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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

Free Auto Air Diagnostics
-Reparaţii pentru AER CONDIŢIONAT
-Pregătim maşinile pentru Emission Test, 
 conform noilor reglementări guvernamentale

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

Rom Car Automotive Service Center

* Duminică 23 iunie - Pogorârea Sfântului Duh (cincizecimea), Duminica Rusaliilor * Luni 24 iunie - Sfânta Treime, Naşterea Sf.Ioan Botezătorul *

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
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BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

ANGAJĂM ŞOFERI
Pentru curse regulate în
TEXAS şi CALIFORNIA pag.10

LA ŞCOLILE ROMÂNEŞTI 
DIN TORONTO ÎNCEPE 

VACANŢA

Elevii de la Şcolile  
Româneşti  din Toronto 
iau vacanţa Sâmbătă, 15 
Iunie. Cadrele didactice 
şi Comitetul părinţilor 
urează tuturor elevilor 
vacanţă plăcută, să 

îşi lărgească orizontul 
cunoaşterii prin lectură, 
să se relaxeze în natură, 
să lege noi prietenii şi să 
vorbească româneşte de 
câte ori au ocazia!
Să ne revedem sănătoşi 

la înscrieri pe 14 
Septembrie şi în prima 
zi de şcoală pe 21 
Septembrie!
Vacanţă plăcută şcolari!
Mulţumiri părinţilor 
pentru suport!
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Ştiu că partea a doua a 
titlului sună a înjurătură, 
dar nu e aşa, e o pură 
coincidenţă verbală. Mă 
refer la bărbaţii care au 
nevoie de laude şi din partea 
nevestei, şi din partea lui 
mami. Dacă-i pui să aleagă, 
au o colică şi-i doare rău 
de tot. Şi tu şi el deţineţi 
mame, dar oare în poziţia 
de soacră fiecare dintre ele 
au aceleaşi atuu-ri?
Pe cine iubeşti tu mai 
mult, pe mine sau pe 
maică-ta? – îl întrebi într-
un moment de blegeală 
postludică. El cască nişte 
ochi ca o broască ajunsă 
deja în ciocul berzei şi râde 
ca prostul, fiindcă orice 
ar răspunde, un dumicat 
din creieraşul lui nu e de 
acord. Dacă o iubeşte mai 
mult pe mami, se răscoală 
iubita şi cine ştie, nu-i mai 
face ouă ochiuri, pentru de 
dimineaţă. Dacă o iubeşte 
mai mult pe iubi, crapă 
mămuca, de inimă rea. Pe 
cine să omoare, deci, ca să 
fie şi el oleacă fericit?
Între ”eu vreau”-ul tău şi 
”eu cred”-ul maică-sii, ce 
crezi că va alege? Îmi cer 
scuze pentru întrebarea pur 
retorică. Am avut cândva 
(din fericire, demult) un 
iubit care, atunci când 

găteam, stătea în 
ceafa mea. Voia să 
vadă ce fac, mai 
exact. El nu ştia 
să toace o ceapă, 
a încercat odată, 
şi-a tăiat trei 
unghii şi-un deget 

mic înainte de a apuca să 
fărâmiţeze leguma. Dar 
voia să fie sigur că nu gătesc 
mai prost decât mami a lui.
M-am lăudat pe Facebook 
că am făcut sarmale, 
de Paşte. Am pus poze. 
Elementul masculin care 
exista în viaţa mea atunci 
stătea în poziţie fetală, 
era covrig, ştia că era o 
chestiune de timp până 
le va vedea mă-sa şi le va 
critica. Credeţi-mă, Chef 
Sorin de la MasterChef, 
cel mai ciufut dintre toţi, 
nu era nici pe jumătate atât 
de nesuferit ca fosta mea 
viitoare soacră.
Fosta viitoare soacră, 
mama fostului meu viitor 
soţ, a decretat că sarmalele 
mele sunt prea mari şi, deşi 
nu le-a gustat niciodată 
– poate şi pentru că oala 
era la Bucureşti, iar ea la 
Cluj – a opinat doct că sunt 
insipide, că arată ca nişte 
mosorele de aţă.
M-am aruncat în braţele lui 
fiu-său, voiam susţinere şi 
căldură. El era dezolat, m-a 
bătut cu pălmuţa după ceafă 
şi m-a încurajat: ”Iubita 
mea, stai liniştită, aşa mi-a 
făcut şi mie când am luat 
zece la teza de română, 
mi-a spus că, din câte ştie 

ea, există şi nota zece plus, 
eu de ce n-am luat zece 
plus, sunt idiot?”. Mă-ta e 
idioată – am zis, neştiind 
că mi-am dat foc la soartă. 
Copilul ei m-a părăsit, ca 
din întâmplare, la o oră 
după acest dialog sincer.
Soacrele m-au iubit. Dacă 
şi băieţii lor m-ar fi iubit 
măcar un sfert din cât m-au 
adorat mămucile lor, aş fi 
plesnit de fericire şi-aş fi 
murit stupid, aş fi ajuns 
la ziar. Într-o seară, când 
i-am propus unui iubit să 
mergem în Grecia, că-mi 
dăduse o firmă o excursie 
gratuită, pentru ziarişti, a zis 
”Yes!”. Sărea în pat ca un 
circar bine plătit, motanul 
meu se uita la el cu şocantă 
condescendenţă. Apoi, 
când am deschis gura ca 
să comentăm evenimentul, 
el a luat telefonul, ca să 
comenteze evenimentul cu 
mă-sa.
Ador soacrele. Sunt acele 
femei minunate care şi-au 
chinuit burta ca să-l care 
nouă luni pe cel care avea 
să-mi devină mie iubit. 
Ceea ce nu ador e că soacra 
mea este femeia pe care 
iubitul meu o cocoloşeşte 
mai mult decât pe mine. 
Sau să reformulez: soacra 
este acea fiinţă care îţi 
aduce aminte că există 
şi lucruri un pic mai rele 
decât guvernul, impozitele 
şi gastrita.

Simona Catrina

Tu eşti soarele 
meu şi soarele 

mă-tii

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

Alexandru Atănăsoaei
Alexandru are 8 ani şi este în clasa a 2-a, French Immersion la Şcoala 
catolică “Sfântul Petru şi Pavel” din Hamilton. La şcoală excelează 
academic obţinând numai note A, nivelul 4. M-a impresionat cât de 
multe note de A+ a obţinut, lucru care este foarte greu de obţinut în 
general. Este cu adevărat un băiat eminent. Are înclinaţii spre ştiinţe, 
iubeşte insectele. Pe lângă preocupările şi temele de la şcoală, Alexandru 
ia lecţii de pian, la nivel de clasa a 3-a, la care s-a remarcat şi acolo 
obţinând 8 medalii. Alexandru a participat la concursuri de atletism 

Cross Country unde a obţinut locul întâi. Ca orice băiat de vârsta lui, joacă fotbalul de la 
3 ani, aparţinând clubului de tineret Mount Hamilton, unde a ajuns la nivelul de All Star 
Premier League. Îi place şi înotul, unde este momentan la nivelul 2 iar visul lui este să facă 
parte din echipa de polo. Acest pui de român face parte din echipa de dansuri populare 
româneşti de la biserica “Învierea Domnului” şi dansează chiar căluşarii. Este mândru 
de tradiţiile româneşti, merge la colindat cu surioara sa Maria şi a dansat “Capra” pentru 
românii din Hamilton. În plus Alexandru vorbeşte şi scrie perfect româneşte.

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
Câmpul Românesc - Hamilton, Ontario

ORGANIZEAZĂ

“Petrecere Câmpenească”
23 Iunie 2013

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

Pe data de 23 Iunie va avea loc primul 
picnic organizat anul acesta de Asociaţia 
Culturală Română la Câmpul Românesc. 
Deja este cunoscută atmosfera în care 
se desfăşoară activităţile organizate la 
Câmpul Românesc. Participanţi vor avea la 
dispoziţie un meniu româneasc ca la mama 
acasă:
• Mici, Sarmale, Cârnaţi la grătar, Friptură 
la grătar şi salată asortată
• Băuturi pentru toate vârstele
  Aici veti găsi o atmosferă românească de 
la intrare şi la tot pasul în incinta Câmpului 
Românesc. Muzica, dansurile, jocurile 
populare şi alte activităţi distractive vă vor 
umple ziua şi sufletul.

Zona Energetică, Capela, “Rotunda 
Scriitorilor din Exil’’ ori râul plin de peşti 
sunt locuri unde vă puteţi reculege or 
petrece un timp plăcut şi relaxant. 
În cadrul acestui Picnic,  ACR Hamilton va 
colecta Cărţi în Limba Română şi Engleză 
care vor fi trimise copiilor din Republica 
Moldova.

INTRAREA: $5.00 /ADULT
                      $3.00 /COPII 10-16 ani

Pentru direcţie şi informaţi vizitaţi:
             www.campulromanesc.ca

Vă aşteptăm cu drag!

PICNIC
Sâmbătă, 15 iunie va fi ultima zi de şcoală 
românească înainte de vacanţa mare, 
prilej cu care invităm cu mic cu mare 
să sărbătorim închiderea anului şcolar 
prin Tradiţionalul Picnic organizat de 
Şcoala Publică de Limba Română “Forest 
Heights” în Parcul Victoria, la adăpostul 
pentru picnic şi locul de joacă al copiilor, 
după ore (în jur de ora 12pm). Vor avea 
loc diverse activităţi, desene pe asfalt, sărit 
coarda, jocuri cu mingea, şotron şi altele. 
Din partea şcolii vom avea pizza, sucuri 

şi alte bunătăţuri (fiecare familie este 
binevenită să contribuie cu câte ceva).
În acelaşi timp ne vom cunoaşte mai bine 
şi vom fi câteva ore alături cu toţii - copii, 
părinţi, bunici, cadre didactice şi membrii 
ai comunităţii pentru o zi cu soare şi multă 
voie bună.
Vă urăm o vară plină de bucurii şi relaxare 
şi vă aşteptăm în număr cât mai mare să vă 
alăturaţi colectivului nostru!

Colectivul Şcolii Publice de Limba 
Româna “Forest Heights”
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Este imposibil a nu 
comenta faptele de vitejie 
ale primarului torontez,  
Rob Ford. Ca suporter 
al acestuia înjuri presa 
de stânga cum  de nu îi 
dă primarului pace să 
lucreze. Cealaltă parte, 
nesuporterii, se întreabă 
cum de a ajuns un cetăţean 
ca Rob să fie primarul unei 
urbe atât de cosmopolitane.
Problema cea mai mare 
şi una de fond este că 
primarul e prea american 
sau americanizat: vede 
lucrurile drept albe, sau 
negre. Ori, ori. Nu ţin 
minte să fi fost o mai 
mare şi adâncă separare 
între torontezi. Ori eşti de 
dreapta, ori esti un pinko, 
de stânga. 
Altă tinichea ce i se agaţă 
primarului de coadă 
este că pozează mereu în 
victima. Orice ar fi făcut 
sau NU ar fi făcut, Doamne 
fereşte să recunoască şi 
să se spovedească în faţa 
alegătorilor. Vina pentru 
cele făcute sau nefăcute este 
întotdeauna a presei setoase 

de senzaţii şi a duşmanilor 
săi, cei din stânga.  Cea mai 
recentă şi favorită melodie 
interpretată de duetul 
Rob-Doug Ford este cea a 
măreţelor realizari comise 
de la începutul mandatului: 
la fiecare conferinţă de 
presă unde apare Rob sau 
Doug Ford, ziariştilor li se 
citeşte lista de realizări. 
Ceea ce nu realizează 
primarul şi fratele său, este 
că realizările cu pricina 
nu ar fi fost posibile dacă 
consilierii municipali nu 
le-ar fi propus, dezbătut 
şi votat. Gurile critice, rele 
şi invidioase (cum altfel ar 
putea fi) spun că economiile 
trâmbiţate de primar sunt 
departe de cele reale. 
Referitor la multiplele 
acuze, mai mici, sau mai 
mari, îmi vine în cap o 
vorbă: fum fără foc, nu 
iese. Dar până la foc (vorba 
lui Gyuri Pascu) ne putem 
râde  la un reality show de 
mai mare dragul. 

Rob Ford 
Reality Show

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

LONDON

Ziua de 1 Iunie, ziua în care 
toţi copiii trebuie să se simtă 
bine, să primească şi cadouri, 
să se bucure împreună de 
această sărbătoare, nu a trecut 
neobservată de enoriaşii bise-
ricii şi comunitatea românească 
din London. 
Imediat după Sfânta Liturghie, 
toţi cei prezenţi au coborât în 
sala pentru activităţi culturale 
a bisericii unde au asistat la 
un frumos spectacol organizat 
de talentaţii copii. Cu inocenţa 
din priviri şi sufletele lor pure, 
copiii au copleşit întreaga 
audienţă cu un program artistic 
minunat. Au oferit recitaluri 
de poezii, cântecele copilăriei 
şi multă muzică populară. La 
finalul programului toţi copiii 
au primit cadouri, dulciuri, şi 
multe, multe aplauze. 

Comitetul Parohial

Ziua de 1 Iunie
Sărbătorită la Biserica “Sf.Cruce” din London

Duminică 2 Iunie 2013

În duminica de Fathers Day slujba 
se va ţine la fermă,începând cu ora 
10:30. La 2148 Book Rd. West, 
Ancaster. Vă aşteptăm cu Mititei, 
Cotlete, Piept de pui, Cârnaţi, 
Sarmale cu Mămăliguţă, Bere rece, 
Tombolă, Surprize!!!
Invitaţi speciali:

Rucsandra Şăulean - interpretă de 
muzică populară, uşoara şi de jazz, 
Constantin Banica -  traducătorul 
cărţii “A Concise History of 
Romanians” scrisă de Neagu 
Djuvara,
Viorel Neamţu - organizatorul 
turneului de fotbal KASSANDRA 

în beneficiul fetiţei Kassandra 
Rotariu.
Muzica românească de calitate 
asigurată de DJ CmS Global 
Entertainment.
Intrarea şi parcarea gratuite.

Toată lumea este binevenită!
www.inviereadomnului.ca

Imediat după Sfânta Liturghie 
Comitetul Parohial invită toată 
comunitatea românească să 
participe la un picnic organizat 
pe proprietatea bisericii situată 
la adresa 2150 Bleams Road, 
Kitchener.

INTRAREA GRATUITA
Muzica pe toate gusturile (DJ).
Mâncare delicioasă la 
barbeque (friptură de porc, 
mici, salate, prăjituri).
Băuturi răcoritoare, non-
alcoolice

PICNIC
Primul picnic pe anul 2013

al Bisericii Ortodoxe Romane “Sf. Ioan Botezătorul”
DUMINICĂ, 16 IUNIE 2013

PICNIC
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “ÎNVIEREA DOMNULUI” Hamilton, Ontario, Organizează 

FATHERS  DAY  PICNIC - DUMINICĂ 16 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

Fiecare clipă are valoarea ei, nu e o simplă 
şi rapidă trecere. Ce pune omul în simţire 
face fiinţa şi duce la o cunoaştere spirituală.
Setea transcedentală nu poate fi oprită 
sub orizonturi false (imoralitate, 
iresponsabilitate, dominarea individului, 
fragmentarea religioasă etc ).
 Transformările culturale, adevărate 
mutaţii istorice, nu devin suficiente pentru 
destinul general dacă nu se afirmă pe 
sensul evoluţiei. Indiferenţa cultivată faţă 
de sacralitate şi durerea fiinţei primesc 
între ele semnul egalităţii, suportându-se 
consecinţe favorabile pentru o infimă parte 
a umanităţii care controlează cauzele şi 
urmăreşte profitul material.
Ca popor, dacă nu ai valori culturale, 
ajungi să respiri din creaţia altora. 
Numeric, românii nu au multe personalităţi 
în diferitele domenii ale vieţii, dar, 
din fericire,  în fiecare, existăm prin 
reprezentanţi de vârf, ceea ce ne face să nu 
trăim în umbra marilor culturi europene, ci 
chiar să ocupăm o poziţie de invidiat.
Marele poet Mihai Eminescu a prins 
creştinismul şi începuturile sale în devenirea 
istorică universală. Poemul „Memento 
mori”, dincolo de haina poetică, este o 
adevărată istorie în versuri. Blestemul lui 
Decebal, în flăcările războiului, pe zidurile 
Sarmisegetusei, aminteşte de cuvintele lui 
Isus, când privea Cetatea Ierusalimului(mai 
întâi, generalul roman Titus dărâmă 
Templul, în anul 70, apoi, după răscoala  
lui Simon Bar Kochba, din 132 d. Hr., se 
distruge oraşul întreg): „...te vor face una 

cu pământul, pe tine şi pe copii tăi din 
mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe 
piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când 
ai fost cercetată.”(Luca 19:44) Cuvintele 
prevestitoare ale regelui sugerează ceea 
ce urmează după gloria Romei: „Vai 
vouă, romani puternici!Umbră, pulbere şi 
spuză / Din mărirea-vă s-alege!...” Peste 
vremi, spune poetul nostru : ”... Nordul se 
stârneşte din ruinele-i de gheaţă” şi goţii, 
care au trăit un timp alături de daco-geţi şi 
au antrenat o parte din ei, încât confuzia 
goţi-geţi nu e o pură întâmplare, vor cuceri 
Roma. Din încleştare, în „cetatea eternă” 
începe sfârşitul păgânismului, învinge noua 
credinţă: „Ei (goţii, n.n.) privesc Urbea 
eternă ce pe dealuri lin străluce,/ Suliţa 
pe loc s-opreşte, se preface-n d-aur cruce, 
/ Odin moare – Tibrul este a Credinţei lui 
sicriu.”
 Nu trebuie să uităm că, începând cu 
împăratul Constantin cel Mare până la 
moartea împăratului Focas, Imperiul 
Roman a fost ţinut în viaţă prin împăraţi de 
origine tracă.
Apoi, mai târziu, când „flamura verde” 
turcească ameninţa continentrul nostru, „la 
hotarele Europei, rămâne un popor mic,care 
se închină, dar nu se supune, o mână de 
oameni, care prin bărbăţie şi înţelepciune 
ştiu să păstreze sfinţenia pământului de sub  
picioarele lor”(M. Eminescu) şi să lupte 
până la moarte „pentru legea creştinească”.

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 POETUL MIHAI EMINESCU

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)

LONDON
Pelerinaj la Manastirea Inaltarea Domnului, Clinton Michigan, 

efectuat de un grup de enoriasi de la Biserica “Sf. Cruce” din London
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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

Segregated Fund este 
un tip de investment, 
care combină 
caracteristicile unui 
fond mutual (mutual 
fund) cu securitatea 
unei asigurări 
de viaţă. Este 

administrat de companiile de asigurări, 
oferind proprietarului anumite garanţii. 
Învestitorul este deţinătorul contractului 
unui “seg fund” care are o dată scadentă 
(de maturitate). Un astfel de fond poate 
exista într-un RRSP (cu toate avantajele 
sale) sau separat.
De ce ar putea sa vă intereseze? Ştiai că? 
Suma investită iniţial poate fi garantată la 
data scadentă sau în caz de deces.
Creşterea capitalului din investiţie poate fi 
blocată şi garantată.
Protecţie faţă de creditori.
Evitarea dezbaterii şi taxelor succesorale, 
suma fiind primită direct de beneficiarul 
numit în contract.
Posibilităţile de investiţii sunt similare cu 
ale fondurilor mutuale.
Diversificare în gestionarea riscului. 
Să încerc să explic puţin:
Garantarea la scadentă: înseamnă că, la 
momentul scadenţei contractului, dacă 
proprietarul hotărăşte să încaseze poliţa, 
i se garantează primirea valorii mai mari 
dintre: pâna la 100% din suma investita, 
sau valoarea fondului la acel moment.
Garantarea în caz de deces în perioada 
contractului: beneficiarul numit va primi 
valoarea mai mare dintre: suma investită 
iniţial şi valoarea fondului în momentul 
decesului. Această caracteristică poate fi 
benefică dacă decesul se produce când 

investiţiile sunt în scădere.
Protejarea creşterii capitalului din investiţie 
şi resetarea: aceasta e o diferenţă esenţială 
faţă de fondurile mutuale. Resetarea 
permite proprietarului să reţină, şi să 
blocheze câştigul provenit din investiţii, 
astfel încât chiar dacă piaţa finaciară 
scade, valoarea blocată rămâne garantată. 
Prin aceasta se începe un nou termen 
de contract, şi se extinde data scadentă. 
Numărul de setări este limitat pe parcursul 
unui an.
Deasemeni, fiind un produs de asigurări, 
ofera:
Protecţie faţă de creditori: dacă 
beneficiarul numit este un membru al 
familiei, investiţia poate fi protejată de 
creditori în caz de faliment. Aceasta este 
o caracteristică importantă pentru cei care 
au business-uri şi pentru cei ce lucrează pe 
cont propriu, şi ale căror proprietăţi sunt 
expuse creditorilor.
Evită dezbaterea şi taxele succesorale: 
dacă este numit un beneficiar, investiţia 
în “segregated funds” poate fi exceptată 
de procesul de succesiune şi taxe şi trece 
direct beneficiarului numit. 

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

SEGREGATED
FUNDS

519 240 1061

SMART Auto Parts
-  Audio DVD Monitor repair & install
-  Car Detailing (Washing, Cleaning, Vaccuming & Waxing)

10 % off
with every 

coupon

76 WOOLWICH St.N, Unit 2, Breslau, On, N0B 1M0

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement.
-Geamuri cu ramă de tip slider hung, double hung, awning.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
viorel@prolightwd.com

www.prolightwd.com

519 575 0379
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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

Vă invităm să participaţi la Picnicul 
organizat de Biserica noastră, Sâmbătă 
29 Iunie cu ocazia Sărbătorii Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel.
Picnicul va avea loc în curtea Bisericii 
Ortodoxe Sârbe “Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” din Oakville şi va începe cu Sfânta 
Liturghie la ora 9:00am.

Dintre atracţiile Picnicului menţionăm:
- Mâncare românească (mititei, friptură de 
pui la grătar, crenvuşti, salate, cartofi la 
tavă)
- Bar cu băuturi alcoolice şi răcoritoare 
(contra cost)
- Dulciuri

- Muzica şi surprize pentru copii
În plus, curtea bisericii sârbe este foarte 
largă, permiţând copiilor să alerge, să se 
joace nestingheriţi şi în siguranţă.

INTRAREA ESTE GRATUITĂ.
SE ACCEPTA DONAŢII PENTRU 

BISERICĂ.
Vă aşteptăm cu mult drag.

Parintele Eugen Revencu
Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii 

Mărturisitori din Transilvania”
Adresa bisericii:

1039 Dundas Street W
Oakville, ON

www.bisericaromanaoakville.org

PICNIC
Organizat de Biserica Română din Oakville

Sunteţi bineveniţi să sărbătorim împreună 
12 ani de la înfiinţare Luni, 17 Iunie 2013, 
între 7:00pm - 9:00pm la Monte Carlo 
Inns, 705 Applewood Crescent, Vaughan, 
ON L4K 5W8.
 RBNS faciliteaza comunicarea şi 
colaborarea dintre oamenii de afaceri 
româno-canadieni, promovează şi 
stimulează activitatea afacerilor din 
Comunitatea Românească. RBNS creează 
un mediu de integrare eficient şi interactiv 

prin dezvoltarea unei reţele de consultanţă 
şi referinţe.
La acest eveniment veţi întâlni oameni 
de afaceri româno-canadieni şi veţi avea 
ocazia să stabiliţi noi relaţii în cadrul 
comunităţii noastre.
Participarea este gratuită şi se bazează 
pe înregistrare. Pentru mai multe detalii 
vizitaţi pagina noastră:

                www.rbn-society.com

Romanian Business Networking Society
Vă invită să participaţi la evenimentul de networking

“CONEXIUNI DE AFACERI”  
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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
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Sâmbătă, 25 mai 2013, Şcoala 
Românească - St. Louis Centres, 
a organizat un picnic în Waterloo 
Park (Waterloo, On) cu ocazia Zilei 
Internaţionale a Copilului. Elevii 
şcolii, alături de părinţi, bunici, cadre 
didactice (Profesor coordonator 
Stela Mureşan, Bianca Man -  
International Languages Instructor 
şi Luminiţa Ardelean - International 
Languages Instructor - suplinitor), 
prieteni şi invitaţi au sărbătorit 
Ziua Copilului prin cântec, joc, 
concursuri, tombolă şi multă bună 
dispoziţie. Aceasta a fost totodată 
o excelentă ocazie pentru membrii 
comunităţii româneşti din zonă să 
strângă legăturile, să socializeze 
sau să redescopere  frumuseţea 
limbii române vorbite, promovându-
se astfel tradiţiile şi obiceiurile 
românilor de pretutindeni. Mulţumim 
pe această cale Comitetului de 
Părinţi (preşedinte: Dana Ogradă-
Bratu, secretar: Doru Cremenescu, 
membri: Delia Bratu, Corina Tiriba, 
Maria Pătroi) pentru implicarea şi 
organizarea acestei întâlniri, dar şi 
pentru surprizele zilei spre bucuria 
copiilor şi încântarea tuturor celor 
prezenţi. Mulţumim deasemenea 
lui Nelu Drăguşin de la Rom Car 
Automotive pentru sponsorizarea 
făcută.  LA MULŢI ANI, dragi copii!

Profesor coordonator,
Stela Mureşan

stlouisscoalaromaneasca@hotmail.
com

PICNICUL Şcolii Româneşti - St. Louis Centres - Kitchener
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TORONTO

KITCHENER

La Şcoala Publică de Limba Română Forest 
Heights s-au desfăşurat activităţi în aer liber 
de Ziua Internaţională a Copilului. Copii de 
diferite naţionalităţi (din cadrul programului 
de limbi internaţionale) au luat parte la 
jocuri distractive organizate de voluntari 
mai mari, s-au distrat şi au împărtăşit idei şi 
interese comune cu alţi copii de vârsta lor. 
A fost o ocazie minunată de a sărbători Ziua 

Internaţionala a Copilului într-un mediu 
intercultural. De asemenea, copii au primit 
cadouri şi dulciuri sponsorizate de inimoasa 
d-na Teresa Onsen căreia îi mulţumim 
pentru generozitatea şi dragostea pentru 
copii.

Colectivul Şcolii Publice de Limba 
Română “Forest Hights”

1 iunie la Şcoala Publică de Limba Română
“Forest Heights” - Kitchener

Sala Kobayashi a Japanese Canadian 
Cultural Centre  a găzduit încă odată un 
spectacol de teatru de o mare valoare 
artistică, sâmbătă, 25 mai 2013.  Pentru 
sutele de spectatori ai reprezentaţiei cu 
piesa “Meşteşugul Vieţii”, montarea de 
succes a Teatrului Bulandra, a constituit 
întâlnirea magică, de neuitat, cu trei mari 
actori ai teatrului românesc: Dana Dogaru, 
Razvan Vasilescu şi Dan Astilean. 
Realizat de către Asociaţia Rocade, 
cu susţinerea importantă a Institutului 
Cultural Român din Bucureşti, turneul 
spectacolului a permis sutelor de iubitori 
de teatru din Montreal şi Toronto, o nouă 
întâlnire cu spectacolul teatral de cea 
mai bună calitate. Cu un deosebit simţ al 
umorului şi cu o capacitate destul de rară 
de a construi din inflexiunile vocii imagini, 
actriţa Dana Dogaru a creat în spectacol 
unul dintre cele mai complexe personaje 
feminine pe care le-a găzduit în ultimii 
ani scena românească. Momentul cel 
mai important al spectacolului, o oglindă 
a jocului dragostei şi-al urii, a ratării şi-
al împlinirii, a seducţiei şi-a pierderii 
puterii de seducţie, este cel al tangoului. 
Acest dans închide ca într-o capsulă a 
timpului zădărnicia anilor care au trecut, 
feminitatea dar şi bărbăţia pierdute, 
neputinţa de a mai iubi. La sfârşitul 
reprezentaţiei, emoţiile şi certitudinea 
că au asistat la o seară unică, au stârnit 

aplauze puternice şi binemeritatul: 
“Bravo!”. “Impresionant!”; “M-am 
simţit ca în România, când mergeam la 
teatru... o seară de neuitat!”; “Actorii au 
fost uimitori, mari talente... sunt mândru 
că sunt român!” au fost cuvintele rostite 
de câţiva din cei prezenţi. Cu acest ultim 
spectacol se încheie Stagiunea Teatrului 
Românesc în Canada 2012-2013, 
organizată de Asociaţia ROCADE (www.
associationrocade.ca), cea care încearcă 
de patru ani să aducă pe pământ canadian, 
în faţa minunatei comunităţi româneşti, 
cele mai bune spectacole de teatru şi cei 
mai importanţi artişti ai momentului din 
România. Pe această cale organizatorii 
mulţumesc publicului prezent la sala de 
spectacol pentru omagierea şi cinstirea 
marilor artişti ai României, şi anunţă 
spectacolul de comedie “Caviar, Vodka 
si Bye-Bye” (duminică, 15 septembrie) 
avându-i în distribuţie pe Tamara 
Buciuceanu, Stela Popescu, Alexandru 
Arşinel, Eugen Cristea, care deschide 
noua Stagiune a Teatrului Românesc în 
Canada şi spectacolul interactiv pentru 
copii “Hai să ne jucăm” (duminică, 
15 septembrie - in prima parte a zilei), 
al îndrăgiţilor actori Eugen Cristea şi 
Cristina Deleanu. Numai în luna iunie 
ambele spectacole beneficiază de o 
reducere de 5$ / bilet.

Asociaţia ROCADE

Piesa de teatru Meşteşugul Vieţii
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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

CULTURAL

Recenzie de carte

NELOGODITELE
TĂCERI

de Dumitru Ichim

Sensibilitatea
culturală românească 
din Canada s-a 
îmbogăţit cu o nouă 
carte. O carte de 
poezie:  creaţii mai 
vechi şi mai noi, după 
cum traducătorul în 
albaneză a simţit şi 
a înţeles poetul din 
Kitchener. Traducerea 
în albaneză s-a realizat 
de către Baki Ymeri. 
Calitatea traducerii 
este pe măsura 
efortului de a exprima 
originalul. Cartea 
a apărut la Editura 
ROZAFA, Prishtinë, 
în acest an, cu o 
prefaţă semnată de 
Dumitru Velea şi în colaborare cu Uniunea 
Culturală a Albanezilor din România.
Antologia are un titlu interesant şi acoperă 
în bună parte aspecte ale creaţiei poetului-
preot: NELOGODITELE TĂCERI / 
HESHTJET E PAFEJUARA.
Prefaţa, plină de miez, densă şi riguroasă, 
deschide perspective estetice în înţelegerea 
unei poezii de factură modernă în esenţă 
religioasă şi se concentrează în formularea 
„Dumitru Ichim, sau despre reamintirea 
graiului uitat” sugerată de versurile 
poemului Timp alb: „Lumina nu-i lumină, 
/ ci doar un grai uitat, / încetul cu încetul / 
chemând întru a fi.”Şi  nu întâmplător se 
apelează în prefaţă la un citat din Dumitru 
Stăniloae. Marele teolog român i-a fost 
poetului profesor şi duhovnic,  în sensul 
clasic al cuvântului.
Poetul Dumitru Ichim, înainte de toate, e om 
înzestrat cu harul creaţiei. Ne recunoaştem 
menirea în afirmaţia: „Fiecare om e creat 
spre viaţa de veci, pentru că fiecare este 
unic în modul lui de a înţelege existenţa, 
de a o trăi şi de a se comunica prin iubire 
cu Dumnezeu cel veşnic şi semenilor săi, 
ca şi de a primi comunicarea vieţii de la ei 
(D. Stăniloae, Realitatea tainică a Bisericii, 
în Ortodoxia 3, 1984, p. 417). Poetul îşi 
deschide sinele spre lume cu mişcarea 
albă a cuvântului pentru comunicarea prin 

iubire creştină. Astfel 
comunicarea poetică 
câştigă în profunzime 
şi se încarcă de 
sensuri.
Inversiunea din titlu 
atrage de la început 
atenţia cititorului. 
Adjectivul logodit are 
înţelesul de „legat cu 
cineva prin logodnă”, 
cum precizează orice 
dicţionar românesc. 
Se foloseşte un derivat 
cu prefix de negare. 
Un prefix de negare 
pune în evidenţă 
opoziţia negativ/
pozitiv şi realizează, 
în plan semantic, 
antonimia. „În lirica 

modernă, s-a lărgit câmpul de întrebuinţare 
a acestui afix, care îşi consolidează, astfel, 
statutul semantic prin cel stilistic” spune  
cercetătoarea Florina-Maria Băcilă într-
un studiu despre  „Substantivul nehotar 
în lirica lui Traian Dorz”. „Nelogoditele 
tăceri” se leagă de  structura poetică „grai 
uitat” al luminii divine pe care trebuie să-l 
descoperim. Jertfa izbăvitoare, dătătoare 
de lumină, de lumină harică e calea fiinţei 
de întoarcere la natura originii noastre, 
care este suflarea lui Dumnezeu. Duhul 
cel netrupesc din om, în reflectarea luminii 
nemuritoare, vine din „raţiuni divine”. 
În starea poetului, creaţia se întoarce la 
temeiul începutului: cântare de laudă. 
La altarul creaţiei, poetul Dumitru Ichim 
oficiază slujba cuvântului românesc. O 
face cu sensibilitate şi artă de bijutier.
În prefaţa cărţii, criticul Dumitru Velea vede 
în poetul din Kitchener un semănător. El 
împrăştie în lutul care suntem „Sămânţa de 
preţ care trebuie să încolţească din moarte, 
să crească prin moarte şi să înflorească prin 
moarte. Ca rodul să-i ajungă în cer. Precum 
Iisus.” Din acest motiv şi din recunoştinţă 
faţă de limba noastră, e bine să avem în 
casele  noastre cărţi de suflet.

                  Constantin Teodorescu, Kitchener
                                      raspasusor@yahoo.com

Noii şoferi vor face parte din echipele pe care le avem 
în prezent, unde se vorbeşte româna, maghiara, sîrba şi 
engleza. Job permanent, bine plătit, brokeri excelenţi şi 
camioane noi. Sunaţi pentru a începe lucrul imediat la 
1-214-770-3666 (sediul companiei este în Kitchener, On).

“AZ Drivers needed. Solo to Texas and teams to California” 
partners needed for current romanian, hungarian and serbian 
speaking drivers. Lots of work, good pay, good broker with new to 
newer equipment. Call and start ASAP. Call  214 770 3666.

ANGAJĂM ŞOFERI AZ “SOLO” 
PENTRU TEXAS ŞI “TEAMS” 

PENTRU CALIFORNIA

HRAM
Hramul Bisericii Ortodoxe Romane

“Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener
Sâmbătă 29 IUNIE 2013

 Parohia Ortodoxă “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” organizează sărbătorirea hramului
 pe data de 29 iunie 2013, avându-l ca invitat pe Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Nicolae.
 Programul va fi următorul:
 -Vineri, 28 iunie 2013, ora 6:00 p.m. - Taina Sfântului Maslu;
 - Sâmbătă, 29 iunie 2013, ora 9:00 a.m. - Utrenia urmată de Sfânta Liturghie Arhierească;
                                          ora 1:00 p.m. - Agapa frăţească de hram.
                                                       Vă aşteptăm cu drag!

FESTIVAL MULTICULTURAL
Sâmbătă 22 iunie între orele 12-9pm şi 
duminică 23 iunie între orele 12-8pm 
în victoria Park din Kitchener va avea 
loc Festivalul Multicultural. Pe scena 
festivalului, peste 25 de artişti şi grupuri de 
dans din diferite comunităţi din Kitchener şi 
împrejurimi vor susţine programul artistic. 
Preparatele culinare tradiţionale pregătite 
în timpul festivalului vor fi ca întotdeauna 
atracţia generală pentru cei prezenţi, iar 
peste 40 de vânzători de  produse artizanale 

vor fi prezenţi ca în fiecare an cu diferite 
accesorii de îmbrăcăminte confecţionate 
manual sau industrial.
Indienii nativi îşi vor sărbători National 
Aboriginal Day în cele doua zile de 
Festival Multicultural între orele 12-7pm 
în aceiaşi locaţie ca în fiecare an, pe mica 
insulă din Victoria Park, prin dans specific, 
sunet de tobe, jocuri pentru copii, mâncare 
tradiţională şi produse de artizanat 
confecţionate în stilul specific.



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Există pericolul de a avea 
probleme cu ficatul, intestinele sau 
pancreasul. Dragoste: Posibil ca unele 
probleme din trecut să se menţină şi acum,
dar în loc să treci în revistă doar ceea ce 
nu ai, n-ar fi mai bine să te bucuri cu ceea 
ce ţi se oferă? Financiar: Ai toate şansele să 
încasezi sume mari de bani.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu îţi dă motive de 
îngrijorare. Dragoste: Discutaţi despre 
angajamente asumate şi onorate, iar dacă 
vreunul din voi nu ia nota bună, se poate 
trece la unele măsuri de sancţionare. 
Financiar: O tranzacţie poate să cadă sau să
întârzie şi nu te poţi baza pe banii care 
depind de alţii.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii, toane, 
scăderi de vitalitate, episoade de iritabilitate, 
insomnie sau pesimism. Dragoste: Nu 
simţi neapărat nevoia de aţi petrece timpul 
alături de pereche, ci mai degrabă alături de 
prieteni sau chiar în solitudine. Financiar: 
Ai atât cât să te descurci bine, fără lipsuri 
sau economii.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu cafelele, 
condimentele şi alte excitante. Dragoste: 
Dacă trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te 
de situaţiile compromiţătoare. Financiar: 
Dacă partenerul pune banii la un loc cu 
tine, atunci vă veţi descurca fără probleme 
amândoi, pentru că tu, singur, nu eşti chiar
în cea mai bună formă financiară.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să amplifici
tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea 
afecţiunii cât şi pe cea a nemulţumirilor. 
Financiar: Banii au rolul de a aduce un plus 
de bucurie în viaţa ta, pentru că îţi cumperi 
ceva mult dorit!
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu e o perioadă cu noroc în 
privinţa sănătăţii, de aceea trebuie să stai 
departe de orice factor de risc. Dragoste: 
Asosit vremea unei decizii importante în 
plan sentimental, prin care vrei să dai alt 
sens relaţiei în care eşti implicat. Financiar: 
Banii sunt suficienţi.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de neatenţie poate 
avea urmări neplăcute asupra stării tale de 
sănătate, ca atare nu te juca! Dragoste: Viaţa 
de cuplu se desfăşoară pe un teren paşnic, 
echilibrat, în care poţi spune cu mâna pe 
inimă că totul e bine. Financiar: Banii sunt 
pe un nivel suficient de calm încât să nu te 
laşi copleşit de griji.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Deşi nu apare nimic care să 
atenteze la sănătatea ta, un singur aspect 
rămâne totuşi sensibil: contactul cu lumea.
Dragoste: Posibil să fii atras şi de altcineva 
şi încerci marea cu degetul. Financiar: Lasă 
orice capriciu personal pentru altă dată, 
când poate vei sta mai bine cu banii.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Te cam joci cu sănătatea, fără 
să acorzi atenţie lucrurilor importante. 
Dragoste: De la o primă întâlnire cu cineva 
care te atrage, tu deja visezi până departe, 
dar nu cumva te laşi iar furat de iluzii? 
Financiar: Banii au o tentă oficială, de parcă 
a sosit vremea să semnezi un contract cu 
efecte pe termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nesiguranţa de pe anumite 
planuri ale vieţii are urmări asupra sănătăţii 
tale, mai ales cea psihică. Dragoste: Relaţia 
cu partenerul de viaţă se va derula mult mai
bine. Financiar: Situaţia se prezintă destul 
de îngrijorător. Facturile se tot acumulează
iar veniturile scad.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: În această perioadă, eşti predispus 
la probleme cu ficatul sau cu coapsele, dar 
nu va fi nimic important. Dragoste: E cam 
rece în viaţa ta sentimentală, te simţi singur 
şi abătut, pentru că ceva lipseşte pentru a 
fi cât de cât mulţumit. Financiar: Banii nu 
sunt punctul forte acum, scoate cu mari 
reţineri banii din cont.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: Noul 
intră în viaţa ta sentimentală printr-o decizie
de schimbare a atmosferei din cuplul deja 
existent sau de a începe o relaţie nouă, în 
cazul în care erai singur.
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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.

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

LONDON

Guvernul provinciei Ontario a iniţiat un 
program nou, menit să vină în sprijinul 
celor ce doresc să-şi modifice locuinţa 
deoarece se confruntă cu anumite 
dizabilităţi locomotorii şi caută să o 
adapteze pentru un comfort mai sporit.
Pensionarii pot beneficia de “The Healthy 
Homes Renovation Tax Credit”, un 
program permanent, de rambursare a 
unui procent din cheltuielile efectuate 
cu  modificarea locuinţei.  Pentru a se 
califica, persoana trebuie să aibă cel puţin 
65 de ani. Suma renovaţiilor trebuie să 
nu depăşească $10,000 iar procentul 
rambursării va fi de 15%.
Iată câteva exemple de modificări în 
locuinţă care se califică pentru  rambursare: 
lărgirea uşilor, bare de sprijin în baie şi 
pe hol, lumini activate automat, broaşte 

de uşi care sunt uşor de operat, rampa de 
acces pentru cărucior cu rotile, coborârea 
tejghelelor de bucătărie pentru acces uşor 
din căruciorul cu rotile.
Pentru a obţine rambursarea de 15%, la 
întocmirea taxelor pe venit va trebui să 
adăugaţi ce cheltuieli aţi efectuat şi să 
păstraţi chitanţele. 
Lista de modificări ce se califică pentru 
rambursare şi alte detalii despre acest 
program puteţi găsi la  pagina web www.
ontario/ca/healthyhomes sau la telefon 
1-866-668-8297.  

Mara Mohaupt
agent imobiliar la Royal LePage Triland 

din London, Ontario
(www.royallepagetriland.com),

519-672-9880
harryandmara@yahoo.ca

PROGRAM DE 
RAMBURSARE PENTRU 

RENOVAŢII



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, 
Luminiţa Mironescu 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.

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:

A sosit şi timpul pentru deschiderea sezonului la 
Bass care va avea loc pe data de 22 iunie în Ontario. 
Acest peşte este răpitor ca şi ştiuca şi se poate prinde 
la peştişori vi, râme, lipitori, diferite insecte dar şi 
la broaşte câteodată. Sunt două feluri de BASS care 
poate fi prins, unul se numeşte “smallmouth bass” 
şi al doilea este “largemouth”.  Smallmouth BASS 
trăieşte mai mult în apă cu multe pietre şi stîncă, iar 
Largemouth se găseşte în locuri cu multă vegetaţie în 
apa sau pomi căzuţi în apă.  Limita la bass este de 6 
peşti de persoana cu permis de Sportfishing license, şi 
2 peşti cu permis de Conservation license.  Puteţi găsi 
acest peşte pretutindeni, mai ales unde sunt locuri cu 
pietre sau diferite locuri pentru a se ascunde.  Cel mai 
bun timp de a prinde BASS este dimineaţa când răsare 
soarele şi seara când apune, deoarece sunt o categorie 
de peşti mai sensibili la lumină.  Locuri de pescuit 
din zona Grand River Conservation Areas unde aveţi 
acces la bass sunt Belwood lake, Wildwood Lake, 
Shase’s Mill Reservoir, Conestoga Lake în centrul 
şi sudvestul provinciei Ontario.  Alte locuri renumite 
sunt în oraşele Goderich şi Southampton pe râuri, 
Grand river care curge din Wildwood Lake, în oraşul 
Fergus, şi se scurge în lacul Erie.  Vă doresc tuturor 
pescarilor atât profesionişti cât şi începători să aveţi 
cu toţii mult succes la deschidere şi să vă bucuraţi de 
timpul petrecut împreună în aer liber alături de cei 
dragi.

“Deschiderea Sezonului la BASS”deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

DIVERTISMENT

Una din cele mai cunoscute expresii la 
români este „a freca menta”, cu înţelesul de 
„lene, comoditate, muncă în dorul lelii…”. 
Aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori 
în viaţă, expresia de care discutăm conţine 
o parte adevăr iar restul descrierea unui 
obicei balcanic de a fenta munca, într-
un limbaj colorat, cu pierderea în timp a 
înţelesului original al expresiei în sine. De 
fapt, încă din Grecia Antică, exista obiceiul 
ca masa pe care se servea mâncarea să fie 
frecată cu frunze de mentă pentru a-i da un 
miros plăcut şi, probabil, pentru a respecta 
niscaiva ritualuri precreştine. Răspândirea 
grecilor în Balcani, mai ales în perioada 
secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, au dus 
acest obicei şi în alte regiuni, inclusiv în 
Bucureşti şi chiar în Tulcea, unde au existat 
în permanenţă comunităţi puternice ale 
acestei etnii. Familiile înstărite de români, 
în permanenţă amatoare de rafinamente şi 
etichete de comportament în societate, au 
adoptat cu iuţeală acest obicei de a freca 
masa cu frunze de mentă, care să dea 
un miros plăcut încăperii şi senzaţia de 
răcoare pe timpul caniculei verii. Din acest 
moment, începe modificarea înţelesului 

expresiei prin faptul că mulţi slujitori de 
casă preferau frecatul meselor cu mentă, 
ore în şir, în locul muncilor grele precum 
tăiatul lemnelor, căratul apei etc. De aici 
şi nemulţumirea stăpânilor gospodăriilor 
vis-a-vis de slujitorii care se fofilau de 
la muncile adevărate, preferând să frece 
mesele cu mentă cât era ziulica de mare. De 
aici şi până la transformarea unei activităţi 
domestice oneste într-una depreciativă, 
distanţa a fost extrem de mică. Cu 
trecerea timpului, lumea bună tulceană şi 
bucureşteană au renunţat la mesele frecate 
cu mentă în favoarea feţelor de masă din 
material textil, mult mai elegante, copiind 
astfel moda occidentală. Exprimarea «a 
freca menta» a persistat însă sub forma ei 
colorată, specific balcanică, cu înţelesul de 
a trage chiulul de la muncă, dar o dată cu 
scurgerea anilor, prea puţini mai aducându-
şi aminte sau ştiind adevăratul sens al 
acestor cuvinte. Grecii mai aveau obiceiul 
ca după o orgie care dura o noapte întreagă, 
a doua zi să poarte o coroniţă făcută din 
frunze şi flori de mentă, pentru a-şi alunga 
mahmureala şi a-şi trezi mintea. 

Frecatul mentei
prin anii 1870
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vă oferă spaţiu GRATUIT 
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ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 
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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.

TORONTO

Duminică 19 mai Credincioşii 
parohiei Greco-catolice din 
Toronto, prezenţi în număr mare 
au venit pentru a se bucura de 
un moment solemn şi dătător 
de speranţă care s-a petrecut în 
aceasta zi de sărbătoare: un număr 
de 14 copii, după ce cu o zi înainte 
s-au spovedit pentru prima data, 
au primit în mod solemn Sfânta 
Împărtăşanie, Trupul şi Sângele lui 
Isus Hristos.
Cei 14 copii au fost pregătiţi pe 
parcursul mai multor luni, la 
început de către părintele Emil 
Jude, apoi aceştia au fost îndrumaţi 
de către doamna profesoară Maier 
Ioana. Pe parcursul perioadei de 
pregătire copiii au avut prilejul de 
a învăţa elementele introductive 
ale Catehismului Bisericii 
Catolice, pregătirea desfăşurându-
se în condiţii optime, copiii având 
parte de lecţii interactive, în care 
prezentările Powerpoint au fost 
un ajutor de nădejde în procesul 
de învăţare (deosebit de utile 
dovedindu-se materialele puse 
la dispoziţie prin intermediul 
website-ului www.cateheza.ro 
de către domnul Radu Capan). 
De asemenea pregătirea pentru 
Taina Mărturisirii şi a Euharistiei 
a fost un bun prilej pentru copii 
de a conversa în limba română, ea 
fiind limba vorbită doar în cadru 
familial.
În ziua pregătită pentru solemnitate, 
tinerii învăţăcei au venit la Sfânta 
Liturghie, îmbrăcaţi în haine de 
sărbătoare, pregătiţi pentru a-L 
primi pe Isus în sufletul lor curat. 

În cadrul predicii de la Sfânta 
Liturghie părintele Emil Jude 
le-a amintit celor prezenţi despre 
lumina Spiritului Sfânt, cea care ar 
trebui să-i cuprindă şi pe creştinii 
din ziua de astăzi atunci când aud 
Cuvântul lui Dumnezeu. Părintele 
le-a vorbit credincioşilor despre  
icoana în care era redata Cina cea 
de Taină şi în care toţi apostolii 
aveau aura sfinţeniei, chiar şi Iuda, 
doar că el a fugit de sub aceasta, 
astfel li s-a reamintit credincioşilor 
prezenţi că fiecare dintre noi este 
chemat la sfinţenie, dar modul în 
care noi ne trăim sfinţenia este 
alegerea fiecăruia. La încheierea 
predicii, micuţii aşezaţi în prima 
bancă au răspuns întrebărilor din 
Catehismul Bisericii, arătând că 
informaţia acumulată pe parcursul 
săptămânilor de formare a fost 
asimilată cu succes de către ei.
La încheierea Sfintei Liturghii, 
copilaşilor le-a fost oferit din 
partea parohiei o diplomă şi un 
cadou simbolic format dintr-un 
Rozar şi o carte cu pasaje din 
Sfânta Scriptură pentru copii, 
aceste cadouri dorindu-se a fi şi 
ele deschizătoare de drumuri spre 
calea sfinţeniei.
După încheierea sărbătorii in 
Biserică credincioşii parohiei au 
sărbătorit împreună cu copiii la 
o masă pregătită din bunăvoinţa 
părinţilor în sala parohiei, pusă ca 
întotdeauna la dispoziţie de către 
parohia romano-catolică Our Lady 
of Perpetual Help, gazda parohiei 
greco-catolice române din Toronto.

Zi de Sărbătoare în Parohia Greco-catolică din Toronto
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Luni 8 iulie ora 6:30 PM
Rugăciunea de deschidere - Pr.dr.  
Dumitru Ichim şi Cuvântul de 
bun venit al Preşedintelui ACR - 
Dumitru Răchitan

1. Profesor Mircea Platon 
(Toronto), scriitor, ziarist: 
“Argumente pentru o noua 
direcţie culturală”
2. Sandu Sindile (Kitchener): 
“Tinereţea octogenarului 
Nichita Stănescu”
3. Maria Tonu (Toronto), 
moderator cenaclul “Grigore 
Vieru”: “Fiintialul romanesc în 
opera lui Grigore Vieru”
4. Iulian Ichim (Kitchener): 
“Paralelism spiritual - Irlanda şi 
o paranteză basarabeană”
5. Pr. Dr. Dumitru Ichim 
(Kitchener): ”Muntele cu nume 
de sfânt - 20 de ani de la moartea 
nemuritorului Stăniloaie”

Marţi 9 iulie ora 6:30 PM
1. Muguras Maria Petrescu 
(Bucureşti), scriitor şi ziarist: 
Verbul “a fi” la români începe cu 
poezia.
2. Profesor Constantin 
Teodorescu (Kitchener): ”Preot 
profesor Dumitru Stăniloaie şi 
spiritualitatea românească”
3. Sebastian Doreanu, (Colorado), 
scriitor: “O republică a ideilor - 
Asociaţia culturală Criterion”
4. Raul Dudnic, realizator emisiune 
Tv. “Noi Românii” (Canada):  
Reportaj – Primii Români în 
Alberta: Boian, satul care a 
traversat oceanul.

Miercuri 10 iulie 
- dimineata excursie la cascada 
Niagara
Seara ora 6:30 PM
1.Ala Mindicanu (Montreal), 
scriitor: “Diaspora basarabeană 
şi spiritul naţional românesc în 
condiţiile de autodeportare”
2.Mircea Stefan Bartan (Cleveland, 
Ohio), scriitor, poet: “Aspecte 
inedite din viaţa şi opera lui 
Octavian Goga”
3.Marius Finca (Montreal), 
scriitor: “Cine sunt stramosii 
nostri?”
4.Ion Anton Datcu (Montreal), 
scriitor, memorialist: “Martiri 
în infernul concentraţionar - 
drama  ofiţerilor români”

Joi 11 iulie 
- dimineaţa, excursie la Piaţa St. 
Jakobs şi Kitchener

Seara ora ora 6:30 PM
1.Gheorghe Cojocaru (Chişinău): 
”Independenţa Republicii 
Moldova, mit sau realitate?”
2.Valeriu Matei (Chişinău), 
scriitor: ”Institutul Cultural 
Român şi relaţiile cu românii de 
pretutindeni”.
3.Iacob Cazacu (Chişinău), scriitor, 
poet: “Mişcarea de rezistenţă 
în Republica Moldova faţă de 
regimul sovietic”
4.Alexandru Mursa (Toronto), 
inginer: ”Noţiunea de a fi liber”

Vineri 12 iulie
- dimineaţa, masa rotundă a 
ziariştilor

Seara ora ora 6:30 PM
1.Profesor doctor Nicholas 
Andronesco (Connecticut): 
“Cibernetica şi fizica în 
manuscrisele eminesciene”
2.Grigore Culianu (New York 
Magazin), ziarist: “Tranziţia, o 
poveste fără sfârşit”
3.Doctor Cristian Rachitan – NEW 
YORK: ”Cum relaţia dintre 
manifestarea noastră materială 
şi existenţa noastră   spirituală 
afectează calitatea sănătăţii şi 
calitatea vieţii”.
•Ce este viaţa şi care sunt entităţile 
care constituie spaţiul vieţii
•Cauza bolilor
•Prevenirea şi eliminarea bolilor 

Sâmbătă 13 iulie:
•9:00am-11:00am Consultaţii 
oferite de Dr. Cristian Răchitan 
în beneficiul Câmpului Românesc 
(Spaţiu limitat, numai cu 
programare - tel. 905-265-9884).
•Banchetul de rămas bun: ora 1:00 
pm, $25.00 intrare adult, $10.00 
copii peste 7 ani 
•Program Cultural Artistic realizat 
de cenaclul Nicăpetre de pe lângă 
revista Observatorul
•Invitat special din New York; 
binecunoscuta cântăreaţă LIA 
LUNGU
•Pe perioada desfăşurării 
Săptămânii Culturale puteţi 
admira expoziţia  pictorului Doru 
Cioată din Toronto
•În timpul săptămânii vor avea loc 
slujbe la Capela Adormirea Maicii 
Domnului

Programul afişat nu este definitiv. 
Vă rugăm să vizitaţi frecvent 
website-ul nostru la www.
campulromanesc.ca  pentru 
actualizările făcute la program. 

SĂPTĂMÂNA 
INTERNAŢIONALĂ

DE CULTURĂ
de la Câmpul Românesc

8-13 Iulie 2013

LONDON

Profesorul Horia Hangan din cadrul Facultăţii 
de Inginerie împreună cu colaboratorul său 
Adrian Costache (Sr.Systems Specialist) au avut 
amabilitatea să ofere membrilor comunităţii 
româneşti din London un tur al Laboratorului 
Energiei Vântului, WindEEE (Wind Engineering, 
Energy and Environment).  
Am aflat despre cercetările care se fac în tunele 
aerodinamice care simuleaza viteza vântului de 
mare intensitate, pentru a testa cât de stabile sunt 
unele structuri cum ar fi clădiri foarte înalte, poduri, 
baraje, turbine eoliene, când acestea sunt  supuse 

acţiunii furtunilor sau tornadelor. În America de 
Nord,  60% din pagubele produse structurilor la 
clădirile înalte sunt cauzate de aceste perturbări 
atmosferice.  Grupul nostru a fost compus din 
copii de diferite vârste şi părinţii acestora, care au 
făcut cunoştinţă cu o ramură a ingineriei mai puţin 
cunoscută publicului. 
După cum vedeţi din pozele de mai jos, am testat 
şi noi puterea vânturilor de mare intensitate asupra 
noastră, dar în cazul nostru rezultatul a fost o 
distracţie în toată regula.

Mara Mohaupt, London

În vizită la
Departamentul de Inginerie, 

Western University of Ontario
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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

xa
nd

ra
 S

ev
as

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

PILDA CU FIUL OCHILOR

In ultima noapte
n-a mai rămas nimic de risipit
şi la scroafe
când o făceam pe calfa,
amintele
Ţi-a unduit cuvintele,
şi nu-nţelegeam: ce ai  vrut
să spui de braţele Tale
că sunt şi omega şi alfa?

Tată,
numai culoarea noastră
a ochilor
a rămas neschimbată, 
ne stă mărturie
şi cerul şi marea
albastră.

Nu Te-am pierdut niciodată
printre nemernici şi răi.
Tată,
primeneşte-mi venirea,
că astăzi Ţi-am adus  
pe însuşi fiul ochilor Tăi!

Angajăm BUCĂTĂREASĂ 
Pentru un Daycare. Postul este pentru perioada Mai-
Septembrie. Informaţii la telefon 519-575-1124Doctorul 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

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.

Kitchener 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

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com



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 
ŞI INSTALĂM 
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-6pm
Sat: 8am-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


