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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

15 şi 16 Iunie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
        valabilă până în 16 mai 2013
- la 4 cauciucuri Michelin, instalarea e gratuită
- cumpăraţi 4 cauciucuri şi aveţi $70 discount

Adresa: 76 Woolwich Street
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

* Sâmbătă 1 iunie - Sâmbăta morţilor - Moşii de vară * Joi 13 iunie - Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfânta Mucenică Achilina * 

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

GRATUIT
Anul 7 - Nr.135

23 Mai 2013

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

GALA DE STRÂNGERE DE FONDURI
pag.8

VĂ INVITĂM LA

PICNIC
Paginile 4 şi 6



AGENDA ROMÂNEASCĂ 23 Mai * Nr.135pag.2

Asociaţia ARTA oferă copiilor noştri
două tabere în luna iulie 2013, respectiv 2-5 iulie, la un preţ competitiv de $120 pentru 
membrii asociaţiei şi $125 pentru non membri. Tabăra va avea loc în incinta şcolii franceze 
Mère Elisabeth Bruyère, 280 Glenridge Ave, Waterloo. Pentru mai multe informaţii vă 

rugăm să sunaţi la Paulina (519) 741-8395, vizitaţi ARTA Facebook sau websitul 
asociaţiei www.arta.ca. Numărul de locuri este limitat.

TABERE PENTRU
COPII

Asociaţia ARTA vă invită la:

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Nu e vina reporterilor care 
slobozesc zilnic prostii în 
eter, ei sunt nişte îngeraşi. 
E vina celor care angajează 
reporteri proşti pe bani 
puţini, fiindcă zgârcenia a 
devenit o modă – nu numai 
în presă. Practic, la ora 
actuală, eşti considerat un 
patron cretin dacă nu eşti 
avar şi capitalist veros. 
”Vă rog să ne explicaţi 
ce înseamnă acest centru 
de încărcare a buteliilor”, 
miaună o reportereasă de 
la Antena 3 în urechea 
bleagă a unui angajat la, 
nu-i aşa, Butelii. Oare ce-o 
putea însemna asta? O fi 
vreun nume conspirativ 
pentru vreo bază secretă de 
nave spaţiale? La RTV, un 
reporter a remarcat că la o 
piaţă din Ploieşti ”e o lipsă 
de dezinteres total”. Curat 
murdar, coane Fănică. Tot 
la RTV, un alt reporterică 
a făcut un scenariu thriller: 
”Ceauşeştii dăduseră 
comandă pentru un 
mauzoleu unde, dacă n-ar 
fi murit, s-ar fi odihnit şi 
astăzi”. Ia uite, frate. Eu 

când am zis că 
vreau să trag 
un pui de somn 
la mauzoleul 
Mărăşeşti, când 
m-au făcut 
pionieră, tovarăşa 
î n v ă ţ ă t o a r e 

mi-a spus că nu se poate, 
deoarece nu sunt decedată, 
precum eroii patriei. 
Abia acum am aflat de la 
televizor, deci, că şi oamenii 
vii au voie să facă nani prin 
măruntaiele monumentelor. 
La B1TV, arătau câţiva 
oameni care ocupaseră 
o piaţă ”scanzând” ceva, 
vorba reporterului. Vorbeşti 
serios, mă, ”scanzând”? 
Transmisânzând şi 
făcânzând. În timp ce, la 
Antena3, ”fostul premier 
iată ceea ce încearcă să 
obţină este că” nu ştiu ce. O 
topică genială. Un poliţist 
filmat de Antena 3 ne-a 
relatat, cu logica şi sufletul 
la gât, că ”autoturismul 
a întors vehiculul fără 
să se asigure”. Poate 
autoturismul vorbea la 
telefon, se certa cu nevastă-
sa, autoturisma, nu era 
atent la trafic. Prefectul de 
Braşov ne-a spus la Antena 
3 că ”există un mort şi patru 
decedaţi” şi nu s-a corectat 
decât când moderatoarea 
i-a atras atenţia că mortul 

şi decedatul au ceva 
în comun, nu mai ştiu 
exact ce. Cârcotaşii de la 
PrimaTV ne-au dăruit-o pe 
duduia Tonciu, care ne-a 
lătrat ce-a păţit: ”Am parcat 
aici în urmă cu aproximativ 
ceva timp”. Bine, având în 
vedere că acum o lună şi 
ceva susţinea că delfinul e 
o pasăre, nu mă mai miră 
nimic. Insist să cred că e 
plătită să pară toantă, nimeni 
nu atât de prost, credeţi-mă 
că şi pisica părinţilor mei 
ştie că delfinul nu e pasăre. 
Am întrebat-o eu şi şi-a 
pus lăbuţa peste ochişor, 
exasperată. La Antena 1, 
Andreea Berecleanu ne-a 
mărturist că de Paşte ”s-
au sacrificat miei vii”. Eu 
m-am bucurat sincer că nu 
s-au sacrificat miei gata 
sucombaţi. Iar la un post pe 
care nu-l mai reţin, fiindcă 
rămăsesem împăiată de 
uimire şi nu mă puteam 
concentra pe siglă, s-a 
anunţat că ”o maşină a 
intrat pe contrasens şi s-a 
lovit mortal de un copac”. 
Ce să zic, Dumnezeu s-o 
ierte, sper că era donatoare 
de piese, ca să salveze viaţa 
altor vehicule nevinovate, 
care aşteptau transplant de 
bujii. 

Simona Catrina

Proşti,
da’ mulţi

CÂMPUL ROMÂNESC

KITCHENER

CONCURSUL
Cel Mai Bun
Elev Român

Concursul se adresează 
elevilor români din clasele 
1-12. Asociaţia ARTA din 
Kitchener va oferi trei 
premii în valoare de $50 
celor mai buni elevi la 
învăţătură din comunitatea 
românească. Aşteptăm de la 

elevii români o copie după 
report cardul trimestrului 
unu, un mic eseu despre 
ei precum şi o fotografie 
recentă. Data limită de 
înscriere la concurs va fi 
1 iunie 2013. Vă rugăm 
să ne trimiteţi adresa de 

acasa pentru a va expedia 
premiul. Fotografiile şi 
eseurile vor fi publicate în 
ziarul Agenda Românească. 
Pentru mai multe informaţii: 
Paulina_Popescu@wrdsb.
on.ca

David Toma
David este în clasa a 3-a, programul French Immersion, la şcoala 
Brigadoon din Kitchener. Este un copil foarte energic cu suflet mare 
şi care acordă mare atenţie la detalii, un perfecţionist în sensul bun al 
cuvântului. Lui David îi place: fotbalul, baschetul, patinajul, tenisul 
de masă şi de câmp. Materia sa preferată la şcoală este matematica. 
În timpul liber cântă la pian, construieşte cu piese lego. Este  pasionat 
să citească, iar autorii săi preferaţi sunt:Robert Munch şi Jeff Kinney. 
Cea mai iubită carte a lui este Biblia. Iubeşte animalele şi în viitor se 

gândeşte să devină medic veterinar. David şi-a perfecţionat limba română de când a venit 
bunicul său în Canada. Are foarte mulţi prieteni şi este optimist.

Iannis Simon Toma
Iannis este elev în clasa 1 la French Immersion, la şcoala Brigadoon 
din Kitchener. Este un copil sufletist, politicos, prietenos şi hotărât 
în ceea ce îşi propune. La şcoală îi place matematica şi franceza iar 
în timpul liber îi place să descopere şi să exploreze lucruri noi. După 
şcoală practică înnotul, soccerul şi se plimbă cu bicicleta. Îi place de 
asemenea să construiască cu lego şi să confectioneze crafts. Iannis 

iubeşte lectura şi îi place să scrie.  Cartea lui preferată este Paper Airplanes, fiind pasionat 
de aeronautică. Iannis vrea să devină pompier ca să poată salva vieţi.

Bianca Solomes
Bianca este elevă în clasa a I-a French Immersion la şcoala Brigadoon 
din Kitchener. Este o elevă sârguincioasă, serioasă, politicoasă, sensibilă 
care iubeşte şcoala. Bianca excelează la matematică, îi place să scrie, să 
deseneze şi să citească poveşti. În timpul liber joacă soccer, volleyball, 
merge cu bicicleta. Sâmbăta, Bianca merge la şcoala românescă cu 
fratele ei şi a început să se descurce în limba maternă. Îi place să o ajute 
pe mama ei în grădină. Ca orice copil de vârsta ei, lui Bianca îi place 

să se joace, are mulţi prieteni şi este foarte sociabilă. A participat la serbarea de Crăciun 
organizată de asociaţia ARTA din Kitchener, unde a recitat o poezie şi a cântat colinde. 
Vrea să devină creatoare de modă.

Ca în fiecare an în luna Mai, A.C.R 
organizează un banchet cu ocazia 
deschiderii Sezonului de Vară la Câmpul 
Românesc. Cu această ocazie vă invităm 
să luaţi parte la acest eveniment.
Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, unde 
împreună vom petrece o seară de sărbătoare 
românească într-o atmosferă de muzică şi 
voie bună, cu dansuri şi jocuri populare 
româneşti, care ne va încălzi sufletul şi ne 
va rămâne în amintire. 
Ne va delecta cu un program muzical 
pentru toate gusturile şi vârstele din 

repertoriul  românesc şi internaţional DJ. 
Cristi din Hamilton.
Costul biletului va include un meniu bogat 
specific românesc, muzica, dansul şi voia 
bună. 
INTRAREA:
       $20.00 /ADULT ;  $10.00/COPII
Pentru informaţii vizitaţi:

www.campulromanesc.ca
Sau la tel.:905-265-9884 or 905-575-5048
Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

Comitetul  
Asociaţiei Culturale Române, Hamilton

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
Câmpul Românesc - Hamilton, Ontario

anunţă
Banchetul de Deschidere a Sezonului de Vară

al CÂMPULUI ROMÂNESC
1 Iunie 2013 orele 6:00 pm
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Dupa cum veţi vedea de 
acum încolo voi vorbi 
din ce în ce mai puţin de 
România şi de circul politic 
de acolo. Doar una mică: 
Gigi a primit trei ani cu 
executare. Gata.  
Se pare că Dîmboviţa, râul, 
nu judeţul, are o scurgere 
subterană pe undeva aşa 
încât alimentează canalul 
Rideau, cel din Ottawa. 
Zic asta pentru că odată cu 
apele încărcate de mâl şi 
istorie, sosesc şi obiceiurile 
fanariot-mioritice.
Aţi auzit cu siguranţă 
de tupeul, neruşinarea 
senatorilor de la Ottawa de 
a cheltui, fără măsură din 
banul dumneavoastră, şi 
asta în folos strict personal. 
Nu pentru termocentrale, 
cazinouri sau cocaină – 
vezi Toronto. 
Dacă încă nu ştiţi la ce mă 
refer, iată:  Mike Duffy, fost 
jurnalist la CTV este uns 
senator  în urmă cu doi ani 
de către primul-ministru 
Harper, nu pentru ca ar 
fi expert în legi, aşa cum 
ar trebui să fie senatorii, 
că doar de legi se ocupă 
Senatul. A fost numit 
pentru servicii aduse 
partidului. Domnia sa este 
senator al provinciei Prince 
Edwards Island, însă el nu 
prea locuieşte pe insulă, ci 
în Ottawa. Cu toate astea, 
pune la cheltuielile de 
serviciu şi cele legate de 
ipotetica locuinţă de pe 
insulă. 
Între timp presa se trezeşte 

şi trage alarma: 90 de 
mii de dolari cheltuiţi 
nejustificat. Ce face 
senatorul? Demisionează. 
Nu din Senat, ci din partid. 
În felul ăsta salariul curge, 
iar partidul a scăpat de o 
tinichea.  
Pentru a închide scandalul, 
Duffy declară că a obţinut 
un împrumut de la bancă 
pentru a returna suma 
buclucaşă. Numai că, tot 
presa descoperă că cei 
90 de mii (care de fapt 
sunt echivalentul a două 
salarii medii anuale ale 
canadianului de rând) 
i-au fost făcuţi cadou 
senatorului de către mâna 
dreaptă a primului ministru 
Harper, anume Nigel 
Wright. Gluma se îngroaşă 
şi Wright demisionează. 
Mike Duffy nu e singurul 
senator prins cu mâna în 
buzunarul public, Pamela 
Wallin, tot fost jurnalist 
a cheltuit pe călătorii în 
numai 2 ani, 330 de mii de 
dolari, adică o treime de 
milion. Şi lista continuă, 
nu numai cu senatori 
conservatori.
În urmă cu câţiva ani, 
pe marginea şoselelor în 
reparaţii răsărea câte un 
panou pe care scria: banii 
dumneavoastră la treabă. 
Panourile au apus de mult, 
ele însă ar trebui revigorate 
şi instalate la intrarea în 
senat.

Dîmboviţa 
trece (şi) prin 

Ottawa

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC,
Toronto

MICHIGAN

Iubiti Frati Preoti,
Iubiti Frati Crestini Ortodocsi, prieteni si sustinatori ai 
Manastirii Inaltarea Domnului din Clinton, MI
                  HRISTOS A INVIAT!
Avem bucuria duhovniceasca de a va anunta din timp 
si de a va invita la Hramul Manastirii noastre din anul 
acesta care va fi sarbatorit incepand cu ziua de Joi, 13 
Iunie 2013 si se va incheia Sambata, 15 Iunie 2013 
cu Sfanta Liturghie Arhiereasca ce va fi oficiata de 
catre Inalt Preasfintitul NATHANIEL Arhiepiscop 
al Episcopiei Ortodoxe Romane din America, 
Preasfintitul NICODIM Episcop de Edinet si Briceni 
din Republica Moldova, Preasfintitul EMILIAN 
LOVISTEANUL Episcop Vicar al Arhiepiscopiei 
Ramnicului din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane 
si Preasfintitul IRINEU Episcop Vicar al Episcopiei 
Ortodoxe Romane din America si Staret al Manastirii 
Inaltarea Domnului.

BUCURIA MARE LA ACEST HRAM, VA 
FI PREZENTA SFINTEI ICOANE A MAICII 
DOMNULUI FACATOARE DE MINUNI SI 
IZVORATOARE DE MIR, DIN HAWAII

Programul slujbelor va fi dupa cum urmeaza:
Joi, 13 Iunie 2013 
10:30am - Sfanta Liturghie Arhiereasca in prezenta 
Sfintei Icoane.

Vineri, 14 Iunie  2013 
6:00pm - Vecernia, urmata de Taina Sfantului Maslu 
in prezenta Sfintei Icoane.

Sambata, 15 Iunie 2013, 
10:30am - Sf. Liturghie Arhiereasca in cinstea 
Hramului, la care sunt invitati preotii si credinciosii 

crestini ortodocsi sa ia binecuvantare de la Sfanta 
Icoana a Maicii Domnului facatoare de minuni si 
izvoratoare de Mir.
La sfarsitul Slujbei se va servi masa pentru toti cei 
prezenti.
Am tinut sa cinstim sarbatoarea Inaltarii Domnului 
in ziua de Sambata, 15 Iunie 2013, pentru ca fiecare 
dintre D-stra sa fie liber si sa poata participa cu toti 
cei dragi la aceasta unica ocazie poate, din viata 
noastra, sa primeasca binecuvantare si ajutor de la 
Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, mult 
ajutatoare.
Aceasta bucurie duhovniceasca are loc cu 
binecuvantarea IPS Arhiepiscop Nathaniel si prin 
stradania PS Episcop Irineu si a comunitatii monahale.
Va asteptam cu multa bucurie pe fiecare sa luam 
impreuna binecuvantare de la Stapana Lumii care 
mijloceste pentru noi toti. 
Ca si crestini ortodocsi trebuie sa o avem pe Maica 
Domnului la mare cinste si iubire, deoarece inima ei 
de Mama nu ne paraseste niciodata si se roaga pentru 
binele, sanatatea si ajutorul nostru mai ales in aceste 
vremuri,  sa ne ocroteasca copiii de toate rautatile si 
ispitele.
Orice donatie si sprijin este binevenit cu acest prilej, 
mai ales ca ne pregatim sa oferim masa la aproximativ 
1000 de persoane.
Dumnezeu si Maica Domnului sa va primeasca jertfa 
si dragostea tuturor.
Pentru orice informatie puteti suna la telefonul: 517-
456-4474 sau prin email la: ascensionmonastery@
yahoo.com
Va asteptam cu drag

Irineu
Episcop Vicar ROEA

Staret al Manastirii Inaltarea Domnului Clinton, MI

Hramului Manastirii

INĂLŢAREA DOMNULUI
Clinton, Michigan 13-15 Iunie 2013
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Afirmaţia lui Mihail Kogălniceanu, 
potrivită cu momentul formării statului 
român modern, este valabilă şi azi, dar şi 
în viitor: „După priveliştea lumei, după 
minunele naturei, nimică nu este mai 
interesant, mai măreţ, mai vrednic de luare 
aminte decât Istoria”. Cred cu tărie în ceea 
ce spunea M. Eminescu: „Sămânţa din care 
a răsărit acest popor e nobilă şi poporul nu 
va pieri decât atunci când Românii vor uita 
nobleţea seminţiei lor”(Timpul, 16 aprilie 
1878), deşi începe să se instaleze într-o 
parte a conştiinţei intelectuale de la noi un 
scepticism ca semn al durerii naţionale, 
dar tocmai suferinţa va determina o 
reacţie pozitivă. În acest sens, notez 
afirmaţia Ştefaniei Oproescu: „Întoarcerea 
la „România profundă”, spuneam nu de 
mult, pare să nu mai fie posibilă. Satul 
profund, satul nud, cu bunele şi relele sale, 
s-a refugiat în muzee goale, prăfuite şi 
reci.” Cunosc însă şi retragerea din marile 
aglomerări urbane spre natură. E clar că 
satul românesc nu poate rămâne în formele 
vechi. Nu mă îndoiesc că nu va fi capabil 
de conservarea valorilor sale. Mai ales că 
ştim ce s-a întâmplat cu spaţiul ţărănesc 
în unele ţări din Apusul Europei, unde se 
regretă momentul pierderii.
Creştinismul românesc, de esenţă apostolic, 
s-a păstrat unitar de-a lungul istoriei, 
trecând prin momente grele. Impulsul dat 
de călugării sciţi nu a fost oprit de invaziile 
popoarelor migratoare, de dorinţa impunerii 

unei autorităţi eclesiastice străine. O luptă 
surdă ne-a măcinat forţele în împrejurări 
dificile. Când totul părea pierdut, izbucnea 
focul  cu mai mare putere.
L. Blaga recunoştea că „Trebuie să fie foarte 
greu să fii om: numai Dumnezeu o singură 
dată a izbutit să fie om desăvârşit.” În 
procesul desăvârşirii, poţi atinge o treaptă 
superioară. Călugării sciţi au atins-o, 
fiind capabili să ridice masele populare 
în apărarea credinţei. Mai târziu, pentru 
ţăranul român, apărarea ţării însemna 
apărarea credinţei. Jertfa lui supremă atinge 
orice insensibilitate, cu o condiţie simplă: 
să păstrezi o fărâmă de românitate. Aceasta 
are tăria mugurelui mărului domnesc a 
cărui aromă îmi umple acum nările. Aşa 
mi-e de dor de un măr în care, muşcând, 
să mă întâlnesc cu un vierme ce nu va mai 
ajunge fluture.
Am văzut în satul Putna din Ţara Almăjului, 
în Banatul de Munte, ceea ce s-ar putea 
numi biserică în aer liber. Pe povârnişul 
dealului s-a zidit un fel de balcon, de unde 
preotul oficia liturghia. Preotul venea din 
alt sat, rar, mai ales la marile sărbători. 
Pe orice fel de vreme, se ţinea slujba 
bisericească. Şi credincioşii nu lipseau. Nu 
mă mir de tăria sufletească a ţăranilor din 
Ţara Almăjului. Ei credeau numai. Unde 
suntem noi?

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

ÎNCEPUTURILE 
CREŞTINISMULUI ŞI AFIRMAŢII 

CULTURALE ROMÂNEŞTI

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

KITCHENER

Şcoala Românească - St. Louis Centres va 
invită sâmbătă, 25 mai 2013 la un picnic 
prilejuit de Ziua Internaţională a Copilului. 
Evenimentul de tip potluck este organizat 
de Comitetul de Părinţi al şcolii în Waterloo 
Park, Gazebo East Area, între 12:00PM şi 

4:00 PM.
Pentru detalii suplimentare ne puteţi 
contacta la adresele de E-mail: 
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com,  
sau  dacos15@yahoo.com

Vă aşteptăm cu drag!

PICNIC
la Şcoala Românească - St.Louis Centre, Kitchener
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

KITCHENER

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

Daca sunteţi în 
situaţia de a cumpăra 
o casă pentru prima 
dată sau de a vă 
reînnoi mortgage-ul, 
probabil că, vi s-a 
sugerat să cumpăraţi 
“mortgage life 

insurance”. Nu vă grăbiţi totuşi să semnaţi 
până nu aţi comparat toate posibilităţile. E 
posibil să descoperiţi că puteţi economisi 
bani şi acoperi această necesitate printr-o 
asigurare mai flexibila, mai avantajoasă: 
asigurarea personală de viaţă.
“Mortgage Life Insurance” este o formă 
de asigurare care, plăteşte ceea ce a mai 
rămas din mortgage-ul personal, direct 
instituţiei financiare care v-a împrumutat 
banii, în cazul decesului unuia dintre 
semnatarii contractului. În mod tradiţional, 
acest fel de asigurare este oferit de 
instituţiile bancare dar, ea protejează mai 
mult interesele băncii decât ale familiei 
dvs.
Asigurarea personală vă dă mai multe 
opţiuni şi control în protecţia mortgage-
ului şi nu numai. Pentru simplificare, să 
numim asigurarea tradiţionala, personală, 
de viaţă: “Personal Insurance”, iar 
asigurarea oferită de instituţia care vă 
împrumută banii: “Mortgage Insurance”, 
şi să le comparăm:
a. Mortgage insurance: Instituţia 
financiară este automat beneficiarul poliţei 
de asigurare în caz de deces.
Personal Insurance: Dvs. aveţi libertatea 
de a hotărî beneficiarul poliţei de asigurare 
personală.
b. Mortgage insurance: În cazul 
decesului, numai datoria existentă la acel 
moment, este plătită direct băncii. 
Personal Insurance: În cazul decesului, 
asigurarea este plătită direct beneficiarului 
numit de dvs., care poate folosi banii după 
cum crede de cuviinţă, nu doar să plătească 
mortgage-ul dar, şi, datoriile cu dobânzi 
mari, credit-carduri, cheltuieli medicale, 
educaţia copiilor, cheltuielile zilnice, etc.
c. Mortgage insurance: În situaţia în 
care vă reînnoiţi mortgage-ul după cinci 
ani sau mai devreme, şi (de cele mai 
multe ori) schimbaţi instituţia financiară, 
veţi fi nevoiţi să faceţi un alt contract cu 
noua instituţie, şi să vă recalificaţi pentru 
asigurare.
Personal Insurance: Când vă reînnoiţi 
mortgage-ul, nu contează ce instituţie 
fiananciară alegeţi, asigurarea nu vă este 
afectată în nici un fel.
d. Mortgage insurance: În momentul în 
care aţi plătit în întregime mortgage-ul, 
asigurarea, încetează. Deci orice eveniment  

apare după acest moment, dvs şi familia 
dvs. nu sunteţi acoperiţi.
Personal Insurance: Dacă plata lunară a 
poliţei se face la timp, asigurarea personală 
rămâne în vigoare conform contractului, 
chiar dacă mortgage-ul a fost plătit în 
întregime.
e. Mortgage insurance: În cele mai multe 
cazuri, chiar dacă valoarea mortgage-ului 
de plătit scade de la o lună la alta, plăţile 
lunare în contul asigurării rămân la acelaşi 
nivel deci, odată cu trecerea timpului, 
asigurarea devine din ce în ce mai scumpă 
raportat la fiecare dolar plătit ca premium.
Personal Insurance: Suma asigurată 
conform contractului rămâne aceeaşi în 
timp şi este garantată.
f. Mortgage insurance: Nu aveţi nici 
o posibilitate să schimbaţi suma sau 
caracteristicile poliţei de asigurare.
Personal Insurance:  Este o poliţă mult 
mai flexibilă, în care puteţi opta să aveţi 
acoperită numai perioada în care aveţi de 
plătit mortgage-ul sau, să acoperiţi şi alte 
cerinţe ale familiei, puteţi mări, sau micşora 
suma, converti fără vizita medicală într-o 
asigurare permanentă, etc.

Este “Mortgage insurance” sau 
“Personal insurance” cea mai potrivită 
alegere pentru familia dvs.?
A avea ”Mortgage life insurance” nu 
este o condiţie obligatorie pentru a avea 
un mortgage. Este alegerea dvs. în a avea 
vreun fel sau altul de asigurare, sau de a 
avea asigurare.
Cel mai important lucru de amintit este 
să aveţi asigurare suficientă şi adaptată la 
situaţia financiara de ansamblu a familiei, 
şi nu numai mortgage-ul.
Adunaţi informaţii şi comparaţi înainte de 
a cumpăra “Mortgage life insurance”. 
Asiguraţi-vă că citiţi ceea ce e scris mărunt 
în materialele publicitare şi, înţelegeţi cât 
mai bine caracteristicile fiecărui tip de 
produs, înainte de a le accepta sau refuza. 
Cei pe care-i iubiţi, vor aprecia  ……. 
thoughtfulness.

Iar pentru cei care doresc mai multe 
informaţii pe acest subiect, dar şi legate de 
asigurări (de viaţă, dizabilitate, boli critice, 
de sănătate, dentare, de călătorie), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, 
le stau la dispoziţie la numărul de telefon: 
519-781-2069.

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Mortgage Life Insurance
                  şi Asigurarea de Viaţă
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Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
FOREST HIGHTS – KITCHENER

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a descoperi frumuseţea şi 
bogăţia limbii române! Şcoala este gratuită şi se desfăşoara în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar.
Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 4X8
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi sau trimiteţi un email la:

Ramona Fitero 519-749-2297 – admscro@yahoo.com
“Au început înscrierile pentru anul şcolar 2013-2014.”

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !
Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  

GARANTATE !
MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

TORONTO

Dragi prieteni,
Suntem bucuroşi să vă invităm pentru 
a petrece împreună o zi de picnic de 
primăvară unde vom avea posibilitatea de 
a ne socializă şi relaxa.
Picnicul va avea loc Duminică, 26 Mai, 
începând cu ora 11:00am până la 19:00pm 
în incinta la Earl Bales Park.
Adresa: 4169 Bathurst St, Toronto, M3H 
3P7 (intersecţia străzilor Bathurst şi 
Sheppard).
Comunitatea Moldova Canada Link va 
pregăti activităţi distractive pentru copii 
şi adulţi. Vom pune la dispoziţie grătare 
pentru frigărui, băuturi răcoritoare şi 
veselă de unică folosinţă.
Pentru picnic aduceţi bucate, băuturi 
preferate şi alte rechizite de odihnă 
(plapume, scaune pliante, etc.).

În aceeaşi zi va avea loc şi adunarea 
generală a membrilor MCL. În cadrul 
adunării vom relata despre noile posibilităţi 
ale “Asigurării de Grup” şi “Donaţia 
de calculatoare primită de comunitate 
recent”.
Vă rugăm să rezervaţi această zi şi să 
vă alăturaţi de noi. O ocazie perfectă de 
socializare şi informare pentru toţi, în 
deosebi pentru noii-veniţi în Canada şi 
membrii de familie în vizită.
Pentru mai multe detalii contactaţi: Dorin – 
416.454.0185 sau Liliana – 647.997.2505
Deasemenea urmăriţi forumul MCL

Cu drag,
Echipa Moldova Canada Link

info@moldovacanadalink.ca
www.moldovacanadalink.ca

Comunitatea Moldova Canada Link vă invită la

PICNIC
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

Elantra GT apare pe piaţa Americană 
într-un stil European posedând un sistem 
sofisticat de stabilitate şi tracţiune, 
având totodată discuri de frână pentru 
toate roţile. Este echipată cu noua 
tehnologie de air bags incluzând un air 
bag pentru genunchi.
Are 148 de cai putere şi un consum de 
benzină de 4.9l/100 km.
Garanţia este de 7 ani sau 100 000 km.
Vă aştept aici la Cambridge Hyundai 
pentru a vă oferi mai multe informaţii 
şi desigur că puteţi să faceţi un test pe 
stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge 
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a 
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi 
românii care vor cumpăra de la Cambridge 
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi 
primi această ofertă obţinută pentru români 
aici la Cambridge Hyundai.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile

5
ELANTRA GT

Numai la HYUNDAI beneficiaţi de:

ani GARANŢIE
  

TOTUL INCLUS



HAMILTON
   AGENDA ROMÂNEASCĂ 23 Mai * Nr.135pag.8

Ziua Copilului a fost menţionată 
prima dată la Geneva la Conferinţa 
Mondială pentru Protejarea şi 
Bunăstarea Copiilor în August 
1925, la care 54 de reprezentanţi 
din diferite ţări, au adoptat 
Declaraţia pentru Protecţia 
Copilului. Diferite ţări sărbătoresc 
la diferite date Ziua Copilului, 
nefiind clar de ce unele ţări din 
fostul bloc răsăritean, inclusiv 
China sărbătoresc la 1 Iunie. 
Istoria are mai puţină importanţă 
însă pentru copii, ei vor o ZI a lor 
şi este firesc aşa, iar noi ne amintim 
de copilăria noastră şi de 1 Iunie.

Ce ne interesează pe noi şi ce 
ştim cu siguranţă este că în 2006 
un grup de români din Ontario au 
hotărât că ar fi frumos ca această 
tradiţie din copilărie să continue şi 
aici în Canada şi să facă parte şi din 
copilăria copiilor lor. Ca urmare, 
din 2006 am încercat să oferim la 
cât mai mulţi micuţi oportunitatea 
de a petrece de Ziua lor două zile 
şi trei nopţi şi câteodată mulţumită 
vremii, am şi reuşit.
Calitatea sufletului unui copil 
este nealterată iar gingăşia lor 
ne-a făcut nu numai să mergem 
mai departe an de an dar şi să 
oferim această oportunitate la 
cât mai mulţi copii. Am început 
cu o participare de 40-50 copii 
înregistraţi şi am ajuns anul trecut 
(2012) la o cifră de peste 150 de 
copii participanţi. 
De la început am dorit ca acest 
eveniment să fie oferit gratuit 
aşa că am început prin a strânge 
fonduri din BAKING SALE. 
După ce am realizat ce succes a 
avut evenimentul din primul an, 
ne-am dat seama că avem nevoie 
de mai multe fonduri. Aşa a venit 
idea de a organiza o GALĂ DE 
STRÂNGERE DE FONDURI.
Anul acesta am sărbătorit 5 ANI 
de la prima Gală organizată. Nu 
numai că am avut participanţi   din 
Kitchener, Waterloo, Hamilton, 
Burlington, Oakville, North York, 
Newmarket dar am avut şi  firme 
din toate aceste zone care ne-au 
ajutat cu premiile la tombolă. 
Toate aceste mici detalii ne fac 
să credem că evenimentul din 1 
IUNIE a avut un ecou pozitiv în 
comunitatea românească.
 Organizarea zilei de 1 IUNIE 
GRATUIT este posibilă numai prin 
bunavoinţa unor oameni deosebiţi 
şi în special datorită suportului 
celor care au participat la GALA 
din 18 MAI, 2013. 
MULŢUMESC TUTUROR 
PENTRU AJUTOR – FĂRĂ 
DE CARE AR FI FOST 
IMPOSIBIL SĂ ORGANIZĂM 
EVENIMENTUL – CÂT ŞI 
PENTRU PARTICIPARE – ŞI VĂ 
AŞTEPT ÎN IUNIE ÎN NUMĂR 
CÂT MAI MARE ÎMPREUNĂ 
CU COPIII SĂ ÎI SĂRBĂTORIM.

Dupa fiecare eveniment fie Gala 
sau 1 Iunie ne interesează şi feed-
back-ul dumneavoastră - ce “a 
mers”, ce “nu a mers” şi ce am 
putea face mai bine. Anul trecut 
copiii şi-au dorit pentru acest an 
un 1 Iunie cu tema AMAZING 
RACE. Am început planificarea 
de la sfârşitul anului trecut şi tot 
din planificare în planificare am 
reuşit prin bunăvoinţa autorităţilor 
Canadiene - Conservation Ontario 
- să ne fie organizat un AMAZING 
RACE doar pentru copiii noştri.
Da, aţi citit corect – Black Creek 
Pioneer Village din Toronto ne 
pune la dispozitie cele 40 de 
hectare de “oraş” şi ne organizeaza 
AMAZING RACE pentru copiii 
comunităţii române! Nu uitaţi 
că acest eveniment este deschis 
TUTUROR copiilor comunităţii 
române. Puteţi trimite email-ul la 
cât mai mulţi din prietenii voştri. 
Încercăm să facem evenimetul cât 
mai deschis la participare. Nu uitaţi 
că este un eveniment GRATUIT 
în care încurajăm interacţionarea 
copiilor care împărtăşesc aceleaşi 
valori culturale - româneşti.
Dar, până pe 2 IUNIE când va 
avea loc AMAZING RACE 
pentru cei mici vă provoc eu la un 
AMAZING RACE! 
Evenimentul este unul PRIVAT 
deci trebuie să vă înscrieţi. Numărul 
de locuri pentru AMAZING 
RACE este limitat la 100 de copii 
( pentru care plătesc eu din banii 
strânşi la FUNDRASING GALA). 
Numărul de vizitatori este 
NELIMITAT. 
Copiii care pot participa la 
AMAZING RACE trebuie să aibe 
între 5-13 ani. O să concureze 
în echipe deci nu vă faceţi griji 
pentru vârsta lor.
În excursie pot participa mămici, 
tătici, bunici, fraţi, surori mai mici 
sau mari care beneficiază de preţ 
redus de intrare. Preţul de intrare 
redus este de 11CAD/persoană 
indiferent de vârstă.
Din Hamilton şi din Oakville 
intenţionăm să plecăm cu două 
School Bus. Din excursiile 
organizate în anii trecuţi am văzut 
că cei mici au mult “fun” şi în plus 
este mai puţin stres cu parcarea 
pentru părinţi. Apoi în multe cazuri 
vin cu bunicii care nu conduc sau 
cu fraţii mai mari. School Bus-ul 
dus-întors la Toronto este 10CAD/
persoană.
Deci acestea fiind spuse aştept 
înregistrările celor 100 de micuţi 
pentru AMAZING RACE!
Înregistrarea se face pe email la 
adresa covacigaby@gmail.com 
până la ocuparea celor 100 de 
locuri. Grabiţi-vă deci.
Încă odată cu mulţumiri tuturor 
celor care au sponsorizat acest 
eveniment,

Gabriela Covaci 
Hamilton

GALA DE STRÂNGERE DE FONDURI
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HAMILTON

GALA DE STRÂNGERE DE FONDURI



AGENDA ROMÂNEASCĂ 23 Mai * Nr.135pag.10

Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

DIVERTISMENT

Refuz să cred că există români care să nu fi 
auzit sau să nu fi folosit vreodată expresia 
”de pe vremea lui Pazvante Chioru”. 
Această sintagmă a intrat în circuitul limbii 
române făcând referire la vremuri demult 
apuse, evenimente ieşite din actualitate, 
având înţelesul de vechi, arhaic, fapt din 
trecutul îndepărat.
Cine a fost Pazvante Chioru’ si cum a 
rămas el în folclorul românesc prin această 
expresie....

Acum mai bine de 200 de ani ispravile unui 
pasa rebel zguduiau provinciile balcanice 
ale Imperiului Otoman. Ecouri ale acelor 
vremuri s-au pastrat pana in zilele noastre 
sub forma unei expresii care ne trimite cu 
gandul la o perioada istorica indepartata 
si anacronica. Putin se cunoaste in prezent 
despre personajul istoric Pazvante. Viata 
si ispravile sale au fost insa strans legate 
de suferintele romanilor de pe malurile 
Dunarii, iar sfarsitul sau a fost pe masura 
vietii sale…
Viata si ispravile celui care a dat limbii 
romane una dintre cele mai vechi expresii, 
des uzitata si in prezent, sunt atipice pentru 
majoritatea pasalelor care au servit de 
generatii intregi interesele Inaltei Porti. De 
fapt, indrazneala de neconceput pentru un 
supus al sultanului din acele timpuri l-a 
dus pe pasa Pazvante direct in cartile de 
istorie turcesti, el ramanand pana astazi 
singurul pasa care a indraznit sa se revolte 
contra autoritatii supreme de la Stambul si 
sa creeze un adevarat “stat” independent, 
cu capitala la Vidin, relatii diplomatice 
private si moneda proprie. Pentru istoricii 
pasionati, Pazvante este si astazi o 
personalitate greu de etichetat. Diplomat, 
egocentrist, maniac, fanatic, lingusitor, 
sadic, prieten fidel, nostalgic, invatat, 
vizionar, haimana, arivist, complexat, 
depresiv, ambitios, misogin, razbunator, 
el intruchipeaza perfect figura dusa pana 
la extrem al unui slujbas de rangul doi din 
Balcanii inceputului de secol 19.

Baiatul din Balcani
Undeva prin iarna anului 1758, se nastea 
intr-un satuc din vilayet-ul Bosniei, un 
copil a carui faima de mai tarziu va straluci 
putin dar intens in noianul de intrigi si 
taifasuri care zugraveste perfect imaginea 
unui Imperiu Otoman a carui stea incepea 
sa apuna. Orfan de tata de la o varsta 
frageda, micutul Osman, duce in spate 
o zestre genetica diversa si un caracter 
pestrit si maleabil cum numai Balcanii 
puteau da nastere in acele vremuri. Exista 

o sursa conform carora 
Osman era fiul unei 
familii de romani 
din Valea Timocului, 
trecuti la Islam din 
simplul motiv ca astfel 
erau scutiti de taxele 
comerciale percepute 
de turci cetatenilor 
non-musulmani din 
provinciile stapanite 
de ei. Nu exista, insa, 
mai multe izvoare care 
sa confirme ipoteza 
originii romanesti. 
Astfel, se pare ca 
bunicul sau facuse parte 
din garzile de akingii 
bosniaci ale orasului 
Sofia. De aici rezulta, de fapt, al doilea 
nume al tanarului Osman, Pazvantoglu, o 
derivatie a poreclei Pasban-Oglu, adica 
fiul gardianului. Bunicul sau era nascut in 
Bosnia din tata turc si mama croata. Mama 
sa avea radacini amestecate, rudele dupa 
bunica fiind formate din albanezi, evrei, 
sarbi, bulgari si turci. Tipic balcanic!

Dupa moartea timpurie a tatalui, Osman 
ajunge in grija bunicului sau. Alaturi de 
acesta deprinde arta armelor, isi insuseste 
primele notiuni de politica si se apuca de 
camatarie. Cum pentru orice credincios 
musulman, camataria este o indeletnicire 
strict interzisa de perceptele religioase, 
Osman se afla pentru prima data in viata 
in fata pericolului de a sfarsi in streang. 
Prins de autoritatile turce, are de ales intre 
spanzuratoare si exil. In urma interventiilor 
bunicului si datorita mitei avansate de 
acesta judecatorilor, Osman scapa de la 
moarte si fuge intr-o noapte din inchisoarea 
din Sofia unde, spre norocul sau, o parte 
dintre gardieni erau vechi cunostinte ale 
bunicului. Cateva zile mai tarziu, Osman 
Pazvantoglu strabate pe furis, intr-o 
barca, apele Dunarii si ajunge in Tara 
Romaneasca. Aici, dupa multe peripetii, 
datorate caracterului sau bataios si a catorva 
scandaluri datorate escrocarii unor boieri, 
Pazvantoglu ajunge sa frecventeze cercul 
de apropiati ai domnitorului muntean de 
origine fanariota, Nicolae Mavrogheni.
Politichie, smecherie, talharie…
Aflat in element propriu printre demnitarii 
fanarioti care parazitau Tara Romaneasca, 
Pazvantoglu este brusc inflacarat de ideea 
de a ajunge sef al garzilor domnitorului. 
Pentru inceput se angajeaza in paza 
palatului domnesc din Bucuresti, oferindu-

si serviciile ca simplu 
mercenar. Ajutat de 
insistenta si ambitia 
nativa, dublate de 
numeroase pungi de 
galbeni, Pazvantoglu 
avanseaza, ajungand 
in doar doi ani 
sef al garzilor 
personale de arnauti 
ale domnitorului 
Mavrogheni. Fire 
sensibila, simte o 
stranie atractie pentru 
poezie, astfel ajunge 
sa il cunoasca si sa 
se imprieteneasca 
cu renumitul poet 
revolutionar grec de 

origine aromana, Rigas Feraios. Atras de 
frumusetea domnitelor romance de la curte, 
Pazvante, dupa cum l-au denumit romanii, 
este respins de o asa numita jupanita 
Anica. Pazvante cade intr-o depresie 
care l-a tinut la pat timp de doua luni. 
Ridicandu-se plin de razbunare, dezvolta 
o ura bolnava impotriva femeilor, ura care 
va fi concretizata mai tarziu, in timpul 
raidurilor de jaf efectuate in Valahia, cand 
personal indeamna hoardele de pazvangii 
sa siluiasca orice femeie romanca intalnita 
in cale, indiferent de varsta sau rang social.

Pofta de glorie si marire a lui Pazvante nu 
mai putea fi tinuta in frau astfel incat, in 
scurt timp, ajunge sa comploteze cu boierii 
fanarioti, mazilirea lui Mavrogheni. Acesta 
afla si, turbat de furie, ordona decapitarea 
lui Pazvante pe o platforma construita 
undeva in apropiere de Strada Lipscani. 
Nesabuitul aventurier bosniac este salvat 
de la moarte, in ultima instanta, de catre 
interventia lui Rigas Feraios, interventie 
dublata de o suma considerabila de bani 
platita in prealabil de acesta domnitorului 
Mavrogheni.

Pazvante trece inapoi Dunarea si 
organizeaza o banda de turci si albanezi cu 
care incepe sa jefuiasca sistematic Balcanii 
in lung si in lat. Reuseste astfel sa stranga 
o suma considerabila de bani pe care o va 
trimite direct sultanului Selim, impreuna cu 
asigurarea ca daca va fi pus aga, va dubla 
peschesul trimis Inaltei Porti. Sultanul 
accepta momeala, iar Pazvante devine aga. 
Nemultumit, doreste sa ajunga pasa in cel 
mai scurt timp. Cum politica de la Stambul 
era indiferenta la insistentele lui, el strange 
o armata de mercenari adusi din toate 

colturile Europei si se rascoala impotriva 
stapanirii turcesti a sultanului Selim al 
treilea.

Pazvante nu mai poate fi oprit. In nebunia 
sa creaza un stat independent cu capitala 
la Vidin si se autoproclama pasa. Fascinat 
de puterile occidentale, dezvolta relatii 
diplomatice cu toate tarile din jur, ajungand 
chiar sa-si deschida un consulat in Republica 
Franceza! In anul 1798, Pazvante stapanea 
deja un teritoriu marginit de Dunare, 
Muntii Balcani, cetatea Belgradului si 
orasul Varna. Dus de val, nu se lasa pana 
nu ajunge sa bata moneda proprie care pe o 
parte il infatisa, iar pe cealalta avea gravata 
puscaria din Sofia.
Jaf si durere in Valahia
Sultanul nu putea lasa nepedepsita 
indrazneala nebuna a lui Pazvante astfel 
incat, in anul 1798, trimite o expeditie 
militara de pedepsire compusa din 100.000 
de oameni condusa de aga Husein Kukuc.
In mod bizar, armata lui Kucuk nu reuseste 
sa cucereasca Vidinul si, implicit, sa-l 
captureze pe Pazvante. Pus in fata acestei 
situatii, aga Kucuk da vina pe domnitorul 
fanariot din Tara Romaneasca, Constantin 
Hangerli, pe care il acuza ca nu i-a 
aprovizionat suficient armata. Hangerli 
trebuie sa plateasca oalele sparte. In 
consecinta, sultanul emite un firman de 
mazilire si executie a domnitorului fanariot, 
act dus la indeplinire de aga Kucuk la data 
de 18 februarie 1799. In vara aceluiasi an, 
sultanul decide sa-l ierte pe Pazvante si se 
hotaraste sa-l numeasca, in sfarsit, pasa de 
Vidin, impresionat de ambitia de neoprit a 
baiatului din Balcani.

Stapanit de o sete nestinsa de bani si bunuri, 
Pazvante inteprinde unele dintre cele mai 
crunte expeditii de jaf si distrugere din 
intreaga istorie a Tarii Romanesti. Bolnav 
de ura, nu se multumeste cu jefuirea 
satelor si targurilor, ci ordona incendierea 
acestora. Astfel de fapte, alaturi de siluirea 
femeilor si uciderea barbatilor, duc la 
intarirea sentimentului antiotoman printre 
romani precum si la constituirea primelor 
cete de haiduci, organizate pe sistem 
militar, din Tara Romaneasca. In anul 1800 
trupele sale, denumite pazvangii, jefuiesc si 
incendiaza Craiova, dintre cele circa 7000 
de case de la aceea vreme doar 300 fiind 
salvate de incendiu. Acesta situatie a dus 
la un fapt straniu: depasit total de realitate, 
domnitorul fanariot Alexandru Moruzi isi 
cere singur automazilirea! 

continuare în pag.13

Povestea lui Pazvante Chioru’



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o vitalitate de 
invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste: 
Este posibil să apară o nouă legătură, care, 
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă 
plină de pasiune. Financiar: Există un risc 
de pierdere sau încurcături financiare care 
îţi poate da peste cap toate planurile de 
investiţii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Posibile dificultăţi de motricitate 
şi coordonare a mişcărilor. Dragoste: Există 
o tendinţă către idealism şi confuzie în 
dragoste, care te face să nu vezi lucrurile 
prea clar şi te expune la dezamăgiri. 
Financiar: Situaţia economică te afectează 
din plin şi trebuie să diminuezi cheltuielile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel respirator 
sunt sensibile şi trebuie menajate. 
Dragoste: Chiar dacă nu-ţi convine modul 
partenerului de a relaţiona cu tine, poţi găsi 
cuvinte mult mai diplomate pentru ai atrage 
atenţia. Financiar: În această perioadă nu 
se produc tranzite semnificative care să 
influenţeze starea ta financiară.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Tranzitul Soarelui prin Taur pe 
casa a 12-a poate aduce unele mici neplăceri
la gât şi urechi. Dragoste: Venus se află în 
Berbec, ceea ce indică faptul că relaţia ta cu 
partenerul de viaţă va trece prin momente 
dificile. Financiar: Planul financiar este pe 
teren sigur şi îţi aduce un venit regulat.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă urme în organism, 
deci încearcă să ai mai multă grijă de tine şi
să nu te mai agiţi de la orice fleac. Dragoste: 
Mândria şi încăpăţânarea nu-ţi sunt deloc 
de folos. Financiar: Banii sunt punctul forte 
acum, pentru că să ai parte de un noroc 
de zile mari. Chiar ai putea să-ţi încerci 
norocul şi la loto!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă motive de 
îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte 
este odihna. Dragoste: Aştepţi în zadar o 
schimbare în cuplu, pentru că toate par 
blocate într-un punct mort. Financiar: Dacă 
ai investit tot ce ai strâns, gata, retrage-i! 
Şi-au atins scopul.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea scârţâie, nu o neglija! 
Fă mai mult sport. Dragoste: Ţi se aprind 
călcâiele din nou, este o perioadă în care 
Cupidon se cam distrează cu inima ta. 
Financiar: Banii sunt motiv de îngrijorare, 
de aceea ar trebui să fii extrem de prudent 
şi să incerci să te abţii când vine vorba de 
cumpărături.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă tocmai 
datorită atitudinii tale nepăsătoare. 
Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile 
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai 
mult singur şi te vei întreba unde ai greşit. 
Deci fii calm şi vei trece cu bine şi acest 
hop. Financiar: Ai noroc că nu apar facturi 
enorme sau investiţii masive.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Intuiţia te face să găseşti cele mai 
eficiente soluţii. O ieşire departe de casă are 
şanse mari să fie pigmentată cu momente 
romantice. Financiar: O sumă de mult 
aşteptată, dar amânată mult timp, ajunge 
finalmente la tine
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la accidente, fapt 
indicat de prezenţa lui Saturn în casa a 8-a. 
Dragoste: Poţi fi sigur pe relaţia ta, pentru 
că nimic nu intervine între voi ca să strice 
atmosfera calmă. Financiar: Banii vin din 
diverse surse şi nu depinzi prea mult de 
nivelul banilor din cont .
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: A se evita în mod special excesele 
de orice fel. Dragoste: Perioadă bună,  
relaţia cu partenerul de viaţă îţi aduce multe
satisfacţii şi aveţi şanse de a realiza proiecte 
importante împreună. Financiar: Situaţia 
financiară va fi în creştere. Din păcate 
Jupiter se menţine în mişcare retrogradă, 
ceea ce va menţine şi cheltuielile la un nivel 
ridicat.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenţie! poţi aluneca spre 
ipohondrie, doar ca să fii în ton cu anturajul.
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în 
privinţa iubirii, pentru că trebuie să te 
descurci mai mult singur, fără cineva 
alături. Financiar: Banii se adună mai lent
acum, trebuie doar să ai răbdare.

Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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LIFEMAX este un distribuitor unic al produsului MILA, singurul produs lansat acum 
pe piaţă care conţine o combinaţie fantastică, naturală şi sigură de seminţe (seminţele 
Chia) care au un conţinut bogat de fibre, proteine, Omega 3 şi antioxidanţi.  MILA 
face miracole în îmbunătăţirea/menţinerea sănătăţii dumneavoastră într-o condiţie 
excelentă! Pe langă aceasta, MILA ajută împotriva diverselor boli şi este foarte bună 
chiar şi pentru curele de slăbire !
Dacă sunteţi interesaţi să aflati mai multe despre produsul MILA sau chiar despre 
această oportunitate grozavă de afacere, sunaţi cu încredere la Tel.: 519-489-6748 sau 

416-800-1649 sau trimiteţi un email la imolaciobanu1@gmail.com

DORIŢI SĂ VĂ SIMŢIŢI MAI ENERGETICI ŞI SĂ ÎNCEPEŢI 
SĂ VĂ TRĂIŢI VIAŢA LA MAXIM?

LIFEMAX
ESTE SOLUŢIA IDEALĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ !

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

email: hsscare@yahoo.ca



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONIG

www.tratamente.ca
647-200-4077

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la 
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL 

DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP 
(plan de pensionare), RIF, RDSP 
(plan de Dizabilitate - Guvernul 
contribuie până la 300%), şi alte 
investiţii în fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

D’ALE PESCARILOR

Adrian Uturaş, E-mail: adrian_banatean@yahoo.com.auRubrică realizată de:

Pot să spun că a trecut o iarnă mai grea şi primăvara a 
fost destul de scurtă dar vremea de afară se încălzeşte 
mai greu faţă de anul trecut în această vreme.  Sezonul 
de ştiucă s-a deschis pe data de 11 Mai, iar pescarii au 
invadat pur şi simplu râurile şi lacurile. Sezonul a fost 
închis de la sfârşitul lunii martie pentru a lăsa peştii 
aceştia să-şi depună icrele.  Pentru că iarna a fost mai 
lungă ca deobicei, şi apa mai rece, ştiucile vor fi mai 
înfometate. Cea mai bună momeală pentru a prinde o 
ştiucă sunt peştişori vii şi la pluta. Ştiucile fiind peşti 
răpitori, vor căuta orice peşte mic să-l mănânce. Aceşti 
peştişori se pot cumpăra de la majoritatea magazinelor 
de pescuit, sau pot fi prinşi cu plasa pe râuri şi pârâuri 
unde este apă curgătoare. Cea mai bună perioadă de a 
prinde ştiucă este dis-de-dimineaţă, chiar la răsăritul 
soarelui, fiind atunci timpul preferat pentru mâncare, 
dar totodată şi seara este un moment bun pentru a 
prinde ştiucă.  Tot ca momeală pentru ştiucă sunt 
folosite anumite “linguriţe” sau peşti artificiali dar 
aceste momeli se folosesc mai bine în timpul zilei. 
Câteva locuri de pescuit pentru ştiucă mai des folosite 
de pescarii din zonă sunt: Conestoga Lake, Belwood 
Lake, Wildwood Lake, Grand River (care începe de la 
Belwood Lake şi se scurge în lacul Erie).  Acestea sunt 
numai câteva locuri renumite în sud-vestul provinciei 
Ontario.  Limita la ştiucă este, pe persoană, 6 ştiuci cu 
permis de pescuit numit “Sportfishing”, sau 2 ştiuci cu 
permis de pescuit “Conservation”.  Pentru mai multe 
informaţi despre reguli şi limite de pescuit, puteţi 
afla pe websitul www.mnr.gov.on.ca.  Nu uitaţi că 
provincia Ontario este divizată în mai multe regiuni, 
iar regulile pot fi diferite de la o regiune la alta şi este 
recomandat să verificaţi regulile şi limitele la peşti 
înainte de a merge la pescuit, nu numai pentru ştiucă 
dar pentru toţi peştii la care pescuiţi.  La încheiere, 
vă doresc o zi plăcută la ştiucă, nu uitaţi să va luaţi 
aparatul foto cu voi, şi să auzim numai de bine.

“Deschiderea Sezonului la Ştiucă”deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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AGENDA 
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vă oferă spaţiu GRATUIT 
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, 
electronică, electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate 
modelele de autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi 
balansare la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice 
companie de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de 
motor şi de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau 
cu o pastă specială.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

DIVERTISMENT

continuare din pag.10

In ianuarie 1802, Bucurestii sunt 
terorizati la aflarea vestii ca Pazvante 
si-a trimis trupele spre capitala. 
Domnitorul Mihail Sutu fuge si ordona 
garnizoanei de arnauti albanezi sa apere 
orasul. Acestia se cearta intre ei, fiecare 
aga albanez dorind sa detina comanda. 
Bucurestiul cade in anarhie, fiind 
stapanit de bandele de pazvangii care 
fraternizeaza cu vagabonzii si cersetorii 
locali. Acesta situatie dramatica ia sfarsit 
odata cu interventia brutala a trupelor 
turcesti care restabilesc ordinea.

Mort de mana Jianului?
Distrugerile aduse de Pazvante nu 
au ramas fara replica. Intr-un episod 
remarcabil, si din nefericire pea putin 
cunoscut al Istoriei Romanilor, trupele 
de haiduci olteni conduse de Iancu 
Jianu reusesc sa dea o replica pe masura 
atacurilor pazvangiilor. Astfel, celebrul 
haiduc si erou national, Iancu Jianu, 
organizeaza o serie de incursiuni de 
urmarire si pedepsire dincolo de Dunare. 
Intr-una din inclestari ajunge sa se lupte 
personal cu iataganele cu Pazvante. 
Cuprins de setea rabunarii, Jianu-i scoate 
un ochi cu iataganul temutului Pazvante, 
de unde acesta se alege cu porecla de 
Pazvante Chiorul. Grav ranit de Jianu, 
el este salvat in ultima instanta de garda 
sa personala. Supararea peste masura a 
Jianului este retinuta in unele balade, 
celebre atat in Romania cat si in Serbia 
si Bulgaria. Conform versurilor, Jianu ar 
fi strigat :
“Cu mana asta ti-am scos un ochi, tot cu 
mana asta te omor, caine de pagan!”

Marele nostru haiduc nu se opreste, 
si alaturi de cetele de panduri olteni 
continua sa treaca Dunarea. In anul 1809, 
haiducii lui Iancu incendiaza Vidinul 
si Plevna, ucigand orice turc intalnit in 
cale, in replica la actiunile lui Pazvante 
care atacase Craiova si incendiase satele 
din Oltenia. Trupele de panduri distrug 
din temelie raiaua turceasca de la Turnu 
Magurele care devenise baza favorita de 
incursiuni a lui Pazvante. 
Iancu Jianu in persoana aprinde fitilul 
care va arunca in aer moscheea din Turnu 
Magurele. In urma acestor lovituri, turcii 
nu vor mai incerca niciodata construirea 
vreunui edificiu musulman in Valahia.

Sfarsitul lui Pazvante este neclar, 
existand doua surse care precizeaza acest 
acest moment. Intr-una dintre variante, 
Pazvante moare la data de 27 ianuarie 
1807, otravit de catre medicul evreu al 
orasului Vidin, din ordinul sultanului, 
varianta putin probabila datorita faptului 
ca Pazvante era o sursa importanta de 
stoarcere a birurilor din Balcani. Mai 
plauzibila ramane varianta mortii sale in 
urma distrugerii Vidinului de catre Iancu 
Jianu, care probabil ca si-a indeplinit 
dorinta de a-l ucide pe Pazvante. De 
altfel, dupa episodul distrugerii Vidinului 
de catre panduri, nu mai apare nici o 
referire la Pazvante Chioru’, decat o 
simpla expresie, des folosita si in zilele 
noastre…
In orasul Vidin din Bulgaria mai pot fi 
vazute si astazi moscheea, biblioteca 
si cazarma construite…pe vremea lui 
Pazvante.

sursa:www.descopera.ro

CAMBRIDGE
Baritonul NICOLAE RAICIU

invitat de onoare al celui mai mare tenor al Canadei
RICHARD MARGISON

Povestea lui Pazvante 
Chioru’

LONDON
Evenimentele organizate de biserica “Sfânta 

Cruce” din London pentru anul 2013

Picnic - 2798 Dingman Dr., 23 Iunie
Picnic - 2798 Dingman Dr., 18 August
Picnic - 2798 Dingman Dr., 15 Septembrie
Balul Toamnei - 13168 Ilderton Rd., Ilderton 2 Noiembrie

Vineri 14 iunie 2013 la 
ora 19:30 va avea loc în 
Cambridge un Concert 
Verdi organizat de 
Cambridge Symphony 

Orchestra, dirijor Sabatino Vacca. Vor fi 
interpretate arii din: Traviatta, Rigoletto, 
Trubadurul etc. Concertul este sponsorizat 

de primăria din Cambridge facilitând astfel 
intrarea liberă la concert, dar donaţiile în 
favoarea orchestrei simfonice din Cambridge 
sunt binevenite. Concertul se va desfăşura 
în biserica FORWARD CHURCH din 
Cambridge situată la adresa 455 Myers Rd, 
N1R 5S2.

Mesaj Publicitar
Doctorul Kenedy Vo este un specialist 
în medicina naturistă, acupunctură, 
chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au 
probleme cu: Dureri de spate, umeri, gât, 
genunchi, mâini, picioare, fiere, esofag, 
stomac, intestine, artrita, colesterol, 
constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner 

(Natural Medicine Practitioner, Chiropractor 
& Therapy, Acupressure, Acupuncture & 

Reflexology)
261 Hespeler Rd.

Unit 2, upstairs
Cambridge  ON

N1R 3H8

Testimoniale:
Mă numesc Brankica Sarcevic şi locuiesc în 
Kitchener. Pentru o periodă îndelungată de 
timp am avut probleme cu stomacul, colonul, 
constipaţie, crampe şi altele. După ce am 
făcut nenumărate teste, analize, ecograme 
şi colonoscopie s-a descoperit că există 
posibilitatea de cancer şi am fost trimisă la 
specialist pentru biopsie. 
Între timp, din fericire, am aflat de Dr. Kendy 
Vo şi am luat legătura cu el după care am 

început imediat prima terapie. Dr. Kendy a 
identificat imediat problemele de colon şi de 
constipaţie severă. Dupa 7 şedinţe, Dr. Kendy 
Vo m-a încurajat să nu am nici o grijă şi să 
merg să fac biopsia pentru a mă asigura şi a 
clarifica starea sănătăţii mele. Toate testele 
au ieşit bune, colonul curat, iar specialistul 
m-a asigurat că nu există nici o posibilitate 
de cancer. Simptomele au dispărut şi mă simt 
100 % sănătoasă.

Multe mulţumiri Dr. Kendy
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Accent Montreal: În luna martie a.c., 
vi s-a publicat în revista BMC Health 
Services Research un studiu intitulat 
„Mapping the concept of vulnerability 
related to health care disparities: a scoping 
review”. Articolul se referă la diferenţele de 
calitate în acordarea serviciilor medicale, 
observabile în cadrul unor grupuri ce 
reflectă diverse inegalităţi sociale. Care 
sunt, pe scurt, concluziile acestui studiu?
Cristina Grabovschi: Este foarte simplu:
Cu cât o persoană este mai vulnerabilă, cu
atât va avea dificultăţi mai mari în a avea 
acces la îngrijiri medicale de calitate. 
Studiul are la bază un model teoretic 
inspirat
din cunoscutul fenomen de Inverse 
Care Law (Legea invers proporţională 
a îngrijirilor medicale), care stipulează 
că persoanele cu cele mai mari nevoi de 
îngrijiri medicale vor primi, de fapt, cele 
mai puţine şi mai proaste servicii. De 
aproape o jumătate de secol, cercetările 
demonstrează an de an că această lege 
paradoxală este în continuare valabilă, 
în ciuda tuturor cuceririlor ştiinţifice 
din domeniul medical şi a reformelor 
sistemelor de sănătate - chiar în ţări cu un 
sistem universal de îngrijiri medicale, cum 
sunt Canada şi Marea Britanie. În varianta 
sa originală, the Inverse Care Law se 
referea strict la probleme socio-economice, 
în principal la sărăcie. În cadrul cercetării 
mele, întreprinsă alături de prof. Christine 
Loignon şi dr. Martin Fortin, am dezvoltat 
un model care ia în considerare şi alte 
aspecte de vulnerabilitate, cum ar fi prezenţa 
bolilor cronice, vârsta înaintată, statutul 
de minoritate etnică sau de imigrant, etc. 
Am pornit de la premiza că pe măsură ce 
o persoană acumulează factori co-existenţi 
de vulnerabilitate (multivulnerabilitate) 
şi pe măsură ce nevoile sale de îngrijire 
cresc, proporţional cresc şi problemele sale 
privind accesul şi calitatea serviciilor de 
asistenţă medicală oferite. Studiul nostru 
confirmă, în principiu, această ipoteză, 
revelând în acelaşi timp şi faptul că există 

lipsuri importante în studiile făcute până 
acum peste tot în lume. De exemplu, 
anumite aspecte ale vulnerabilităţii - cum ar 
fi statul de imigrant sau multimorbiditatea 
(prezenţa a cel puţin două boli cronice 
în acelaşi timp) - sunt rareori luate în 
considerare de cercetători.
AM: În Canada în general şi în Quebec în
particular care ar fi cele mai prevalente 
aspecte de vulnerabilitate care generează 
disparităţi la nivel de asistenţă medicală?
CG: Din păcate, este vorba de aceleasi 
aspecte ca peste tot în lume: sărăcia, prezenţa 
bolilor cronice, statutul de minoritate, 
vârsta înaintată, etc. Faptul că trăim într-o 
ţară cu un sistem de sănătate universal, 
adică, în principiu, gratuit, nu ne face mai 
puţin vulnerabili la inegalităţi. Imaginaţivă, 
de exemplu, o persoană cu venit limitat (fie 
că este asistată social, fie că este vorba de 
un angajat cu venituri minime) care suferă 
de diabet, o boală incurabilă pentru a cărui 
management, pe lângă medicaţie, stilul 
de viaţă are o importanţă covârşitoare. 
Un diabetic trebuie să mănânce foarte 
sănătos, să facă mişcare; ori, mâncarea 
bună şi sănătoasă şi abonamentele la sala 
de antrenament costă, în general, mult. 
Sau, imaginaţi-vă o persoană atinsă de o 
boală neurologică sau reumatică ce ar putea 
beneficia de fizioterapie şi alte tratamente 
care nu sunt incluse în asigurarea medicală 

universală gratuită. Cum ar putea un medic 
recomanda unui bolnav cu venit redus astfel
de tratamente, când, de multe ori, pacientul
respectiv nu-şi permite nici biletul de 
transport în comun pentru a veni la clinică?
Situaţia se complică şi mai mult atunci 
când, pe lângă boală şi sărăcie, o persoană 
prezintă şi alţi factori de vulnerabilitate, 
ca de exemplu statutul de imigrant - care 
vine cu bariere culturale şi, de multe 
ori, lingvistice - de minoritate etnică 
sau sexuală - care vine cu un alt set de 
disparităţi, documentate de-a lungul vremii 
în literatura de specialitate.
AM: Sistemul de sănătate canadian este 
adesea criticat pentru urgenţele sale 
aglomerate, perioadele lungi de aşteptare 
pentru efectuarea unor analize sau 
consultarea unui specialist, lipsa doctorilor 
de familie. Care ar fi, în opinia dvs., câteva 
posibile măsuri pentru ameliorarea acestor 
probleme, care pot limita accesul la îngrijiri 
medicale?
CG: Într-adevăr, problemele sunt 
numeroase iar soluţiile nu sunt evidente. 
Sistemul de sănătate, ca orice „sistem”, este
un angrenaj în care fiecare parte este 
influenţată şi influenţează la rândul său 
toate celelalte componente. De exemplu, 
se ştie că departamentele de urgenţă ale 
spitalelor
sunt debordate din cauză că o mare parte a

populaţiei nu are medic de familie. De 
ce nu există medici de familie? Pe de o 
parte, pentru că numărul total de medici, 
mai ales
în Quebec, este insuficient. Intrăm aici în 
problemele cunoscute şi adesea dezbătute 
ale stricteţii ordinelor profesionale, ale 
dificultăţii cu care reuşesc să-şi facă 
recunoscute diplomele medicii care 
au studiat în afara Canadei. Pe de altă 
parte, chiar dintre medicii care termină 
facultatea în Quebec, puţini aleg ca 
specializare medicina de familie. Salariul 
este mai mic, prestigiul nu este aşa de 
mare pentru această
specializare, iar proaspeţii medici, în 
general, o evită. Părerea mea este că 

programe speciale incorporate pe parcursul 
studiilor medicale, menite să-i „persuadeze”
pe studenţi că medicina de familie este o 
specializare la fel de onorabilă, dacă nu 
chiar şi mai onorabilă decât celelalte, ar 
putea, în timp, da rezultate pozitive. O altă 
posibilă soluţie la rezolvarea măcar parţială 
a penuriei de medici sunt sistemele de 
„tele-sănătate” care încep să fie introduse în 
măsură din ce în ce mai mare în Quebec, şi 
care vor permite supravegherea unui număr 
mult mai mare de pacienţi prin intermediul 
tehnologiilor informatice de comunicare.
AM: În cercetările dvs. viitoare, spre ce
tematici vă îndreptaţi?
CG: Voi continua unul dintre principale
mele subiecte de cercetare de anul trecut: 
accesul şi experienţa imigranţilor din 
Quebec în raport cu sistemului de sănătate.
Pentru a putea ameliora trebuie întâi să 
înţelegem, iar studii care se concentrează 
asupra înţelegerii dificultăţilor pe care 
le întâmpină imigranţii când e vorba de 
sistemul de sănătate canadian sunt puţine. 
Ne propunem mai ales să identificăm soluţii
pentru eliminarea barierelor de care se 
lovesc imigranţii multi-vulnerabili - ca de 
exemplu cei care au venituri limitate şi 
suferă de boli cronice.

Sursa: www.accentmontreal.com

Deţinătoare a unei licenţe în psihologie şi a 
unui master în psihoterapie de la Universitatea 
Bucureşti, Cristina Grabovschi şi-a continuat 
studiile la Montreal cu un master în 
comunicare şi un doctorat interdisciplinar în 
ştiinţe umane aplicate, ambele la Université 
de Montréal. 
În teza sa de doctorat, nominalizată pentru 
cea mai bună teză a anului (2011) în cadrul 
Universităţii din Montreal, cercetătoarea s-a 
aplecat asupra dezvoltării reprezentărilor 
sociale ale alimentaţiei la copii, în funcţie 
de vârstă şi de contextul sociocultural. 
Eşantionul ales pentru studiu a inclus copii 
români, quebecoşi (de „souche”) şi quebecoşi 

de origine română (copii de imigranţi). 
Din ianuarie 2012, Cristina Grabovschi îşi 
continuă cercetările în cadrul departamentului 
de medicină familială de la Université de 
Sherbrooke şi al centrului de cercetare de la 
spitalul Charles Le Moyne.
Studiul său actual este axat pe experienţa 
persoanelor cu venituri minime, care suferă 
de mai multe boli cronice în acelaşi timp, 
în raport cu sistemul de sănătate canadian. 
Studiul include şi o analiză a procesului de 
comunicare dintre medici (în special medicii 
de familie) şi pacienţii vulnerabili. Un articol 
pe această temă va fi publicat în curând în 
revista Patient Education and Counseling.

Cristina Grabovschi: „Studiile despre
dicultăţile imigranţilor în raport cu
sistemul de sănătate canadian sunt puţine”

MONTREAL
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Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

A
le
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nd

ra
 S
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tia
no

va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting

Îngrijesc copii la domiciliul acestora (babysitting 
LIVE IN) inclusiv sâmbăta şi duminica. 905-607-
0805 (Cristina).

Crinii lui Solomon
limpezindu-şi lumina
iscodeau melcului taina
mustrându-i neînţelesul 
discret:
“Prea ne vorbeşti în pilde
ascuns cifrând în toate.
Au eşti cumva poet?
De ce-ţi porţi rădăcina,
pe umeri şi în spate,
ca pe o casă?’’
I-a auzit Copilul
şi alergând acasă
a povestit că pe drum
s-a întâlnit cu-n bătrân
ce se juca de-a melcul
( ca şi cel din grădină

cu prispa de ghioc)
şi-a întrebat, pus pe gânduri:
“Oare de ce bătrânii când se 
joc
se-ascund
în propria lor rădăcină
cioplită din scânduri?’’

Angajăm BUCĂTĂREASĂ 
Pentru un Daycare. Postul este pentru perioada Mai-
Septembrie. Informaţii la telefon 519-575-1124Angajam personal în domeniul 

construcţiilor. Poziţiile sunt 
Full Time. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
519.722.0921

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.

Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm

565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

32 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit. 
Este necesar internet HighSpeed. Info la 519-594-1712

PILDA MELCULUIKitchener Romanian Orthodox Youth 
vă invită la PURCEL LA PROŢAP

 14 iulie 2013
    între orele
   1pm - 8pm 

Vă invităm să petreceţi o după amiază 
plăcută între prieteni, cu muzică, jocuri 
şi multă voie bună unde nu va lipsi 
tradiţionalul purcel la proţap (indiferent 
cum va fi vremea). Preţ: $5 o porţie de 
purcel la proţap cu salata şi pâine, $1 
suc sau apă, $5 bere import, $4 bere 
autohtonă, $5 lichior, $1 hot dogs, $2 
hamburger. Adresa este: Biserica “Sf.
Ioan Botezătorul”, 2150 Bleams Road 
Kitchener, ON N2E 3Y1

În data de 11 mai 2013 
a avut loc botezul fetiţei 
Sofia Una Nicolici iar 
fericiţii părinţi şi bunici 
îi doresc multă fericire 
şi sănătate.

Din partea familiei şi 
a tuturor celor dragi, 
un sincer La Mulţi Ani 
pentru Elena Maria Ana 
Pekurar, care a împlinit 
frumoasa vârstă de 8 ani.

ANIVERSAReANIVERSARe

Elena Ghioca, La 
mulţi ani din partea 
celor dragi, cu 
ocazia aniversării 
zilei de naştere.

ANIVERSARe



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


