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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

27 şi 28 Iulie 

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

* Sâmbătă 29 iunie - Sf.Ap.Petru şi Pavel * Marţi 2 iulie - Sf.Voievod Ştefan cel Mare * Duminică 7 iulie - Duminica Sfinţilor Români; Chemarea Primilor Apostoli *

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.137
27 Iunie 2013

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

HRAMUL BISERICII
“Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa:

- 5 iulie 2013 (vineri), orele 19:00  Sfântul Maslu
- 7 iulie 2013 (duminică), orele 9:30,  Sfânta Liturghie 
     oficiată de Preasfinţitul  Ioan Casian de Vicina

Ansamblul de Dansuri ARTA
pag.9

FANFARA 
CIOCÂRLIA

din localitatea 10 
Prăjini din România, 
va concerta în Toronto, 
în 5 iulie 2013 la “The 
Opera House” 735 
Queen St.E., la ora 
8pm.
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KITCHENER

Picnicul de sfârşit de an
la Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener

LONDON
Evenimentele organizate de biserica “Sfânta 

Cruce” din London pentru anul 2013

PICNIC
                2798 Dingman Dr. - 18 August 2013
PICNIC
                2798 Dingman Dr. - 15 Septembrie 2013
BALUL TOAMNEI
                13168 Ilderton Rd., Ilderton - 2 Noiembrie 2013

15 iunie - ultima zi la Şcoala de Română 
şi în acelaşi timp şi începerea vacanţei de 
vară. A fost o zi frumoasă pentru copiii 
noştri, au primit diplome şi premii, s-au 
făcut poze iar apoi a urmat Picnicul cu 
mult soare, pizza, sucuri, dulciuri şi alte 
bunătăţi culinare aduse de părinţi. Copiii 
s-au jucat, au colorat cu creta şi au făcut 
baloane.
Mulţumim tuturor părinţilor care şi-au 
adus copiii şi au participat la succesul 
acestui frumos şi însorit eveniment.
Vă aşteptăm la toamnă în număr cât mai 
mare.
Vă dorim o vacanţă de vară plăcută!

Colectivul Şcolii Publice
de Limba Romănă din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Îmi retrag cuvintele. 
Aşa m-am gândit să 
încep comentariul 
referitor la integritatea 
politicianului canadian, 
sau ce a mai rămas din 
ea. Noi românii, avem 
din păcate avantajul 
comparaţiei cu cele ce 
se întâmplă dincolo 
de ocean, în România. 
Unul dintre motivele 
pentru care am lăsat 
totul şi toate baltă acolo, 
a fost şi jalnica prestaţie 
a politicienilor. De-a 
lungul anilor am fost 
întrebat de către diverşi 
localnici despre starea 
politicii şi obiceiurile 
politicienilor români. Cu 
o doză de jenă le spuneam 
ceea ce ştiam din presă 
despre năzbâtiile 
respectivilor. De puţină 
vreme, să fie câteva 
luni doar, la aceleaşi 
întrebări răspund cu mai 
multa încredere, chiar 
cu o doză de perversă 
plăcere, recunosc. Asta 
deoarece lucrurile s-au 
schimbat şi în pura 
politică şi puritana 
mentalitate canadiană. 
Începând de la primari 
– cel din Windsor, cei 
din Montreal, cel din 
Toronto, până la senatori, 
trecând şi pe la deputaţi, 
dar şi prin guverne, prin 
birourile acestora bate 

un vânticel călduţ al 
schimbării. Dar pentru 
că ferestrele nu sunt 
etanşe, mai scapă câte 
o briză şi pe la urechile 
presei care atât aşteaptă.  
Fie că e vorba de putere 
şi influenţă, fie mai nou 
de bani, situaţia începe 
să semene tot mai mult 
cu cea din România, şi 
nu numai, că nu suntem 
unici pe planetă.  Cu 
naivitate credeam că 
politicienii, slujbaşii 
publici canadieni, 
servesc poporul, cel 
ce l-a pus acolo, în 
posturile înalte cu aer 
rarefiat. M-am înşelat, 
şi mă simt mai mândru 
ca sunt român acum. 
Evenimentele recente 
au luat-o cu viteză pe 
o spirală ireversibil  
descendentă. Fiecare 
săptămână aduce ceva 
nou şi urât mirositor. 
Mulţi localnici încă nu 
s-au dezmeticit şi nu 
realizează, sau nu vor 
să realizeze gravitatea 
situaţiei şi atunci dau 
vina pe mesager. Adică 
presa. Dânsa e de vină. 
Sau cum s-ar spune pe la 
Chişinău:
          presa e divină.

Îmi retrag
cuvintele

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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Da, am avut la un moment dat, cu 
ani în urmă, un iubit – îl porecleam 
„logodnic”, să se simtă şi părinţii 
mei bine – pe care-l cheamă Ion. 
Mi se părea o predestinare, fiindcă 
romanul omonim al lui Rebreanu 
era cartea mea preferată, în 
adolescenţă. Am citit-o până i-am 
scămoşat paginile, cotorul tremura 
de frică numai când mă vedea că 
intru-n cameră.
Prietenii lui (puţini, deoarece era 
cam sociopat) îi spuneau Neluţu. 
Dar eu nu-l strigam aşa, din două 
motive bine întemeiate. Unu: eu 
nu eram prietenă cu el, eram ceva 
ce nu vă pot spune decât după ora 
unu noaptea, numai cu acordul 
părinţilor. Doi: nu prea-l strigam, 
n-aveam motive, era tot timpul în 
sufletul meu (puteţi înlocui sufletul 
cu orice parte a trupului şi existenţei, 
obţineţi aceeaşi idee). Mai era şi-un 
al treilea motiv, dar nu e frumos să-l 
spun cu voce tare, pentru că s-ar 
supăra toţi cei care cred că Neluţu 
e un nume foarte, foarte frumos. 
Cronica unei morţi trâmbiţate Când 
tocmai aniversam noi două luni 
de dragoste curată care nu ducea 
nicăieri, s-a întâmplat ceva foarte 
interesant: vinul demiscump, care 
de obicei i se proptea lui în sânge 
şi se foia doar pe-acolo, i-a ajuns la 
glanda sincerităţii, printr-o minune 
medicală. Astfel, a vorbit ne-ntrebat 
şi mi-a explicat, cu cuvintele lui, că 
de fapt nevastă-sa nu e de acord 
cu relaţia noastră. Hai, lasă-mă, 
vorbeşti serios? – l-am zgâlţâit, 
uimită peste măsură de această 
veste neaşteptată. Dar de ce oare 
nu e de acord? Noi nu facem decât 

să ne urmăm iubirea neţărmurită, 
să aşteptăm ca promisiunile tale 
de divorţ (şi promisiunile mele 
de slăbit) să devină realitate. 
După aceea, nimic nu ne va sta în 
cale! Ne-a stat în cale faptul că, 
de câte ori o ameninţa el blând 
cu divorţul, distinsa doamnă 
ameninţa la fel de blând cu 
sinuciderea. Deci blândeţea cu 

care ameninţam eu că mă despart 
de el nu mai făcea faţă blândeţilor 
din clanul lor cununat civil. Plus 
că deţineau doi copii rezultaţi care, 
chiar dacă erau găligani de liceu 
şi deja făceau sex neprotejat cu 
paraşutele şcolii, deveneau brusc 
depresivi când auzeau că tăticul 
vrea să se despartă de mămica, 
plângeau cu sughiţuri. Sau sughiţau 
cu lacrimi, nu mai ştiu. În fine, 
cert este că el nu se putea agăţa de 
niciun avocat de divorţuri, fiindcă 
a doua zi nevastă-sa îi ameninţa cu 
moartea şi pe avocat, şi pe soţ. Cu 
moartea lor şi cu moartea ei, fireşte. 
Celor care se pregătesc să facă deja 
comentarii despre cum mi-o caut 
cu lumânarea şi cum mă complic 
eu cu bărbaţi însuraţi le precizez 
că, atunci când s-a înfiripat această 
iubire cât p-aci eternă, eu ştiam 
că Ion şi soaţă-sa sunt ”despărţiţi 
în fapt” – aşa numeşte legea din 
România cazurile când soţii nu 
se mai culcă unul cu altul decât 
la beţie. Cu timpul, s-a dovedit 
că despărţirea în fapt însemna, 
în cazul lor, că el îşi ţinea periuţa 
de dinţi în alt pahar decât ea, fapt 
care aglomera nepermis etajera 
de la baie şi aducea prejudicii de 
imagine acelui cămin minunat. 
De ce spun asta? Fiindcă, printr-
un miracol al geneticii, nevasta lui 
Ion a rămas gravidă la un moment 
dat, deşi, conform declaraţiilor lui 
solemne, ea nu întreţinea relaţii 
reproducătoare cu nimeni, iar 
Sfântul Duh era foarte ocupat cu 
alte mii de femei care rămăseseră, 
tot aşa, gravide din senin, iertată 

să-mi fie blasfemia. Zdreanţă, cu 
stăpâna de faianţă În orice caz, Ion 
avea un talent remarcabil să tragă 
de timp ca de smocul buhaiului. 
Când a epuizat toate scuzele, s-a 
luat de mine: că, dacă aş mai slăbi 
puţin, l-aş ajuta să ia o decizie. 
În primul moment, era să-i crăp 
capul în mod civilizat (cu un 
bibelou, desigur, nu cu un topor, ca 
ţăranii). Dar în al treilea moment, 
aproape că nu mai aveam nimic 
împotrivă, doar că, în opinia lui, 
”puţin” însemna vreo 15 kile, ăsta 
era singurul micuţ inconvenient. 
L-am întrebat dacă a încercat să 
ţină vreodată vreo cură de slăbire, 
în viaţa lui, ca să vadă cum e. Mi-a 
spus că el n-are nevoie, că nu e 
gras. Bine, asta am înţeles după 
ce-am spus de patru ori ”poftim?”, 
întrucât stătea culcat pe spate, 
iar sunetul provenit din laringe 
era ecranat de burta lui profund 
dospită şi convexă, care antifona 
totul, când intervenea între noi doi. 
Dar, desigur, el n-avea nevoie de 
regim, stabiliserăm. Eu ştiam cum 
se calculează aria cercului vicios: 
pi-er-pătrat minus motivaţia. Ăsta 
e un parametru fix. Dacă îmi spune 
că sunt grasă, n-am voinţă să trăiesc 
cu mere pădureţe doar ca să fie el 
sigur că mă iubeşte din tot sufletul, 
nu doar din tot adulterul. Iar dacă 
nu slăbeam, avea motiv permanent 
să-mi scoată ochii din cavităţile lor 
adipoase, să-mi spună că ar trebui 
să mă străduiesc mai mult, dacă 
vreau ca această relaţie să ajungă 
la un compromis fericit. Bun, ca să 
nu mai lungesc povestea – deşi vă 
previn că am s-o mai lungesc puţin 
-, Ion n-a divorţat nici în ziua de 
azi, deoarece, de câte ori el scotea 
valiza din dulap, nevastă-sa scotea 
frânghia din acelaşi dulap şi şi-o 
aranja foarte şic în jurul gâtului. 

....continuarea în numărul următor.

Simona Catrina

DRAGOSTE MODERNĂ
Ion, blestemul pământului, blestemul nevestei
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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

Recunoştinţa faţă de înaintaşi trebuie să 
înceapă cu cel mai simplu act: cunoaşterea 
vieţii şi lucrării lor. Nu mă întreb de ce nu 
se întâmplă aşa în privinţa călugărilor sciţi. 
Avem la îndemână răspunsul. Ar trebui să 
fie pomeniţi în fiecare biserică şi cultivaţi 
în spirit prin şcoală. Cuvintele lui N. Iorga 
îmi par ca răsuflarea poetică dintr-un poem: 
”Dintre toate virtuţile, recunoştinţa este cea 
mai de laudă. Este dobânda împrumuturilor 
sufleteşti. Este ca o floare frumoasă, vivace, 
dar mai slabă de constituţie, care are nevoie 
pentru a dura să fie continuu stropită, 
îngrijită.”
Dacă înainte de 1989 venerarea înaintaşilor 
primea conotaţii politice, explicabile, azi 
are loc pe dimensiuni locale, la un pas de 
uitare, sau trece fără să determine vreo 
reacţie a clasei politice. Când totuşi se 
întâmplă, înseamnă că ideologia partidului 
o cere pentru creşterea popularităţii aflate 
pe o traiectorie care pune pe gânduri şi e 
nevoie de puncte comune cu sentimentul  
naţional. Nu există o concepţie unitară şi 
de perspectivă în acest domeniu sensibil. 
Mai degrabă se acceptă revizuiri în materie 
sau tăcere vinovată. Faptul nu poate fi lăsat 
pe seama unor asociaţii culturale sau a 
factorilor locali. În alte părţi “capitaliste” 
ale lumii, asemenea momente au caracter 
de sărbătoare. Şi nimeni nu confiscă într-un 
fel ori altul evenimentele. Totul are parte de 
participare emoţională.
Spiritul locului a fost cuprins de mişcarea 
din spaţiul creştin. Străromânii au participat 
prin ierarhii lor la sinoadele ecumenice 
sau locale. În iniţierea de slujitori creştini, 

călugării din părţile noastre au trudit 
în drumurile lor spre Constantinopol, 
spre Ierusalim, spre Egipt sau muntele 
Sinai. Frământările istoriei nu au oprit 
această circulaţie în spaţiul “liturgic”. 
Dimpotrivă se poate constata o accentuare 
a fenomenului,  încât spiritul bizantin se 
păstrează prin mişcarea în acelaşi sens, ceea 
ce a menţinut arhitectura şi iconografia în 
expresia ei veche. 
La întoarcerea dintr-un pelerinaj în “locurile 
sfinte”(1690), spătarul Mihail Cantacuzino, 
purtând în sine măreţia Muntelui Sinai, 
devine ctitorul  mănăstirii Sinaia cu hramul 
Adormirea Maicii Domnului. Pentru a 
asigura securitatea Mănăstirii Sf. Ecaterina, 
împăratul Iustinian (sec. al VI-lea) a trimis 
un corp de ostaşi alcătuit din străromâni, 
care au devenit un trib de beduini deosebit 
în Peninsula Arabiei.
Primul schit românesc de la Muntele Athos 
(termenul poartă numele unui gigant de 
origine tracă, conform mitologiei greceşti) 
datează din secolul al X-lea.
Domnitori români şi familii boiereşti din 
Valachia şi Moldova au susţinut veniturile 
acestor locaşuri. Spiritualitatea creştină 
manifestată în latină s-a dezvoltat alături 
de o înţelegere populară a divinităţii 
denumită prin termenul “etnoteologie”. 
Aceasta a adus latura sacră a tradiţiei. Îmi 
exprim dorinţa ca românii din Canada, care 
ajung în “locurile sfinte”, să poarte cu ei 
gândurile acestea.

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!

RECUNOŞTINŢA ŞI SPIRITUL
CĂLUGĂRILOR SCIŢI

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

Pe data de 13 iunie a 
avut loc festivitatea de 
înmânare a premiilor 
pentru voluntariat în 
comunitate, eveniment 
organizat de comitetul 
de consultanţă al 
primarului oraşului 
Kitchener pentru 
persoanele de la 50 
de ani în sus. Este a 
şaptea oară când are 
loc programul “Salute 
to Seniors”, într-o 
traducere liberă “Să-
i onorăm pe cei în 
vârstă”. Cetăţenii maturi 
au o vasta experienţă 
profesională şi de viaţă şi ei contribuie 
în mod pozitiv la calitatea vieţii în oraşul 
nostru, fiind un exemplu pentru generaţia 
viitoare. Ei şi-au oferit voluntar timpul şi 
experienţa profesională pentru tineretul 
nostru, în programe dedicate lor, fiind 
mentori sau consilieri. Într-o atmosferă 
festivă, evenimentul a fost găzduit în 
“Rotonda” primăriei oraşului Kitchener 
în prezenţa primarului Carl Zehr şi a altor 
personalităţi: Brenda Halloran, primarul 
oraşului Waterloo, Stephen Woodworth-
MP, Michael Harris-MP, Peter Braid-MP, 
Catherine Fife M.P.P.  Programul artistic a 
fost realizat de corul de bărbaţi al poliţiei 
regionale şi de violonistele Emily şi 
Daniella Kistemaker. Au fost premiaţi 43 
de cetăţeni şi  4 grupuri de voluntari. După 
înmânarea premiilor a urmat o receptie 
cu aperitive oferite de Gusto Catering. 
Sponsorii acestei seri au fost ziarul Record,  

Chartwel Seniors Housing  
RELT, The Medicine 
Shoppe Pharmacy, Lexus 
Heffner Toyota,  Kitchener 
Pioneer Lions Club, 
Home Instead Senior 
Care, Rockway Centre 
Tuckshop, Downtown 
Community Centre 
Tuckshop, Breithaupt 
Centre Snack Bar.
Printre aceşti minunaţi 
cetăţeni s-a numărat 
şi Yotza Comenov, 
membru fondator al 
asociaţiei ARTA din 
Kitchener, cofondator al 
ansamblului de dansuri 
ARTA. Yotza are o 

personalitate carismatică şi vibrantă, este o 
persoană sociabilă, plină de viaţă şi energie 
care a avut în ultimii 25 de ani două servicii 
pentru a-şi întreţine familia. El dansează, 
cântă la ghitară, are o voce superbă cu un 
repertoriu vast de cântece în limba română 
şi sârbă fiind şi un excelent povestitor. 
Yotza a fost inginer în România şi a lucrat la 
KidsAbility în Waterloo. Când îşi termina 
primul serviciul la ora 15, înainte de a trece 
pe acasă şi a se pregăti pentru un alt serviciu 
part time, el era voluntar la liceul Waterloo 
Colegiate Institute, unde i-a învăţat pe elevi 
să danseze dansuri populare româneşti. Tot 
el a avut iniţiativa să fondeze împreună 
cu profesorul Ion Damian ansamblul de 
dansuri “Mărţişor”. Yotza a activat ca 
voluntar pentru ansamblul de dansuri 
ARTA. Cu oameni ca el se mândreşte 
comunitatea românească din Kitchener.

Paulina Popescu, Kitchener

Premiul “Salute to Seniors”
pentru voluntariat

acordat unui român în 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

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

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, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-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
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

CÂMPUL ROMÂNESC şi KITCHENER

Imagini de la picnicurile organizate
de Câmpul Românesc de la Hamilton şi Biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener

CÂMPUL ROMÂNESC - 23 iunie 2013 Bis.”Sf.Ioan Botezătorul” - 16 iunie 2013



AGENDA ROMÂNEASCĂ 27 Iunie * Nr.137pag.6

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

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

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!

Duminică 30 Iunie, ora 12:30pm, Sfânta 
şi Dumnezeiasca Liturghie, urmată de un 
Picnic organizat de 
BISERICA ”Sf.Cuvioasa Parascheva” din 
NEWMARKET.

Vă aşteptăm cu drag!
Adresa: 227 Church Street(Church/Eagle)
Newmarket, ON. L3Y 4C5

Doamne ajuta, Pr. Mihail (416-897-3111)

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
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LONDON
Pavilionul de vară de pe Dingman 
Dr. din London, a fost duminică 23 
iunie locul de întâlnire al membrilor  
comunităţii române din oraş, veniţi să 
petreacă o zi la iarbă verde în compania 
prietenilor şi rudelor.  Atraşi de vremea 
însorită, au participat numeroşi români 
din London cât şi oaspeţi veniţi din alte 
oraşe. 
Programul a început cu Sfânta 
Liturghie, desfăşurată la altarul de vară 
de către preotul Mihai Cociu şi Diacon 
Dan Simion Chirtu.  A urmat o masă 
organizată de Consiliul Parohial al 
Bisericii Ortodoxe Române “Sf. Cruce” 
din London şi Comitetul Doamnelor. 
Pe la ora 12:00p.m. grătarele cu mici, 
pui şi cârnaţi sfârâiau, fumul şi aroma 
atrăgând toată suflarea din poiană.  
N-au lipsit din meniu  nici prăjituri de 
casă,  fructe şi băuturi răcoritoare.
Mulţumiri tuturor celor care au 
contribuit la buna desfăşurare a acestei  
zi de picnic, în mod deosebit  lui George 
Brezeanu care şi-a asumat coordonarea  
voluntarilor, echipamentului necesar şi 
aprovizionarea alimentară.
Vă invităm la următorul picnic care va 
avea loc pe 18 august în acelaşi loc, 
pavilionul de vară din 2798 Dingman 
Dr., London. Programul va începe cu  
slujba religioasă de la ora 10:30a.m. 
urmat de un ospăţ cu preparate la grătar 
şi activităţi în aer liber. Vă aşteptăm!

Mara Mohaupt, London

GRĂTAR, MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ LA PICNICUL DIN LONDON
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KITCHENER
Duminică 23 iunie 2013 la ora 19:00, 
pe scena Festivalului Multicultural 
din Kitchener au susţinut un 
frumos program artistic, dansatorii 
ansamblului de Dansuri ARTA din 
Kitchener. Timp de 30 de minute 
au prezentat tuturor spectatorilor o 
suită de dansuri din diferite părţi ale 
României fiind aplaudaţi îndelung 
de toţi cei care au urmărit programul 
artistic al festivalului dar mai ales de 
românii care au venit ca de obicei să-şi 
încurajeze compatrioţii.
Ansamblul de Dansuri ARTA este 
compus din dansatori din Waterloo, 
Kitchener şi Hamilton şi participă cu 
drag la toate evenimentele organizate 
de comunităţile româneşti din Ontario 
cât şi la evenimente organizate de alte 
comunităţi. Frumuseţea costumelor 
populare autentice, diversitatea 
dansurilor pe care le susţin dar şi 
entuziasmul cu care evoluează pe scenă 
fac din aceşti dansatori amatori (nici 
unul nu este dansator profesionist), 
adevăraţi mesageri ai folclorului 
românesc. Felicitări Ansamblului de 
Dansuri ARTA.

Dansatorii ARTA pe scena Festivalului Multicultural din Kitchener
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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

DIVERTISMENT

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.

Leul există ca monedă din 1867. La 19 
ianuarie 1881 începea să circule din mână-n 
mână prima bancnotă românească, cea de 
20 de lei. După toate estimările, leul îşi 
trăieşte acum anii dinaintea morţii, căci la 
1 ianuarie 2015 România şi-a propus să 
treacă la moneda euro. E suficient să te uiţi 
la colecţia leilor de la prima apariţie şi până 
azi pentru a înţelege cum s-a scris istoria 
în spaţiul românesc. Leii au fost la început 
precum francii francezilor. Aceeaşi valoare, 
acelaşi gramaj de aur.
Războaiele mondiale i-au transformat, i-au 
schimonosit, ajungând la un moment dat cea 
mai mică bancnotă care a existat vreodată în 
lume (cât un timbru poştal). Comunismul, 
care între altele îşi propunea ca ţel suprem o 
societate fără bani, a avut parte de bancnota 
cu cea mai mare valoare scriptică din 
istoria României: cinci milioane de lei. Era 
inflaţia de după al Doilea Război Mondial. 
Au urmat „bălceştii” şi „vladimireştii”, 
celebrele bancnote de 100 şi de 25 de lei. 
Apoi, liberalizarea pieţei a adus o avalanşă 
de emisiuni monetare. Între 1990 şi 2003, 
aproape în fiecare an au apărut noi monede 
şi bancnote. Şi totuşi, mai mult decât 
oricând, lumea a continuat să se plângă că 
n-are bani. Mai jos este istoria banilor pe 
care i-am avut.
De ce-i zice leu?
La mijlocul secolului al XVII-lea, în 
plin declin politic al Ţării Româneşti 
şi Moldovei, piaţa monetară e invadată 
de mai multe monede străine. Cea mai 
cunoscută a devenit însă talerul olandez 
(leeuvendaalder), care avea gravat pe una 
dintre feţe un leu. „Leii olandezi” au fost 
folosiţi mai bine de un secol. Popularitatea 
lor a fost atât de ridicată încât, chiar şi după 
retragerea din circulaţie, au fost identificaţi 
în popor cu noţiunea de monedă. Asta a 
durat cam două veacuri, până când leul 
primeşte certificat de naştere. La 22 aprilie 
- 4 mai 1867 apare legea care înfiinţează 
sistemul monetar românesc. Şi tot atunci 
apare leul cu subdiviziunile sale în bani, şi 
nu în parale, ca până atunci. Un leu echivala 
cu un franc francez. Monedele de 5, 10 şi 
20 de lei erau din aur, iar cele de 1 şi 2 lei, 

precum şi cele de 50 
de bani erau din argint. 
Până la înfiinţarea 
Monetăriei statului 
(1870), primele 
monede au fost bătute 
la Birmingham şi la 
Bruxelles.

Carada, el e „tata 
banilor”!
Eugeniu Carada a fost 
capul limpede care 
s-a ocupat de tot ce 
înseamnă începuturile 
Băncii Naţionale a 
României: de la legea 
de funcţionare (17-29 
aprilie 1880), până la 
construcţia clădirii şi 
fabricarea primelor 
bancnote. În iulie 1880, de la Paris, el 
trimitea o epistolă către ţară: „Am proces 
la demersele necesarii spre a asigura 
fabricarea hârtiei pentru biletele Băncii 
Naţionale a României. Cea dintâi şi cea mai 
importantă lucrare este fabricarea pânzelor, 
filigranul fiind astăzi aproape singura 
garantă reală a hârtiei fiduciare (n.r. - cu 
valoare convenţională)”.
De la Paris, Carada s-a întors cu un maldăr 
de bani. Banii României: 900.000 de bilete 
de 20 de lei, 300.000 de bilete de 100 de 
lei şi 25.000 de bilete de 1.000 de lei. Tot 
Carada a ales culoarea albastră a banilor, 
efigia împăratului Traian şi personificarea 
României ca mamă în mijlocul fiilor ei. 
Toate acestea au fost desenate de pictorul 
francez Georges Duval, tocmit tot de 
Carada, acolo, în Franţa. Eugeniu Carada 
(1836-1910) a fost un scriitor, om politic 
şi economist român. Pe lângă eforturile de 
întemeiere a Băncii Naţionale Române, a 
redactat prima Constituţie românească, în 
1866. Carada a fost mason şi membru al 
Partidului Naţional Liberal. Vreme de 30 de 
ani a fost slujbaş al BNR, dar nu a acceptat 
niciodată funcţia supremă, de guvernator.
La începutul secolului al XX-lea, România 
avea 6,5 milioane de locuitori. O societate 

polarizată în care banii 
se învârteau aproape 
exclusiv în marile 
oraşe. Ziarele epocii 
dezvăluie un mediu 
citadin consumerist şi 
mercantil. Săpunuri, 
pudre, soluţii-minune 
împotriva căderii 
părului inundau 
paginile ziarelor. 
Primul Război 
Mondial va curma 
avântul capitalist. 
Leul cade în mâinile 
armatelor germane, o 
dată cu Bucureştiul, 
la 6 decembrie 1916. 
Între 1917 şi 1918, 
nemţii tipăresc lei 
printr-o bancă cu 

capital german: Banca Generală Română. 
Refugiat la Iaşi cu întreg Guvernul, 
Ministerul de Finanţe emite la 1917 cea mai 
mică bancnotă din lume, recunoscută ca 
atare şi de Cartea Recordurilor: bancnota de 
10 bani, cu efigia Regelui Ferdinand. Are 
dimensiunile de 27,5 X 38 de milimetri, 
ceea ce înseamnă că este cât un timbru 
poştal.
După Marea Unire au fost unificate monedele 
româneşti şi cele străine, care circulaseră 
în noile teritorii româneşti (corona austro-
ungară în Transilvania, rubla Romanov în 
Basarabia şi Lvovul în Bucovina). S-a făcut 
şi paritatea cu leul german care a circulat 
în perioada ocupaţiei germane. Toate astea, 
dar mai ales pierderile din timpul Primului 
Război Mondial au făcut ca leul să scadă 
mult comparativ cu francul francez: în 
1920, francul şi leul nu mai erau la paritate. 
Moneda franceză echivala cu 2,5 lei. În 
1922, preţurile crescuseră de 22 de ori faţă 
de nivelul la care erau în 1916. Anii ‘30 au 
fost ani negri pentru leu, totul culminând 
cu marea criză financiară. Crahul bursier 
de la New York (29 octombrie 1929) 
s-a repercutat şi asupra leului. Am avut 
falimente răsunătoare: Banca Generală a 
Ţării Româneşti, Banca Marmorosch Blank 

& Co sau Banca Berkovitz. Populaţia 
activă a României a fost afectată direct prin 
reduceri salariale succesive: 10-23% în 
1930, 15% în 1932, 10% în 1933.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial 
au fost retrase de pe piaţă monedele de 
nichel pentru a fi utilizate în industria de 
armament. Au fost înlocuite cu monede de 
zinc. Iar pe parcursul războiului leul a intrat 
într-un nou proces de devalorizare.
Sfârşitul anilor ‘40 sunt cei mai grei din 
istoria leului. Inflaţia galopează ca pe 
Hipodromul de la Ploieşti. La 1947 este 
emisă bancnota cu cea mai mare valoare 
scriptică din istoria Băncii Naţionale a 
României: cinci milioane de lei. Pe acest 
fond, în 1952 apare o nouă lege monetară 
şi banii îşi schimbă din nou înfăţişarea, 
iar un 1 leu nou este calculat la 20 de lei 
vechi. Apar pe bancnote muncitorii, ţăranii 
şi personajele istorice care conveneau 
doctrinei comuniste: revoluţionarii avant 
la lettre Tudor Vladimirescu (25 de lei) şi 
Nicolae Bălcescu (100 de lei). Pe revers: 
triumful industrializării şi mecanizarea 
agriculturii. Sistemul economiei de piaţă 
este aspru criticat în tratate de economie şi 
ironizat în „opere” literare.
Până în 1989, banii stagnează. În 1966 BNR 
umblă la designul banilor şi îl introduce pe 
Alexandru Ioan Cuza pe „hârtia” de 50 de 
lei. Între 1990 şi 2003 se emit aproape an 
de an noi monede şi bancnote. „Hârtiile” 
pornesc de la 200 de lei (emisie 1992, cu 
chipul lui Grigore Antipa) şi ajung la 1 000 
000 de lei (emisie 2003, cu chipul lui Ioan 
Luca Caragiale).
În 1999, România devine prima ţară din 
Europa care emite bani pe suport de plastic 
(polimer). Au fost acele bancnote speciale 
de 2 000 de lei, emise cu ocazia eclipsei 
totale de soare. Până azi, România e singura 
ţară de pe Bătrânul Continent care foloseşte 
bani din plastic. Asemenea bancnote se mai 
pot întâlni în Asia şi Australia. “Bancnota 
de plastic are multe avantaje: este mult mai 
greu de falsificat decât bancnota de hârtie şi 
se deteriorează mai greu. După introducerea 
bancnotelor de plastic, România nu a 
înregistrat falsuri profesioniste.’’

145 de ani de la apariţia leului românesc

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

BANQUET HALL & RESTAURANT
492 Michener Rd., Guelph, Ontario, N1K 1C6 www.guelphplacebanquethall.com

Nick Sutter 519-821-3813, Fax:519-821-3692

WEDDINGS * CONFERENCES * BANQUETS

Restaurantul deţine 2 săli cu bar şi intrări separate. Sala mare are 700 de locuri şi sala 
mică are 100 de locuri. Parcare mare gratuită şi meniuri excelente (bucătari profesionişti).



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sunt posibile unele stări de 
nervozitate excesivă, cauzate de prezenţa 
lui Uranus în Peşti. Dragoste: O perioadă 
liniştită, frumoasă, în care relaţia cu 
partenerul de viaţă merge foarte bine. 
Financiar: Ar fi bine să fii prudent şi să 
încerci să reduci cheltuielile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Unele probleme vechi pot 
cunoaşte acum o lentă revenire la normal. 
Dragoste: Dacă nu ai încă un partener, 
vei resimţi singurătatea mai profund ca 
oricând, dar nu trebuie să faci o tragedie 
din asta. Financiar: Posibil să primeşti nişte 
sume promise încă de luna trecută, care, din
diverse motive, nu a ajuns la tine la timp.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru 
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea 
ce vă inspiră încredere pe termen lung. 
Financiar: Eşti cu gândul la o afacere sau la 
o investiţie deosebită care te entuziasmează.
Merită să faci tot ce-ţi stă în putinţă să-ţi 
atingi ţelurile.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de sănătate 
care te preocupă la maximum. Dragoste: 
Ţi se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti şi 
alta spui. Financiar: Ţine minte trei cuvinte: 
cumpătare, echilibru, acumulare!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic nou în privinţa stării tale 
de sănătate, lucrurile se menţin pe un teren 
stabil. Dragoste: Nu uita cuvântul cheie al 
acestei perioade: iniţiativa! Financiar: Banii 
sunt suportul multor evenimente fericite, 
deci gândeşte-te cum să-i foloseşti pentru 
a-ţi oferi şi ţie şi celor dragi o bucurie.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa că încercă să fii 
prudent. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită pretenţiilor tale exagerate.
Financiar: Pe termen scurt se întrevăd 
destule probleme cauzate de lipsa banilor.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea de sănătate este mai 
bună decât în ultimele luni. Dragoste: E 
luna ta în amor, deci profită din plin de 
evenimente frumoase care îţi sunt doar ţie 
oferite. Financiar: Şi în privinţa banilor 
te afli printre cei privilegiaţi, pentru că se 
poate vorbi de sume mai mari, de investiţii 
deosebite, de creşteri salariale, de afaceri 
prospere.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde mult şi de 
cheful tău de viaţă. Dragoste: Elementul 
surpriză apare brusc între tine şi partener 
şi dă peste cap toate planurile, deci nu te 
aventura în direcţii riscante. Financiar: Te 
simţi cu un pic mai bogat ca ieri, ceea ce îţi 
dă încredere că se poate şi mai bine de atât.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care 
să afecteze sănătatea. Dragoste: Primeşti 
vestea mult aşteptată sau răspunsul de care 
depindea liniştea ta interioară. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel calm, fără a te avânta 
în cheltuieli prea mari.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei masuri de pe acum, prin 
care să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung, 
nu vei mai avea motive de îngrijorare. 
Dragoste: Trecutul mai are încă un rol în 
sufletul tău. Financiar: Banii sunt planul 
celor mai serioase decizii, pentru că nu 
poţi lăsa la voia întâmplării veniturile şi 
cheltuielile.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă, ţi 
se citeşte pe chip sănătatea şi frumuseţea. 
Lumea te va privi acum cu alţi ochi, cu 
un soi de admiraţie şi atracţie. Dragoste: 
Trăieşti momente romantice şi fericite 
alături de persoana iubită. Financiar: Jupiter 
se menţine în mişcare retrogradă, ceea ce îţi 
cauzează probleme financiare.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă bună, sănătatea nu-ţi 
dă dureri de cap. Dragoste: Dacă sunteţi un 
cuplu solid, obişnuit deja cu vicisitudinile 
vieţii, veţi depăşi fără probleme un moment 
critic. Financiar: Ai toate şansele să primeşti 
o propunere profitabilă, merită să-i acorzi 
atenţie maximă.
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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

KITCHENER

“Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Kitchener organizează în ziua de 
Duminică, 7 Iulie, la ora 12.00, imediat 
după Sfânta Liturghie, Hramul Bisericii pe 
proprietatea situată la 2150 Bleams Road 
în Kitchener.
Vă invităm pe toţi să participaţi la această 
sărbătoare românească, să ne bucurăm 
împreună de dansuri populare româneşti, 
de mâncare tradiţională, de muzică, de joc 
şi voie bună.
Vor fi prezente persoane publice din 
primăriile Kitchener şi Waterloo, membri 

ai parlamentului provincial şi federal şi 
reprezentanţi ai Consulatului României la 
Toronto.
Dacă aveţi piese de port popular, vă rugăm 
să le îmbrăcaţi pentru ca să bucurăm 
sufletele tuturor celor prezenţi!
Vom avea un DJ cu muzică pentru toate 
gusturile şi ne aşteptăm să întindem o horă 
mare!
Vă aşteptăm în număr cât mai mare pe 7 
Iulie la prânz!

Comitetul Parohial

Romanian Club - un 
website care aduce 
împreună şi promovează 
activităţile, acţiunile şi 
pasiunile  românilor de pe 
meleagurile canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club

Cell: 416-418-0887

SĂRBĂTOAREA HRAMULUI



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:

În fiecare an în luna iulie în provincia Ontario, o 
săptămână este dedicată pescuitului fără permis. Din 
6 iulie şi pina în 13 iulie, orice rezident din Ontario 
poate pescui fără permis.  Acest eveniment a fost 
organizat pentru ca să încurajeze întreaga familie şi 
de altfel pe toţi canadienii să experimenteze acest 
sport care este îndrăgit de multă lume.  Totodată, 
se încurajează relaţia copii-părinţi pentru a petrece 
împreună timpul liber afară în natură şi a preţui 
frumuseţile care ne înconjoară: râurile, lacurile, 
pădurile, etc.  Vă doresc tuturor acelora care le place 
pescuitul să se bucure de această săptămână speciala 
de pescuit fără permis iar celorlalţi care nu sunt atraşi 
de acest sport să se bucure de încă o ieşire în aer liber 
cu cei dragi.

“National Fishing Week”deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

KITCHENER
Kitchener Romanian Orthodox Youth vă invită la

PURCEL LA PROŢAP

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

 14 iulie 2013 între orele
   1pm - 8pm



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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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.

HAMILTON
Duminică 16 iunie a avut loc primul picnic al 
comunităţii româneşti din zona Hamilton din 
anul 2013.  În această zi Biserica “Învierea 
Domnului” a ţinut slujba la ferma parohiei din 
Ancaster, o slujbă frumoasă ţinută de tânărul 
preot Vasile Aileni, părintele paroh Lucian 
Puşcariu fiind în concediu.  De dimineaţă 
vremea a fost ploioasă dar în timpul slujbei 
a apărut un pic de soare printre nori iar apoi 
a urmat o zi minunată cu soare fierbinte şi o 
adiere plăcută de vânt.
Oaspeţii la picnic au fost aşteptaţi cu mâncare 
românească bună şi băuturi reci, ca de obicei 
mult apreciate de cei prezenţi.  
La acest picnic am avut invitat special pe 
Rucsandra Maria Şăulean, o tânără talentată, 
interpreta româno-canadiancă de muzica 
populară şi uşoară şi mare admiratoare a 
Mariei Tănase, care ne-a delectat cu vocea ei 
minunată. 
Alţi invitaţi au fost domnii Constantin Bănică, 
traducătorul cărţii “A Concise History 
of Romanians” scrisă de Neagu Djuvara 
care a prezentat cărţile aduse şi Viorel 
Neamţu - organizatorul turneului de fotbal 
KASSANDRA în beneficiul fetiţei Kassandra 
Rotariu. 
Muzica românească de calitate şi pe toate 
gusturile a fost asigurată de DJ CmS Global 
Entertainment care a făcut si fotografiile 
prezentate aici. 
Participanţii la picnic au petrecut o zi 
minunată în aer liber până seara, la umbra 
copacilor înverziţi, ascultând muzica şi 
ciripitul păsărilor, tinerii s-au întrecut la fotbal 
iar copiii s-au bucurat de noul echipament de 
joacă destinat lor.
Parohia “Învierea Domnului” pregăteşte deja 
picnicul următor care va avea loc duminică pe 
21 iulie, tot pe terenul de picnic din Ancaster, 
2148 Book Road West, la care vom avea din 
nou invitaţi speciali de seamă.  
Vă aşteptăm cu drag pe 21 iulie să petreceţi 
o zi minunată alături de familia şi prietenii 
dumneavoastră la picnicul parohiei!

George Popa, Hamilton

Picnicul de Fathers Day la Hamilton
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CÂMPUL ROMÂNESC

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.Constantin Groza, Kitchener, 
“Clima spiritului românesc din 
afara României”
5. 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.Valeriu Matei (Chisinau), 
scriitor: ”Institutul Cultural 
Roman si relatiile cu romanii de 
pretutindeni”.
2.Iacob Cazacu (Chisinau), 
scriitor, poet: “Miscarea de 
rezistenta in Republica Moldova 
fata de regimul sovietic”
3.Alexandru Mursa (Toronto), 
inginer:” Notiunea de a fi liber”
4.Lia Lungu,New York, Ritualurile 
de trecere la daco-români, 
conferinţă cu exemplificări din 
cântecul şi folclorul românesc
5.Prof.Univ.Dr. Anca Sârghie, 
Sibiu, România, Lansare de carte

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
Mai multe informatii la
        www.campulromanesc.ca 

SĂPTĂMÂNA 
INTERNAŢIONALĂ

DE CULTURĂ
de la Câmpul Românesc

8-13 Iulie 2013

KITCHENER

Ediţia a doua a cărţii 
de versuri Poeme Din 
Grădina Luminii a apărut 
în Chişinău, la Î.S.F.E.-P. 
“Tipografia Centrală”, 
2013, Coperta şi prezentarea 
grafică Stela Roman, în 
condiţii grafice excelente. 
Între copertele cartonate, se 
închide universul infantil 
pe care o mamă înzestrată 
cu dar poetic mai rar l-a 
construit împreună cu cei 
şase copii purtători de “tărie 
sufletească”. Se păstrează 
prefaţa lui Horia Ion Groza 
a primei ediţii (Canada, 
2000). Ilustraţiile exprimă 
idei poetice cu simţ artistic, 
cu eleganţă, cu profunzimea 
înţelegerii textului. Florile 
care împodobesc coperta sugerează poemele şi, 
prin îmbinarea de alb, de verde deschis şi verde 
intens, tenebrous, trec raţiunea în orizontul visului.
Poeta vine din românitatea balcanică, fragmentată 
de o soartă istorică vitregă, de interese politice în 
formarea statelor moderne din acest spaţiu intrat în 
cel mai durabil imperiu, Imperiul Otoman. Familia 
Baţu se trage din rândul aromânilor care strălucesc 
în cultura noastră prin reprezentanţi de seamă.
Întâlnirea cu regretata poetă s-a întâmplat pe 
vremea primei mele vizite în Canada. La îndemnul 
scriitorului Nicolae Danciu Petniceanu am căutat 
familia poeţilor Ichim. Într-o duminică am ajuns 
la Biserica de pe Bleams (din Kitchener) şi am 
întrebat de doamna Ichim. Mi s-a spus că o pot 
găsi la subsolul bisericii, unde pregătea întrunirea 
cenaclului care azi îi poartă numele. După ce m-am 
prezentat cu amănunte de rigoare, m-a îndemnat să 
îndrăznesc, poate am nevoie de ajutor material, de 
sfaturi, de rugăciune. Am văzut că împlinea datoria 
de soţie de preot. Mulţumindu-i, i-am spus că mă 
bucur dacă-şi aminteşte de mine în rugăciune. 
Rugăciunea, mi-a mărturisit, dă tărie fiinţei, leagă 
rana sufletului. După ce am citit cartea primită mai 
târziu (La porţile disperării, începutul speranţei), 
am început să înţeleg de ce mi-a vorbit aşa despre 
rugăciune, ceea ce mi-a întărit slăbiciunea pe 
care o am faţă de aromâni, ramură din trunchiul 
naţional, invidiată pentru vrednicie, pentru bogăţia 
atinsă prin muncă, prin sudoarea ce nu va putea 
fi cântărită vreodată. Fără să vreau, pe negândite, 
firesc, atunci am alăturat-o şirului de românce cu 
valoare de simbol.  Îmi aduce aminte de Maria 
Rosetti (cu descendenţă franceză şi scoţiană), 
care a simţit româneşte prin căsatorie şi idealuri.. 

Soţul ei şi alţi fruntaşi ai 
mişcării revoluţionare de 
la 1848 au fost sechestraţi 
pe o corabie turcească. 
Pentru siguranţă urmau să 
fie trimişi pe undeva prin 
teritoriul sârbesc, la graniţa 
cu Austria. Maria Rosetti 
(cu un copil de patru luni 
în braţe) a urmat ghimia în 
drumul ei pe Dunăre şi nu 
s-a lăsat până nu a eliberat 
deţinuţii. O puteţi recunoaşte 
în pictura România 
Revoluţionară de Daniel 
Rosenthal, de origine evreu, 
care şi-a îmbogăţit numele, 
devenind şi Constantin când 
s-a creştinat. Cu voinţă şi 
tărie de caracter, înfruntând 
greutăţi, ea a învins şi visul i 

s-a împlinit. Florica Baţu-Ichim a luptat cu moartea 
şi a învins, eliberată din durere şi disperare, 
văzându-şi copiii mari. Versurile din această carte 
înfăţişează o altă latură a învingătorului, una a 
modelului.
Sensibilitatea religioasă şi cea poetică se îmbină 
natural, deşi nu mă îndoiesc de caracterul ei 
miraculous: “Doamne Bun, te rog frumos / uită-
te un pic în jos: / cu blândeţe: / frumuseţe, / cu 
privirea: / miluirea, / cu iubirea: / mântuirea. 
“(Rugă). Nici un semn de apropiere forţată, pur 
didactică. Poeta coboară la psihologia copilului, 
îi înţelege mecanismele de funcţionare şi poemele 
curg limpede, de la câteva versuri până la poezii 
de mai amplă respiraţie, cum ar fi Balada fetiţei 
orfane. Experienţa de mamă limpezeşte şi 
intensifică mişcarea imaginaţiei în ritmurile lirice 
ale limbii noastre: “- Vrei să mergi la şcoală, Elu? 
/ -Vreau, răspunde băieţelu’ / şi zâmbi, luptând cu 
teama: / -Vreau să merg…însă … cu mama!”(Elu).
Reeditarea îmi apare ca recuperarea unui odor de 
preţ, deoarece trecerea în nefiinţă e o pierdere. 
Retraşi în tăcerea timpului, poeţii vorbesc prin 
cuvântul tipărit. Din această cauză, ţin să precizez 
că “Lectura, acest viciu nepedepsit” (Valerţ 
Larbaud) oferă spiritului plăcerea întâlnirii cu tine 
prin gândurile altora, prin natura reală descoperită 
în alte vieţi.
Poeta Florica Baţu-Ichim şi-a închinat viaţa de 
creaţie culturii româneşti cu abnegaţie, cu vise 
lăsate spre împlinire nouă şi celor ce ne urmează în 
diaspora, învăţându-ne sa preţuim timpul zălogit 
existentei noastre.
                               Constantin Teodorescu, Kitchener
                                               raspasusor@yahoo.com

FLORICA BAŢU-ICHIM 
şi reeditarea Poemelor din

Grădina Luminii

Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto pentru logodnă, 
nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi alte ocazii speciale, în zona 

Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi 
portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca
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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
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 S

ev
as

tia
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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

Dacă marea albastră
este mama lui,
aşa cum îmi spui,
de ce se-ascunde-n alb
şi nu e albastru?

Azi noapte 
puişorii norului
printre frunze plângeau;
până către ziuă au plouat,
dar norul alb era întunecat
ca frica de sub fulger.
Şi ei plângeau 
şi clănţăneau din dinţi
de spaimă şi de teamă.
Cum oare nu i-a fost ruşine

că n-a-nvăţat din lege să nu minţi,
fiind atât de schimbător!
Ce fericit că nu sunt prunc de nor
şi m-am născut din inimă de mamă!

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

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

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

JOHN
SCOPU

28 martie 1932
23 iunie 2013

A încetat din viaţă domnul John 
Scopu. Slujba înmormântării a 
avut loc miercuri 26 iunie 2013 
la biserica “Sf.Ap.Petru şi Pavel” 
din Kitchener. Dumnezeu să-l 
odihnească!

IN MEMORIAM
N-AŞ VREA CA NORUL MAMĂ SĂ-MI FI FOST

ANIVERSARe

Cu ocazia încreştinării 
celui mai tânăr 

membru al comunităţii 
româneşti din Toronto, 
Maya Isabelle Ona, 

părinţii Marius şi 
Renata, fraţii Sandra 
şi Ianis, împreună cu 
naşii îi doresc multă 

fericire, sănătate 
şi să crească mare, 

cuminte şi frumoasă. 
Te pupăcim păpuşică 

mică !



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


