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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
-instalăm plăcuţe frâne cu garanţie LIFETIME
-Reparaţii pentru AER CONDIŢIONAT
-La un schimb de ulei = gratuit rotirea roţilor

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

Rom Car Automotive Service Center

* Sâmbătă 20 iulie-Sf.Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul * Duminică 21 iulie-Duminica Sf.Părinţi de la Sin.IV Ecumenic * Luni 22 iulie-Sf.Mironosiţă Maria Magdalena *

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.138
11 Iulie 2013

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

ANGAJĂM
PERSONAL PENTRU 
RENOVĂRI INTERIOARE pag.4

Kitchener Romanian Orthodox Youth vă invită la

PURCEL LA PROŢAP
 14 iulie 2013 între orele

   1:00pm - 8:00pm

pag.12

SĂPTĂMÂNA 
INTERNAŢIONALĂ DE 

CULTURĂ
DE LA CÂMPUL 

ROMÂNESC SE VA 
ÎNCHEIA SÂMBĂTĂ 13 
IULIE CU UN BANCHET 
DE RĂMAS BUN CARE 
VA ÎNCEPE LA ORA 

13:00

DUMINICĂ
21 IULIE 2013

SE VA ORGANIZA CU OCAZIA 
SFÂNTULUI PROOROC ILIE:

PICNIC ÎN HAMILTON
de către biserica ortodoxă 
“Înălţarea Domnului”.................pag.5
HRAM ÎN NEWMARKET
de către biserica ortodoxă
“Sf.Cuvioasa Parascheva”..........pag.6
HRAM ÎN STOUFFVILLE
de către biserica ortodoxă
“Sf.Prooroc Ilie”.........................pag.6
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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

HRAMUL Bisericii “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
Duminică 7 iulie 2013 a avut loc Hramul bisericii 
ortodoxe “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener la 
care au participat enoriaşii bisericii “Sf.Ap.Petru 
şi Pavel” din Kitchener alături de părintele 
paroh Didel Furtună, acesta slujind împreună cu 
părintele paroh al bisericii “Sf.Ioan Botezătorul” 
Ichim Dumitru la Sfânta Liturghie. Astfel de 
acţiuni au loc des în Kitchener unde cele două 
parohii ţin slujbe în comun, iar românii au ocazia 
să participe şi să se întâlnească atât la Sfânta 
Liturhie cât şi la agapele frăţeşti organizate după 
slujbă.

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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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am auzit un banc care 
suna aşa: un cetăţean 
conducea către serviciu 
pe autostradă, să zicem 
401. Soţia îl sună de acasă 
pe celular să-i spună 
că vede la televizor, pe 
aceeaşi autostradă, 401, 
un dement care conduce 
în sens invers, împotriva 
traficului. La care soţul, 
într-un acces de panică 
îi spune: nu draga mea; 
sunt câteva sute de 
demenţi. Un banc haios 
la care râdem, cât să 
fie? 10-20 de secunde 
cel mult. Comedia se 
transformă în tragedie 
atunci când bancul 
devine realitate. 
Anume, în weekendul 
lung ce tocmai a trecut, 
un cetăţean conducea 
împotriva traficului pe 
autostrada 407, în zona 
Milton. Pentru cei care 
nu au ajuns pe respectiva 
autostradă, aceasta este 
una dintre cele mai 
rapide din Canada, unde 
vitezele de 140 şi peste 
nu sunt neobişnuite. 
Respectivul cetăţean 
care se opunea traficului  
mai avea pe deasupra 
în maşină şi trei copii, 
proprietate personală. 
Şi că veni vorba de trei, 
acesta este al treilea caz 
în mai puţin de un an în 
care şoferi inconştienţi 

se cred piloţi Kamikaze 
tereştri. 
Iar legat de asta am 
spus-o şi mai de mult, mai 
mult în glumă decât în 
serios: dacă viteza legală 
în Canada şi S.U.A. este 
de maximum 110-120 
pe autostradă, de ce li se 
permite făuritorilor de 
atutoturisme să îndese 
sub capotele acestora 
câteva sute de cai? Chiar 
şi cele mai ieftine şi firave 
maşinute pot zbura lejer 
cu până în 150 pe oră, 
iar la extrema cealaltă, la 
cele musculoase vitezele 
ajung dincolo de 200. 
Dacă guvernul, poliţia 
sau cine mai ştie cine nu 
poate impune limite sau 
limitatoare de viteză la 
fabricanţi, măcar să le 
ceara acestora să facă 
precum cei cu ţigările: 
scris mare şi vizibil pe 
portiere – viteza poate 
ucide. Şi asta neaparat 
în colaborare cu o 
fotografie a unei maşini 
harmonizate într-o 
tragedie rutieră. Ştiu, 
sună sinistru, dar cât de 
eficient ar fi asta pentru 
piloţii kamikaze de pe 
autostrăzile ontariene. 
Un weekend deosebit şi 
odihnitor. 

Glumim noi
glumim, dar...

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)

.... continuare din ediţia precedentă

Iar el, deşi recunoştea că ei îi 
stătea chiar bine cu ştreangul pe 
grumaz, avea o oarece reţinere să 
iasă din casă tocmai când ea, astfel 
decorată, mai sălta şi un taburet de 
bucătarie şi-l aşeza sub o grindă, 
ca din întâmplare. I-am explicat cu 
frumosul, fiindcă sunt o doamnă: 
boule, ăsta se cheamă şantaj 
sentimental. Da, mă, Simono, 
dar dacă nebuna se omoară? Ce 
fac cu copiii? – şi-a cocoţat el 
sprâncenele în unghi obtuz, terifiat, 
ca un bărbat adevărat ce era. I-am 
spus că, la o adică, sunt de acord 
să luăm hăndrălăii şi să-i cresc eu 
mai departe, deşi erau deja crescuţi 
ca nişte girafe. Dar că, personal, 
mă îndoiesc sincer că mămuca lor 
va crăpa curând, că asta e doar o 
ameninţare care funcţionează şi 
încep s-o admir că ştie să folosească 
trusa de unelte psihologice, în 
ciuda faptului că era – vă rog să 
mă scuzaţi – atât de proastă, încât 
Teleenciclopedia îşi trăgea un 
glonte-n cap, când o auzea vorbind. 
Un modest exemplu: la un moment 
dat, şi-a luat o căţeluşă pe care o 
botezase Adonis, iar Ion n-a avut 
niciodată curaj să-i spună că ăsta 
e nume de băieţel. Tot cartierul se 
strica de râs când tâmpita ieşea cu 
cockeriţa să facă pipi-n iarbă şi-o 
striga ”Adonis, draga mamii, hai 
acasă!”. De unde rezultă că, totuşi, 
deşi era o stradă cu oameni simpli, 
majoritatea mai făcuseră câte-un 
rebus la viaţa lor.
Grija lui, grijaniile ei
Odată, Ion şi-a luat inima-n dinţi 

şi valiza-n mână (sau invers, în 
fine, nu mai ştiu) şi-a plecat de-
acasă, s-a mutat la mine. Probabil 
citise-n vreun horoscop că atunci 
era momentul să fie viteaz. 

M-am şi speriat, m-a găsit cu 
vopseaua-n cap, cu oja sărită şi cu 
nişte cotoare de măr lângă pat. În 
afară de faptul că a apreciat sincer 
faptul că mă străduiesc să mănânc 
alimente hipocalorice, era cu nervii 
cârlionţaţi. Da, plecase, dar grijile 
îi apăsau pe rinichi, avea o faţă 
mov-bălţat şi nu vorbea decât de 
nevastă-sa: cum o să se sinucidă ea 
şi-or să rămână copilaşii orfani (îi şi 
vedeam, erau ca doi rugbişti care se 
lăsaseră de rugby, ne puteau mânca 
pe amândoi la o masă şi tot flămânzi 
ar fi fost). După două săptămâni în 
care am auzit numele nevesti-sii 
de mai multe ori decât auzisem 
numele ”Elodia” la televizor, Ion 
şi-a făcut ordine în viaţă, în sfârşit. 
Dar mai întâi şi-a făcut ordine în 
dulap, şi-a adunat toate hainele 
şi le-a îndesat în geamantan, apoi 
mi-a explicat, pe înţelesul meu, că 
el e bla-bla-bla şi că are probleme 
care ţin de bla-bla-bla şi că situaţia 
e bla-bla-bla, deşi iniţial părea că e 
mai puţin bla-bla-bla şi că trebuie 
să se mute înapoi la bla-bla-bla, din 
păcate şi din bla-bla-bla. Singura 
mea satisfacţie, după tot acest 
discurs emoţionant, e că am avut 
fericita ocazie să trântesc două uşi 
după el: aia de la lift – am insistat 
să-l conduc pe ultimul drum - şi 
aia de la apartament, deşi p-aia n-a 
mai auzit-o, că era deja în taxi, cu 
harnaşament, cu tot. Dar am auzit-o 
eu şi mi-a făcut bine la ficat.

Alo? Sunt eu, ţaţa Picasso
După aceea, au intervenit efectele 
întârziate: nevasta reîmproprietărită 

cu una bucată soţ scrupulos mă suna 
din două-n două ore, să mă facă 
biiiip! şi să-şi bage câte-un biiiip! 
în decedaţii mamei mele. Aş fi vrut 
s-o anunţ că această campanie are 
un timing prost, pentru că bărbatul 
ei era deja repatriat în căsnicia 
groazei, dar mă gândeam că mă 
întreabă ce-i ăla timing şi mi-era 
lene să-i explic. După ce s-a cam 
plictisit să mă înjure direct, a sunat 
la părinţii mei şi a cerut cu domnul 
Catrina. Răspunsese fratele meu 
şi i-a spus că el e domnul Catrina, 
că doar asta şi era, tehnic vorbind. 
Ei i-a mers meliţa cam un sfert de 
oră, fără să respire – altă minune 
medicală -, timp în care i-a explicat 
lui frate-meu (crezând că-i taică-
meu) cum i-am distrus eu familia 
ei. Când în sfârşit se făcuse indigo 
şi-a trebuit să facă o pauză, ca să 
tragă aer în piept şi-n cap, fratele 
meu a întrebat-o, foarte politicos, 
dacă vrea bătaie. Gogonată, a cerut 
detalii, sub forma ”nnn... hhh.... 
ce?!”. Când a aflat cui a oferit 
spiciul, şi mai ales ce o aştepta 
dacă mai suna la abonatul Catrina, 
a renunţat la demers, pe moment. 
Au trecut ceva ani de-atunci. Ion 
încă mă mai sună să-mi explice 
că am fost singura lui mare iubire. 
I-am spus că-l cred, doar că, slavă 
Domnului, ne-am încurcat într-un 
snop de multe alte mici iubiri, altfel 
am fi trăit perfect şi nu ştiu ce ne-
am fi făcut. O sursă internă (n-am 
făcut jurnalism degeaba) mi-a spus 
că nevastă-sa păstrează cu sfinţenie 
funia şi taburetul, pentru orice 
eventualitate. Deoarece a constatat 
că acestea sunt nişte accesorii care 
pot transforma nişte certuri de 
tinichea într-o nuntă de argint.

Simona Catrina

DRAGOSTE MODERNĂ
Ion, blestemul pământului, blestemul nevestei

partea a II-a
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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

Seminţiile pământului au, firesc, ceva 
care duce la esenţa lor. În acest fenomen, 
românii, au, printre altele, dorul.
„Dorul, la români, nu e un dor de emigrare, 
ci este chiar dorul de a sta locului. Aşa 
au apărut şi întemeietorii, aşa au apărut 
şi plugarii, aşa au apărut şi ostaşii”(Dan 
Rotaru, Convorbiri cu Nichita Stănescu, 
Revista Orizont, Timişoara, nr. 16, 1981).
Dacă românii au luat calea pribegiei, 
nu e vina lor. Şi nu e vreme de război, 
la răscrucea drumurilor nu s-a proţăpit 
vreun duşman. Ei sunt pe cale de a-şi 
pierde  sentimentul de statornicie datorită 
indivizilor ieşiţi în faţă ca păduchii pe 
frunte, fără ruşine de oameni, fără frică 
de Dumnezeu. Şi, totuşi, dorul îi poartă 
cu gândul întoarcerii. Ce au acum acasă? 
Aşa-zisa clasă politică e străină de durerea 
neamului. Unele ţări europene înghit anual 
forţă de muncă ieftină, dar calificată. Intrăm 
în calculele lor. 
Se spune despre acest cuvânt că are origine 
latină: dolere „a durea”. Adevărat e că dorul 
exprimă o durere profund sufletească. Cu 
siguranţă că dezvoltarea sensului „dor” e 
veche. Păstrarea vocalei „o” şi diferenţierea 
fonetică prin „u” demonstrează o istorie 
interesantă a cuvântului socotit bază 
etimologică şi susţine o rară sensibilitate de 
a adânci sensul concret, strict fizic, în plan 
profund sentimental şi spiritual. Ştiu că 
omul se caracterizează şi prin capacitatea 
de a simţi durerea, conform unei opinii 

ştiinţifice de natură psihologică. Tot ce 
mă caracterizează îmi aparţine, chiar dacă 
aceste elemente se găsesc şi la alte fiinţe. 
De aici, de la cuvântul dor, limba noastră a 
creat şi verbul „a dori”.
Există un dor de eternitate, de viaţă 
veşnică. În viaţa creştină, dorul acesta dă 
tărie fiinţei care caută absolutul. Psalmul, 
specie literară poetică, în traducere, e firesc 
să prindă cuvântul dor: ”Întodeauna mi se 
topeşte sufletul de dor după legile Tale”(Ps. 
119:2o). Versul eminescian „Mai am un 
singur dor” vine din străvechimea limbii 
noastre. Cu siguranţă că poetul a auzit la 
ţăranii din jurul său această încrengătură 
de cuvinte frumoase. Expresia „mi-e 
dor” a circulat şi în timpul călugărilor 
sciţi. Structura a atras şi adverbele  bine, 
rău prin substantivizare. De ce-am spus 
străvechime? Pentru că există  structuri 
fixe atât de uzuale: mi-e foame, mi-e sete, 
mi-e frig, mi-e cald, pe care copii noştri din 
diaspora le prind repede. 
Gândiţi-vă la cât de frecvent folosiţi 
expresia mi-e dor. Încercaţi să-i găsiţi un 
echivalent simplu în engleză. M-aş bucura 
să aveţi această satisfacţie. În ţara numită 
limba română nu mă simt străin. Sunt la 
mine acasă. Primesc oaspeţi. Vă mulţumesc 
( cuvântul vine de la urarea „la mulţi ani”) 
pentru că îmi treceţi pragul. Mă simt ferice.

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!

DORUL,
LA ROMÂNI, PRINTRE STRĂINI

ŞI SENSUL CUVÂNTULUI PE TIMPUL 
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)

ANGAJĂM
Personal pentru renovări interioare. Plata se face la oră sau la lucrare, 
în funcţie de experienţă. Acceptăm subcontractori. Lucrările sunt în 
zona Kitchener-Waterloo. Pentru informaţii: 647-229-1974

KITCHENER

Demnitate pentru bătrânii noştri!
Asociaţia ARTA din Kitchener a hotărât 
să se implice şi să adreseze o petiţie la 
Consiliul Europei prin care să prezinte 
situaţia persoanelor vârstnice din România.
Această petiţie s-a născut din fapte reale 
care sunt revoltătoare şi triste:
-îngrijire în cămine de bătrâni accesibile;
-încetarea abuzurilor notarilor;
-respectarea contractelor de întreţinere.
Persoanele în vârstă sunt o categorie de 
populaţie de care nu se mai interesează 
nimeni. Susţineţi bătrânii noştri şi semnaţi 
petiţia on line: https://www.change.org/
petitions/nos-vieillards-on-besoin-de-l-
aide-romanian-elders-need-our-help.
Puteţi să ne vizitaţi pagina website a 
asociaţiei www.arta.ca sau ne puteţi 
accesa pe FaceBook ARTA Romanian 
Association.

“7  iulie 2013
Comisia pentru probleme sociale de la 
Consiliul Europei
Domnule Preşedinte,
Noi, membrii Asociaţiei ARTA (Asociaţia 
Românilor din Triunghiul de Aur),  români 
care ne-am stabilit în Canada, suntem 
profund îngrijoraţi de situaţia bunicilor, 
părinţilor, rudelor noastre în vârsta din 
România. Aceştia, după ce au muncit o 
viaţă întreagă şi au contribuit la progresul 
ţării, se află acum într-o situaţie disperată, 
trăind în sărăcie şi mizerie. 

România va fi în curând ţara cu cea mai 
numeroasă populaţie vârstnică din Uniunea 
Europeană. Ţara noastră acordă cel mai 
mic procent din PIB protecţiei sociale, 
numai 18%. Pensionarii României sunt 
printre cei mai săraci din UE, 41.7% trăind 
la limita sărăciei. Aproximativ un milion 
de persoane în vârstă au nevoie stringentă 
de îngrijire la domiciliu.
Având în vedere această situaţie 
îngrijorătore a acestor persoane, despre 
care mulţi dintre noi am auzit, vă rugăm să 
le acordaţi respectul şi îngrijirea pe care o 
merită în societate.
Sugerăm pe această cale următoarele: 

1. mărirea numărului de cămine de bătrâni 
controlate de stat, la preţuri rezonabile, 
capacitatea căminelor actuale fiind 
insuficientă cererilor.
2. urmărirea de către organele de stat 
a aplicării clauzelor de întreţinere a 
persoanelor în vârstă care şi-au cedat 
proprietatea în schimbul îngrijirii pe viaţă.
3. pedepsirea cu asprime a notarilor care 
falsifică drepturile de proprietate ale 
persoanelor în vârstă. 
Aşteptăm cu încredere răspunsul 
dumnevoastră.
Cu stima,
Membrii asociaţiei ARTA”

Paulina Popescu, Kitchener
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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

DIVERTISMENT

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

Despre corupţie s-au scris tone de articole, 
eseuri, rapoarte; s-au luat poziţii, s-au dat 
legi, s-a ieşit în stradă, s-a manifestat (recent 
în Brazilia, în Turcia, în India, în varii ţări 
din Europa). Cu toate astea, corupţia nu 
numai că nu se diminuează, ci sporeşte. 
Conotaţiile ei sunt variate - de la şpagă, 
la tare morale şi spirituale - dar cel mai 
adesea prin corupţie se înţelege procesul 
prin care persoane aflate în funcţii publice 
sau private extrag un câştig personal injust 
şi nelegitim. Corupţie înseamnă mită şi 
nepotism dar în ziua de azi şi recompense 
din spălarea de bani sau dosirea averilor în 
paradisuri fiscale. Corupţia, auzim mereu,
există de când lumea. Găsim referiri la 
ea chiar şi-n scrierile antice, ba chiar 
este considerată una din cauzele căderii 
Imperiului Roman. Corupţia pare să 
însoţească umanitatea de-a lungul istoriei 
şi de aceea nu puţini sunt cei care cred că 
avem de-a face cu un fenomen ce nu poate 
fi eradicat, doar, cel mult, controlat.
Într-adevăr, faptul că e o boală aşa de veche 
sugerează că ar fi un produs uman intrinsec,
izvorât din lăcomie, egoism sau slăbiciune 

în faţa puterii care corupe. Dar, deşi 
corupţia este un fenomen global, unele ţări 
suntmai corupte ca altele. De exemplu, 
potrivit ultimului raport Transparency 
International, cel pe 2012, pe o scară de la 
1 la 100, unde 1 înseamnă corupţie maximă 
iar 100 cinste maximă, Danemarca, Noua 
Zeelandă şi Finlanda îşi dispută primul 
loc (90 de puncte), urmate îndeaproape de 
Suedia (88 de puncte) şi Singapore (87). La
coadă se situează Somalia, Coreea de Nord 
şi Afganistan, cu 8 puncte (pentru cei care 
ţin scoruri, Canada este pe locul 9, România 
pe 66). În ansamblu, deşi 70% din cele 174 
de ţări ale lumii înregistrează un scor sub 
50, este totuşi foarte clar că fenomenul 
corupţiei este unul cu variaţii foarte mari. 
Acest lucru înseamnă că indiferent de 
cauze, sistemele de piedici şi controale 
funcţionează şi ajută în lupta împotriva 
corupţiei. Ingredientele acestei lupte le 
ştim: legi dure care să prevadă închisoare şi 
confiscarea averilor celor vinovaţi; guverne 
care să aloce resurse, personal şi libertate de 
acţiune instituţiilor însărcinate cu depistarea 
şi pedepsirea corupţilor; o justiţie care să nu 

tărăgăneze
procesele; transparenţă 
politică şi reguli de 
finanţare a partidelor 
politice foarte stricte. Pe 
lângă toate aceste măsuri 
pe care statul şi diverse 
alte instituţii le pot lua, educaţia populaţiei 
asupra efectelor negative ale corupţiei 
este esenţială. Indiferent că se petrece 
într-o ţară în curs de dezvoltare sau într-o 
bogată democraţie occidentală, fenomenul 
corupţiei încetineşte sau chiar stagnează 
dezvoltarea. El se perpetuează datorită a 
doi factori: pe de-o parte o elită putred de 
bogată şi coruptă cu un puternic interes să-
şi conserve puterea, pe de alta o populaţie 
apatică, care datorită dezinteresului pentru 
politică şi viaţa publică acordă acestei elite 
„carte blanche”.
Acum doi ani, un sondaj mai mult decât 
grăitor a fost dat publicităţii, revelând că 
procentajul canadienilor cărora le pasă de 
politica ţării se situează la doar 15% - cifra 
este probabil la fel de actuală şi azi; nimic
semnificativ nu s-a petrecut de atunci ca 

s-o influenţeze în sus, poate doar în jos. 
Din diverse cauze - deziluzie, neîncredere, 
cinism sau pur şi simplu prostie - 85% 
dintre canadieni manifestă un dezinteres 
pentru politică. Să ne mai mirăm atunci 
că scandalurile se înmulţesc iar un partid 
recunoscut pentru performanţe slabe în 
materie de transparenţă şi mai nou şi etică 
se află de şapte ani la putere, ultima oară 
obţinând un guvern majoritar? Să ne mai 
mirăm că la Montreal domneşte mafia 
italiană iar la Laval una politică, cu un 
„capo di tutti capi” numit Vaillancourt? 
Când vine vorba de treburile politice ale 
ţării, 85% dintre canadieni sunt apatici. O 
cifră mai mult decât îngrijorătoare, căci şi 
somnul naţiunii naşte monştri.

HAMILTON
Picnicul de Sf. Ilie din acest an se va ţine 
la ferma din Ancaster, Book Road, West, 
2148 duminică 21 iulie, începând cu ora 
1p.m. (Sf. Liturghie la biserică începând cu 
10.30).
Meniul este compus din MITITEI, 
COTLETE, PIEPT DE PUI, BAR, 
TOMBOLĂ!
Program folcloric cu Ansamblul de dansuri 

ARTA.
Muzică asigurată de DJ CmS Global 
Entertainment.
 Concurs de table (backgammon) cu premii!
(Rugăm participanţii să işi aducă cutia de 
table).
Intrarea şi parcarea sunt gratuite.
Vă aşteptăm împreună cu familia şi 
prietenii dumneavoastră!

Corupţia, o boală fără leac?

SIMONA POGONAT
simona.p@accentmontreal.com

„Corupţia şi ipocrizia n-ar trebui să fie produse inevitabile ale 
democraţiei, aşa cum se întâmplă în ziua de azi” - Gandhi.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

“ÎNVIEREA DOMNULUI” Hamilton, Ontario, vă invită la

PICNIC
Duminică 21 iulie 2013, ora 13:00
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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

KITCHENER
Societatea Culturală Română “BANATUL” din 

Kitchener
vă invită la cel de al 45-lea

FESTIVAL
BĂNĂŢEAN

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 Bleams Rd., 
Kitchener, Ontario pe data de 31 august şi 1 Septembrie 2013.
Programul de Sâmbătă şi Duminică va cuprinde întreceri sportive, dansuri folclorice, 
solişti vocali şi instrumentali şi Miss Banatul 2013-2014.

Sâmbătă 
Va avea loc deschiderea Festivalului cu 
competiţiile tradiţionale de fotbal, tenis 
de masă, şah, etc., iar seara vă invităm 
la petrecere şi dans alături de Orchestra 
Transilvania şi solistul  Bogdan Filimon. 
Se vor pregăti carne de porc, mici, 
cârnaţi, Hot dog, cartofi, salată de roşii 
cu ceapă, macaroane şi salată de cartofi. 
Barul va oferă o gamă largă de băuturi 
alcoolice şi răcoritoare. Intrarea $10.
Duminică
Pe scena festivalului va avea loc un 
program artistic compus din dansuri 
folclorice, interpreţi de muzică populară, 
Miss Banat şi Orchstra Transilvania 
alături de solistul Bogdan Filimon. 
Biletele sunt $40 inclus este cina.
Pentru informaţii şi rezervări sunaţi la 
(519)570-9788

Vă aşteptăm cu toată dragostea !

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

HRAM
 Parohia Ortodoxă Română “Sf. Prooroc Ilie” din Richmond Hill

Vă invită la Hramul Bisericii şi Cupa Parohiilor la Fotbal Ediţia a III-a
 Duminică, 21 Iulie 2013 la adresa:

5592 Aurora Sideroad, Ballantrae Community Centre, Stouffville, ON
 L4A 7X3, Hwy48/Aurora Rd.

Intrarea şi parcarea gratuită.
Muzică de calitate.
Tombolă cu premii.
                  Din Programul zilei
10am-12pm Sf. Liturghie
12:30pm-3pm Cupa Parohiilor
                        la Fotbal Ediţia a III-a
4pm Sampania alături de generoşii   
        sponsori
5pm Tombola cu premii
Alte activităţi: Concursuri şi jocuri pentru 
copii, volei, tenis, masaj, face painting, 

marathon cut, distracţie la maxim în 
castelul gonflabil şi alte activităţi atractive.
Din meniul zilei: Ciorba de burtă, mici, 
grătare şi ale delicatesuri.
Bauturi alcoolice şi răcoritoare.
Pentru că este Luna lui Cuptor, puteţi să vă 
aduceţi umbrele de soare.
Doanaţiile dvs. şi toate veniturile rezultate, 
vor intra în contul Parohiei noastre.
Pr. Ciprian Paşca, alături de Consiliul 
Parohial şi grupul de sprijin, vă aşteaptă 
cu drag.

VINERI 19 IULIE de la 7:00pm 
Taina Sfântului Maslu săvârşită de P.S 
Episcopul Ioan Casian în prezenţa unui 
sobor de preoţi.

SAMBATA 20 IULIE de la 10:00am
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie (Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul) săvârşită de P.S 
Episcopul Ioan Casian în prezenţa unui 
sobor de preoţi.            
 
DUMINICA 21 IULIE de la orele 
02:30pm după Sfânta şi Dumnezeiasca 

Liturghie Arhierească (de la 12:30pm)      
în curtea bisericii Masa Festivă de Hram 
în cinstea Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul.
Vă aşteptăm cu drag.

În fiecare săptămână, Taina Spovedaniei, 
Joi, Vineri, Sâmbătă, de la 11:00am cu 
telefon în prealabil.

Doamne ajuta, Pr. Mihail (416-897-3111)
227 Church Street(Church/Eagle)

NEWMARKET, ON. L3Y 4C5
(www.sfcuvioasaparascheva.com)

HRAM
BISERICA ORTODOXA ROMANA

SF.CUVIOASA PARASCHEVA din Newmarket 
 VA INVITĂ
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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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OSHAWA
Pe data de 7 iulie biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare 
şi Nectarie” au sărbătorit Hramul Bisericii. La acest 
eveniment important parohia noastră a avut ca 
invitaţi de onoare pe PS Ioan Casian de Vicina, John 
Henry primarul oraşului Oshawa şi domnnul Cornel 
Chisu MP.
Mulţumim tuturor credincioşilor care au fost alături 
de noi la această mare sărbătoare, credincioşi sosiţi 
atât din zona Durham cât şi din  GTA!
Deasemenea mulţumim donatorilor şi tuturor celor 
care ne-au ajutat pentru a realiza acest hram. Printre 
aceştia menţionăm:  Fam. Corutiu, Fam Grebenisan, 
Fam. Condruz, Fam. Popescu, Fam. Durlea, Fam. 
Gheorghian, Fam. Redak, Fam. Stiuca, Fam. 
Padurariu.
După Sfânta Liturgie oficiată de PS Ioan Casian 
de Vicina şi preot paroh Petre Busuic, a urmat o 
agapă frăţească unde toţi cei prezenţi au fost serviţi 
cu bucate pregătite în bucătăria proprie: aperitive, 
sarmale, carne de pui, pireu de cartofi, salata, prăjituri 
asortate, cozonac şi MICI pregătiţi după o reţetă 
proprie, aprobaţi de ministerul sănătăţii din Ontario 
pentru a-i putea valorifica. Cu această ocazie am 
dori să informăm întreaga comunitate românească 
despre această oportunitate de a beneficia pentru 
evenimentele organizate (hramuri, baluri, picnicuri) 
de MICI şi COZONACI de cea mai bună calitate 
pregătiţi de bucătarii noştri pricepuţi. Pentru acestea 
avem licenţă de vânzare şi pentru a le produce.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne 
contactaţi prin e-mail: biserica@sfstefancelmare.
com sau la telefon 905 924 2324.
Cumpărând mici şi cozonaci de la parohia noastră ne 
ajutaţi să mai achităm din rata bancară  a Bisericii.
Bunul Dumnezeu să răsplătească osteneala tuturor!

Pr. Petre Busuioc
Oshawa

Hram la biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
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OSHAWA

Hram la biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
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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

Simplu Ghid de Sănătate (sursa www.accentmontreal.com)

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

Ştiţi foarte bine că fumatul, alcoolul în exces, 
alimentele procesate şi lipsa activităţii fizice 
sunt dăunătoare sănătăţii. Aceasta nu este 
însă tot: un nous studiu arată că aceste patru 
deprinderi proaste ne îmbătrânesc şi ne omoară 
mai repede cu 12 ani, potrivit MSNBC. Nu 
tocmai perspectiva pe care o doriţi atunci când 
vă contemplaţi viitorul, nu-i aşa? Timp de 20 
de ani, cercetători de la Universitatea din Oslo 
(Norvegia) au urmărit aproape 5,000 de adulţi care 
au fost întrebaţi dacă fumează, beau în fiecare zi, 
mănâncă nesănătos şi fac mai puţin de două ore 
de exerciţii fizice pe săptămână. Aproximativ 400 
dintre ei au declarat că nu au niciunul din aceste 
obiceiuri şi tot atâţia au spus că le au pe toate 
patru. Ce s-a întâmplat pe parcursul celor 20 de 
ani ai studiului? Din grupul celor fără obiceiuri 
nesănătoase au murit 32 de persoane. Din celălalt 
grup, aproape o treime! Principalele cauze de 
mortalitate au fost bolile de inimă şi cancerul, 

ambele corelate cu un mod de viaţă nesănătos. 
Cercetătorii au constatat că efectul combinat al 
fumatului, consumului a două sau mai multe 
pahare de alcool pe zi, sedentarismului (mai 
puţin de două ore de exerciţii pe săptămână) şi al 
unei diete sărace în fructe şi legume (mai puţin de 
trei porţii pe zi) grăbeşte considerabil moartea. Şi 
nu numai că persoanele care au aceste deprinderi 
mor mai repede, cât trăiesc ele arată cu 12 ani 
mai bătrâne. Reţineţi un lucru foarte important: 
nu e nevoie să faceţi lucruri extreme ca să fiţi în 
formă, oricine poate duce o viaţă sănătoasă. Dacă 
fumaţi, lăsaţi-vă. Dacă beţi, reduceţi consumul la 
doar un pahar de vin sau bere pe zi. Dacă sunteţi 
sedentar, mişcaţi-vă măcar o oră pe zi. Dacă 
regimul alimentar lasă de dorit, mâncaţi în fiecare 
zi un morcov, un măr, un pic de broccoli şi beţi un 
pahar de suc de portocale.
Nu e deloc complicat.

Patru lucruri care ne omoară 
mai repede cu 12 ani

Blond, brunet sau roşcat - ştiaţi că nuanţa 
naturală a părului are un mare efect 
asupra sănătăţii noastre fizice şi mentale? 
Culoarea podoabei capilare este parte din 
construcţia genetică a fiecăruia şi este deci 
legată de AND. Iată ce informaţii utile ne 
poate ea furniza:
■ Persoanele cu păr blond trebuie să-
şi protejeze mai mult pielea şi ochii. 
Melanina dă culoare pielii, ferind-o de 
nocivele raze ultraviolete. Blonzii produc 
mai puţină melanină, ceea ce face ca 
pielea lor - inclusiv cea a capului - să fie 
mai vulnerabilă la cancerul de piele. Prin 
urmare, persoanele blonde ar trebui să 
folosească o protecţie solară de
cel puţin 30 împotriva razelor UVA şi 
UVB şi să-şi acopere capul cu pălării de 
soare. De asemenea, cei cu părul blond - 
în special femeile - au un risc sporit de a 
suferi de degenerare maculară, o boală
legată de vârstă, care poate duce la 
orbire. Pentru a vă proteja, mâncaţi mai 
multe kale, spanac şi „mazăre de zăpadă” 
(mazăre cu păstăi - snow peas), care 
conţin compuşi ce ajută la menţinerea 
sănătăţii ochilor.
■ Bruneţii, atenţie la podoaba capilară 
şi la tutun. Părul închis este în general 
mai aspru şi mai des decât cel blond sau 
roşcat. Prin urmare, din start bruneţii au 
mai puţine fire de păr pe centimetru pătrat 
iar când foliculii părului brunet mor, lasă 

porţiuni de chelie mai mari. Deficienţa de 
fier poate contribui la căderea părului, aşa 
că mâncaţi spanac şi carne roşie slabă. 
De asemenea, persoanele brunete trebuie 
să evite tutunul. Excesul de melanină dă 
o culoare închisă părului dar în acelaşi 
timp, îngreunează posibilitatea ficatului 
de a metaboliza nicotina. Cu cât aceasta 
zace mai mult în organism, cu atât creează 
o dependenţă mai mare. Nu fumaţi deci.
■ Părul roşcat, risc mai mare de Parkinson 
şi rezistenţă la anestezii. Un studiu recent 
întreprins
la Harvard a găsit că faţă de blonzi sau 
bruneţi, roşcaţii au cu 90% mai multe 
şanse de a dezvolta Parkinson, conform 
MSNBC. Parkinson este o afecţiune 
degenerativă neurologică ce poate afecta 
capacitatea unei persoane de a-şi controla 
mişcările corpului. Ea este cauzată de 
aceeaşi mutaţie genetică ca şi părul roşu. 
Reţineţi însă că acidul folic poate încetini 
progresia bolii aşa că nu vă feriţi de sucul 
de portocale şi de garbanzo beans. În plus, 
„gena părului roşcat” dă rezistenţă la 
anesteziile locale şi generale. Există studii 
care arată că aceste persoane au nevoie 
cu 20% mai multă Novocaină decât cele 
blonde sau brune. Prin urmare, nu ezitaţi 
să discutaţi cu doctorul sau dentistul 
dumneavoastră înainte de orice intervenţie 
chirurgicală.

Culoarea părului şi sănătatea
Cu toţii ne dorim o viaţă lungă şi 
sănătoasă. Vă prezentăm în lista de mai 
jos, inspirată din Reader’s Digest, o 
serie de teste simple, care nu iau decât 
câteva minute şi care literalmente vă 
pot salva viaţa
■ Test de astm. Cercetările asupra 
acestei boli inflamatorii a căilor 
respiratorii au arătat că în America de 
Nord este foarte posibil ca o persoană din 
zece să sufere de astm nediagnosticat. 
În fiecare an, aproximativ de 5.000 
de persoane mor din cauza netratării 
acestei boli. Utilizaţi deci „testul 
respiraţiei şuierătoare” (sau respiraţie 
siflantă; wheezing), care constă în 
două întrebări ce pot identifica 90% 
din cei cu astm. Prima întrebare: aveţi 
câteodată o respiraţie şuierătoare?
A doua întrebare: vă pierdeţi răsuflarea
la efort sau exerciţii fizice? Dacă aţi 
răspuns da la vreuna din întrebări, 
cereţi doctorului să vă testeze pentru 
astmă.
■ Test de deficienţă de fier. O 
cantitate insuficientă de fier poate 
cauza probleme de concentraţie, de 
oase, chiar pierderea răsuflării sau 
bătăi ale inimii neregulate. Testul este 
simplu: observaţi o paloare a dungilor 
din palmă? Indiferent de culoarea 
naturală pe care pielea dumneavoastră 
o are, o paloare neobişnuită a cutelor 

din palmă indică o circulaţie redusă. 
Test pentru risc de accident vascular. 
Un ritm cardiac neregulat şi palpitaţiile 
cardiace sunt la originea a 20% dintre 
accidente vasculare, deoarece cauzează 
cheaguri de sânge, care pot ajunge la 
creier. 70% din accidentele vasculare 
sunt mortale. Testul constă în: găsirea 
pulsului la încheietura mâinii sau la gât 
şi apoi, timp de un minut, încercaţi să-i 
urmăriţi ritmul bătând din picior. Dacă 
pulsul este aşa de neregulat încât nu 
puteţi ţine ritmul, odihniţi-vă, relaxaţi-
vă o oră şi apoi încercaţi din nou. Dacă 
bătăile inimii sunt încă inegale, trebuie 
să vă adresaţi unui doctor.
■ Test pentru depresie. Conform 
unei analize a 41 de studii care au 
implicat 50.000 de persoane, doctorii 
nu detectează semnele depresiei în 
jumătate din cazuri şi 70% din cei care 
suferă de această boală nu urmează 
niciun tratament. Două întrebări pot 
detecta 97% din persoanele depresive: 
vă simţiţi în mod frecvent depresiv, 
cu moralul jos sau disperat? În ultima 
lună aţi manifestat puţin interes sau aţi 
simţit puţină plăcere în a face lucrurile 
pe care le făceaţi înainte? Dacă aţi 
răspuns da la doar una dintre întrebări, 
aveţi tot interesul să discutaţi acest 
lucru cu doctorul dumneavoastră.

Teste medicale pe care le 
putem face noi înşine acasă



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te simţi în formă bună, arăţi 
excelent şi sănătatea ţi se citeşte pe chip.
Dragoste: Eşti ceva mai rece, nu te mai 
aprinzi aşa, la primul fior, ci treci dragostea 
prin prisma raţiunii. Financiar: Se pot 
produce scăderi dramatice ale veniturilor.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o predispoziţie către 
accidentare (răniri, tăieturi, arsuri, etc.) 
Dragoste: Ai un magnetism devastator 
iar afectivitatea şi imboldul erotic sunt 
stimulate la maxim. Financiar: Banii se 
duc cât ai bate din palme, mai ales pe plăţi 
administrative legate de casă şi confort 
familial.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti şi nu o 
laşi mai moale cu munca şi cu viaţa socială 
destul de încărcată, nu se poate vorbi de 
o stare de sănătate acceptabilă. Dragoste: 
Consideră totul un flirt şi cam atât, fără 
să-ţi faci prea multe iluzii. Financiar: Vei 
beneficia de bani neprevăzuţi, obţinuţi din 
surse originale şi neaşteptate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti epuizat fizic şi acest lucru se 
oglindeşte şi asupra stării tale de sănătate.
Dragoste: Eşti răsfăţat de gesturile de 
afecţiune ale sexului opus, iar numărul de 
admiratori creşte. Financiar: Cu banii nu 
eşti prea norocos, pentru că resursele pe 
care te-ai bazat se cam subţiază.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele pot să te lase fără vlagă, 
deci nu cere de la tine mai mult decât poţi da. 
Dragoste: Te simţi bine cu persoana iubită 
alături, vă afişaţi cu mândrie în societate, nu 
mergeţi decât împreună şi vă dedicaţi mai 
mult timp unul altuia. Financiar: Banii sunt 
punctul sensibil al acestei perioade.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Câteva zile e posibil să fi 
imobilizat la pat cu vreo răceală rebelă sau 
cu o durere neaşteptată. Dragoste: Dacă 
partenerul nu se implică la fel de serios, 
înseamnă că aveţi o problemă. Financiar: Îţi 
iei ceva şi pentru sufletul tău, descoperind 
că… banii aduc fericirea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Singurele lucruri mai riscante în 
privinţa sănătăţii sunt legate de aparatul 
respirator. Dragoste: Chiar dacă ai pe cineva 
alături, descoperi că nu aveţi ce vă spune, 
că sentimentele au cam pălit. Financiar: Nu 
te aventura în investiţii prea mari.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi de 
energie şi sănătate. Dragoste: În viaţa de 
cuplu, pe umerii tăi cade tot greul, deci 
nu te aştepta ca partenerul să vadă câte 
sacrificii faci. Financiar: Banii sunt totuşi 
motivul marilor tale griji, deşi exagerezi 
gravitatea situaţiei.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Faci o vizită la medic, dar nu 
pentru că ai avea probleme grave de 
rezolvat, ci pentru că eşti prevăzător şi 
nu vrei să laşi nimic la voia întâmplării. 
Dragoste: Pot să apară evenimente cu totul 
deosebite în amor, dar ai grijă, situaţia poate 
să scape lesne de sub control! Financiar: 
Scapi de o datorie care îţi stătea pe cap ca 
o povară.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: E nevoie de o schimbare a 
regimului de viaţă pentru a te simţi în 
formă: un program de sport, de exemplu. 
Dragoste: Dragostea nu are numai momente 
frumoase şi tandre în meniu, ci mai există 
şi situaţii dificile. Financiar: Bani sunt OK 
şi asta mai compensează puţin din celelalte 
insatisfacţii.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în formă suficient de bună ca 
să nu acorzi atenţie bolilor. Dragoste: Dacă 
închizi orice portiţă care duce spre sufletul 
tău, cum vrei să scapi de singurătate? 
Financiar: Banii vin cu mari oprelişti la 
tine, deci, dacă cineva ţi-a promis plata unei 
datorii într-o anumită zi, şansele sunt să nu 
se ţină de cuvânt.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu se 
întrevede nicio problemă în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Viitorul e promiţător, 
speranţele sunt imense, pentru că ai pretenţii
mari de la iubire. Financiar: Acum e vremea 
unei schimbări de atitudine sau de strategie 
în privinţa banilor.
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KITCHENER

Continuăm şi în acest 
an tradiţia de a organiza 
o întâlnire la “IARBĂ 
VERDE” – PICNIC – 
în limbaj canadian, noi 
AREC-SOC, de această 
dată cu suportul şi 
participarea companiei 
NATURAL STONE 
CITY din Kitchener, 
una dintre companiile 
de referinţă din zona 
noastră , patronată de un român – DANIEL 
GHIONOIU. Ca şi în anii precedenţi vom 
încerca să fim gazde ospitaliere pentru 
membrii şi participanţii la această acţiune 
unde vom oferii celor ce ne vor însoţi 
românescul “mic” foarte comun în astfel 
de împrejurări. Plăcerea de a petrece o 
zi cu familia şi prieteni într-un cadru 
recreativ, oferit de unul din parcurile 
special destinate din zonă, sperăm să vă 
îndemne pe cât mai mulţi să ne fiţi alături 
şi să ne bucurăm împreună de soare, 
căldura – la propriu şi la figurat şi multă 
bună dispoziţie. Sunteti aşadar bineveniţi 
cu toţi:  
Cine: Membrii AREC, AREC-SOC, 
COMPANIA NATURAL STONE 
CITY ALĂTURI DE TOŢI MEMBRII 

C O M U N I T Ă Ţ I I 
R O M Â N E Ş T I 
AMATORI DE PICNIC.
Când: Sâmbătă, 27 
IULIE 2013, orele 
10:30am
Unde: Parcul 
ELORA GORGE 
C O N S E R VAT I O N 
AREA din Elora #7400 
Wellington Rd. 21, ON, 
N0B 1S0, 

Cost: GRATUIT, (se va plăti doar intrarea 
în parc $5.75/adult; $3.00/copil sub 14 
ani).
Acţiunea noastră se desfăşoară într-o 
zonă publică de agrement, unde conform 
legislaţiei canadiene, băuturile alcoolice 
nu sunt permise, deci ne vom conforma în 
acest sens. 
Vă rugăm să vă confirmaţi participarea 
la picnicul nostru (arec.soc@gmail.com), 
până cel mai târziu 18 iulie 2013.
Pentru detalii consultaţi website-ul 
nostru www.arec.ca şi ziarul Agenda 
Românească (care ne va fi de asemenea 
alături la acest picnic).

Executivul AREC-SOC
şi NATURAL STONE CITY COMPANY

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.”

PICNIC
AREC-SOC IMPREUNA CU 

NATURAL STONE CITY  

Oferta servicii si consultanta in:
INCOME TAX ( personal, sole proprietor si 
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620



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

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 început concursul de pescuit la salmon în 
lacul Ontario pe data de 6 iulie şi se va încheia 
în 24 august.  Taxa de înscriere este de $115 
de persoană (este inclus HST), sau $230 de 
familie (2 părinţi şi 2 copii sub 16 ani, HST 
inclus).  Biletele de participare la acest concurs 
pot fi cumpărate online, sau la Canadian Tire, 
sau la anumite magazine de pescuit şi chiar şi 
la locurile unde se cântăresc peştii.  Premiul 
cel mai mare este un 2013 Toyota Tacoma 
4x4 truck, care va fi oferit pentru cel mai 
mare (la greutate) salmon  capturat în aceste 7 
săptămâni de concurs.  Totodată, sunt şi premii 
săptămânale. Pentru cel mai mare peşte prins 
în săptămâna respectivă se oferă un nou Toyota 
RAV4. Deasemenea premierea se face nu numai 
pentru locul întâi dar şi pentru următoarele 10 
locuri cu alte premii consistente. Pentru mai 
multe informaţii despre acest concurs, despre 
premii, sau despre regulament şi procurarea 
biletelor de participare,  puteti găsi pe website-
ul www.greatontariosalmonderby.ca.
Vă doresc la toţi acei pescari care participaţi, 
să aveţi mult noroc şi să auzim dar mai ales să 
vedem o poză cu capturile pe care le-aţi făcut.

“GREAT ONTARIO SALMON DERBY 2013”
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

Toronto PRO Moving & Storage

MIHAI IACOBUT
647-970-8853

Service offered: MOVING, CLEANING, PACKING, UNPACKING, 
TRUCK RENTAL with DRIVERS.

www.torontopromovingandstorage.ca

office@torontopromovingandstorage.ca

We make moving easier!

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.
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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.
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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
Timpul trece ca o poveste...”şi au 
fost seri, şi au fost dimineţi”,... 
ziua hramului. Al patrusprezecelea 
pentru Biserica noastră. Şi nu am 
fost singuri, ci de fiecare dată, 
de la instalarea ca întâistătător 
al Arhiepiscopiei noastre, Înalt  
Preasfinţitul Părinte Dr. Nicolae 
Condrea, a fost alături de noi întru 
comuniune de rugăciune şi cuvânt 
ziditor de suflet.
 Duminică 30 iunie 2013, 
Biserica Ortodoxa Română “Toţi 
Sfinţii” din Toronto, şi-a serbat 
hramul. Sărbătorirea a început în 
seara zilei precedente, 29 iunie, 
începând cu ora 6.30 pm, când, 
după primirea înaltului ierarh,  s-a 
oficiat un parastas pentru ctitorii 
şi binefăcătorii sfintei noastre 
biserici. Soborul format din opt 
slujitori:  IPS. Nicolae, Arhim. 
Nicolas Giroux, Pr. Gheorghe Ţiu, 
Pr. Antonel Dumitru, Pr. Ştefan 
Moraru, Pr. Viorel Tencaliuc, Pr. 
Vasile Ailenei, şi Pr. Ioan Pop 
au continuat cu săvârşirea Tainei 
Sfântului Maslu, pentru numeroşii 
credinciosi prezenţi.
Cuvântul de învăţătura al ierarhului 
a încheiat seara duhovnicească din 
ajunul hramului, urmând pregătirea 
pentru a doua zi de slujire.
Într-o privelişte cu abundenţă de 
verdeaţă, copaci şi flori specifice 
sezonului, în Cullen Gardens Park 
din Whitby, sub un shelter care 
oferea umbră şi uşoară adiere de 
vânt, s-a oficiat Sfânta Liturghie 
Arhierească, de către IPS. Nicolae 
şi Pr. Ioan Pop, înconjuraţi de 
mulţimi de oameni şi copii. 
Corul Bisericii dirijat de Teodora 
Ioana Pop a dat răspunsurile la 
dumnezeiasca Liturghie, care s-a 

încheiat cu un consistent cuvânt 
de învăţătură al ierarhului, care a 
vorbit despre “sfinţi şi sfinţenie”.
A urmat un scurt program artistic al 
copiilor şcolii duminicale, în care 
s-au remarcat Antonia Dragomir 
şi micuţul moroşan Ştefan 
Grigorescu, apoi parada portului 
popular, Miriam, ne-a delectat 
cu piese clasice şi contemporane 
la pianină, grup vocal bărbătesc, 
tombolă. Pe cele trei terenuri 
de sport au început activităţile 
sportive: fotbal, volei, tenis.
Vremea a ţinut cu noi, mirosul 
mâncărilor calde ce se pregăteau, 
(mici la grătar, pulpe de pui la 
grătar cu garnitură de cartofi şi 
salată, sarmale cu smântână şi 
mămăliguţă, hot dog, prăjituri, 
popcorn, îngheţată, sucuri, vin, 
bere Ciuc, ţuică de prune) plutea 
prin aer şi te îndemnau să tot stai 
acolo, de aceea am luat hotărârea 
ca şi anul viitor, cei ce vom mai fi 
în viaţă, să ne întâlnim în acelaşi 
loc.
Sincere mulţumiri sponsorilor 
noştri principali magazinul 
românesc ABC Eurodelicatessen 
(Saveta si Petre Milos), Comitetului 
Doamnelor, harnicele noastre 
gospodine, conduse de preşedinta 
Magda Popescu şi preoteasa 
Adela Pop, Consiliului Parohial în 
frunte cu preşedintele Dr. Cristian 
Havriliuc, DJ-ului Popescu Dan 
Florin pentru amplificare şi muzica 
frumoasă, celorlaţi credincioşi care 
au făcut donaţii în bani, alimente 
sau obiecte, şi nu în ultimul rând 
mulţumire lui Dumnezeu care ne-a 
ajutat la toate până acum.

A consemnat,
Pr. Ioan Pop 

Duminica “Tuturor Sfinţilor” la Toronto
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OSHAWA
Biserica “Sfinţii Ştefan cel 
Mare şi Nectarie” din Oshawa 
a participat pentru a doua 
oară la cel mai mare Festival 
Multicultural din Ontario “Fiesta 
Week” desfăşurat în perioada 
17-22 iunie 2013. Prezenţa 
românească la acest festival a 
constat în Pavilionul Românesc 
(sala de evenimente a bisericii 
cu peste 150 de locuri) unde au 
fost servite preparate culinare 
din bucătăria românească şi au 
avut loc manifestări culturale - 
dansuri folclorice tradiţionale 
susţinute de un grup de români 
dornici să arate tuturor celor 
prezenţi frumuseţea tradiţiilor şi 
obiceiurilor româneşti. În cadrul 
acestui festival, de-a lungul 
întregii săptămâni, fiecare 
naţiune în parte organizează 
manifestări culturale şi 
pregătesc mâncare cu specific 
tradiţional, iar cei prezenţi la 
festival se deplasează de la un 
Pavilion la altul gustând aceste 
produse şi urmărind programul 
cultural. Primăria oraşului 
Oshawa a stabilit un program 
foarte amănunţit cu fiecare 
Pavilion unde se află situat 
si între ce ore poate fi vizitat, 
iar vizitatorii doar trebuie să 
consulte programul afişat pe 
website, flyere sau afişe şi să 
se deplaseze în locurile unde se 
află aceste Pavilioane.
Mulţumim tuturor acelora care 
au fost alături de noi, consilieri, 
membri şi credincioşii bisericii 
noastre inclusiv primarului din 
Oshawa. Vrem să mulţumim 
grupului de dansatori  din 
parohia noastră şi acelora care au 
reprezentat tradiţia românească 
pe aceste meleaguri.

Pr. Petre Busuioc
905 924 2324

Biserica “Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie”

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 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).

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

la Festivalul Multicultural “FIESTA WEEK” din Oshawa
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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
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

Am auzit nişte albine,
în ospeţie florilor
acasă,
de-o veste cum că îngerii,
albi ca din neamul norilor,
s-ar fi vorbit să te aleagă,
exact pe tine,
chiar peste heruvimi
împărăteasă.
Şi le-am grăit bujorilor
cu care mă-nţeleg
fiind de-aceeaşi teamă
că tu
n-ai să accepţi pentru nimic,
unui Copil atât de mic
fără de milă ca să-i fure
pe singura lui mamă.

E bine cum le-am spus?
o  întrebă
cu frică Iisus.

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.

CAUT O PERSOANĂ
Pentru menaj, întreţinerea casei, gătit, ridicat copilul de la 
şcoală. Persoana selectată trebuie sa fie rezident canadian 
şi să nu fie alergică la pisici. Deţinerea unei maşini sau 
a permisului de conducere este un avantaj. Info la 226-
868-3599 sau e-mail:     catacovalcic@yahoo.com

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

ÎMPĂRĂTEASA ÎNGERILOR

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

IN MEMORIAM

A trecut la cele veşnice 
pe data de 5 iulie 2013 
Viorica Carali. S-a stins 
din viaţă la Spitalul 

University din London. Vei rămâne în inima noastră 
pentru totdeauna. Te iubim şi nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să te odihnească în pace.
Fii Mihai şi George, nora Nicole şi nepoţii Michael şi 
Nicholas.

VIORICA 
CARALI 

1947-2013



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

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

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 1000 de plăci în stoc


