numai erori umane. Au urmat apoi luni de
zile de analizare a rămăşiţelor avioanelor căzute. Dintre
bucăţile ultimului avion s-a recuperat o parte de fuzelaj care
mai avea hublouri aproape întregi. La acea vreme, geamurile avioanelor erau pătrate, dreptunghiulare sau, în
cazul celor Comet, triunghiulare. S-a observat că la două
hublouri erau prezente fisuri care porneau de la colţuri,
unele de 2-3 milimetri iar altele de 2-3 centimetri şi care
nu ar fi putut apărea din cauza exploziei sau a impactului cu
apa mării unde s-a prăbuşit. BOAC a pus la dispoziţia specialiştilor un fuzelaj Comet complet nou pentru analize şi
probe. La simularea condiţiilor de zbor, la altitudini de
10,000 de metri, fuzelajul a plesnit exact la colţurile
hublourilor, descoperindu-se astfel cauza ruperii avioanelor
în aer după un anumit număr de ore de zbor. Era vorba de
rezistenţa materialelor şi a concentrării forţelor la îmbinările de material, lucru care astăzi se cunoaşte foarte
bine şi se studiază în facultăţi.
Poate că nu odată v-aţi întrebat de ce hublourile

„ O eroare de un
milimetru te
poate trimite în
«noaptea eternă»
fără măcar să-ţi
fi dat seama de
ce. Am să vă dau
un exemplu trăit
de mine în acea
perioadă. Simt
cum se încreţeşte
pielea pe mine
numai aducândumi aminte cum a
fost...”

În România, abia în anul
1970, după achiziţionarea noilor
avioane BAC-111, acestea au început să fie introduse şi a
reprezentat o luptă între vechi şi
nou sau mai bine zis o luptă între
generaţii, între cei care participaseră la
război şi „lupii tineri”, „cu carte”, care pe
toată perioada Şcolii Superioare de Aviaţie
Aurel Vlaicu învăţaseră şi dăduseră examene la această materie destul de dificilă.
Tot în acelaşi an s-au primit şi noile manuale de operare ale avionului IL-18 („măgarul Europei”, dacă vă aduceţi aminte). Vechiul manual
era o cărticică de buzunar, poreclită „vânăta” din cauza cu-

O dată pe lună se executau curse pentru schimbarea echipajelor de pe pescadoarele româneşti care se
aflau în oceanul Atlantic, în zona insulelor Canare. Săracii
marinari, petreceau 6-8 luni pe apă strângând dolar de dolar
(aveau trei dolari pe zi diurnă) şi atunci când veneau acasă
aveau ocazia să facă nişte cumpărături pe insula Las Palmas
din arhipelagul Canare. Acolo aterizam noi şi făceam escală de 24 de ore aşteptând pasagerii-marinari. Totdeauna
decolarea se făcea în zori, când temperatura era mai
scăzută, 18-22 grade C faţă de 28-32 grade pe timpul zilei,
putându-se astfel folosi o greutate mai mare la decolare.

9
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în cabina de pilotaj
n timpul serii făcusem deja diferite variante de
încărcare a avionului ca să putem zbura direct până
la Bucureşti. Erau prevăzuţi 110 pasageri, avionul
era plin ochi. Ştiam că puteam avea maximum 11.5
tone sarcină comercială, pasageri plus bagaje. Orice
kilogram extra însemna mai puţin petrol în rezervoare şi deci nu mai atingeam Otopeniul. Cu patru ore
înainte de decolare eram deja pe aeroport şi, trecând prin
aerogară, văzusem mormanul de bagaje al marinarilor
noştri. I-am spus comandantului temerea mea că sunt cam
multe bagaje: „Las’ că intră, puştiule”, a venit răspunsul.
Am solicitat de mai multe ori prin intermediul lui „şapcă
roşie”(delegatul aeroportului care ne asista) să-mi fie comunicată greutatea totală a bagajelor, căci în funcţie de ea,
puteam determina cu exactitate cantitatea de combustibil
pe care o puteam lua la bord, astfel încât să nu depăşim
greutatea maximă pentru decolare. Răspunsul era acelaşi:
„După terminarea procesului de control şi de cântărire a
bagajelor”. Între timp însă, bagajele continuau să fie încărcate iar ultimele, care chiar nu mai aveau loc în cală, au
fost puse în cabina pasagerilor, pe unde mai era spaţiu.
Marinarii erau veseli şi mi-au mulţumit pentru bunăvoinţă,
spunându-mi că la o cursă anterioară unele bagaje nu au
fost încărcate pentru că se depăşea greutatea. Chipurile piloţii vroiau şpagă ca să le ia pe toate. Le-am explicat că
efectiv e o problemă de viaţă şi de moarte dacă se depăşeşte
greutatea dar ştiam că nu am cum să-i conving. Am ajuns
în cabina de pilotaj unde comandantul tocmai semna actele
de încărcare (load sheet) a avionului. Nu aveam de unde să
ştiu că de la bun început ceruse în mod expres ca el să
primească aceste acte şi că de aceea eu nu primisem decât
promisiuni.
Încep pregătirile înainte de pornirea motoarelor.
Eu eram în urmă cu pregătirea cabinei (controlul pe partea
mea). Urma ca pe timpul rulajului să definitivez ultimele
calcule de decolare. Căldură mare deja, avionul nu avea la
acea vreme aer condiţionat, curgeau apele pe noi. Cu atâtea

Î

suflete la bord, temperatura ajunsese la 35 de grade C. Când
m-am uitat la litrometrele de combustibil, am simţit că nu
mai am aer: aveam cu peste 1,000 de kg în plus! „Căpitane
vrei să ne omori? Ce vină au oamenii ăştia, sunt nevinovaţi!” „Lasă bă puştiule, mai ai de învăţat” şi în acelaşi timp
i-a făcut cu ochiul mecanicului de bord, zâmbind. „Căpitane ştiu că putem decola dar, dacă cedează un motor la
decolare, nici Dumnezeu nu ne mai poate ţine în aer!” „Bă,
tu cu cine ţii? Cu noi sau cu ursu’ din pădure?” „Dar…”
„Niciun dar, eu sunt stăpânu’ aici. Mişcă şi continuă controlul pentru decolare”
După analiza făcută de mine, avionul ar fi trebuit
să se desprindă cu numai 200 m înainte de capătul pistei şi
ar fi trebuit să avem minim 35 de metri înălţime, căci existau nişte stânci de protecţie împotriva valurilor oceanice.
„Liberă decolarea. Anunţaţi când treceţi de 1,000 de metri
înălţime.” Aprobarea era clară din partea turnului de control. „Căpitane…” „Gura! Decolăm. Motoarele la regim
maxim de decolare!”
Începe nebunia. Vuiet intens de motoare. Rulăm
cu viteză din ce în ce mai mare, dar nu aşa cum mă aştep-

tam. De regulă, rulajul pentru decolare durează în jur de
30-40 de secunde (dacă nu mă credeţi, încercaţi să vedeţi pe
ceasul dumneavoastră la următorul zbor cu avionul). Trecuseră 50 de secunde şi mai aveam numai 600 de metri
până la capătul pistei când comandantul zice: „Ciupeşte
flapsul!” Nu mai auzisem asemenea comandă. În următoarea secundă, avionul era în aer. Decolasem!
Eram deasupra apei însă viteza nu creştea deloc,
ba din contră, avea tendinţa să scadă. Nu puteam urca, nu
aveam viteză. Nu puteam coborî ca să crească viteza căci
ne loveam de apă. Vedeam spuma valurilor la câţiva metri

riabilă între 500 şi 800 m. Previziunea pentru următoarea
oră: 600 m fără modificări.” După ce învăţasem eu, în acest
caz trebuie să te duci la primul aeroport care are condiţii
de aterizare. Dar eu eram „începător”….
Începem coborârea. „Puştiule, am văzut că eşti
dibaci la ILS şi îl ţii şnur până jos. Eu te ghidonez şi dacă
e cazul, preiau controlul” Un nou şuvoi de transpiraţie.
Ştiam că dacă ceva nu merge bine, eu voi fi „acarul Păun”.
Dar nu aveam ce face. Am început organizarea aterizării cu
navigatorul şi mecanicul de bord, ce şi cum să procedăm.
Nu aveam altă cale decât să aterizăm la Bucureşti, nu mai

sub noi. Când în sfârşit, după minute bune, viteza a crescut
cu 10 km, comandantul a dat din nou ordinul magic: „Ciupeşte flapsul.” Pentru următoarele 10 minute acesta a fost
programul, 10 km în plus, încă puţin de flaps şi tot aşa. Normal procedura de decolare se termină
după maxim 5 minute. La noi a durat 22
de minute. Trebuia să urcăm la 8,000 de
metri dar avionul a refuzat să se înalţe la
mai mult de 5,000. În condiţii normale se
ajunge la nivelul de zbor în circa 25 de
minute. Noi după 50 de minute am ajuns
la 5,000 de metri şi a trebuit să rămânem
acolo ca să nu suprasolicităm motoarele.
În cabină era o tăcere de mormânt. Nimeni
nu îndrăznea să sufle vreun cuvânt în afara
convorbirilor radio. Toţi eram uzi până la
brâu. Recunosc că eram „fleaşcă”. Urma
să aflu mai târziu că exact în acele momente se năştea fiica mea, Georgiana.
După vreo două ore am început
să facem calcule pentru restul zborului.
Dintr-o dată mi-am adus aminte de regula
lui Murphy: când un lucru începe rău, se
poate termina şi mai rău. Dar, în cele din
urmă, stăteam bine cu combustibilul şi
puteam ajunge direct la Bucureşti. Singura
condiţie era ca vremea să se menţină bună.
Timpul estimat de aterizare era în jurul
orei 13. La mijlocul zilei, când de regulă
nu poate fi ceaţă. Dar…
Toate au fost bune până deasupra
Romei, când am primit primul „ciocan” în
cap. Ceaţă de 12 ore în toată ţara, inclusiv
la Sofia şi Belgrad, exact aeroporturile
noastre de rezervă. În schimb Budapesta,
pe lângă care noi treceam, avea încă
vreme bună. „Căpitane, mai bine deviem
la Budapesta, ne odihnim niţel şi când se
drege vremea mergem la Otopeni”, am zis
eu. „Băi, tu nu ştii că noi nu prea… cu ungurii? Mai ai multe de învăţat. Mergem la destinaţia noastră şi-o să fie bine” „Dar dacă nu o să putem ateriza, n-o să
mai avem petrol pentru aeroportul de rezervă, fie el Kogălniceanu, Arad, Oradea, Timişoara!” „Bă, da’ tu chiar ţii cu
ursu’? Ia vezi-ţi tu de calculele tale. E decizia MEA.” Chiar
dacă navigatorul de bord încercase să mă susţină până
atunci, după o astfel de replică a luat pauză. Comandantul
era „jupânul” la bord, el hotăra.
„Tarom, ultima informaţie meteo: vizibilitate va-

aveam petrol nici pentru Craiova, care era la 20 de minute
de zbor.
La 5 minute înaintea noastră era un avion Malev
(cursa de Budapesta) care tocmai executa apropierea de
aterizare la Otopeni. Auzeam cum
radarul confirma poziţia: „Bine pe pantă,
bine pe direcţie. Dacă vedeţi pista, liberă
aterizarea. Dacă nu, rataţi şi urcaţi pe direcţie la 600 m şi raportaţi.”
Eram cuplat ferm pe comenzi.
„Mama mă-si, am făcut zeci de apropieri
cu perdeaua în cap (simulate), trebuie să
iasă ca la carte.” Malevul era la minima
de aterizare. „Am ratat aterizarea”, aud
de la ei. „Am văzut pista dar prea târziu.
Mai facem o apropiere.”
Vine rândul nostru. Acum ori
niciodată. „Căpitane s-au aprins becurile
de minim combustibil, mai avem doar
20 de minute.” Linişte de mormânt, doar
vocea turnului de control: „Bine pe
pantă, bine pe direcţie, sunteţi la 2 km.
Dacă nu vedeţi pista, rataţi şi urcaţi la
600 de metri. Nu aprinde farurile de bot,
e lapte jos.” 100 de metri... 90... 80...
nimic încă. 70 de metri... uşor în stânga,
ca un tunel luminos, PISTA. VRRRR...
FÂSSSS... suntem pe pistă.
Rulăm încet de tot ca să găsim
calea către aerogară. Abia distingem
marginea pistei. În cabină se aud aplauze
şi chiuituri de bucurie. Pasagerii au ajuns
acasă. Dar bieţii oameni habar n-au cât
de aproape au fost de marginea prăpastiei fără fund.

„Când m-am uitat
la litrometrele de
combustibil, am
simţit că nu mai
am aer: aveam cu
peste 1,000 de kg
în plus! «Căpitane
vrei să ne omori?
Ce vină au oamenii ăştia, sunt
nevinovaţi!»
«Lasă bă puştiule,
mai ai de învăţat»
şi în acelaşi timp
i-a făcut cu ochiul
mecanicului de
bord, zâmbind.”

La scurt timp după această
cursă, comandantul aeronavei a considerat necesar să se retragă şi să beneficieze de pensia binemeritată pentru anii mulţi în „slujba
patriei” şi a companiei Tarom. Este de apreciat când un om
îşi dă seama că trebuie să se retragă şi să lase locul celor
care pot duce ştafeta mai departe. Şi eu la un moment dat
am considerat ca nu trebuie să-ţi întinzi prea tare norocul şi
am lăsat locul liber pentru alţi. Dar asta e altă poveste.
nickfurdi@accentmontreal.com

www.accentmontreal.com
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China, colosul asiatic
11

În ultimii ani, nicio altă forţă n-a
schimbat peisajul politic şi economic
mondial mai mult decât intrarea
Chinei în clubul marilor puteri. Un
studiu recent făcut de Carnegie Endowment for International Peace plasează
economia Chinei înaintea celei americane în aproximativ 25 de ani.
Deoarece în ultimul deceniu creşterea
sa economică anuală a fost în medie de
10% şi ţinând cont de faptul că acest
progres a fost determinat nu atât de
exporturi cât de cererea internă, specialiştii estimează că dezvoltarea economică a Chinei va continua mult timp
de-a lungul secolului XXI. China însăşi
pare fascinată de propria ei traiectorie
ascendentă iar restul lumii speculează
intens despre cât de paşnică va fi
aceasta. O ţară în care misterul şi romanţa trecutului se îmbină cu monoliţi
avangardişti precum turnul Televiziunii centrale din Beijing, Centrul
Naţional de Artă (supranumit „Oul”)
sau Stadionul Naţional construit pentru Jocurile Olimpice din această vară.

International

Shanghai

Bani sau război?

SIMONA POGONAT
Accent Montreal

de 160 de state. Aceste investiţii vizează în
special operaţii de export, reţele de desfacere, transport transoceanic, proiectare şi
cercetare. Nu în ultimul rând, fondurile impunătoare alocate complexului militaro-industrial şi ingineriei spaţiale au determinat
practic statutul politic al Chinei în arena
internaţională.

Miracolul chinezesc se datorează
în mare parte investiţiilor în dezvoltarea
marilor întreprinderi din zonele populate
de minorităţi naţionale, fapt ce a dus la
dezvoltarea economiei locale. Potrivit statisticilor, în prezent, în zonele populate de
naţionalităţi minoritare s-au afirmat o serie
de firme mari şi mijlocii, printre care circa
o sută de întreprinderi din regiuni autonome precum Mongolia Interioară,
Tibet, Xinjiang, Guangxi şi Ningxia sunt
cotate la bursă. Pe de altă parte, China investeşte foarte mult în infrastructură,
tehnologie şi în sectorul energetic. Piaţa sa
de telefoane mobile, de exemplu, este estimată la peste 300 milioane de clienţi, mai
mult decât populaţia SUA. În 2006, investiţiile companiilor chinezeşti au ajuns
la peste 70 miliarde de dolari în mai mult

Începutul acestui secol a marcat
importante schimbări strategice pe harta
energetică a lumii. La orizont au apărut
China, India, Iranul şi Uniunea Europeană
lărgită, toate întâmpinând dificultăţi în politica lor energetică, fiind dependente de
resursele şi de politica externă a ţărilor
vecine.
Geopolitica energetică a Chinei
se dezvoltă în dependenţă de poziţiile Arabiei Saudite şi Rusiei, puteri de influenţă
în Asia şi respectiv Eurasia. Boomul economic al Chinei face ca aceasta să se profileze ca cel mai mare importator de
resurse energetice până în 2015. La rândul
sau, Arabia Saudită este liderul mondial în
capacitatea de producere şi exportare a
petrolului. Aramco, compania petrolieră de

Miracolul chinezesc

stat din această ţară este cea mai mare corporaţie de gen din lume şi prima în termeni
de rezerve exploatabile - aproape un sfert
din cele mondiale. Astfel, relaţia economică dintre China şi Arabia Saudită are
toate motivele să dureze şi să ducă la
sporirea intereselor reciproce politice şi
militare în Orientul Mijlociu, ambele ţări
practicând o diplomaţie de rezistenţă
vizavi de politica americană din regiune.
În acelaşi timp, atât China cât şi Rusia
doresc o contrabalansare a Statelor Unite
şi NATO în Asia. Construcţia marelui
oleoduct Asia-Pacific confirmă potenţialul
şi intenţiile ambiţioase ale Rusiei şi Chinei.

Chestiunea energetică

China pare determinată să-şi
sporească puterea economică şi prin urmare, nu se încurcă deocamdată cu o
politică externă beligerantă care i-ar putea
afecta această creştere. Puterea de la Beijing este destul de sofisticată în a analiza
şi conştientiza nu numai ascensiunea economică, ci şi propriile slăbiciuni şi erodarea controlului pe care odinioară îl
exercita. Există desigur chestiunea Taiwanului, dar şi aici, în ciuda unei retorici
mai dure, China exercită precauţie.
Este posibilă o hegemonie a
Chinei în regiune, o reeditare în Asia a
modelului american din emisfera vestică,
Beijing, reversul medaliei

unde puterea hegemonică - China - va
dicta limitele comportamentului acceptabil
pentru statele din jur. Teoria relaţiilor internaţionale, legile teoriei politice, istoria,
îndreptăţesc previziunile unui potenţial
conflict cu Statele Unite. Pe lângă toate
aceste teorii însă, există realităţi politice.
Oricât de mare ar fi puterea teoriilor,
căderea cortinei de fier în Europa n-a fost
prevăzută şi este suficient ca o singură dată
realitatea să nu se încadreze lor pentru ca
acestea să fi revizuite. Modul de comportament al marilor puteri nu este predeterminat, dar până una-alta gazda de anul
acesta a Jocurilor Olimpice şi a Expoziţiei
Universale din 2010 ( la Shanghai) vrea să
câştige acceptarea comunităţii internaţionale ca mare putere. De aici şi imensitatea investiţiei economice şi psihologice
pentru a asigura succesul JO 2008. Cuvântul cheie al politicii externe de la Beijing
este precauţie, acelaşi pe care şi marile puteri îl folosesc în modul de a trata colosul
asiatic.
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O lume pe care suntem
obligaţi s-o înţelegem

China şi-a petrecut ultimii 15 ani
reconstruindu-şi oraşele, într-o căutare
agresivă a modernităţii. Monumente ale viitorului stau mărturie în Beijing, Shanghai,
Guangzhou. Este o lume care se schimbă
Televiziunea din Beijing

cu o viteză ameţitoare, o lume care nu mai
corespunde imaginii romanţate, exotice pe
Intrarea în Oraşul Interzis

care mulţi o au despre această ţară. China
se străduieşte să reconcilieze libera circulaţie a informaţiei, banii şi dorinţele de
acumulare personală cu o formă autoritară
de guvernare. Guvernul chinez este unul

care stă pe o fundaţie politică fragilă, întro societate în care respectul faţă de lege e
minim, drepturile omului nu sunt respectate - represiunea din Tibet este grăitoare şi corupţia face ravagii. Prioritatea acordată modernizării şi expansiunii economice s-a făcut în detrimentul educaţiei, a
sănătăţii publice şi a protecţiei mediului.
Inegalităţile sunt din ce în ce mai mari şi
mai ruşinoase pentru un stat care aspiră la
statutul de mare putere a secolului XXI.
Pentru că e vorba de ţara cea mai populată
din lume, şansele unui dezastru socioeconomic sunt enorme. Rapida creştere economică are potenţialul de a disimula
riscurile sistemice ale politicii interne
chinezeşti. Pe măsură ce economia ia amploare, tot aşa sporesc şi riscurile unei
crize politice. Stabilitatea de azi nu garantează pacea de mâine şi dacă China sucombă violenţelor interne, orice supoziţie,
orice scenariu, sunt posibile.
simonapogonat@accentmontreal.com
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Pe scurt

Stiinta si tehnica

CELULARE 3D

Infosys Technologies Limited a anunţat ca a înregistrat
cu succes ultimele două
patente din domeniul comunicaţiei mobile si al holografiei. Din această
combinaţie rezultă o
tehnologie capabila să
capteze, să proiecteze şi să trimită imagini 3D holografice prin intermediul reţelelor de comunicaţii deja
existente. Astfel de funcţii vor deveni standard în industria telecomunicaţiei până în 2010, afirmă compania indiană. Sistemul captează imaginile din 2D de la
camere normale, le procesează cu un puternic microcip care calculează cea de-a treia dimensiune şi apoi le
transformă în holograme 3D cu ajutorul unui mini
proiector laser şi al unor elemente optice micro-holografice (lentile). Produsul celor de la Infosys poate atât
primi, cât şi trimite imagini 3D şi se prevede ca
vânzările să atingă 8.5 milioane de unităţi în următorii
doi ani.

CÂINI CLONAŢI ÎN COREEA DE SUD

Două laboratoare din Coreea de
Sud oferă iubitorilor de animale
şansa de a clona câini. Cei care
doresc să se bucure din nou de
compania câinelui iubit trebuie
însă să fie gata să stea la coadă şi
să aibă la îndemână o sumă considerabilă, relatează Reuters. Laboratoarele, ambele cu
sediul în Seul (unul deţinut de RNL Bio Co şi altul de
Sooam Biotech Research Foundation), susţin că sunt
singurele locuri în care se poate clona un cocker spaniol sau un ciobănesc german, la preţuri cuprinse între
50.000 şi 100.000 de dolari. Laboratoarele „produc”
însă mai multe copii de câini utilitari şi specii periclitate decât de animale de companie. Clienţi precum
vămile sud-coreene au clonat - în şapte exemplare - un
câine Labrador campion, folosit la detectarea
drogurilor şi substanţelor periculoase, evitând astfel
programele costisitoare de dresaj. Cele şapte clone, numite toate Toppy (de la tomorrow’s puppy care
înseamnă „căţeii de mâine”), au fost produse anul trecut în octombrie şi noiembrie de RNL Bio şi par să
aibă toate calităţile necesare pentru a deveni campioane la detectarea drogurilor.

ANTICUL POMPEI PE CALE DE DISPARIŢIE

La 2.000 de ani după ce a
fost îngropat şi conservat
în urma unei erupţii vulcanice, oraşul antic Pompei este în prag de
dispariţie. Arheologii şi
istoricii de artă se plâng
de ani buni de neglijenţa
arătată în conservarea comorilor din Pompei. Ei avertizează că estomparea treptată a frescelor - specificul „roşu Pompei” are acum o
culoare roz-gri sau s-a cojit în totalitate - precum şi deteriorarea serioasă a acoperişurilor şi a pereţilor va
duce la dispariţia definitivă a vechiului oraş. Guvernul
italian a declarat situl în stare de urgenţă pe o perioadă
de un an, permiţând astfel cheltuirea unor fonduri suplimentare şi aplicarea unor măsuri speciale pentru
protejarea şi menţinerea lui în viaţă. Experţii susţin
însă că această iniţiativă nu rezolvă problemele vechiului oraş Pompei, unde este nevoie de o întreţinere specială zilnică. Situl arheologic cu o suprafaţă de 66 de
hectare, din care două treimi lăsate nedescoperite de la
începerea săpăturilor în urmă cu 250 de ani, oferă un
tablou unic al vieţii de zi cu zi din anticul oraş roman,
îngheţat în timp de erupţia Vezuviului în anul 79 î.e.n.

Diamantele, cele mai bune
prietene ale vieţii
ORIGINEA VIEŢII

Apariţia vieţii pe Terra este unul dintre cele mai
mari mistere cu care se confruntă comunitatea ştiinţifică.
Un studiu de ultimă oră arată însă că diamantele ar putea
fi „responsabile” de naşterea complexului proces
evoluţionist. De mai multe decenii se susţine teoria că
viaţa terestră îşi are originile în substanţele organice existente în aşa numita „supă primordială”, precursoarea
compuşilor chimici din prezent, dar nimeni nu a putut
însă să explice cum simplii aminoacizi au fost asamblaţi
în polimeri complecşi astfel încât să ducă la geneza vieţii.
Studiul efectuat de Andrei Sommer, Dan Zhu şi
Hans-Joerg Fecht la Universitatea din Ulm (Germania)
susţine că diamantele, forme cristalizate ale carbonului
care au precedat viaţa cu sute de milioane de ani, pot oferi
explicaţia apariţiei acesteia. Printr-o serie de teste menite
să reconfirme experimente făcute încă de acum 30 de ani,
cercetătorii germani au arătat că pe suprafaţa diamantelor
tratate cu hidrogen se formează straturi cristaline de apă.
În aceşti stropi de apă au fost descoperite reacţii electrice
slabe, ceea ce poate constitui elementul cheie declanşator al proceselor
chimice care au condus la
apariţia primelor forme de
viată. Conform specialiştilor, când acum câteva
miliarde de ani în urmă
primele molecule primitive au aterizat pe
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Diamantul Hope la Smithsonian Natural History Museum în
Washington, D.C.

suprafaţa diamantelor hidrogenate, reacţia care a rezultat
a fost suficientă pentru a genera molecule organice complexe, capabile să dea naştere vieţii.
Această nouă cercetare, publicată în ultimul
număr al jurnalului Crystal Growth & Design editat de
American Chemical Society (ACS) nu determină cu certitudine felul în care viaţa a apărut, ci oferă mai multe argumente în favoarea uneia dintre modalităţile posibile. O
altă teorie, panspermia, susţine că particulele organice au
venit din spaţiul extraterestru prin intermediul meteoriţilor şi al cometelor.

ANTROPOLOGIE

TURISM ÎN SPAŢIU

O mumie în vârstă de
o mie de ani, extrem de
bine conservată, decorată
cu vopsea stacojie şi un tatuaj, a fost descoperită în
vechiul oraş peruvian Rontoy. Împreună cu această
mumie, a unui bărbat în
vârstă de aproximativ 30 de
ani, antropologii au găsit diverse obiecte ciudate: praştii,
porumb şi o figurină din lemn îmbrăcată în aceleaşi haine
ca persoana mumificată. Mumia, artefactele şi situl arheologic sunt foarte importante pentru construirea unei
imagini de ansamblu a civilizaţiei Chancay şi sugerează că
această misterioasă civilizaţie, puţin studiată, era foarte
ataşată, în perioada sa de glorie (între 1000 şi 1476 e.n.
când a fost cucerită de imperiul Inca), de pământurile
aflate pe coasta pacifică din centrul-nordul Peru. Până
acum, majoritatea rămăşiţelor Chancay au provenit din situri care au fost distruse pentru extinderea fermelor, lucru
ce nu a permis studierea originilor sale. Astfel, noua
mumie recent descoperită reprezintă un succes fără egal.
Antropologii au petrecut câteva săptămâni pentru
scoaterea feşilor în care era îmbrăcată mumia. În primele
straturi de textile au găsit mingii de bumbac alb, în stare
naturală, a căror semnificaţie rămâne de aflat. Culturile
Anzilor foloseau bumbacul în înmormântări pentru a arăta
că persoana respectivă fusese ţesător, însă niciodată nu sa întâlnit bumbacul pur. Mumia, poreclită de cercetători
Kiko Rontoy, avea un sac gol şi o buclă de fire în mâna
dreaptă, iar printre straturi s-au găsit sâmburi şi porumb.
De ce oamenii Chancay ofereau porumb, şi cui, este încă
necunoscut. Cel mai interesant este însă tatuajul de pe
glezna dreaptă - o linie care urmează unghiul încheieturii.
Faţa mumiei era pictată cu o vopsea roşie, pe ochi şi între
dinţi avea aşezate plăcuţe metalice, iar organele interne
au fost scoase. Tatuajele, vopseaua roşie şi plăcuţele metalice sunt semne ale statutului social, indicii că persoana
respectivă aparţinea elitei comunităţii în care trăia.

Începând cu 2010, cei dornici să devină astronauţi pot plăti suma de 200.000 dolari pentru un zbor
cosmic care îi va propulsa, preţ de două ore şi jumătate,
în atmosfera terestră, asigurându-le şi câteva minute de
impoderabilitate. De când, în urmă cu câţiva ani, miliardarul american Dennis Tito a experimentat zborul cosmic, spaţiul extraterestru pare să fi devenit o destinaţie
favorită pentru tot mai mulţi pământeni. Pionierul incontestabil al turismului cosmic este miliardarul britanic
Richard Branson care, alături de specialistul american în
tehnologii aerospaţiale Burt Rutan, a demarat un proiect
revoluţionar, vizând trimiterea în spaţiu a cât mai multor
turişti. Cei doi au devoalat publicului una dintre navetele
ce se vor îndrepta în câţiva ani spre cosmos. Numit White
Knight Two, vehiculul va acţiona ca o navă-mamă, transportând, la altitudinea de 16.000 metri, o navetă mai
mică, fixată între cele două fuzelaje paralele. Naveta, intitulată SpaceShip Two, se va detaşa la altitudinea
menţionată purtându-i în spaţiu pe cei şase pasageri aflaţi
la bord.
Cu o anvergură a aripilor de 43 metri, White
Knight Two este cea mai mare aeronavă din carbon compozit din lume. Primele zboruri test ale lui White Knight
Two vor avea loc în acest an şi, deşi modulul SpaceShip
Two nu este încă finalizat, Branson speră să demareze
testele în această privinţă la finele anului 2009, urmând
ca zborurile comerciale să înceapă în 2010.
Fastuoasa lansare desfăşurată în desertul Mojave
are loc după ce anul trecut trei ingineri au murit într-un
accident petrecut în timpul testărilor unei rachete destinate turismului spaţial. De aceea, Branson a ţinut să sublinieze siguranţa pe care actualul vehicul o conferă,
precizând că printre participanţii la zborul inaugural se
va număra chiar el, alături de mai mulţi membri ai familiei sale. Deja 270 de persoane şi-au rezervat bilet pentru
aventura spaţială.

Misterioasa mumie din Peru

Un nou început pentru rasa umană

Rubrică realizată de DAN GEORGESCU
dan@accentmontreal.com
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Jocurile Olimpice

■ Până în 1992, atât Jocurile Olimpice de iarnă cât
şi cele de vară se desfăşurau în acelaşi an. După
aceea s-a trecut la forma de acum, când între cele
două Olimpiade este o distanţă de 2 ani.
■ Prima Olimpiadă a avut loc în anul 776 î.e.n. Nu
toţi specialiştii sunt însă de acord, unii istorici
propunând alte date, situate în intervalul 884-704
î.e.n.

■ Perioada de patru ani dintre două olimpiade a devenit una din uneltele cu ajutorul cărora grecii măsurau timpul.
■ Competiţia a fost considerată obicei păgân şi, ca
atare, interzisă după instaurarea creştinismului ca
religie oficială în Grecia. Acest eveniment a avut
loc în anul 393 e.n. la iniţiativa împăratului roman
Teodosiu I.

■ Maratonul nu se număra printre competiţiile
olimpiadelor antice. El a fost introdus în perioada
modernă, primul maraton în cadrul Olimpiadei
vând loc în anul 1896. Distanţa de 42,195 kilometri
a fost fixată la Jocurile Olimpice de la Paris din
1924.
■ Filozofii Socrate, Pitagora, Plato, Aristotel sau
fondatorul medicinii - Hipocrate, au participat ca
atleţi la Jocurile Olimpice. Plato chiar a câştigat
două ediţii ale Olimpiadei la pankration, un sport
de contact definit ca o combinaţie între box şi
wrestling.

■ Baronul Pierre de Coubertin este considerat
fondatorul mişcării olimpice moderne. Acesta

dorea să ofere ţărilor lumii o modalitate paşnică
prin care să se poată întrece. Nicio femeie nu a participat la primele Jocuri Olimpice moderne (Atena,
1896), Pierre de Coubertin fiind un foarte vocal
oponenet al participării acestora la jocuri.
■ A doua ediţie a JO desfăşurată la Paris (1924) a
reprezentat prima ediţie la care femeile au avut voie
să concureze. Această ediţie a fost prima care a
avut un Sat Olimpic construit pentru altleţi şi prima
care a introdus actualul motto al Jocurilor
Olimpice: Citius, Altius, Fortius (mai repede, mai
mare, mai puternic).

■ Primul boicot al JO a fost cel din 1956, la Melbourne (Australia). Egipt, Irak şi Liban nu au participat ca răspuns al crizei canalului de Suez,
Olanda, Spania şi Elveţia s-au retras ca urmare a
invaziei Ungariei de către URSS, iar China s-a retras pentru ca Republicii China (Taiwan) i s-a permis să participe sub denumirea Formosa.

■ Deşi Olimpiadele reprezintă cele mai mari competiţii sportive ale lumii, ele au per total o audienţă
televizată mai mică decât Cupa Mondială la fotbal.
■ Statele Unite au găzduit cele mai multe ediţii ale
JO. Astfel, în SUA au avut loc 4 ediţii ale Jocurilor
Olimpice de vară (St. Louis - 1904; Los Angeles 1932, 1984; Atlanta - 1996) dar şi tot atâtea ale
celor de iarnă (Lake Placid - 1932, 1980; Squaw
Valley - 1960; Salt Lake City - 2002).

■ Până în prezent, singura dată când ţara organizatoare a Jocurilor Olimpice de vară nu a reuşit să
obţină nicio medalie a fost în 1976, la Montreal.

Marele Zid Chinezesc

■ Contrar legendelor urbane, Marele Zid Chinezesc
nu este vizibil de pe Lună cu ochiul liber. Deşi impresionant ca lungime, înălţimea maximă a acestuia (9.1 metri) şi cromatica asemănătoare
elementelor geografice care îl înconjoară fac imposibil acest lucru. Această legendă despre Zid a
apărut prima oară într-o serie de benzi desenate
americane (Ripley’s Believe It or Not!).
■ Marele Zid Chinezesc reprezintă, de fapt, o serie
de mai multe fortificaţii construite de-a lungul a câtorva sute
de ani. Primele secţiuni din zid
au fost construite încă din secolul 5 î.e.n.

atins lungimea pe care o are şi în prezent, 6,400
km, fiind renovat pe o perioadă de 200 de ani, când
i s-au adăugat turnuri de observaţie şi tunuri.
Marele Zid este considerat una din cele 7 noi minuni ale lumii.
■ Se presupune că de-a lungul timpului între două
şi trei milioane de chinezi au murit în timpul construcţiei Zidului.

■ Nu există nicio hartă care să
prezinte întreaga construcţie.
Acesta este încă un semn al complexităţii acestei megastructuri
arhitectonice.

■ Primele fortificaţii au fost
construite înainte de crearea Imperiul Chinez, de către conducătorii de triburi care doreau să se
apere de atacurile reciproce.
Aceste ziduri iniţiale au fost distruse de primul împărat al
Chinei, Qin Shi Huang, de-a
lungul unei perioade de 12 ani.

■ În timpul dinastiei Qin a început construirea a ceea ce astăzi denumim Marele
Zid Chinezesc. El a ridicat acest zid pentru a proteja zona de nord a Chinei de atacurile populaţiei
nomade Xiongnu.
■ În timpul dinastiei Ming (1368-1644), zidul a

de suveniruri.

■ Marele Zid Chinezesc se află,
în anumite porţiuni, într-o stare
avansată de degradare sau chiar a
fost distrus. Alături de capriciile
naturii (vânt, furtuni de nisip, cicluri repetate îngheţ-dezgheţ),
printre inamicii Zidului se
numără şi oamenii care îl vandalizează sub diverse forme, cea
mai frecventă fiind vânzarea de
porţiuni mici din zid sub formă

■ Pe 9 iulie 2005, Danny Way, un skateboard-er
profesionist, a devenit prima persoană din lume
care a sărit peste Marele Zid Chinezesc, ajutat de
un vehicul nemotorizat.

CHARCUTERIE

CRACOVIA

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

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

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

China

■ Oraşul Interzis reprezintă cel mai
mare complex de palate din lume,
acoperind 74 de hectare. Acesta este
reprezentativ pentru arhitectura
tradiţională a Chinei şi a influenţat
cultural şi arhitectonic o mare parte a
Asiei de est. În 1987, Oraşul Interzis a fost declarat patrimoniu cultural universal, fiind considerat de UNESCO ca cea mai mare
colecţie din lume de structuri făcute din lemn.
■ În 1974, un agricultor care săpa pentru apă
a descoperit din întâmplare o întreagă armată
din teracotă, cu sute de soldaţi, cai şi care de
luptă. Aflată la numai câţiva kilometri de mausoleul primului împărat din dinastia Qin (Qin
Shihuang, 259-210 î.e.n.), armata de teracotă
este apreciată drept cea de-a 8-a minune a
lumii. Figurile din ceramică au o înălţime naturală de circa 1,80 m, cu expresii şi
fizionomii diferite, întruchipând înaltul nivel
al artei sculpturii din dinastia Qin.

■ China are 170 de oraşe cu peste 1 milion de locuitori. SUA are 9.
■ Există mai mult de 435 grupuri de minorităţi etnice în China.
■ La fiecare 1,5 secunde, în China se naşte un copil.

■ Multe din obiectele şi tehnologiile pe care acum le folosim zi de
zi au fost inventate în China. Printre acestea se numără hârtia,
tipăritul, mătasea, umbrelele, abacul, porţelanul şi praful de puşcă.

■ Printre cele mai recunoscute simboluri ale
Chinei se află şi ursul Panda. Denumiţi şi
urşi de bambus datorită faptului ca principala lor sursă de hrană o constituie frunzele
şi mugurii de bambus, aceştia ocupau
cândva o mare parte din China, precum şi
nordul Birmaniei şi Vietnamului. Schimbările climatice şi în primul rând creşterea
populaţiei umane i-au alungat însă din
aceste regiuni. În prezent, aceştia trăiesc în
şase zone din sud-vestul Chinei, devenind
simbolul speciilor aflate pe cale de dispariţie. Administraţia Forestieră din China estimează că în prezent trăiesc în libertate numai 1,600 de exemplare.
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Periplu spiritual

Pe măsură ce civilizaţia umană avansează, omul
este supus la o crescândă diversitate de stimuli exteriori de
cele mai variate naturi. De la zgomotul străzii, emisiunile
TV, complexitatea relaţiilor cu furnizorii de servicii, relaţiile cu oficialităţile, familia, relaţiile intime, mult căutata
dragoste şi fericire, până la stresul unui serviciu imposibil
de satisfăcut şi problemele de sănătate, suntem supuşi unui
asalt aproape imposibil de respins darmite de controlat.
Soluţiile pentru a structura, cataloga şi decide ce atitudine
şi acţiune să luăm la această continuă stimulare psiho-somatica a fost, din timpuri imemoriale, introversiunea
atenţiei către reziduurile acestor stimuli în câmpul conştiinţei şi încercarea de a îi reevalua şi pune într-o ordine
imaginativa similară cu spaţio-temporalitatea lumii exterioare ori luând elemente din ea şi construind structuri noi.

Soluţiile găsite de omenire la această stimularereactivitate somatică sunt extrem de diferite dar putem
menţiona trei căi principale. Cel mai simplu este anihilarea
emoţiei prin consumarea anumitor produse cu efect de blocare a stimulilor către câmpul activ al conştiinţei. Alcoolul,
plantele halucinogene, tutunul şi alimentele sunt printre
cele mai comune. Desigur, alinarea se produce imediat dar
cauzele rămân. O a doua cale este religiozitatea şi spiritualitatea, adică asocierea de atribute exaltate unor acţiuni,
fenomene sau locuri în scopul eliminării reprezentării somatice tensionate manifestate sub forma de frică sau
durere. Cu timpul, s-au dezvoltat sisteme religioase sofisticate capabile să deconecteze omul, cel puţin temporar, de
la realitatea curentă şi care permit concentrarea într-un scop
practic sau trăirea unor momente de regenerare psihică prin
transă. A treia cale, şi cea mai modernă, este analiza introspectivă care elimină raţional efectele stimulilor
neesenţiali, acceptarea de situaţii imposibil de controlat şi
deplasare atenţiei către alte acţiuni mai la îndemână, formularea unui scop bine definit şi concentrarea efortului
vital în scopul îndeplinirii lui.
Considerând că toţi oamenii, mai devreme sau
mai târziu, vor ajunge să recurgă la una dintre aceste
metode pentru a face faţă mai uşor tragicului existenţial,

MAGAZINUL
BUCURESTI

CEL MAI MARE MAGAZIN DE PRODUSE
ROMÂNESTI SI EUROPENE DIN AMERICA

• peste 3000 de produse diferite •

vindem ziare românesti primite sãptãmânal
din România (vineri, dupã orele 16.00)
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(514)481-4732 • 4670 Decarie
(între Queen Mary şi Cote St Luc road)

vom încerca să dăm o perspectivă a celei de-a doua căi: religia şi spiritualitatea.
Începem astăzi un periplu spiritualo-religios
printr-o serie de articole care exprimă experienţele directe
ale autorului, locurile unde pot fi practicate în Montreal,
originile diverselor curente, structura de acţiune, comparaţii şi perspective. Început în urmă cu zece ani, declanşat de
lectura Istoriei religiilor lui Mircea Eliade şi de un şoc existenţial foarte comun în zilele noastre, acest periplu experimental a deschis orizontul către un univers fenomenal, de
o bogăţie inimaginabilă. Odată oprit din alergarea zilnică şi
aşezat pe o piatră ca şi Gânditorul de la Hamangia şi întrebând „de ce trăiesc?, la ce serveşte toată această agitaţie?
care este menirea? există vreo menire?”, autorul a început
o cruciadă personală în a înţelege cea ce majoritatea dintre
noi ia ca şi adevăr, fără un studiu şi experimentare, pur şi
simplu prin imitaţie tradiţională.
Pornind de la premisa, eretică de altfel, că toate
religiile şi curentele spirituale au un rol pozitiv şi că fiecare
dintre ele se potriveşte unui anumit caracter sau individualitate, că fiecare dintre ele se adresează unei anumite probleme existenţiale, am vrea să le punem pe un picior de
egalitate pe principul equinimităţii spiritului uman. A le ierarhiza ar fi incorect pentru că fiecare curent sau familie de
curente are o anumită cale, însă destinaţia e aceeaşi: realizarea naturii divine a fiinţei omeneşti. Că anumite curente
au cunoscut perioade de mare popularitate, e adevărat, dar
istoria sau prezentul dovedesc că orice sistem construit de
om ce a avut o creştere, a avut şi o descreştere. Prin prisma
acestui relativism nu ne propunem să recomandăm vreo religie sau spiritualitate ci numai să exprimam în ce situaţie
ar fi mai bun un sistem sau altul. Periplul nostru nu este
teologic ci antropocentrist,
punem omul în centrul universului personal, în control
al destinului său. Că acest
punct nu poate conveni tuturor este sigur şi am vrea să
ne cerem scuze că am putea
supăra vreun cititor care e
convins ca a ajuns la adevăr
şi că ceea ce gândesc alţii
este „necurat”.
Vom începe periplul nostru abordând religiile în
funcţie de când au fost definitivate ca sistem, le vom identifica în timpul prezent, vom explica cum funcţionează şi
vom încerca o perspectivă. Acoperirea se va face şi după
criteriul geografic: India, China, Japonia, Iran, Orientul
Mijlociu, Europa de est şi de vest şi America de Sud şi de
Nord.

Cum Montrealul este
un oraş extrem de cosmopolit, am reuşit să
găsim mai toate practicile religioase cunoscute
şi să ne alăturam acestor
grupuri practicând cu ei,
analizând sistemul şi
făcând un studiu comparativ. Vom încerca să recomandăm
cititorilor
curioşi unde ar putea
practica diversele spiritualităţi sau religii dar şi dificultăţile
de care s-ar putea lovi, totul prin prisma educaţiei creştinortodoxe primite cu sau fără voia noastră de la societatea
şi familiile în care am trăit.
Pe parcursul a doisprezece articole vom încerca
să acoperim următoarele religii şi spiritualităţi: Iudaism,
Creştinism, Islamism, Hinduism, Budism, Evanghelism,
derivatele Vedantismului, Religia Raeliană, Scientologia,
Yoga, Tantra, Voo-doo, Zen-Budism, Taoism, Sufism, Baha'i, Kabala, Şamanism ameridian şi Animism african. Începând cu articolul zece vom încerca să acoperim tehnici
nestructurate, unele condamnate de curentele organizate,
dar care se bucură de mare popularitate datorită caracterului lor personalizat, ezoterismului şi efectelor imediate
proclamate de practicanţi. Vrăjitoria, cititul in cafea, mediumitatatea, chiromanţia şi tarotul sperăm să stârnească interes şi să fie un punct de plecare spre cercetări
personalizate. Vom încheia acest periplu cu o vedere de
ansamblu asupra unor curente şi practici esoterice mai puţin
cunoscute dar care îşi fac loc în peisajul montrealez din ce
în ce mai mult: reiki, radiestezie, feng shui, t’ai chi şi qi
cong.
Structura de abordare va fi similară şi include: descrierea generală a religiei sau spiritualităţii, drumul spre
libertate, tehnici şi ritualuri, rolul social, ramificaţii şi variante, descrierea a câtorva experienţe spirituale, unde se
poate practica în Montreal, sfaturi şi avertismente, beneficii
existenţiale în contextul timpului prezent, tendinţe, perspective vizavi de existenţa umană şi cărţi recomandate.
Sper că acest voiaj spiritual va face să ne
apropiem mai mult de cei care sunt diferiţi de noi, să-i respectam şi să-i iubim pentru cine sunt ca spirit şi nu formă
fizică tranzitorie şi că experimentând alte curente vom rezolva mai uşor anumite probleme existenţiale sau ne vom
explica curiozităţii secrete.
Rubrică realizată de DAN POROINEANU
danporoineanu@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
15

Continuăm şi în acest
număr seria de răspunsuri la întrebările adresate de cititorii
noştri.

Î: Sunt investitor imobiliar şi as
dori să îmi schimb ipoteca la o
alta bancă, deoarece interesele
sunt foarte mari la cea actuală.
Aş dori să ştiu dacă penalităţile
aferente acestei ipoteci sunt deductibile.
R: Ca regulă generală, penalităţile nu sunt deductibile la impozit. În schimb, jurisprudenţa
permite ca în cazul penalităţilor
prevăzute în contractul de
ipoteca, acestea să fie deductibile. Astfel, ele pot fi repartizate uniform pe termenul noii
ipoteci (de obicei de 5 ani). De
exemplu, dacă penalitatea este
de 10.000$, în fiecare an puteţi
deduce un maximum de 2.000$.
Î: Ce se întâmplă în momentul
depăşirii limitei legale de REER
anual ?
R: Legea prevede un impozit
special egal cu 1 % pe lună, calculat pe suma care depăşeşte
limita. Acest impozit trebuie
achitat în 90 de zile, după terminarea anului civil (31 decembrie). Ca o excepţie de la regulă,
după 1996, există un prag de toleranţă pentru suma excedentară
depusă în REER, până la 2.000$,
pentru orice contribuabil care a
atins vârsta de 18 ani. În acest
caz, nu se plăteşte impozitul special. Spre exemplu, dacă un contribuabil are dreptul să depună

5.000$ în REER iar el depune
7.000$, pentru porţiunea excedentară de 2.000$, el nu va plăti
impozit. În schimb, dacă depune
8.000$ în REER, atunci pentru
cei 1.000$ (care depăşesc suma
maximală şi pragul de toleranţă),
va plăti impozitul special de 1
%.
Î: Am finanţat cumpărarea unei
proprietăţi prin sume retrase din
REER în cadrul programului de
acces la proprietate (RAP). Aş
dori să ştiu dacă aş putea să mai
fiu admisibil la acest program
(RAP).
R: Ca regulă generală, regimul
de acces la proprietate (RAP)
permite unui deţinător de REER
să retragă o parte din fonduri
până la un prag maxim de
20.000$ de persoană, în scopul
cumpărării unei proprietăţi, fără
a fi impozitat pe această retragere. Regimul este oferit celor
care cumpără o casă pentru
prima oară. Un particular este
considerat cumpărător pentru
prima dată dacă nici el, nici soţia
nu au fost deţinătorii unei proprietăţi considerată rezidenţă
principală în unul din cei 5 ani
civili precedenţi datei retragerii
fondurilor din REER. Se poate
totuşi participa de mai multe ori
la un RAP dacă rambursarea
RAP-ului anterior este terminată
înainte de începutul anului în
care se doreşte o nouă participare. De reţinut este faptul că
regula de bază - limita de 5 ani
în care să nu fi fost proprietar al
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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.

unei rezidente principale - trebuie să fie respectată. De exemplu, o persoană care a participat
în 1998 la RAP pentru
cumpărarea rezidenţei sale principale, a vândut această proprietate în 2002 şi a locuit cu chirie
în perioada 2002-2007, se poate
califica din nou pentru RAP în
2008.

Î: As dori să ştiu dacă onorariile
plătite unui avocat pentru
obţinerea unei pensii alimentare
sunt deductibile la impozit.
R: Aceste onorarii pot fi deduse
dacă se îndeplinesc următoarele
condiţii : a) aţi plătit aceste onorarii pentru o pensie alimentară
pe care o puteţi include dau deduce din venitul dumneavoastră,
fie pentru o pensie pentru copii;
b) aceste sume sume nu v-au fost
rambursate; c) nu vă calificaţi la
o rambursare pentru aceste
sume; d) nu le-aţi dedus într-o
declaraţie anterioară; e) nu sunt
sume plătite pentru obţinerea
unei decizii de divorţ sau separare.
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SORIN ILIE BĂRCUN
MBA, Adm. A

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

Consultant în imigraţie, diplomat,
acreditat de Ordinul Societatea
Canadiană a Consultanţelor în
imigraţie, traducător agreat
Tel: (514) 722-0126 Fax: (514) 723-4222
Cell: (514) 248-9598
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

SEARĂ DUHOVNICEASCĂ
Miercuri, 3 septembrie, ora 18:30

Consiliul Parohial, Reuniunea Doamnelor ARCOLA, Comitetul Cultural, Părintele
Diacon şi Preotul Paroh au plăcerea să vă invite, miercuri, 3 septembrie 2008,
orele 18:30 la biserica noastră, situată la adresa de mai sus, la o Seară
Duhovnicească care se va desfăşura după următorul program:
a.
Acatist
b.
Conferinţa Pr. Prof. Dr. Cezar Vasiliu „Ortodoxia Românească din America.
Istoric, situaţie actuală, perspective.”, urmată de discuţii.
Preotul va fi prezent cu o jumătate de oră înainte pentru spovediri.
Intrarea liberă. Toţi românii sunt bineveniţi.
Vă aşteptăm cu drag!

Consiliul Parohial

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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Mitul că berea te
îngraşă s-a spulberat

Cui nu-i place, mai ales vara, săşi potolească setea cu o halbă sau o sticlă
de bere rece care să-ţi lase pe buzele
fierbinţi gulerul de spumă, lăudându-te
măcar în sinea ta c-ai mai tras una? Numai
că abia după 2-3 te gândeşti că berea, bato vina, îngraşă. Ei bine, acest mit a căzut,
berea nu îngraşă. Mai mult de atât, pe
lângă gustul ei deosebit, berea mai are şi
proprietăţi diuretice, ajutând la eliminarea
toxinelor.

Comparând conţinutul unui
pahar de bere cu cel al unuia de lapte, suc
de mere sau iaurt, observăm că paharul de
bere conţine mai puţine calorii, nu are colesterol şi nici zaharuri. În plus, un litru
de bere oferă 20% din procentul de fibră
necesar corpului zilnic. Putem spune deci
că a bea bere în cantităţi mici sau moderate nu-ţi va face rău. Problema o constituie de fapt produsele alimentare care
merg alături de bere: mici, alune, cipsuri,
etc. La cantitatea acestora trebuie să fim
atenţi.

La ONU fără aer
condiţionat

Organizaţia Naţiunilor Unite

Fapt divers
Sediul ONU, NY

(ONU) a hotărât ca în cadrul acţiunilor
împotriva încălzirii globale să oprească
sistemul de aer condiţionat în weekendurile din luna august. Astfel, sediul central al organizaţiei de 39 de etaje din New
York va rămâne fără aer condiţionat, temperatura interioară putând atinge 25 de
grade. Această iniţiativă va reduce considerabil costurile de energie, estimânduse o economie de 1 milion de dolari şi o
reducere a emisiilor de CO2 de ordinul a
2800 t. Pe timpul iernii acelaşi lucru va fi
făcut la sistemul de încălzire, termostatul
fiind coborât cu câteva grade.

Porc cu cap de
maimuţă

Vineri 8 august 2008

Forma capului, ochii şi gura sunt
asemănătoare unei maimuţe iar picioarele
din faţă sunt mai scurte decât cele din
spate, ceea ce face ca purceluşul mai mult
să ţopăie decât să meargă normal. Fermierii s-au îngrozit la vederea acestuia şi
au decis să-l vândă, numai să aibă cui.
Fiul unuia dintre ei a devenit prietenul
purceluşului, jucându-se cu el şi hrănindul fără a avea spaimă de făptura bizară.
Specialiştii afirmă că animalul ar suferi de
oloprosencefalie, o anomalie cerebrală
care provoacă ciclopia, adică incapacitatea ochilor de a se dezvolta în mod normal. Deocamdată purceluşul este atracţia
zonei, mulţi curioşi vin să-l vadă şi să-l
fotografieze, vecinii sugerându-le proprietarilor să-l păstreze măcar ca să vadă cum
va arăta la maturitate.

mondial. Două specialiste ale acestui institut, Jean Johnson, 62 de ani, şi Shirley
Landells, 73 de ani, au pornit în căutarea
stabilimentului perfect vizitând mai multe
ţări precum Olanda, SUA şi Noua Zeelandă. Această campanie a fost lansată în
2006 după uciderea de către Steve Wright
a cinci prostituate prin strangulare. În
urma deliberării, bordelul Albastrul Pur
din Auckland, Noua Zeelandă, a fost ales
ca cel mai modern, fiind descris de Johnson şi Landells ca un ,,mic şi drăguţ
hotel”, unde fetele sunt aliniate la intrare
pentru a fi alese de clienţi. Prostituţia şi
bordelurile sunt legale în Noua Zeelandă
încă de acum cinci ani. Ceea ce le-a displăcut în periplul lor a fost aşezarea în vitrină a prostituatelor în Olanda.
Landells a declarat că scopul demersului lor nu este de a încuraja sau condamna prostituţia, ci de a o face mai
securitară pentru femeiile care o practică.

Chiloţii reginei
Victoria, vânduţi la
licitaţie
Topul celor mai bune
Portretul Reginei Victoria, Muzeul Victoria &
maşini care merg pe
Albert din Londra
gaz natural

Revista Forbes a întocmit un top
al maşinilor care funcţionează cu gaz natural. Iată clasamentul primelor zece:
Honda Civic GX, Ford Focus NGV, Mercedes-Benz B170 NGT Bleu Efficiency,
Opel Zafiria, VW Passat, Lifan 520
Sedan, Mitsubishi Lancer, Hyundai
Santro Xing GNC, Renault Logan, Fiat
Palio.
Honda Civic GX

În satul chinezesc Fenghzang a
fost fătat un purceluş mai puţin obişnuit.

În Derby, Marea Britanie, au fost
vânduţi la licitaţie o pereche de chiloţi care
au aparţinut reginei Victoria. Deşi au fost
evaluaţi de către specialişti la doar 500 de
lire sterline, ei s-au vândut, unui canadian,
cu incredibila sumă de 4.500 lire sterline,
echivalentul a 5.700 de euro. Chiloţii - cu
talia de 127 cm - au fost fabricaţi manual
în 1890, au monogramă şi blazon ceea ce a
făcut ca vânzarea să atingă o asemenea
sumă.
Aceeaşi licitaţie a mai inclus o
bustieră aparţinând tot reginei Victoria,
care a fost adjudecată la suma de 4.000 lire
sterline şi o cămaşă de noapte, vândută la
5.500 de lire .
Victoria a fost regină între 1837 şi
1901, având cea mai lungă domnie din istoria britanică.

Cel mai dotat bordel
din lume

Pentru al convinge pe premierul
britanic să legalizeze prostituţia în Marea
Britanie, Institutul pentru femei
(Women’s Institute) a organizat un turneu

accentmontreal.com
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Specialiştii afirmă că aceste
maşini pot reduce nivelul de emisii cu
20%. Nu toate modelele prezentate mai
sus sunt disponibile la ora actuală, multe
dintre ele for fi scoase pe piaţă doar la
sfârşitul acestui an sau anul viitor.
Mercedes-Benz B170 NGT

Rubrică realizată de OCTAVIAN
SECARĂ
octaviansecara@accentmontreal.com

face diferenţa
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Café Ciné-Express
Mai mult decât cafea

Am fost cu prietenii la Ciné Café de foarte
multe ori în ultimii 2 ani, am petrecut momente minunate
de distracţie şi voie bună şi ne-am gândit să vă prezentăm şi vouă acest loc din centrul Montrealului. O locaţie
polivalentă unde se îmbină mai multe puncte de interes,
într-o zonă foarte activă. Situat pe cel mai important
bulevard montrealez - Ste-Catherine - în vecinătatea
colegiului LaSalle, acest lounge-bar & grill are o permanentă afluenţă de clienţi, tineri în special.
Într-o ambianţă caldă şi oarecum de studiu pe
durata zilei (accesul gratuit la Internet aduce foarte mulţi
studenţi), poţi lua prânzul având la dispoziţie un meniu
variat. Felurile servite sunt bine orientate către clientela
de zi şi indiferent de gusturile culinare, aici poţi găsi
ceva care să-ţi placă. Cum spuneam mai sus, locaţia e
polivalentă şi odată cu venirea serii se transformă într-un
loc funny de adunare pentru ceea ce urmează să se petreacă în acea seară. Nu de puţine ori însă ni s-a întâmplat ca mergând la Ciné Café pentru câteva beri, cu
intenţia de a pleca apoi într-un club, să rămânem la terasă
până la închidere. Iar când pe Crescent sau Peel se desfăşoară o sărbătoare cu străzi închise şi terase înţesate de
lume şi eşti în căutarea unui loc central, bine animat dar

nu zgomotos, cu lume petrecăreaţă dar care nu doreşte să
se facă vizibilă prin asta, te poţi
îndrepta spre Ciné Café şi-ţi vei
găsi locul imediat.
Numele Ciné Café te
face să te gândeşti imediat la cea
de-a şaptea artă, care aici este
prezentă în tematica decorării interioare. Pe unul din pereţii pictaţi de la intrare tronează mari
chipuri ale cinematografiei mondiale iar de-a lungul sălii principale se pot vedea role de film şi
alte obiecte din domeniu. Activităţile cinematografice găzduite
aici sunt rare, însă campionatele
de fotbal, hochei şi marile competiţii precum Olimpiada ce stă
să înceapă transformă locul întrun club al suporterilor, unde competiţiile se pot urmări pe două
ecrane gigant şi mai multe monitoare. Transmisiunile se fac doar
pentru a face pe plac clientelei ce

Experienţa 3D

vrea să-şi urmărească favoriţii şi care caută un motiv în
plus de a se vedea cu prietenii. Activitatea principală a
lounge-barului este concentrată spre seară, când pe toată
durata verii este deschisă o terasă foarte permisivă cu cei
care fumează. Tot în vecinătatea terasei se afla un spaţiu
deschis tocmai pentru a facilita accesul celor care vor să
fumeze fără să se îndepărteze foarte tare de masă. Accesul între cele două spaţii se face printr-o uşă rabatabilă
larg deschisă, de genul celor de garaj. Această uşă îţi dă
o senzaţie intimă faţă de cei din jur, ca şi cum ai fi la un
garage party cu lume necunoscută dar venită să se distreze cu tine. De aici, printr-un scurt coridor, se face accesul către zona canapelelor super confortabile şi cea a
„platoului” de filmare unde sunt amplasate alte mese şi
unde se poate dansa la petrecerile private sau oricând ai
chef.
Veţi găsi la Ciné Café o atmosferă de bună dispoziţie tot timpul şi un personal foarte amabil şi serviabil. Până de curând, aici activa o serveusă de origine
română. Datorită ei, localul a câştigat respectul multor
tineri români, care mergeau şi merg acolo pentru a beneficia şi de un serviciu foarte bun.

RECOMANDĂRILE
NOASTRE
Din cinematografe pe micile ecrane

Prima mea experienţă 3D în cinematograf a fost
la începutul anilor 80, când înaintea unui film indian
cred, de mare succes, a fost anunţată proiecţia unui scurt
documentar despre lumea marină. De la intrarea în sală
lucrurile au fost diferite pentru că pe lângă obişnuitul
control al biletelor, domnul respectiv oferea o serie de
ochelari tuturor spectatorilor. Îmi amintesc perfect că
mulţi refuzau aceşti ochelari motivând că au vederea
bună, dar cum la acea vreme nu se făceau promovările de
acum pentru un eveniment, nu era timp de explicat
fiecăruia în parte de ce era nevoie de acei ochelari. Am
asistat atunci la o experienţă unică a copilăriei mele,
unde alături de o sală arhiplină (venită pentru filmul indian), ne-am trezit aplaudând fără voie în încercarea
noastră de a prinde peştii viu coloraţi care înotau pe
lângă noi.

Ultima experienţă 3D a fost aici la Montreal la
filmul Călătorie spre centrul Pământului la Cinéplex.
Un film extraordinar, trăit altfel datorită acestei
tehnologii în plin avânt. Japonezii au lansat o serie de
programe TV în 3D cuprinse în grila mai multor televiziuni, iar în Statele Unite se comercializează deja televizoare cu proiecţie 3D, din păcate inutilizabile pentru
moment, întrucât niciun canal american nu emite 3D.
Dincolo de transpunerea directă în mijlocul acţiunii unui film, această tehnologie este şi se va consolida
în viitorul apropiat ca o importantă resursă de FUN.
Echipa IDOL CONCERTS
clubconcertecanada@sympatico.ca
www.idolconcerts.com
info : 514- 991- IDOL(4365)

Vineri, 8 august
Richard Dinsdale @ Circus
Vineri, 8 august
Goontribe @ Tonic

Marţi, 12 august
Boy George Live @ Metropolis

Vineri, 15 august
Illuminati Masqued Ball @ Opera
Vineri, 15 august
Tranceformers @ Circus
Vineri, 23 august
Porn Star Night @ Lite

Beijing 2008
One World, One Dream

JO la TV

Sport
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Beijing va fi centrul lumii sportive între 8 şi 24
august, găzduind a 29-a ediţie a Jocurilor Olimpice.
Aproximativ 10,500 de sportivi îşi vor disputa întietatea în
28 de discipline incluse în program. Este pentru a doua
oară în istorie când o ţară comunistă organizează un astfel
de eveniment, după Moscova în 1980 (Sarajevo a găzduit
Olimpiada de iarnă din 1984) şi nu întâmplător, ediţia din
acest an este una foarte controversată. Printre problemele
cu care se confruntă Beijingul se numără poluarea foarte
ridicată, protestele pe scară largă împotriva atitudinii
Chinei în Tibet, ajungându-se chiar la boicotarea JO,
bugetul foarte scăzut alocat securităţii - cam 20% din
suma alocată pentru acest scop în 2004 la Atena - şi nu în
ultimul rând, abilitatea regimului
communist de a asigura celor
prezenţi posibilitatea de manifestare liberă.
Festivitatea de deschidere este programată pentru
vineri, 8 august, la ora 08:00 a.m.
ora Montrealului) pe stadionul
Naţional din Beijing, supranumit
„Cuibul”, datorită formei sale
inedite, care aminteşte un cuib
uriaş. Spectacolul este regizat de
celebrul regizor de film Zhang
Yimou, care promite un eveniment deosebit. Cum ar putea fi al-

„Cuibul”

tfel când aproape 15,000 de perfomeri vor participa pe
scenă, iar steaua serii va fi diva
Valeria Beşe
Celine Dion? În această seară
magică, steagul tricolor va fi purtat de căpitanul echipei de handbal
feminin, Valeria Beşe.
Deşi ceremonia de deschidere
a fost ţinută în mare secret de organizatori, participanţii, în mare
parte soldaţi şi studenţi, trebuind
să semneze un contract de confidenţialitate, un reporter corean a
reuşit cu totul neaşteptat să
filmeze imagini de la repetiţii, care
au fost difuzate apoi în întreaga
lume.

Vineri 8 august 2008
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4 miliarde de telespectatori sunt aşteptaţi să urmărească primele jocuri transmise în totalitate în High Definition. În Canada, CBC este postul official al Jocurilor
Olimpice de la Beijing, pentru ultima dată, cel puţin până
în 2014, deoarece CTV a câştigat drepturile de transmisie
pentru Vancouver 2010 şi Londra 2012, pentru care a plătit
153 de milioane de dolari.
CBC a promis să ofere un spectacol olimpic de
neuitat, care va cuprinde în fiecare dimineaţă un program
de 6 ore, de la 06:00 la 12:00 iar seara, începând cu ora
18:00, se vor transmite câteva competiţii în direct, cum ar
fi înot şi gimnastică. Marea majoritate a concursurilor însă
vor fi înregistrate, diferenţa dintre Beijing şi Montreal fiind
de 12 ore. TSN va transmite jocurile în engleză, iar RDS în
limbă franceză, ambele vor avea transmisii în direct
dimineaţa şi în special reluări seara.
Mascotele Fuwa

România la Jocurile Olimpice 2008
Delegaţia noastră este
compusă din 104 sportivi
care vor concura în 15 discipline. Ca la fiecare
ediţie, cele mai mari speranţe ni le punem în gimnastele
noastre.
Antrenorul
Nicolae
Forminte are la dispoziţie
pe Sandra Izbaşă, Steliana
Nistor, Anamaria Tamarjan, Gabriela Drăgoi, Andreea Acatrinei, Daniela
Druncea, proaspete campioane europene în Franţa
şi clasate pe locul 3 în calificări la Campionatul
Sandra Izbaşa Mondial de la Stutgart.
Lidera echipei este Sandra
Izbaşa, aur la sol şi argint la bârnă la Europene. Este de
văzut dacă fetele vor confirma aşteptările noastre, arătând
că se poate şi fără mâna de fier a lui Octavian Belu, fostul
antrenor al lotului. Gimnastica feminină e programată între
Echipa de handbal feminin

accentmontreal.com

9 şi 19 august.
O altă favorită la medalii olimpice este echipa de
handbal feminin, care sub bagheta lui Gheorghe Tadici a
ocupat locul 4 la CM din 2007 şi locul 2 la Cupa Mondială din 2006. Adversarii României în grupa A sunt Norvegia, Franţa, China, Angola şi Kazastan. Echipa este în
mare formă, dar din păcate Tadici şi-a reziliat nu de mult
contractul cu Olcthim Râmnicu Vâlcea, ca urmare a unui
presupus conflict cu jucătoarele. Să sperăm însă că acest
lucru nu va influenţa evoluţia echipe noastre.
La lupte greco-romane, ne punem speranţele în
Eusebiu Diaconu, campion european, şi în Virgil
Munteanu, bronz la CE de la Tampere.
Lotul de atletism cuprinde 15 atleţi: Ancuţa
Bobocel (3.000 m), Cristina Casandra (3.000 m obstacole), Adelina Gavrilă (triplusalt), Nicoleta Grasu (disc),
Ana Maria Groza (20 km marş), Anca Heltne (greutate),
Felicia Tilea Moldovan (suliţă), Angela Moroşanu (400 m
garduri),
Mihaela
Mihai Covaliu
Neacşu (800 m), Bianca
Perie (ciocan), Lidia
Simon (maraton), Monica Stoian (suliţă), Luminiţa Talpoş (maraton),
Ionela Ţârlea (400 m
garduri, 200 m), Constantina Diţă Tomescu
(maraton) şi Marian
Oprea (triplusalt). Iniţial
au fost 18 atleţi, dar
Elena Antoci, Cristina
Vasiloiu
şi
Liliana
Popescu au fost depistate
pozitiv la controlul antiÎntr-un Quebec plin de accente

Camelia Alina Potec

doping.

Scrimerul Mihai Covaliu, campion olimpic la
Sydney în 2000, a declarat că va concura pentru orgoliu şi
nu pentru recompensa de peste 100.000 euro pentru un
titlu olimpic. „D’Artagnan” are 31 de ani şi a cucerit
medalia de bronz la europenele de la Gent, desfăşurate în
luna iulie.
Înotătoarea Camelia Alina Potec speră să-şi îmbogăţească impresionantul palamares cu încă o victorie
olimpică. Alina a cucerit aurul la Atena în 2004 la 200 m
liber, argintul la CM din Manchester de anul acesta la 400
m liber şi tot argint la CE de la Eindhoven la 200 m liber.
Mari speranţe şi de la loturile de canotaj şi kaiaccanoe, care ne-au obişnuit cu medalii olimpice.
Nu puteam să închei acest articol fără a-l cita pe
Pierre de Coubertin, fondatorul Comitetului Internaţional
Olimpic: „L'important n'est pas de gagner, mais de participer”. „Important este nu să căştigi, ci să participi.”
Rubrică realizată de FLORIN MOSCOVICI
florin@accentmontreal.com
face diferenţa
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HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă şi debordezi de energie. Dragoste: Se
apropie un moment tensionat care,
dacă nu este ţinut sub control, ar putea genera
suferinţe. Financiar: Suferi unele pierderi dar ai
mai trecut probabil prin astfel de crize, nu ai
motiv de panică.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Probleme cauzate de
funcţionarea defectuoasă a ficatului şi intestinelor. Dragoste: Eşti
critic, închis în tine şi ai tendinţa de a-ţi bănui
partenerul de tot felul de intenţii nesincere, pe
care s-ar putea să nici nu le aibă în realitate. Financiar: Te bazezi pe rezerve mai vechi, pe veniturile familiei sau ale partenerului de viaţă.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O minimă activitate fizică şi mai multă atenţie pentru organismul tău îţi vor asigura o
sănătate de invidiat. Dragoste: Totul pare să
evolueze în direcţia sperată şi simţi că toate merg
strună. Financiar: Ai nevoie de o sursă de bani
sau datorezi cuiva o sumă. În cazul în care cauţi
un împrumut, sunt şanse să îl obţii acum.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu se anunţă probleme
deosebite de sănătate. Dragoste:
Este o perioadă nefastă relaţiilor
sentimentale, vei resimţi mai profund singurătatea sau dorul de persoana iubită. Financiar: E
posibil să redactezi o lucrare, să susţii o probă, să
negociezi un contract sau să porţi discuţii preliminare în vederea unei colaborări viitoare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Atenţie mai ales dacă
eşti peste medie ca tensiune, colesterol, greutate. Dragoste: Ştii să-ţi
exprimi sentimentele într-o formă practică, prin
gesturi concrete în beneficiul celuilalt. Financiar: Lucrezi cu spor la un proiect care te atrage,
în care apare o şansă de evidenţiere, ori în care
eforturile tale sunt bine recompensate.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te simţi bine, nu ai motive de îngrijorare. Dragoste:
Venus în Fecioară îţi pune în valoare farmecul şi-ţi sporeşte sentimentalismul. Financiar: Eşti în aşteptarea unei schimbări. Ţi s-a
promis ceva care întârzie, sporindu-ţi nervozitatea

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nişte dureri neaşteptate
pot fi un semnal de alarmă. Nu
amâna
analizele
medicale.
Dragoste: Cupidon nu te priveşte cu simpatie.
Săgeţile lui te ocolesc, iar dacă te nimereşte totuşi vreuna, păzeşte-te, s-ar putea să fie otrăvită!
Financiar: Nu este un moment propice pentru
investiţii, chibzuieşte bine, căci altfel poţi suferi
o pierdere sau un eşec financiar.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te mişti prea uşor, te
cam dor oasele, şalele, coloana, ai
senzaţia de multe ori că un junghi
nu te lasă în pace. Dragoste: Este vremea comunicării, a consultării reciproce, a planurilor de viitor făcute în doi. Financiar: E posibil să apară o
şansa nouă, provenită dintr-o iniţiativă proprie.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Atenţie la eforturi, probleme la coloană. Dragoste:
Stăpânul casei cuplului, Mercur, e
mereu în preajma seducătoarei Venus, iar iubirea
pluteşte în aer. Financiar: Apare o şansă favorabilă, prin care starea ta materială va cunoaşte o
stabilizare.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Nicio problemă la orizont în privinţa sănătăţii. Dragoste
Reacţiile tale emoţionale sunt exagerate, fără temei. Financiar: Trebuie să fii cu
ochii-n patru, pentru că poţi suferi pierderi financiare din neglijenţa sau incorectitudinea altora.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu ai o susţinere astrală
prea consistentă. În plus, Luna este
cea care-ţi stăpâneşte sectorul
sănătăţii, iar în august avem o eclipsă de Lună.
Dragoste: Tristeţea pune stăpânire pe tine şi cu
greu reuşeşti să schiţezi un zâmbet. Financiar:
Începi să faci economii sau devii mult mai prudent în cheltuieli.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prea mult stres, prea
multă muncă. Ia o pauză, relaxează-te.
Dragoste:
Conflictul
planează în cuplu sau cu cei apropiaţi şi atmosfera e apăsătoare, dar cu un pic de efort poţi s-o
faci mai bună. Financiar: Problemele financiare
cad pe un plan secund, abordezi o atitudine detaşată faţă de venituri şi cheltuieli.

CONCURS

1. Să se afle două numere naturale, ştiind că dacă împărţim pe unul la celălalt, obţinem câtul 9 şi restul
110, iar dacă împărţim numărul mai mare la o pătrime din cel mai mic, obţinem câtul 39 şi restul 14.

2. Marilu şi Mariflu, două broaşte săltăreţe, împreună cu 360 de mormoloci, locuiesc într-o baltă la
marginea oraşului. Mariflu are cu 60 de mormoloci mai mult decât Marilu. Au compartimentat balta
astfel încât: 7 mormoloci ai lui Mariflu să aibă un compartiment de 5 metri cubi de apă, iar 5 mormoloci
ai lui Marilu să aibă un compartimet de 3 metri cubi de apă. Marilu şi Mariflu au fiecare câte un compartimet de 10 metri cubi de apă. Câţi metri cubi de apă are balta?
3. Gheorghe şi Ilie au 300 de capre negre şi albe. Fiecare din ei are şi capre negre şi albe. Adunând
într-un ţarc caprele albe ale lui Gheorghe cu cele negre ale lui Ilie se obţin 230 de capre. Numărul
caprelor negre ale lui Ilie este cu 70 mai mic decât cel al caprelor albe ale lui Gheorghe, iar numărul
caprelor negre ale lui Gheorghe este cu 30 mai mare decât numărul caprelor albe ale lui Ilie. Câte
capre albe şi negre are Gheorghe, respectiv Ilie?
Ne puteţi trimite răspunsurile voastre la adresa concurs@accentmontreal.com până pe data de 24 august 2008 inclusiv. Câştigătorului sau câştigătoarei i se va oferi un certificat-cadou la TOYS R US în
valoare de 25$ din partea ziarului ACCENT Montreal.
Soluţiile concursului din numărul trecut

1. Ambele variante sunt incorecte, 9 + 7 = 16.
2. Numărul ales.
3. 11000+1100+11=12111

Câştigătoarea concursului este Mihaela Istrate.

OFERTE DE MUNCĂ

Caut bărbat cu permis de conducere
pentru livrări de produse alimentare în
vestul insulei Montreal.
Tel: 514-999-2780
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 locală 5/7 Laval-Montreal.
Aurelian
Tel: 514-581-6299
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.
Tel: 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
Ceauşescu, cu România înainte de
război, intrarea comunismului, până
după Revoluţie. Foarte detaliat,durata
aproximativă 2 ore, 15$.
Daniel
Tel: 518-643-9609
Cea mai mare colecţie de filme
româneşti din Montreal.
Peste 400 de tiltluri.
Filme istorice, comedii, de acţiune,
pentru copii, documentare, sportive.
Tel : 514-944-1418

Parohia Ortodoxa Sf. Gheorghe
Rive Sud, Preot Daniel Sandu, invită
toţi credincioşii la slujbele de duminică
între orele 11:30 - 13:00
3375 rue Windsor, St-Hubert, J4T 2X9
(514) 804 3285
www.sfgheorghe.com
Biserica Penticostală Română
Église de Dieu Bethel Roumaine de
Montréal, J.J. Joubain, Qc, H7G 4J1
Tel: 450-697-9469; 514-241-7913
Program slujbe religioase:
Joi: 18:00-20:00;
Duminică: 9:00-12:00 si 18:00-20:00

