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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
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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
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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

* Miercuri 14 august - Prohodul Maicii Domnului * Joi 15 august - Adormirea Maicii Domnului * Vineri 16 august - Sf.Martiri Brâncoveni *

VIDEO ŞI POZE
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KITCHENER

Dumitru Lazar si-a indeplinit visul 
de a deveni campion la tenis de masa 
(la categoria lui de virsta), in cadrul 
competitiei care a avut loc pe data de 14 
iulie la Hlifax, Nova Scotia, Canada unde 
s-a desfasurat campionatul de tenis de 
masa al canadei.

Totul a pornit de pe vremea copilariei 
cind Dumitru fiind elev la clubul scolar 
sportiv petrosani a descoperit interesul 
si talentul pentru tenisul de masa. In anii 
care au urmat, a participat la competitiile 
locale si nationale ale romaniei.

In anul 1986 a emigrat in Kitchener, 
Canada  si dupa o perioada de acomodare 
a descoperit si a inceput sa activeze la 
cluburile locale de tenis de masa, unde 
a avut pentru prima data posibilitatea 
de a participa la o competitie oficiala 
(organizata de Asociatia Culturala 
Romana Banatul din Kitchener) unde a 
cistigat competitia. Antrenamentele au 
continuat tot mai intens si in anul 2009, 
an plin de competitii de tenis de masa 
in provincia Ontario (KW Breithaupt 
Center, Concordia Cup, etc), Dumitru 
a ajuns intotdeauna pe podium. Tot in 
anul 2009, cea mai mare competitie 
de tenis de masa din America de Nord 
are loc la Baltimore (USA), intitulata 
Joola National North American Team 
Baltimore, iar echipa lui Dumitru care 
a participat in acel an alaturi de alte 6 
echipe din Ontario, a obtinut locul 1. Aici 
la Baltimore se organizeaza competitii de 
tenis de masa la un nivel international, dar 
pe echipe. Adica intreaga echipa cistiga, 
nu un individ. Iar echipa poate fi compusa 
din tineri sau seniori, fara limita de virsta. 

Spatiul de desfasurare la acest turneu 
este imens, incap 108 mese la care se 
joaca simultan peste 200 de echipe. O 
echipa este formata din 4 persoane si 
fiecare din aceste persoane isi ocupa o 
pozitie specifica in cadrul echipei. La 

Baltimore a fost o competitie epuizanta 
pentru toti participantii, deoarece s-a 
jucat continuu pina la sfirsit, iar dupa 8 
ore de joc neintrerupt a celor peste 1000 
de participanti, Dumitru a avut energia si 
puterea necesara de a cistiga trei meciuri 
consecutive astfel incit a propulsat pe 
locul cel mai inalt de pe podium echipa 
lui.
Echipa lui Dumitru a fost formata din 2 
membrii ai clubului chinezesc de tenis 
de masa din Toronto si un jucator de 
nationalitate araba.

Dupa aceasta surpriza de la Baltimore 
au urmat in lant o serie de alte premii. In 
2010 la Chicago la Killerspin Holliday 
Open la categoria peste 40 de ani, 
Dumitru s-a intors cu locul 1, si tot in 
acel an a mai obtinut o victorie  pe plan 
local la cupa Concordia. In 27 februarie 
2011 in Toronto la Top Spin Open a 
obtinut locul 2. In 2012 tot in Toronto la 
Butterfly International Open, organizat de 
CCTTA (Chinese Canadian Table Tennis 
Associattion) a obtinut locul 3 la categoria 
2000RT. Acest club este considerat cel 
mai renumit din Canada si detine cei mai 
buni antrenori la nivel national.
Iar anul acesta, in 2013, pe data de 14 
iulie, dupa toata aceasta munca asidua 
si ore intregi de antrenamente zilnice, a 
obtinut locul 1 la competitia nationala 
de tenis de masa a canadei organizata in 
Halifax, numita Canadian Championship, 
la categoria peste 40 de ani, devenind 
astfel campion national la aceasta 
categorie. despre aceasta competitie se 
pot accesa informatii la linkul http://
www.tournamentsoftware.com/sport/

draw.aspx?id=937AFC83-A829-48C2-
B5F1-D1CDC58D03D8&draw=72 sau 
accesati www.ttcan.ca
Dupa intreaga experienta acumulata 
de-a lungul anilor Dumitru se afla in 
ipostaza de a putea juca orice pozitie si 
stil al acestui sport, sa isi formeze un stil 
propriu de joc, sa stapineasca atit atacul 
cit si apararea, si ceea ce este cel mai 
important intr-o competitie sportiva, sa 
observe si sa se foloseasca de punctul slab 
al adversarului.
La competitia din Halifax, Dumitru l-a 
avut alaturi pe Attila Mosanyi, instructor 
de tenis de masa la clubul Top Spin 
din Kitchener, primind sfaturi de la 
acesta deosebit de importante in timpul 
concursului cu privire la metodele de 
joc ale adversarului, 
caruia doreste sa-i 
aduca multumiri pe 
aceasta cale.

Planuri de viitor
Dumitru a primit 
o propunere din 
partea Centrului 
Cultural Banatul 
din Kitchener sa 
creeze un club 
de tenis de masa 
pentru comunitatea 
romaneasca. Cornel 

Vuia, unul din membrii centrului cultural 
s-a oferit sa se ocupe de dotarile necesare: 
mese de tenis, palete, mingi, etc, iar ca 
si inaugurare au stabilit inceputul lunii 
septembrie 2013. Va vom tine la curent cu 
deschiderea acestui club de tenis de masa 
la Centrul Cultural Romanesc Banatul 
si ii dorim mult succes in continuare lui 
Dumitru la urmatoarele competitii de 
tenis de masa. Chiar daca nu ajungem 
sa fim prezenti in salile unde vor avea 
loc acestea, il putem sustine cu urari si 
felicitari la adresa de e-mail dumitru.
lazar@sympatico.ca. Si tot la aceasta 
adresa de e-mail poate fi contactat pentru 
mai multe informatii, sau chiar inscrieri la 
noul club de tenis romanesc din Kitchener.

Redacţia A.R.

DUMITRU LAZĂR
Campionul Canadei la Tenis de Masă în 2013

Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

în domeniul construcţiilor 
(renovări în zona GTA).
Vorbim româneşte.
Pentru informaţii 647-409-1517
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Nu există dubii că 
guvernanţii, fie federalii,  
fie provincialii, fie 
municipalii ne iubesc 
şi întreaga lor viaţă 
politică este dedicată 
bunăstării celor care i-au 
ales, dar şi celor care au 
votat contra. Cum altfel, 
dacă nu din dragoste, 
LCBO-ul, agenţia care 
controlează comerţul 
cu alcool în Ontario a 
ieftinit alcoolul. Da, aţi 
auzit bine. L-a ieftinit. La 
jumătate de preţ. Şi acum 
urmează “fine print-
ul”: pentru angajaţii 
guvernului federal şi 
pentru diplomaţi.  Pe 
noi, nediplomaţii şi 
neguvernanţii federali 
nu ne afectează 
respectiva măsura. Pe 
mine personal, însă mă 
jenează. Asta deoarece 
subiectul alcoolului în 
Ontario este închis şi 
bine străjuit în pivniţele 
guvernului provincial. 
Nici vorbă ca acestea, 
pivniţele, să fie deschise 
la lumina privatizării 
prea curând. Omul de 
rând, cumpărătorul de 
bază nu are habar cât 
plăteşte pentru licoarea 
alcoolizată din sticlă, şi 
cât pentru impozite şi 
alte taxe şi supra-taxe. 
Aţi remarcat că atât 
alcoolul, cât şi benzina nu 
funcţionează la vânzare 

ca alte produse: costul 
plus impozitul HST de 
13%. Asta pentru că e mai 
bine să nu ştim cât plătim 
pentru luxul de a bea sau 
de a conduce. Un lucru 
este cert. Considerând 
că LCBO-ul nu vinde 
în pierdere, rezultă 
că reducerea de bună 
dispoziţie de 49% pentru 
diplomaţi şi federali, încă 
produce un profit. Astfel 
o sticlă de vin de 10 dolari 
automat se înjumătăţeşte 
la preţ, nu că vreunul 
din beneficiarii reducerii 
ar bea aşa ceva… Doar 
de dragul simplificării 
calculului. Ar mai 
exista o teorie, anume 
că preţurile mari la 
alcool sunt menţinute 
voit pentru ca populaţia 
să nu se ebrieteze prea 
tare, şi astfel să scadă 
numărul accidentelor 
de circulaţie cauzate de 
consumul de alcool. Aici 
poate să existe o doză de 
adevăr având în vedere 
că mulţi dintre diplomaţi 
şi federali posedă şoferi. 
Mai puţin primarul Ford 
care îşi conduce el însuşi 
maşina. Dar de primar 
nici vorba, doamne 
fereşte, să consume alcool 
sau droguri… Hai noroc 
şi atenţie la pietoni.

Uraaaaa, s-a 
ieftinit alcoolul!

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)

Jumătate din căsnicii ajung la coşul 
cu divorţuri. Trei sferturi din dosare 
conţin particulele ”mamă”, ”tată”, 
”socru”. Şi aproape toate dosarele 
conţin cuvântul ”soacră”.

Cuibuşor de nebunii
 Denisa era o fată fericită, măritată 
cu Horia. Primiseră cadou de nuntă 
o garsonieră de la părinţii lui şi o 
garsonieră de la părinţii ei – ăştia 
bătrâni nu reuşiseră să se înţeleagă 
asupra faptului, deci s-au luat la 
întrecere, cine face mai repede 
credit ipotecar. Au ajuns cu limba 
scoasă la linia de sosire în acelaşi 
timp, poate şi pentru că, din toată 
fauna de bănci din jungla actuală, 
s-au dus toţi la aceeaşi sucursală. 
Ba mai mult, au cumpărat casele la 
200 de metri una de alta. Pe urmă, 
socrii au făcut o şedinţă de aşa-zisă 
familie (unde au uitat să-i invite 
şi pe tinerii căsătoriţi), urmau să 
decidă în care dintre cele două 
adăposturi vor locui iezii. S-au 
ocărât civilizat câteva ore, apoi a 
venit Horia într-o vizită inopinată, 
voia nişte murături de la mă-sa. 
A picat pe discuţie şi, în timp ce 
mesteca o gogonea, întrebat fiind 
unde vrea să-şi tricoteze cuibul, 
le-a zis două chestii: că se simte 
ca la tribunal, la divorţul părinţilor, 
cum a văzut el în filme, ceea ce e 
cool. Iar în altă ordine de idei, la el 
e simplu: vrea să stea în garsoniera 
care are mai multe îmbunătăţiri. 
Au câştigat la puncte socrii mici, 
fiindcă garsoniera luată de ei avea 
de toate, cum avea şi cealaltă, 
dar asta avea în plus o hotă. Una 
peste alta, tânăra familie s-a mutat 
aşadar unde-a decis capul creţ al 

familiei, apoi i-a închiriat unei 
studente garsoniera rămasă goală 
puşcă. Asta nu le-a fost iertat 
niciodată de către soacra mare 
(care, paradoxal, cumpărase o 

garsonieră mai mică). Au divorţat 
peste un an, când Denisa l-a găsit 
pe Horia meditând-o la matematică 
pe chiriaşă, în patul din locuinţa 
închiriată (”Ce vrei, dragă, e 
garsonieră, n-a avut loc de masă şi 
scaune, trebuia să stăm pe ceva!”). 
Da, doar că, pe cât posibil, puteau 
să stea pe ceva cu hainele pe ei – că 
oricum nici de şifonier nu era loc.

Soacra sună întotdeauna de două 
ori
 Rar am văzut o soacră care să sune 
o singură dată. Se termină ţârâitul 
din telefon? Nu-i nimic, de-aia 
avem buton cu Redial. Cum îşi 
permit să doarmă când sună mami? 
Când în sfârşit nora răspunde cu 
vocea plină de holmotoace, soacra 
întreabă de fiu-său. Ăla doarme cu 
buricul orientat către Ursa Mare, 
n-aude niciodată telefonul (din 
fabricaţie, bărbaţii n-aud nimic 
în somn, în afară de alarma de la 
adorata lor maşină). Atunci, ca să 
nu-şi deranjeze odorul din somnul 
de frumuseţe, soacra admite să-i 
facă noră-sii capul varză. Asta 
mică mormăie cu un glas de zici 
că-i luată ostatică de rebelii ceceni 
şi are scoci la gură. Nimic n-o 
descurajează pe mama soacră, 
dă-o încolo de odihnă, că avem 
timp să ne umflăm de somn pe 
lumea cealaltă. Întotdeauna, veţi 
vedea, reîncarnarea şi paradisul 
sunt mai solide în discursurile 
socrilor. Soacra îţi atrage atenţia 
că, din greşeală, ţi-ai luat bilete de 
vacanţă în Grecia, în loc să-ţi iei 
la Eforie. Nu poate pricepe de ce 
nu-ţi ajunge un pat ca să te simţi 

bine la mare şi ce-i rău în a mânca 
hamsii cu chifle, în loc să dai banii 
pe panaramele alea de creveţi. Ce 
fel de oameni mănâncă gândaci? 
Deschizi gura ca să-i spui că ăia nu 
sunt gândaci, sunt crustacee, dar îţi 
dai seama că te afunzi şi mai rău 
în năvod, aşa că taci. Oricum îţi 
obturează ea gura cu alt subiect: 
de ce vă cumpăraţi pizza din oraş, 
când eu v-am adus destule sarmale 
cât să vă ajungă toată săptămâna? 
Păi aşa credeţi voi că se fac banii, 
îndopându-vă cu porcării? Venise 
în lipsa lor să le aducă oala cu 
mâncare şi, rănită fiind când a 
văzut fast-food în frigider, le lăsase 
un bilet: ”Văd că aţi preferat piţa 
şi lazania, nu-i nimica, vă las şi 
sarmalele mele modeste! Dar când 
o să faceţi gaxtrită să nu veniţi la 
mine!”. Auci! Ei nu îndrăzniseră 
niciodată să-i spună că sarmalele 
ei aveau mai multă grăsime decât 
grăsimea însăşi şi mai mult orez 
decât Vietnamul. Desigur, nu 
i-ar putea răni sentimentele. Câtă 
vreme ai o soacră, nu vei avea 
nicio grijă că te îneci cu pufuleţi 
în casă şi mori singur, ca un idiot, 
fără o lumânare la cap. Ea te 
sună din cinşpe-n cinşpe minute 
şi, dacă nu răspunzi, sună la 112. 
Şi acolo o cunoaşte toată lumea, 
deci poţi conta pe promptitudinea 
serviciilor. Ţin minte o nevastă 
proaspăt înşelată, nervoasă, plânsă, 
încă neconsolată, care s-a trezit cu 
soacră-sa la uşă (normal), iar asta 
i-a zis: ”Ce mizerie e aici! Am la 
ţară un porc pe care nu l-aş lăsa în 
apartamentul vostru!”. Iar noră-sa 
i-a răspuns: ”Am aici un porc pe 
care nici eu n-am să-l mai las în 
apartamentul nostru!”. 

Simona Catrina

Din seria

Soacrele care au îngrăşat 
avocaţii de divorţuri

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

Cuprinderea spiritului nu poate fi totală. 
Spre această desăvârşire tinde fiecare fiinţă, 
care se naşte cu soarta izvorului: curge 
până la secare, mai devreme sau mai târziu.
În sine, prin sine, cuvântul nu trădează. 
Omul trădează prin cuvântul sucit după 
sufletul şi cugetul  ce nu vor cunoaşte 
iertarea luminii, adică a vieţii.
Prin cuvântul vorbit, prin cel scris, dragostea 
de limbă e şi dragostea de ţară, chiar într-un 
testament liric: „Cu limbă de moarte vă las 
/ Puţina-mi avere, / Rămasă prin meleaguri 
străine! // Cu părere de rău, / Nu pot prin 
viu grai...// Dar vă las şi dragostea de ţară 
/ Şi creşterea ei...”(Testament, de Melania 
Rusu-Caragioiu).
Spiritul cuprinde prin cuvânt. Învăţăturile 
general umane se exprimă prin proverbe, 
adevărate „forme de viaţă”(Ov. Papadima), 
forme ale înălţării de cuget, ale înţelepciunii. 
Proverbul de origine religioasă, având 
corespondenţe în Sfânta Scriptură, a prins 
rădăcini în mentalitatea populară (nu e doar 
presupunere) încă din perioada călugărilor 
sciţi, moment de efervescenţă spirituală, de 
trecere la o nădejde sigură dincolo de viaţa 
tulburătoare. Poetul George Coşbuc vorbea 
de „naşterea proverbelor” în privinţa formei 
lor: „Nimeni n-o poate schimba, tocmai 
fiindcă poporul atâta a sucit şi a răsucit la o 
formă până a redus-o la cea mai simplă şi 
mai plastică expresiune.”
Ascensiunea de la individual la general 
se recunoaşte în proverbe cum ar fi: Cine 
este sfânt pe aşternut moale nu doarme; 
Ce-am avut şi ce-am pierdut; Cine sapă 

groapa altuia cade singur în ea; Păcatul 
vechi aduce o ruşine nouă; Cine se teme 
de moarte şi-a pierdut viaţa; Făţarnicul e 
ca un  cărbune acoperit care pe neaşteptate 
te arde; Îndoaie-te ca trestia şi vântul nu te 
rupe; Moartea închide gura la toţi; Sau taci 
sau spune ceva mai bun decât tăcerea etc.
Înţelepciunea populară românească se 
găseşte într-un monument de cultură: 
„Proverbele românilor din România, 
Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria 
şi Macedonia” de Iuliu A. Zanne în 10 
volume (1895-1903) pe o întindere de 
7000 de pagini (prima ediţie). Născut 
la Brusa (Asia Mică) într-o familie de 
aromâni, Iuliu A. Zanne, inginer de căi 
ferate, la Serviciul de Poduri şi Şosele din 
Bucureşti, a adunat proverbele noastre 
din toate provinciile locuite de români, 
în mare parte sub ocupaţie străină. Cartea 
a devenit un argument politic în făurirea 
statului naţional unitar. Nu se poate uita 
că la Conferinţa de Pace de la Paris (1919) 
care urmărea trasarea graniţelor europene 
şi unde românii cereau recunoaşterea Marii 
Uniri, Ion I. C. Brătianu, conducătorul 
delegaţiei noastre, a adus un argument 
politic neaşteptat şi impresionant, ca 
document al unităţii neamului nostru: 
cartea aromânului Iuliu A. Zanne, care prin 
cultură a contribuit la formarea României 
Mari. Cred că vom trăi să vedem unirea 
românilor nu doar geografic, ci şi moral.

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!

CUPRINDEREA SPIRITULUI LA 
CĂLUGĂRII SCIŢI ŞI AZI

TORONTO

“SĂRBĂTOAREA ROMÂNILOR LA TORONTO”
Festival anual în aer liber ediţia a X-a 7 SEPTEMBRIE 2013 la Mel Lastman Square

Stimaţi membri ai Comunităţii Româneşti,
Vă INVITĂM să participaţi împreună cu 
noi la cea de a zecea ediţie a tradiţionalului 
festival “Sărbătoarea românilor la 
Toronto”, sâmbătă, 7 septembrie 2013 la 
MEL LASTMAN SQUARE,  5100 Yonge 
Street, Toronto, între orele 12:00 – 8:00 
PM.
Pentru reuşita acestei manifestări este 
nevoie de sprijinul tuturor şi sperăm ca şi 
de data aceasta să participaţi la Festival 
împreună cu toţi românii.
Scopul acestei manifestări este, ca cel puţin 
odată pe an, toate organizaţiile româneşti 
să se manifeste împreună, în unitate, pentru 
a se face cunoscute societăţii româno-
canadiene.
Festivalul nu este o manifestare 
sau activitate numai a Bisericii “Sf. 
Gheorghe” din Toronto, ci a tuturor 
organizaţiilor şi comunităţilor româneşti 
din sudul provinciei Ontario.   Biserica 
“Sf. Gheorghe” este doar iniţiatoarea şi 
sponsorul/organizatorul principal de până 
acum al acestui Festival de care beneficiază 
întreaga populaţie românească făcându-
se cunoscută societăţii canadiene. Vom fi 
bucuroşi să participaţi şi să primim ajutor 
şi din partea dumneavoastră.
Facem astfel apel la toate parohiile 
româneşti, la asociaţiile cultural-artistice 
româneşti, la firmele şi oamenii de afaceri 
români din Toronto şi împrejurimi, la 
mijloacele mass-media româneşti din 
Canada, la toţi românii stabiliţi în provincia 
Ontario să susţina material acest eveniment 
de care suntem cu toţii mandri.  Susţinerea 
financiară se poate realiza prin contribuţii 
băneşti în calitate de:
-sponsor principal/colaborator/organizator
reclamă gratuită în timpul acestei 
manifestări (furnizarea materialelor 

publicitare precum şi folosirea lor în 
activitaţile de promovare premergătoare 
manifestării sunt responsabilitatea 
sponsorului)  $1,000 - $ 2,000
-sponsor din partea unei comunităţi/parohii      
    $ 1,000
-sponsor din partea unei misiuni bisericeşti 
    $ 500
-sponsor şi participant commercial /
magazine -  $ 500
-sponsor cu stand comercial / publicitar 
propriu  $ 300 
-susţinător – pentru orice donaţie 
Trimiteţi CEC-ul dumneavoastra pe adresa: 
St. George Romanian Orthodox Church, 
247 Rosethorn Ave., M6M 3K9, Toronto, 
Ontario, adresându-l astfel:
“Pay to: St. George Romanian Orthodox 
Church” pentru “Romanian Festival 2013”.
Toate donaţiile primite vor fi folosite numai 
pentru finanţarea acestui eveniment şi veţi 
primi chitanţă pentru incometax.

Pentru toţi cei ce doresc să afle detalii 
referitoare la organizarea şi modalităţile de a 
susţine financiar şi moral SĂRBĂTOAREA 
ROMÂNILOR în Toronto, va rugăm să 
contactaţi  pe  reprezentanţii  comitetului  
de organizare : 
- Preot  Paroh  IOAN BUNEA
  la 905-770-8529; ( ibunea@rogers.com) 
- domnul  CRISTIAN ZAMRII
  la 416-590-0612  ( dupa ora 6:30 PM )
- domnul  IOAN HABA
  la 905-303-5125  ( dupa ora 6:30 PM )
- doamna ELIZA GHINEA
  la 416-590-0612  ( dupa ora 6:30 PM ) 
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG PE TOŢI!

Preot  Ioan Bunea
în numele Comitetului de Organizare

Biserica “Sf. Gheorghe” - Toronto
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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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

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

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

Este foarte posibil să fi auzit că 
bolnavii de diabet trebuie să ţină 
o dietă alimentară strictă şi extrem 
de complicată, că diabeticii nu 
au voie să mănânce dulciuri sau 
că dacă mâncaţi foarte multe 
dulciuri puteţi face diabet. În cele 
ce urmează vă vom prezenta trei 
mituri privind dieta alimentară a 
bolnavilor de diabet zaharat, graţie 
site-ului www.sfatulmedicului.ro.
Mitul 1. Dacă mâncaţi prea 
multe dulciuri faceţi diabet
În realitate, cauzele care conduc 
la apariţia diabetului zaharat nu 
sunt pe deplin cunoscute; un lucru 
este însă sigur: alimentaţia bogată 
în dulciuri nu cauzează diabet. 
Diabetul zaharat apare atunci 
când echilibrul între cantitatea 
de dulciuri ingerată şi abilitatea 
organismului de le transforma 
în energie se strică. Organismul 
uman transformă cea mai mare 
parte a dulciurilor din alimentaţie 
în glucoză, un zahar care este 
utilizat de către celulele întregului 
corp, cărora le furnizează energie. 
Pancreasul produce un hormon 
numit insulină, care ajuta celulele 
să utilizeze glucoza pentru a o 
transforma în energia atât de 
necesară. Există trei tipuri de 
diabet zaharat:
Diabetul zaharat tipul I (juvenil)

apare atunci când pancreasul nu 
mai poate produce insulină. În 
absenţa acesteia, nivelul glucozei 
din sânge (glicemia) creşte, 
întrucât nu mai poate fi preluată de
către celule şi apoi utilizată ca 
substrat energetic. Persoanele 
afectate de diabetul de tip I necesită
o suplimentare a insulinei proprii. 
Diabetul zaharat tip 1 se manifestă 
la orice vârstă, însă predomină la 
copii şi adulţi tineri. 
Diabetul zaharat tip II 
apare atunci când pancreasul 
nu produce cantităţi suficiente 
de insulină şi/sau insulina nu 
acţioneaza în parametri normali. 
Acest tip de diabet zaharat este 
mai frecvent în cazul persoanelor 
supraponderale, indiferent de 
vârstă.
Diabetul gestaţional
poate apărea în timpul sarcinii, 
deoarece în perioada gestaţională 
ansamblul modificarilor hormonale 
din intregul organism poate 
produce modificări ale acţtiunii 
insulinei. De obicei însă diabetul 
gestaţional nu este permanent, 
după naştere organismul revenind 
la normal.
Mitul 2. Dieta diabeticilor este 
foarte complicată
Bolnavii de diabet zaharat trebuie să 
îşi planifice mesele de pe parcursul 

zilei, dar principiul general este 
unul simplu: dieta trebuie să fie în 
concordanţă cu activităţile zilnice 
şi cu medicamentele antidiabetice 
care controlează nivelul glicemiei. 
Scopul dietei este de a menţine 
nivelul glicemiei în limite normale. 
Chiar dacă pot exista diferenţe între 
dieta unui diabetic şi alimetaţia 
uzuală a unei persoane sănătoase, 
acestea nu sunt foarte mari.
Mitul 3. Carbohidraţii nu fac 
bine la diabet
În realitate, carbohidraţii au un 
efect benefic asupra bolii, ei stând 
la baza unei diete echilibrate şi 
corecte. Desigur, carbohidraţii 
(zahărurile) au un efect direct 
asupra nivelului glucozei din 
sânge, acesta fiind şi motivul 
pentru care diabeticii trebuie să 
fie atenţi la cantitatea de zahăruri 
din alimentaţie. Alimentele bogate 
în glucide conţin mulţi nutrienţi 
esenţiali, vitamine, minerale şi 
fibre. Un aspect important al 
oricărui regim pentru diabet este 
să se aleagă acele alimente care 
conţin cei mai mulţi nutrienţi, cum 
ar fi pâinea integrală sau fructele şi 
legumele bogate în fibre. Deseori 
pentru a afla care sunt alimentele 
cele mai potrivite poate fi necesar 
sfatul unui nutriţionist.

Sursa www.accentmontreal.com

Trei mituri despre dieta
bolnavilor de diabet

CERCETARE

Sistemul imunitar detectează 
celulele canceroase încă din 
primele zile ale formării unei 
tumori, nu pentru a le ataca, 
ci pentru a le proteja, potrivit 
unui studiu francez recent 
publicat în Journal of Clinical 
Investigation. De foarte mulţi 
ani cercetătorii susţin că 
sistemul imunitar identifică 
celulele canceroase încă de la 
apariţia lor, dar că nu începe 
să le atace decât atunci când 
acestea depăşesc bariera 
de apărare a organismului, 
permiţând răspândirea cance-
rului. Specialiştii francezi 
consideră că acest concept este 
inexact şi că supravegherea 
cancerului de către sistemul 
imunitar conduce, în mod 
contrar, la protejarea celulelor 
tumorale, în momentul apariţiei 
lor, acesta procedând ca în 
cazul oricărui tip de celule 
sănătoase din organism. Ei 
au arătat pe modele animale 
cum apariţia primelor celule 
canceroase declanşează imediat 
un răspuns din partea anumitor 
celule imunitare, denumite 

limfocite T regulatoare. 
Aceste celule migrează rapid 
către tumoare, recunoscând în 
celulele canceroase moleculele 
care există de altfel în ţesuturile 
sănătoase. Apoi, aceste celule 
imunitare blochează acţiunea 
altor limfocite, împiedicându-
le să atace şi să distrugă celulele 
canceroase.  Cercetătorii 
francezi au demonstrat faptul 
că în absenţa limfocitelor 
T regulatoare, în momentul 
„primei întâlniri” dintre 
sistemul imunitar şi celulele 
tumorale, apărarea imunitară se 
organizează imediat şi va reuşi 
să distrugă tumoarea, cu ajutorul 
limfocitelor T, specializate în 
distrugerea corpilor străini. 
David Klatzmannd, expert 
la laboratorul Imunologie - 
Imunopatologie - Imunoterapie 
al Universităţii Pierre şi Marie 
Curie, consideră că aceste 
rezultate ar putea să conducă 
la descoperirea unor tratamente 
revoluţionare împotriva cance-
rului, precum vaccinurile 
preventive anti-tumorale.

www.accentmontreal.com

Celulele canceroase, protejate de 
sistemul imunitar
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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

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, parada costumului Bănăţean şi Miss Banatul 2013-2014.

Sâmbătă ora 9am
Va avea loc deschiderea Festivalului cu 
competiţiile tradiţionale de fotbal, tenis de 
masă, şah, etc., iar seara la 7pm 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 ora 3pm
Pe scena festivalului va avea loc un program 
artistic compus din dansuri folclorice, 
parada costumului Bănăţean, 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)570-0172 - George Ulman.

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

Sunteţi invitaţi să luaţi parte la cea mai 
mare adunare Românescă din Ontario 
care va avea loc la Câmpul Românesc din 
Hamilton cu ocazia sărbătorii Hramului  
Capelei “Adormirea Maicii Domnului”. 
Evenimentul va începe la ora 10:00am cu  
Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de  
preoţi din Kitchener şi Toronto, urmată 

de o Sărbătoare Câmpenească organizată 
de comunităţile româneşti din Ontario şi 
Asociaţia Culturală Română din Hamilton. 
La Câmpul Românesc se întâlnesc dansul 
şi jocul cu cântecul şi urarea, bucuria şi 
voioşia cu nostalgia şi aduceri-aminte. 

•muzica asigurată de “CmS Global 

Entertainment ” – din Kitchener şi invitata 
specială din România VALEREA  STOIAN  
vor întreţine atmosfera de joc şi voie bună.
•Vă invităm la un BBQ cu mici şi fripturi, 
şi un bar cu băuturi asortate, pentru toate 
vârstele şi preferinţele. 
•Puteţi vizita Muzeul şi Biblioteca 
Câmpului Românesc adăpostite de Centrul 

Cultural ‘’Nae Ionescu’’
•Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, 
care este dotat cu un minunat parc de 
recreere, cu mese pentru picnic,  teren 
pentru jocuri sportive, trailere, un râu 
plin de peşti şi sala Centrului “Nae 
Ionescu”, în care ne putem retrage în 
caz de ploaie.  

Pentru orice eventualitate puteţi să vă 
aduceţi mese şi scaune pliante.

Intrarea:
       $5.00 adult şi $3.00 copii (7-14 ani)
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi:
              www.campulromanesc.ca

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!
Comitetul Asociatiei Culturale Romane, 

Hamilton

Organizează Sărbătorirea
Hramului Capelei “Adormirea Maicii Domnului”

La CÂMPUL ROMÂNESC - 18 August 2013, ora 10:00am

Câmpul Românesc, Hamilton, Ontario

FESTIVAL
BĂNĂŢEAN
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

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 un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de
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KITCHENER

Filiala noastră (AREC-SOC), sponsorizată 
de compania “Natural Stone City” şi cu 
ajutorul companiei “Vasile Construct” a 
organizat sâmbătă 27 iulie 2013, de acum 
tradiţionalul Picnic, întâlnirea noastră 
la iarbă verde, de această dată în parcul 
Elora Gorge din Elora, ON. Plăcerea de 
a fi împreună în natură pentru câteva ore, 
chiar şi în condiţiile unei zile cu o vreme 
nu foarte prielnică, a determinat pe mulţi 
dintre membrii noştri şi ai asociaţiei din 
Toronto, ca de altfel şi o parte din angajaţii 
companiei Natural Stone City şi alţi membrii 
ai comunităţii româneşti din zonă, amatori 
de ieşiri la iarbă verde, să fim împreună şi să 
ne bucurăm de scurta vară canadiană, chiar 
şi cu capriciile ei inerente. Ne-am ospătat cu 
delicioşii mici şi frigărui tradiţionali pentru 
astfel de ocazii, oferiţi cu multă amabilitate 
de sponsorii noştri, cărora pe acestă cale le 
mulţumim şi totodată îi recomandăm întregii 
comunităţi româneşti din Ontario pentru 
profesionalismul serviciilor ce le oferă în 
domeniul lor de activitate (pentru detalii 
vizionaţi website-urile lor, precum şi ziarul 
Agenda Româneasca cu spoturile publicitare 
aferente). Mulţumim totodata la toţi cei 
care ne-au însoţit, inclusiv televiziunii “Noi 
Românii” şi ziarului “Agenda Românească” 
pentru prezenţă şi suport şi sperăm că toţi 
cei prezenţi au avut parte de momente 
plăcute, chiar dacă scurta furtună ne-a 
creat un moment de panică pentru câteva 
clipe. Ataşăm câteva imagini de la acţiunea 
noastră, tocmai pentru a convinge şi pe alţi 
amatori să ne fie alături pe viitor.
Foarte multe mulţumiri sponsorilor noştri 
care au făcut posibila acţiunea noastră prin 
generoasa lor contribuţie (n.r. toată mâncarea 
a fost oferită gratuit tuturor celor prezenţi 
la picnic). Încă o dată s-a dovedit că şi în 
comunitatea românească prietenia şi buna 
înţelegere pot genera momente de bucurie în 
folosul întregii noastre comunităţi.

Executivul AREC-SOC

Picnicul Asociaţiei Inginerilor AREC-SOC din Kitchener
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Joi 1 august 2013, Ministrul Tineretului 
şi Sportului din Romania domnul Nicolae 
Bănicioiu aflat în concediu în Canada la 
Niagara, a fost prezent la consulatul românesc 
din Toronto. Consulul General al Romaniei 
la Toronto Antonella Marinescu la invitat la 
consulat pentru o scurtă întâlnire cu membrii 
comunităţii româneşti din Ontario.

TORONTO

Ministrul Tineretului şi Sportului din Romania
la consulatul românesc din Toronto

Nicolae Bănicioiu
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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

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

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

SOCIAL

SIMONA POGONAT
simona.p@accentmontreal.com

Zilele trecute, Yahoo Finance, într-un 
articol intitulat “Oh Canada! Our home and 
expensive land”, a spulberat un mit: acela 
că în comparaţie cu multe ţări dezvoltate 
ale lumii, costul vieţii în Canada este mai 
mic, mai rezonabil. Se pare însă că cifrele 
spun altceva. 
Un studiu condus de un grup de economişti 
britanici în baza unor date de la OECD 
(Organisation for Economic Cooperation 
and Development) a arătat că viaţa în Marea 
Britanie - ţară considerată unul dintre 
etaloanele lumii la preţuri exorbitante - e cu 
11% mai scumpă ca media internaţională 
şi cu 18% faţă de viaţa în SUA. Până aici 
nimic neobişnuit - cu toţii ştim ce mult 
costă să stai în Londra sau cât de scumpă 
e benzina peste tot în Europa. Aceleaşi 
cifre de la OECD analizate de economiştii 
britanici arată însă că viaţa în Canada este 
mai scumpă decât cea din UK - cu 11% mai 
scumpă, ceea ce face ca traiul în Canada 
să fie cu 22% mai costisitor decât media 
internaţională. Total contrar unuia dintre 
cele mai populare mituri, nu numai printre 
canadieni, ci chiar în lume!

Motivul pentru care 
plătim scump, la 
propriu, să locuim 
aici se datorează 
în principal pieţei 
imobiliare. În 
studiul său, OECD 
a analizat preţurile 
caselor, chiriile 
şi veniturile 
familiale în 34 de 
ţări industrializate 
ale lumii. Preţul 
unei proprietăţi 
imobiliare medii a 
fost comparat cu costul închirierii sale şi 
cu salariul mediu. Rezultatul: comparativ 
cu venitul, piaţa imobiliară canadiană 
este supraestimată cu 30%; comparativ 
cu chiriile, cu 60%. Cu alte cuvinte, 
canadienii plătesc cu 30%-60% mai mult 
să fie proprietari raportat la venit şi la cât ar 
costa să închirieze, nu să cumpere, aceeaşi 
locuinţă.

Doar două alte ţări dezvoltate surclasează 
Canada la supraevaluarea pieţei imobiliare: 
Belgia şi Norvegia, în vreme ce Japonia, 
Germania, Coreea de Sud, Irlanda şi 

Portugalia sunt printre cele mai subevaluate.
Încă o comparaţie, în caz că nu sunteţi 
convinşi că trăim într-o bulă imobiliară: 
recent, BMO Nesbitt Burns a condus 
un studiu comparativ între real estate-ul 
canadian şi cel american. Al nostru a ieşit cu 
62% mai scump decât al vecinilor. Cu toate 
acestea, deşi în ultimul an s-au înregistrat 
scăderi de preţuri icicolo, per total, preţurile 
caselor au crescut şi continuă să crească în 
Canada, mai repede ca veniturile şi chiriile. 
Acest lucru ar putea constitui o problemă 
în momentul în care ratele de interes vor 
creşte sau dacă creşterea veniturilor se va 

încetini.
Într-o astfel de situaţie, scenariul ar fi 
că mulţi canadieni nu şi-ar mai permite 
proprietăţile achiziţionate sau mai puţine 
persoane vor căuta să cumpere o nouă casă, 
ceea ce ar duce la o corecţie generalizată 
a preţurilor. Din fericire, în ultimul an, 
guvernul Canadei a luat măsuri pentru a 
tempera piaţa imobiliară, înăsprind regulile
privind ipotecile şi îngreunând accesul 
la proprietăţi scumpe celor cu venituri 
prea mici şi datorii prea mari. În plus, 
Bank of Canada a anunţat că va continua 
să-şi menţină rata de referinţă la 1%, 
contemplând o creştere dacă şi numai dacă 
aşteptările de creştere economică se vor 
adeveri.

Tot din fericire, rata de îndatorare a 
familiilor canadiene - considerată de mulţi 
una din marile vulnerabilităţi ale economiei 
noastre - a început să scadă, semn că 
avertismentele fostului guvernator al 
Băncii Canadei, Mark Carney, au fost luate 
în seamă de populaţie. Căci cu cât datoriile 
canadienilor sunt mai mici, cu atât marja lor 
financiară de manevră este mai mare, putând 
susţine o piaţă imobiliară supraevaluată şi o 
întoarcere lentă, graduală, la normal.

Costul vieţii în Canada, 
mai ridicat decât credem

Costul vieţii în Canada este mai ridicat cu 22% faţă de media 
internaţională datorită în principal pieţei imobiliare.



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Suprasolicitarea sau orice abuz 
care depăşeşte puterile tale vor lăsa urme. 
Dragoste: Totul pare să prindă viaţă în 
plan sentimental, inima îţi bate mai tare, 
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar: Nu 
trebuie să exagerezi în nicio direcţie: nici în 
cheltuieli, nici în economii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nimic nou în privinţa sănătăţii, 
te menţii pe nivelul lunilor anterioare. 
Dragoste: E atmosfera ideală pentru o 
aventură de vacanţă, dacă asta căutai, sau 
pentru a schimba ceva în cuplu. Financiar: 
Nu se poate vorbi acum de investiţii, de 
cheltuieli de plăcere, de capricii de vară, 
acestea fiind primele sacrificate.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara îţi prieşte de minune iar 
căldura are un efect excelent asupra stării 
tale generale. Dragoste: Fii pregătit să 
te îndrăgosteşti din nou sau să trăieşti 
momente de o sensibilitate maximă alături 
de cel/cea drag(ă). Financiar: Nu trebuie să
spui tuturora care e nivelul tău financiar şi 
nici cât de mari îţi sunt datoriile, e mai bine 
să păstrezi o oarecare discreţie.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti în formă bună, nimic nu pare 
să atenteze  la sănătatea ta. Dragoste: Nu 
primeşti ceea ce are nevoie sufletul tău, de 
aceea te refugiezi... în muncă. Financiar: 
Banii se termină brusc, sumele pe care te-ai 
bazat înainte pot dispărea ca prin minune.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Priveşte puţin înapoi, la o 
problemă de sănătate pe care credeai că 
ai rezolvat-o, deoarece poate reveni acum 
în actualitate. Dragoste: Trăieşti clipe 
de fericire maximă, de parcă visele tale 
cele mai frumoase s-au împlinit în iubire.  
Financiar: Se petrec noutăţi de ordin 
financiar, cum ar fi o investiţie imobiliară.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
sănătatea mai scârţâie pe ici, pe colo, şi treci 
de la o extremă la alta frecvent. Dragoste: 
O relaţie din interes pare să înlocuiască 
poveştile de dragoste. Financiar: Te 
descurci bine cu banii, manipulezi totul cu 
talent încât uimeşti pe toată lumea. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă la ceea ce consumi, dar 
mai ales la condiţiile de mediu în care iei 
masa sau poposeşti. Dragoste: Te menţii 
pe un teren cunoscut, marcat de linişte, 
rutină şi pasivitate. Financiar: Fii precaut, 
priveşte spre viitor cu realism şi nu te gândi 
la investiţii masive.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Trebuie să fii foarte atent la ce 
consumi, mai ales la ce bei, şi încearcă să 
petreci câteva zile de vacanţă. Dragoste: 
Viaţa în doi e ca un câmp de luptă, apar 
dispute la tot pasul. Financiar: Banii se duc 
foarte repede, dar fă un efort să pui stavilă 
tendinţei de a cheltui aiurea.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai grijă la propriile tale decizii, la 
felul cum îţi ocroteşti sănătatea, la regimul 
de viaţă de acum, pentru că toate vor avea 
urmări de perspectivă. Dragoste: Eşti atras 
de flirt, de escapade amoroase de-o vară, de 
jocul seducţiei. Financiar: Nu te arunca în 
alte împrumuturi sau credite, pentru că nu e 
cel mai potrivit moment.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te lua după păreri neavizate 
sau după sfaturi din reviste, chiar dacă unii 
spun că le-au încercat cu succes pe pielea 
lor. Dragoste: Viaţa de cuplu are şi suişuri, 
şi coborâşuri, dar reuşeşti să o păstrezi pe 
un teren constant. Financiar: Un capriciu 
sau o distracţie scumpă te-ar putea lăsa 
lefter.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Abţine-te de la factorii de risc 
ce pot strica armonia la care ai ajuns şi 
încearcă un regim mai lejer. Dragoste: 
Dacă există acum vreo zodie favorizată 
în plan sentimental, iată că e vorba chiar 
de zodia ta! Financiar: Nu te împrumuta, 
dar aminteşte-ţi ce datorii au alţii la tine, 
insistând să şi le achite.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prezinţi lumii o imagine 
ireproşabilă datorată unui regim de viaţă 
echilibrat şi unei atitudini de viaţă pozitive.
Dragoste: O discuţie serioasă, faţă în faţă, 
ar alunga o serie din suspiciuni. Financiar: 
Dacă vei fi mai motivat, te va aştepta o 
recompensă materială.
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We don’t cut corners, we clean them!
Professional Environment Friendly
Commercial Office Cleaning
Janitorial Services

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge

519.502.4430
M_N@hotmail.ca

M & N
Cleaning 
Company

KITCHENER

În biblioteca din Waterloo (şi tot ce e posibil 
şi în alte biblioteci din Ontario) se găseşte o 
carte semnată de Herta Muller câştigătoarea 
premiului Nobel pentru literatură 2009, 
“Ţara prunelor verzi” (The Land of Green 
Plums) în cuprinsul căreia este descrisă   
viaţa unor tineri de etnie germană dornici 
să emigreze în Germania şi greutăţile 
acestora în epoca totalitară a lui Ceauşescu. 
Herta Muller, după ce a fost nominalizată 
pentru a treia oară, pe 8 octombrie 2009 
i-a fost decernat Premiul Nobel pentru 
Literatură 2009, pentru „densitatea poeziei 
şi sinceritatea prozei cu care a descris 
plastic universul dezrădăcinaţilor”, fiind a 
douăsprezecea femeie care primeşte acest 

premiu (sursa: 
Wikipedia).
Herta Muller s-a 
născut şi şi-a trăit 
tinereţea în Banat, 
părăsind în 1987 
România, la vârsta 
de 34 de ani, pentru 
a se stabili la 
Berlin. A făcut studii de germanistică şi de 
limbă şi literatură română la Universitatea 
din Timişoara, în perioada 1973–1976, a 
lucrat ca traducător, profesor şi a trait din 
meditaţii, fiind marginalizată de securitate.

Paulina Popescu,
Kitchener

Apariţie Editorială

The Land of Green Plums

TORONTO - Şcoala de Română

Şcoala Românească din Toronto participă 
şi anul acesta la Sărbătoarea Românilor, 
din data de 7 Septembrie 2013, cu un 
program artistic ce va deschide cea de-a 
zecea ediţie a evenimentului. Vă invităm 
să ne urmăriţi şi să aplaudaţi eforturile 
micilor şcolari. Informaţii despre şcoală şi 
contactul cu o parte din profesori le puteţi 
afla vizitând masa domnului Viorel Rusu 
- agent imobiliar, care a avut amabilitatea 
să ne găzduiască şi sponsorizeze şi în acest 
an. În anul şcolar 2012-2013 peste 200 de 
elevi au fost înscrişi la cele trei locaţii din 
Toronto:
1. Milne Valley Public School
    (Lawrence Ave / Don Valley Pkw)
2. West Glen Public School
    (Rathburn Rd./ East Mall)
3. Secord Public School
    (Main St. / Danforth Rd.)

În funcţie de numărul cererile de înscriere 
se pot deschide chiar şi noi locaţii.

Scopul Şcolii Româneşti este de a promova 
cultura şi limba română. Folosind manuale 
şcolare pregătite special de către profesorii 
programului, copiii învaţă să vorbească, să 
citească şi să scrie corect româneşte, într-
un mediu atractiv, interactiv şi lipsit de 
stres.
Vă aşteptăm să ne vizitaţi la Sărbătoarea 
Românilor din 7 Septembrie 2013 care va 
avea loc la Mel Lastman Square (Yonge 
nord de Sheppard).
Ne puteţi găsi deasemenea pe pagina de 
internet www.ScoalaRomaneasca.ca, sau 
pe pagina de Facebook: https://www.
facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto

Comitetul Părinţilor
Şcoala Românească Toronto

ÎNSCRIERI PENTRU 
ŞCOLILE DE ROMÂNĂ 

DIN TORONTO



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

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Sistemul Şcolar Canadian

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.

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

1.Doresc să mă ocup mai mult de 
educaţia copilului meu şi aş dori să 
procur manuale şcolare pentru clasa 
a 3-a. Unde pot găsi aceste manuale 
pentru a le cumpăra?

...ne întreabă un cititor din Kitchener

În toate clasele există un buget pentru 
manuale şcolare. Aceste manuale nu se 
trimit acasă. Totuşi dacă insistaţi şi dacă 
profesorul are câteva manuale în plus, vă 
poate împrumuta pe o perioadă limitată 
o carte de matematică, de exemplu, să 
vă daţi seama la ce nivel lucrează copilul 
dvs. Puteţi deasemenea să vizitaţi clasa 
copilului, bineînţeles cu o programare, şi 
veţi vedea că în pupitrul elevului există 
manuale şcolare. Puteţi chiar asista la ore, 
cu permisiunea profesorului.
În legătură cu manualele şcolare, acestea 
sunt aprobate de Ministerul Învăţământului 
prin Trillium List. Mergeţi pe website-ul 
Ontario Ministry of Education Trilium List 
http://www.edu.gov.on.ca/trilliumlist/. 
Acolo găsiţi pe anii de studii, pe fiecare 
materie în parte clasate toate manualele şi 
editura unde le puteţi comanda.
De exemplu pentru cărţile de matematică 
în limba franceza apelaţi la editura 
Chenelière. Mergeţi pe website-ul lor 
www.cheneliere.ca, alegeţi un manual şi 
îl plătiţi cu Visa. Un manual poate costa 
până la $60.

2.Copilul meu are foarte puţine teme 
şi îşi petrece timpul liber uitându-se la 
televizor. Ce mă sfatuiţi să fac?

...ne întreabă un cititor din Windsor

În Canada la nivel elementar, clasele 1-6 
se dau mai puţine teme, începând de la 10 
minute la 30 minute pe zi. Temele constă 
în a citi cel puţin 30 min pe zi, matematică 
o pagină două pe săptămână, engleză 
sau franceză o pagina, două. Elevii au de 
obicei o săptămână să îşi termine temele. 
În plus mai au proiecte de terminat pentru 
studii sociale sau ştiinţă. Există şcoli care 
oferă programe gratuite de matematică 
pe computer “Dream Box”. Daca este 
interesat copilul dvs. de matematică, puteţi 
să îl înscrieţi la acest program mergând la 
www.dreambox.com plătind numai $12.95 
lunar. De asemenea solicitaţi profesorului 
mai multe teme, în domeniul unde are 
nevoie copilul. Mai precis, iată care sunt 
directivele pentru teme:

Clasa I 5-10 minute pe zi, clasa II 10-20 
minute pe zi, clasa III 15-20 minute pe zi, 
clasa IV 20-40 minute pe zi, clasa V 25-
50 minute pe zi, clasa VI 30 -60 minute pe 
zi, clasa VII 35-70 minute pe zi, clasa VIII 
40-80 minute pe zi, clasele IX-X 6-10 ore 
pe săptămână, clasele XI-XII 10-20 ore pe 
săptămână.
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EXCURSIE LA MUSKOKA
- PENTRU O ZI -

Pentru a doua jumătate a lunii septembrie 2013, membrii 
grupului de Seniori din Kitchener au planificat o excursie de 
o zi la Muskoka cu autocarul. Este inclusă o mică croazieră 

pe lac şi masa. Pentru informaţii 519.954.1958 (după ora 
8pm). Mai sunt locuri disponibile.



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, 
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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).
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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.

DIVERTISMENT

Mere care nu sunt colorate artificial. Roşii, 
afine, ardei verde, morcovi sau spanac 
asemenea. Pâine din cerealele integrale 
fără peliculă colorantă. Suc de struguri sau 
lapte fără coloranţi. Acestea sunt alimentele 
şi băuturile pe care ar trebui să le consume 
copiii noştri.

De fapt chiar şi noi ar trebui să facem acelaşi 
lucru. Este important să subliniez acest lucru 
în contextul isteriei informaţiei generate 
de un studiu efectuat în Marea Britanie 
care face legătura dintre anumiţi coloranţi 
alimentari, precum şi conservantul numit 
benzoat de sodiu şi apariţia hiperactivităţii 
la copii.

Adevărul este că şi înainte de efectuarea 
acestui studiu, a cărui semnificaţie este 
discutabilă, experţii din nutriţie au 
îndemnat la un consum redus al  alimentelor 
care conţin o mulţime de aditivi. Acest 
lucru nu este necesar datorită riscului 
asociat al aditivilor în sine, ci pentru că 
prezenţa aditivilor este semnul distinctiv 
al alimentelor procesate, care tind să aibă 
un conţinut  ridicat de zahăr, grăsimi şi 
sare şi sărac în substanţe nutritive. Ceea ce 
studiul actual nu ne pune la dispoziţie este 
un arsenal mai complex prin intermediul 
cărora părinţii să poată lupta pentru a-i ţine 
pe copii la distanţă de “junk food”.

Ideea existenţei unei legături între anumiţi 

aditivi alimentari şi comportamentul 
necorespunzător la copii a fost propusă 
pentru prima dată de către medicul pediatru 
Benjamin Feingold în anii 1970. El a 
susţinut că înlăturarea  din alimentaţie a 
alimentelor pline de aditivi alimentari a 
combătut hiperactivitatea la un număr mare 
de copii.

Ideea a fost controversată şi criticată. Unii 
cercetători au sugerat că rezultatele au fost 
cauzate de dorinţa părinţilor sau pur şi 
simplu de o îmbunătăţire generală a dietei 
prin reducerea consumului de produse 
alimentare procesate.

Dar în prezent cercetătorii britanici au 
descoperit dovezi ştiinţifice care fac 
legătura dintre hiperactivitate şi aditivi cu 
ajutorul unui studiu care a înrolat 153 de 
copii cu  vârsta de trei ani şi 144 de copii în 
vârstă de opt şi respectiv nouă ani. Jumătate 
din copii au primit o combinaţie de patru 
coloranţi alimentari şi conservantul benzoat 
de sodiu dizolvat într-o băutură de fructe, 
în timp ce cealaltă jumătate au primit o 
băutură placebo, care avea acelaşi gust şi 
acelaşi aspect. Nici copiii, nici cei care 
efectuau experimentul, nici părinţii sau 
profesorii care au fost rugaţi să evalueze 
comportamentul copiilor nu ştiau cine 
primeşte băutura cu aditivi şi cine primeşte 
placebo.

Analiza finală a rezultatelor a evidenţiat 
o uşoară creştere a comportamentului 
hiperactiv în rândul a  10% din copiii aflaţi 
în grupul care a primit băutura cu aditivi. 
Cum interpretăm aceste rezultate? A fost un 
anume aditiv responsabil? Nu putem să ne 
dăm seama. Este posibil ca efectul să se fi 
datorat unor reacţii sinergice între aditivi, 
reacţii care nu apar atunci când aceştia sunt 
consumaţi individual? Nu putem şti cu 
siguranţă. Ar putea fi faptul că atunci când 
aceşti aditivi sunt adăugaţi în produsele 
alimentare, aceste substanţe chimice au 
un efect diferit, comparativ cu cel pe care 
îl au  atunci când sunt amestecate într-o 
băutură? Nu ştim acest răspuns. Şi cât de 
reale sunt valorile? Au fost testate două 
combinaţii de aditivi. Una dintre dozele 
zilnice a fost echivalentă cu  cea care se 
regăseşte în două pungi de dulciuri, cealaltă 
a fost echivalentă cu patru plase de dulciuri. 
Acele cantităţi sunt destul de importante şi 
este posibil să nu reflecte cantitatea pe care 
o consumă copiii de fapt.

Dar, cui îi pasă de toate acestea? Chiar 
avem nevoie de mai multe dovezi pentru a-i 
determina pe copii să reducă consumul de 
băuturi răcoritoare, bomboane, prăjituri sau 
deserturi cu gelatină îmbogăţite cu zahăr? 
Nu împărtăşesc această opinie.

Dar acest studiu va avea unele efecte 
negative. Industria va încerca să recurgă la 

ceea ce se va numi defecte metodologice. 
Maniacii alimentelor vor spune: “ţi-am 
spus eu” şi vor descrie toţi aditivii ca fiind 
toxine. Guvernele, la rândul lor, vor lua 
măsuri pentru a elimina o parte din aditivi. 
Dar înlocuirea bomboanelor colorate cu 
unele lipsite de culoare nu va rezolva 
problemele noastre nutritive. Îndemnarea 
copiilor noştri să mănânce mere, portocale 
şi fructe cu coajă lemnoasă în loc de 
bomboane fluorescente va fi soluţia.

Sursa: www.scientia.ro

Aditivii alimentari
şi hiperactivitatea
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Ghidul Pasionatului de Drumetii
 

Directii Decew Falls
Se iese din Kitchener pe HWY-8 E.1. 

Se continua pe HWY-401 E exit.2. 

Se intra pe Provincial Route 401 E.3. 

Se intra pe Brock Rd. / CR-46 / HWY-6 S 4. 
exit, EXIT 299, spre Guelph/Hamilton.

Dreapta pe Queen St. / Provincial Route 6. 5. 
Se continua pe Provincial Route 6 S.

Se intra pe HWY-403 E ramp spre Toronto. 6. 

Se continua pe 7. Provincial Route 403 E.

Se continua pe QEW spre Niagara.8. 

Se intra pe HWY-406 exit, Exit 49, spre 9. 
Thorold / Welland / Pt. Colborne.

Se intra pe 10. Provincial Route 406 S.

Se intra pe ST. David’s Road/RR-71 W exit.11. 

Usor dreapta pe RR-71/ST Davids Rd.12. 

Stinga pe Merrittville HWY/RR-50.13. 

Dreapta pe Decew Rd.14. 

Se opreste la 2710 Decew Road, Saint 15. 
Catharines.

 
Muzeul si parcul Morningstar 
de linga cascada Decew 
sunt foarte potrivite pentru 
persoanele interesate de is- 
toria secolului al XIX-lea.   
Muzeul este deschis din 
mai pina in octombrie, iar 
vizitatorii pot face un tur com- 
plet al morii Morningstar, 
care la momentul actual poa- 
te produce faina exact ca 
in secolul trecut. Moara 
Morningstar a fost construita 
in 1872, si  a  fost una  din- 

tre  primele  mori care a  aban- 
donat piatra de moara in fa- 
voarea turbinei conectate la 
generatorul de electricitate. 
Moara a fost numita dupa 
Wilson Morningstar, un 
fermier care a cumparat-o 
in 1883. Moara a ars in 
1895, dar a fost reconstru- 
ita si a functionat pina 
la moartea lui Wilson 
Morningstar, in 1933, 
cind a fost inchisa.  Photo by A. Chris   www.studiochris.ca

Daca treceti prin St. Catherine, merita sa vizitati 
Decew Falls, cascada aflata linga o moara bucolica 
- Morningstar Mill. Cascada are o cadere de apa de 
aproximativ 22 de m. si o latime de aproape 5 m. Pentru 
a putea vedea cascada in toata splendoarea ei, urcati pe 
drumul ce duce in spatele morii. Dupa citeva minute, 
uitati-va dupa o fringhie galbena, prinsa de un copac, 
fringhie destinata sa va ajute sa coboriti. Coborirea pe 
fringhie nu e una din cele mai usoare, si cel mai bine 
este sa mergeti cu un prieten. Odata coborit, drumul 
spre stinga duce la baza cascadei Decew Falls, iar 
drumul spre dreapta la Lower Decew Falls. Cararile 
de la Decew Falls nu sint tocmai potrivite pentru 
copii mici sau persoane in virsta. Pentru drumetii 
mai experimentati, cararea de la baza cascadei 
poate fi exploatata in cel putin o jumatate de ora.

Decew Falls

Morningstar Mill

Morningstar Mill

Decew Falls
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Ghidul Pasionatului de Drumetii
 Directii Rockwood

Se iese din Kitchener pe Provincial Route 7 / RR - 55.1. 

Ușor dreapta pe Hanlon PKWY/Provincial Route 6 S / 2. 
Provincial Route 7 E.

Stânga pe Speedvale Ave. W.3. 

Ușor stânga pe Eramosa Rd / Provincial Route 24. Se 4. 
continuă pe Provincial Route 24.

Dreapta pe Wellington Road 29 / CR - 295. 

Stânga pe Provincial Route 7.6. 

Dreapta pe Fall St. S. 7. 

Se oprește la 161 Fall Street S. Accesul este $4.25 8. 
pentru adulți și $2.50 pentru copii.

Istoria parcului poate fi citită în 
publicația Rockwood Conser- 
vation Area. Parcul de acum 
a adăpostit moara denumită 
Rockwood Woolen Mills. Moara, 
construită de John Richard Harris 
în 1867, a funcționat până în 
1918. Pusă în funcțiune de râul 
Eramosa, moara producea pături, 
cearșafuri, flanelă, etc. 

Moara construită inițial în 1867 
avea o structură din lemn. În 
urma unui incendiu,  construcția 

din lemn a fost înlocuită cu una 
din piatră. Ruinele morii din 
piatră, cunoscute sub numele 
de Mill Ruins, pot fi admirate 
și acum. Mai mult, Mill Ruins 
poate fi închiriată pentru nunți 
și ceremonii pentru aproximativ 
$600. 

O altă atracție a parcului Rock- 
wood este Family Memorial 
Area, construită în 1999 de către 
Gilbert MacIntyre Funeral Home 
and Chapel.  

Rockwood Conservation Area este 
un parc situat în apropierea orașului 
Guelph, de o frumusețe deosebită. Pen- 
tru amatorii de camping, există peste 
100 de spații pentru rulote și corturi. De 
asemenea, iubitorii de drumeții se pot 
bucura de poteci spectaculoase aflate de 
o parte și de alta a râului Eramosa, poteci  
care sunt presarate cu stânci și peșteri 
de dimensiune redusă. Plaja, ideală 
pentru copii mici, se află chiar lângă 
spațiul amenajat pentru picnic. Pentru 
amuzamentul copiilor, există și un teren 
de mini-golf, chiar lângă intrare.  Hidro-
biciclete, bărci și canoe pot fi închiriate 
cu $12 pe oră.

Rockwood

Rockwood Mill Ruins

Photo by A. Chris   www.studiochris.ca

Mill Ruins

Family Memorial Area

Rockwood

Adresa:
161 Fall Street
Rockwood, ON   N0B 2K0

Toronto
Z

Adresa:
2710 Decew Road,
Saint Catharines

Ghidul Pasionatului de Drumeţii - Rockwood

Ghidul Pasionatului de Drumeţii - Decew Falls

Decew Falls
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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
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tia
no

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

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

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

105 Randall drive, Waterloo

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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

I-am fost luminii robul şi-n slavă şi-n 
osândă,
sprinţarul joc pe muche să-l prind când 
lui îşi scapă,
de parcă mie însumi un altul stă la pândă,
năluca să i-o-nhaţe când flăcări bea din 
apă.
Hipnotic ochi de şarpe în mitră sau tiară,
bob în inel - sigiliu, rouă-mpietrind luciri,
mi-am fost deopotrivă şi victimă şi fiară,
deochiul din ispită sporind tămăduiri.
Ce-o fi mărgăritarul că firea-n el mi-
adun?
Îl ştii că dăscălirii mi-ai fost giuvaiergiu.
Cum laşi să-mi cadă steaua? In ce vrei să  
Ţi-o pun?
că spinii din coroană cam pe derost Ţi-i 
ştiu.
Mai uit-o-n cer, Cuvinte, ştergând din 
geană bobul,

până termin urcuşul luat de-a 
împrumutul!
De n-ai întors lui Iuda, dă-mi mie-atunci 
sărutul,
c-am fost luminii Tale de-o viaţă-ntreagă 
robul!

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
Tel: 519-741-1366 (Maria)

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

Căutăm “bunică”
să îngrijească doi copii, de 2 şi 4 ani la noi acasă, pe termen 
lung, în Kitchener, zona Williamsburg. 
Tel. 519-742-7817.

GIUVAIERGIULUI ZARAF

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

Cevi Vasilescu
Kitchener

VARĂ
 
Fâlfâiri blânde, doi câte doi, pescăruşi săgetează ceruri albastre
Lunecări dalbe, lebede-cupluri străbat lin, necuprinsele ape
Păsări-puzderii îmbată văzduhul cu cânturi fierbinţi de dor
Făptura mea e cuprinsă de visul prezenţei tale, în zori...
 
Şoaptele umbrelor, seara, pace aduc ostenitelor noastre făpturi
Valuri, parfumuri de flori adormite îngână în taină ne-nţelese chemări
Privighetori, sub stele doinind, ne-mbie iubirea s-o preamărim,
Sufletul meu, în noapte, rătăcit în visare, te cheamă la mine să vii...



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


