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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

7 şi 8 Septembrie 

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 14 sept. - Înălţarea Sfintei Cruci * Duminică 15 sept. - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos * Luni 23 sept. - Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul *

VIDEO ŞI POZE

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

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

$799
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În perioada 11-19 octombrie 2013 va avea 
loc ediţia cu numărul 45 a Festivalului

Kitchener-Waterloo Oktoberfest

Mai multe amănunte în ediţia următoare
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Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

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

KITCHENER

BALULSTRUGURILOR

În preţul de intrare de $25 este inclus cina compusă din: şniţel de porc, carne de 
pui, cartofi şi salată. Muzica este asigurată de CMS Global Entertainment. Cash Bar    
Pentru rezervări de bilete:

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

28 Septembrie 2013
la ora 7:00pm

Romanian Cultural Club
Banatul

2150 Bleams Road, Kitchener On.

519-570-0172
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Canada este o ţară minunată. 
Departe de a fi perfectă, 
dar e cel puţin minunată. 
Lucrurile merg înainte în 
pas democratic, în cadenţă 
de piaţă liberă. Ocazional 
şi din când în când, mirifica 
şi plictisitoarea presă 
canadiană mai scoate la 
iveală cîte un scăndăluţ; aşa 
la diminutiv că de scandaluri 
adevărate, nici pomeneală. 
Ce, aţi auzit dumneavoastră 
de vreo bombă jurnalistică în 
care vreun aprig reporter de 
pe la Toronto Star, sau CBC 
să fie dat în judecată pentru 
dezvăluiri năucitoare? Nici 
pomeneală. Revenind la 
scăndăluţul nostru, iată 
pe unde mai fug banii 
dumneavoastră:
A ieşit la iveală faptul 
că provincia noastră 
plăteşte milioane de dolari 
americanilor şi vecinilor 
francofoni de la est pentru 
a lua surplusul de energie 
electrică produs în Ontario! 
Elaborez mai rar: numai în 
luna trecută (n.r. articolul 
a fost publicat în anul 2012) 
provincia Ontario a plătit 
de patru ori cîte un milion 
jumate de dolari americanilor 
şi quebecoşilor pentru a lua 
surplusul de curent electric 
produs loco. De ce asta? 
Ministrul energiei Duguid 
ne luminează, la figurat, şi 
explică precum că energia 
eoliană şi cea nucleară nu 
poate fi înmagazinată, ba 
mai mult, în exces reprezintă 
un pericol pentru reţeaua 
energetică. Şi de ce vecinii 
nu primesc gratuit energia? 
Deoarece dînşii au costuri cu 
primirea şi înmagazinarea 

acesteia.
Toată această electrizantă 
tragi-comedie a apărut 
la puţină vreme după ce 
guvernul provincial ne-a 
dat de veste că tarifele la 
curentul electric vor creşte în 
următorii cîţiva ani cu 40%.

În urma celor menţionate 
propun ca: 
1. Atunci cînd guvernul va 
şti că va exista un surplus 
de energie să pornească o 
campanie de advertising, 
inclusiv la emisiunea noastră, 
prin care să ne anunţe din 
timp că putem risipi până la 
epuizare, curentul electric. 
Tot guvernul să ne spună 
şi cum: lăsaţi uşa de la 
congelator deschisă cîte o 
jumătate de zi, folosiţi becuri 
de 500 de waţi, folosiţi întru 
reparaţii casnice sculele 
aferente, chiar dacă ele, 
reparaţiile nu sînt necesare 
etcetera.
2. Preţul curentului şi mai 
ales al transportului acestuia 
să fie redus la jumătate 
pentru ca să putem duce la 
îndeplinire risipa amintită la 
punctul 1. În felul acesta toată 
lumea ar avea de cîştigat.
3. Acelaşi principiu (îţi dau 
marfa şi te mai şi plătesc ca să 
mi-o iei) să se aplice şi altor 
produse aflate în surplus gen 
automobile, mâncare şi chiar 
case, atunci cînd piaţa este 
suprasaturată de acestea, 
adică mai tot timpul.
4. În felul acesta Canada va 
deveni prima ţară perfectă 
din universul cunoscut.

Fiat lux!

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)

Ce mai soare luminos, ce mai 
ginere bănos
Gabriel avea 5 de milioane de euro 
şi Larisa avea 5 lei şi 5 neuroni, 
deci erau hărăziţi unul altuia, 
conform miracolelor numerologice 
şi astrale. Mămuca lui Găbiţă nu 
era de aceeaşi duioasă părere, dar 
fiu-său nu fusese niciodată bun la 
femei, ci doar la şmanglit fonduri 
foarte europene. În fine, când Gabi 
a considerat că a necinstit-o destul 
pe Larisa, a ajuns la concluzia că 
se impune o oarece nuntă. Nimic 
pompos, numai vreo 400 de invitaţi 
şi-un cort cât statul Texas. Acolo au 
descins 350 de suflete invitate de el 
şi doar 50 de suflete invitate de ea, 
fiindcă ai lui au decis că rudele ei 
constau în ţărănime în mod special, 
şi se adună prea multe plescăituri 
la masă, ceea ce ar putea perturba 
orchestra live. Parveniţi erau şi unii, 
şi alţii. Doar că ai lui parveniseră 
mai bine, aveau paiete de la Milano, 
în timp de ai ei aveau paiete de 
la Bucur Obor. Nuntaşii nu mai 
văzuseră atâtea cocuri laolaltă de pe 
vremea campionatului mondial de 
gimnastică ritmică (ăla cu panglici, 
cercuri, mingi şi măciuci, pentru 
necunoscători). Totul a fost ca-n 
vis, până când părinţii Larisei şi-au 
adus aminte că au câteva căcăţişuri 
amanetate şi, dacă nu plătesc până 
pe unşpe ale lunii, adio. Ghici: au 
apelat amabil la cuscrii lor, le-au 
cerut vreo 5 milioane împrumut 
până la o leafă care de fapt era 
pensie, care de fapt era mică. Şi, 
deşi se ştie că mărimea nu contează, 
la expirarea termenului s-a dovedit 
că – nasol! – contează. Ăia i-au 
împrumutat o dată, de două ori, de 

cinşpe ori, până când s-au trezit 
din somn: bă, ej nebun? Ce face 

ăştia? Ei, normal, amanetau câte 
ceva întruna, în ideea că minunaţii 
cuscri aveau dospeală şi ajutau 
cu dobânda, la nevoie. Găbiţă s-a 
inervat într-o zi (că nu pot să zic 
”enervat”, deoarece n-aş respecta 
adevărul istoric) şi-a zis: ”Gata, 
nu vă mai dau nimic, duceţi-vă-n 
sucombaţii mamelor voastre!”. 
Larisa a divorţat distrusă, singura 
ei minusculă consolare au fost cele 
aproape două milioane de euro care 
i-au revenit dintr-o pacifistă luptă cu 
avocaţii soţului. Era să efectueze un 
infarct, fiindcă se consuma intens, 
că doar nu e uşor să divorţezi după 
şase luni de căsnicie superbă. Soţul 
mai înhăţase cu greu 3 milioane 
de euro, cu atât mai rămăsese – 
bietul de el, mi se rupe inima când 
aud de cazuri de-astea sociale. Nu 
există vreun număr de sms unde 
putem dona câte doi euro pentru 
asemenea tăntălăi? Găbiţă stă şi azi 
pe Diazepam şi pe nervii maică-sii, 
nu-i vine să creadă că Zuza-nebuna 
i-a luat aproape jumate din averea 
furată prin muncă cinstită.

Principiul complexelor 
comunicante
V-am mai explicat, am locuit şapte 
ani în Canada. Acolo am văzut cele 
mai eterogene nunţi. Mirese-gigant 
(care intrau cumva în limuzină, 
dar, printr-o bizară lege a fizicii, nu 
mai reuşeau să iasă) aveau câte-un 
mire adorator, costeliv, sfrijit, vai 
de metabolismul lui. Apoi m-am 
repatriat, m-a mâncat în biiiip. Şi 
am văzut aici altfel de mezalianţe, 
majoritatea bazate pe principiul ”tu 
ai bani, eu am silicoane puse de un 

doctor foarte bun”. Vitali o are mică, 
Ludmila le are mari. Principiul 
complexelor comunicante. Am 
asistat la nunta unei prietene care 
era foarte deşteaptă, cu un neprieten 
care era prost de bubuia. N-am 
priceput niciodată de ce ea a ales 
să-şi lege destinul (urăsc expresia 
asta, dar n-am găsit altă rimă) de 
un tembel ca ăla. Am presupus cu 
toţii că individul avea calităţi tabu, 
despre care nu eram autorizaţi să 
trăncănim. Ea era genul care, trezită 
din somn şi cu un ochi închis, îţi 
aşeza coerent pe tablă (sau pe orice-i 
dădeai la îndemână) toate teoriile 
lui Einstein. El era genul care 
susţinea cu tărie că Vlaicu-Vodă a 
inventat avionul, mânca-ţi-aş. Iar 
noi ne pierdeam timpul întrebându-
ne ce vorbesc ăştia când sunt numai 
ei doi, bibilică, bibiloi. Într-o seară, 
eram la ei în vizită şi telecomanda 
a alunecat pe un canal unde cânta 
Louis Armstrong. El a tresărit cu o 
rară sensibilitate: ”Ia uite, tată, ăsta 
a fost şi pă Lună, mai şi cântă, când 
puii mei are timp de toate astea?”. 
Ea i-a învineţit politicos piciorul, 
pe sub masă, ca să-i atragă atenţia 
că ăla cu Luna e Neil, nu Louis, 
dar în clipa următoare a realizat 
că totuşi consortul avea o cultură 
de rebus rezonabilă, adică era cât 
p-aci s-o nimerească. Dacă tăcea 
(atunci), filosof rămânea, doar că 
porumbeii n-au mai suportat robia 
şi i-au sărit din gât: ”Şi de ce ai 
dat cu picioarele-n mine, ai vreun 
parchinson dintr-ăsta sau ceva?”. 
Credeţi-mă, felul în care ea l-a privit 
în acel moment minunat merita 
toată panorama unui spectacol 
tembel.

Simona Catrina

Hai la nunta cea mare,
prost cu prost

să ne unim
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

Iubirea defineşte spaţiul necesar existenţei. 
Ca devenire existenţială, iubirea îmi aduce 
aminte de cuvintele lui Albert Camus: 
„A iubi o fiinţă înseamnă a accepta să 
îmbătrâneşti cu ea”. Pe un alt plan, se 
întâlneşte iubirea creştină. Iubirea aceasta 
a hrănit până la moarte atâtea fiinţe, încât 
unele au devenit martiri. Frumuseţea 
harului în fericire a învins persecuţiile, 
ridicând lumea la o altă treaptă de speranţă. 
Cât de barbare au fost războaiele religioase 
care au urmat după sacrificarea „politică” a 
creştinilor!
Asumarea fericirii semenului tău e datoria 
vieţii care ar schimba lumea de azi ce 
pierde din înălţimea zborului moral spre 
absolut. Progresul merge înaintea căderii, 
dacă mi se permite o parafrazare..
Cuvintele lui Blaise Pascal par a veni 
din  vremea călugărilor sciţi: „Unii se 
tem să-l piardă pe Dumnezeu, alţii se tem 
să-l găsească”. Atunci creştinii trăiau atât 
de aproape de Dumnezeu şi fără teamă 
pământească.
Un poet, Constantin Brânduşoiu, se întreba 
„Şi dacă singurătatea e un privilegiu,/ Atunci 
iubirea ce-i?” E mai mult decât privilegiu, 
e natura spiritualizată a umanităţii. Toate 
loviturile răului asupra omului au ţintit 
această natură. Dacă iubirea moare, fiinţa 
noastră dispare pe pământ, căutând-o în 
altă parte.
Limba greacă a Noului Testament acoperă 
o arie semantică prin patru cuvinte: eros 
(dragoste fizică), philia (dragoste umană, în 
mod general), storge (dragoste în familie), 
agape (dragoste creştină). Armonia lor 

aduce precizie. Limba română a dezvoltat 
serii sinonimice (iubire, dragoste, iboste, 
libov; iubire, dragoste, afecţiune; iubire, 
pasiune, patimă), ceea ce înseamnă 
bogăţie, expresivitate. Cuvântul românesc 
„a iubi” apare scris în spaţiul românesc în 
traducerea în limba gotă a Bibliei realizată 
de Ulfila (pe timpul călugărilor sciţi): „jah 
atiddja ahma sa weiha leikis siunai swe 
ahaks ana ina, jah stibna us himina warth 
qithandei: thu is sunus meins sa liuba, in 
thuzei wailla galeikaida”(Luca, 3-22). 
Pentru a nu fi acuzat de sentimentalism, 
reproduc nişte versuri pe care le port în 
mine, ale germanului Martin Opitz, din 
poezia Zlatna, din anul 1624: „Şi totuşi 
limba voastră prin timp a străbătut, / E 
dulce cum e mierea şi-mi place s-o ascult, / 
Prin ce miracol însă şi cum a biruit /Aevea 
limba voastră, pe drept rămân uimit”. 
Îmi pare rău că în însemnările mele n-am 
reţinut numele traducătorului. Îmi pare 
rău că unii străini ştiu mai multe despre 
românism decât noi. Trebuie să ne iubim 
rădăcinile culturale. Nimic nu rezistă fără 
rădăcini, fără temeiurile istorice pentru 
care unii dintre români au plătit cu viaţa, 
fiind mucenici naţionali.
Ca argument pentru trăinicia iubirii am 
avut cuvinte mari. Mai întâi: „Dragostea 
nu va pieri niciodată”(1 Corinteni, 13:8). 
Apoi „Nu este iubire acea dragoste care 
se schimbă atunci când întâlneşte o 
schimbare” (Shakespeare).

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!

VREMEA CĂLUGĂRILOR SCIŢI ŞI 
IUBIREA CREŞTINĂ

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)

EmilBalea@insurefinancial.ca

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.”

D’ALE PESCARILOR

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

Un important magazin căutat de pescari şi vânători cu 
scule şi accesorii, de altfel cel mai mare din America, 
se va construi în Barrie, Ontario. Locaţia este aproape 
de intersecţia Highway 400 şi Mapleview Drive în Park 
Place Shopping Centre.  Pe o suprafaţă de aproximativ 
70 000 de square feet, se vor angaja peste 200 de 
persoane şi se va deschide anul viitor în timpul verii.  
În prezent, Cabela”s are 45 de magazine în America 
şi 3 în Canada: Winnipeg, Saskatoon şi Edmonton, iar 
acesta va fi primul magazin din provincia Ontario şi 
de altfel din estul Canadei.  Pentru a petrece un timp 
plăcut afară la pescuit, toţi pescarii realizează faptul 
că un magazin de specialitate le-ar pune la dispoziţie 
absolut tot ceea ce au nevoie pentru o partidă de 
pescuit încununată de succes, iar Cabela’s va fi soluţia.

“ CABELA’S va fi inaugurat la Barrie, On “
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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

KITCHENER

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 (vorbim 
româneşte)

Articol Publicitar
Biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener 

(2150 Bleams Rd.)

De la 1 septembrie 2013, parohia ortodoxă 
“Sf. Ioan Botezătorul” din Kitchener are un 
nou preot asistent, Părintele Ionut Maerean. 
Părintele Maerean va sluji în această calitate 
până la 1 ianuarie 2014, când va deveni 
preot paroh, preluând ştafeta de la preotul Dumitru 
Ichim care a slujit cu vrednicie şi cu credinţă timp de 
40 de ani la aceasta parohie.

Părintele  Ionut Maerean s-a născut în 1978 în Suceava, 
România. A crescut şi a studiat la Suceava până la 
vârsta de 20 de ani când a plecat la Constanta ca să 
studieze la universitate. Dupa ce a absolvit Facultatea 
de Teologie în 2002, s-a căsătorit cu Elena Ramona 
Negricea din Horezu, Valcea, ea însăşi  absolventă a 
Facultăţii de Litere şi Teologie din Constanţa. Fiica lor, 
Alexia Maria, s-a născut în 2004 în Constanţa iar fiul 
lor, Gabriel, s-a născut în Regina, Canada, în 2008.
Părintele Maerean a obţinut diploma de Master în 
Teologie Ortodoxă în 2004, la Universitatea “Ovidius“ 
din Constanţa. De la hirotonirea sa în preoţie, Părintele 
Maerean a lucrat foarte activ ca preot misionar şi 
asistent social pentru  Arhiepiscopia Tomisului, 
interacţionând cu bătrâni, copii cu dizabilităţi şi fără 
adăpost. El a slujit la parohia din Bărăganu, Constanţa 
şi la Capela „Sf. Nicolae” de la Techirghiol, fiind numit 
preot asistent la Biserica ”Sf. Ilie” din Techirghiol, 
Constanţa.

         În 2005 a emigrat în Canada împreună 
cu familia sa şi s-a stabilit în Regina, 
SK, servind ca preot paroh al Bisericii 
Ortodoxe Române “Sfântul Nicolae”. În 
2006 a fost numit de către IPS Arhiepiscop 

Nathaniel ca şi consilier spiritual al “Frăţiei Ortodoxe 
din Canada“ apoi în 2008 ca Administrator de 
proprietate a Protopopiatului Ortodox Român din 
Fort Qu’Appelle, SK iar din 2009 este membru al 
Comitetului Administrativ  al Protopopiatului Ortodox 
Român din Canada.
        Prin harul lui Dumnezeu, ca preot paroh la “Sf. 
Nicolae” din Regina, Parintele Maerean a reuşit 
să salveze parohia de la desfiinţare şi a pus o bază 
solidă pentru viitor, aducând în rândurile Bisericii 
noi membri mai tineri, imigranţi din România şi 
convertiţi  canadieni din Saskatchewan. Părintele 
Ionut, cunoscut sub numele de Father John în Regina, 
a fost un lider inspirat, foarte apreciat pentru atitudinea 
sa părintească.
        Parintele Maerean a sărbătorit a 10-a aniversare în 
preoţie în august. Cu această ocazie Părintele a fost la 
Constanţa şi a slujit  la “Sf. Catedrală Petru şi Pavel“, 
împreună cu episcopul care l-a hirotonit.
     Îi urăm un cald Bun Venit părintelui Maerean şi 
suntem convinşi că va sluji mulţi ani la Biserica 
noastră!

Comitetul Parohial

Parintele Ionut Maerean
preot asistent

al bisericii “Sf.Ioan 
Botezătorul” din 

Kitchener

SMART Auto Parts
Firma Smart Auto Parts vă oferă cel mai bun serviciu de spălătorie 
auto. Orice benzinărie are acest serviciu, dar ceea ce vă oferim noi 
nu veţi putea găsi niciunde.
În primul rând scoatem absolut totul din maşină şi pe urmă 
începem să curăţăm interiorul. Tetierele de la scaune, carpetul, 
tavanul maşinii şi petele de pe scaune sunt primele lucruri 
care le executăm. Soluţiile de curăţat pe care le folosim sunt 
biodegradabile şi nu afectează animalele, copiii şi oamenii.  Aceste 
soluţii sunt deasemenea eficace împotriva germenilor acumulaţi 
de-a lungul timpului prin filtrele de aer care nu sunt schimbate la 
timp şi oferă o protecţie de până la 6 luni. Sunroof-ul îl curăţăm de 
uleiul şi praful care se acumulează la margini şi pe urmă îl gresăm. 
Aspirăm şi aerisim foarte bine tot interiorul iar absolut tot părul 
de animale fixat pe scaune îl eliminăm. Dacă există carseat, îl 
curăţăm şi scoatem petele de pe acesta. La final, înainte să trecem 
la motor, cu soluţii de interior scoatem orice miros neplăcut şi 
dăm cu parfum special de maşini. Bordul maşinii îl curăţăm cu 
soluţii speciale şi la final îi oferim un luciu special. Pentru motor 
avem soluţii de degresare care oferă motorului un aspect ca din 
fabricaţie (chiar şi carcasa interioară o curăţăm de praf şi ulei ca în 
final să se poată observa culoarea originală a maşinii). Exteriorul 
va fi spălat şi dat cu WAX, o ceară specială care oferă protecţie 
la ploaie şi rugină. La partea de cauciucuri avem alt tip de soluţii 
care oferă acestora un aspect de nou-nouţ, iar pentru genţi (rims) 
avem lichide care le oferă protecţie la vopselile de pe ele. Unele 
maşini au farurile îngălbenite de la soare şi praf. Noi le finisăm 
şi le refacem strălucirea originală pentru ca la condusul pe timpul 
nopţii să beneficiaţi de strălucirea maximă oferită de lumina 
farurilor. În final avem mai multe metode de protecţie a maşinii 
pe dedesupt. Cea mai clasică şi mai simplă este stropirea cu ulei 
pe sub maşină. Dar pentru cei care într-adevăr ţin la maşina lor, 
noi vă oferim o altă protecţie constând dintr-o pastă specială 
(asemănătoare antifonului din România, pentru cunoscători) iar 
această pastă este pulverizată prin toate locurile neaccesibile 
oferind o protecţie îndelungată datorită faptului că această pastă 
devine cauciucată cu timpul, nepermiţând apei sau soluţiilor de 
pe drum din timpul iernii să ajungă la tabla maşinii. Preţul minim 
pentru aceste servicii este de $70 iar telefonul nostru este 519 240 
1061 şi ne găsiţi la 76 WOOLWICH St.N, Unit 2, Breslau, On, 
N0B 1M0. Vorbim şi româneşte.
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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

TORONTO

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

WATERLOO

Marele actor ALEXANDRU ARSINEL 
are o urgenta de sanatate, care il impiedica 
sa se deplaseze (n.r. transplant de rinichi).  
Este prima data in cariera domniei-sale 
cand este obligat sa amane spectacolele, 
indiferent ca sunt in Bucuresti sau in afara 
tarii. 
In mesajul oficial transmis organizatorilor, 
domnul ALEXANDRU ARSINEL 
mentioneaza: « In viata unui om apar 
situatii neprevazute care tin de sanatate. La 
acest moment imi urmez firul vietii mele si 
trebuie sa incerc sa mi-l prelungesc. Sunt 
in fata unei urgente de sanatate care cere 
intreventie si refacere pe termen mai lung, 
de data aceasta. Fapt care ma obliga pur 
si simplu sa stau departe de publicul meu 
drag, care sper sa inteleaga si sa accepte 
sa ne revedem cat de curand posibil. Cred 
ca nimeni nu isi doreste mai mult decat 
mine sa fie mereu prezent la intalnirea cu 
publicul, sa fiu de fiecare data pe scena! » 

In aceste conditii,  spectacolele care 

trebuiau sa aiba loc in 13 si 15 septembrie 
la Montréal si Toronto sunt inlocuite cu 
spectacolul de comedie « RENDEZ-VOUS 
cu RODICA POPESCU – BITANESCU, 
iar turneul cu « CAVIAR, VODKA SI 
BYE-BYE » va fi reprogramat - data si 
locul vor fi anuntate ulterior, imediat ce 
recuperarea domnului ALEXANDRU 
ARSINEL va fi completa si ii va permite 
sa isi reia locul pe scena. 
Organizatorii spectacolului isi cer scuze 
pentru eventualele neplaceri cauzate de 
aceasta situatie. 
Biletele deja achizitionate raman valabile 
pentru spectacolul « RENDEZ-VOUS cu 
RODICA POPESCU – BITANESCU »;  
sau pentru « CAVIAR, VODKA SI BYE-
BYE », la data la care va fi reprogramat 
spectacolul; sau pentru alte spectacole din 
stagiunea curenta, la alegerea spectatorilor. 

Va multumim pentru intelegere si va rugam 
sa urmariti site-ul www.associationrocade.
ca.

Turneul spectacolului
CAVIAR, VODKA SI BYE-BYE

în Canada se AMÂNĂ, iar în locul lui este 
programat

RENDEZ-VOUS
cu Rodica Popescu-Bitanescu

Familia Manciu compusă 
din Titus, Gabriela şi fiul lor 
Dragoş-Iulian au deschis de o 
lună de zile un nou business 
în zona Waterloo, dar pot să 
onoreze comenzi la petrecerile 
organizate şi în alte localităţi. 
Despre ce este vorba? au 
cumpărat această camionetă 
din imaginea alăturată şi au 
transformat-o într-un FOOD 
TRUCK. Au obţinut absolut 
toate aprobările necesare din 
partea primăriei Waterloo 
(şi nu au fost puţine, din 
cauză că se comercializează 
produse alimentare) iar ca 

şi puncte de desfacere au la 
dispoziţie câteva locaţii bine 
stabilite de primărie. Cel mai 
des pot fi găsiţi la intersecţia 
străzilor King şi Bridgeport 
din Waterloo, dar ziua de 
miercuri o au alocată zonei 
din faţa primăriei Waterloo 
deoarece angajaţii acesteia 
s-au obişnuit cu produsele 
tradiţionale româneşti pe care 
le-au descoperit a fi deosebit de 
gustoase (sarmale şi mici).
Aceste produse sunt pregătite 
de Titus care a lucrat foarte 
multă vreme ca bucătar pe vase 
de lux cum ar fi Carnival Cruise 

Line şi Royal Cruise. Diploma 
de bucătar o avea din România 
dar i s-a ivit o oportunitate de a 
face o specializare în domeniu 
în Miami unde a mai obţinut 
şi diploma de ospătar pentru 
aceste vase de croazieră.
 HotDog şi Hamburger sunt 
cele mai bine vândute produse 
iar la petrecerile unde au 
participat până acuma acestea 
au fost la mare căutare de către 
cei mici. Titus poate fi contactat 
la telefon 226-978-2898 sau 
website:

www.hhfoodtruck.ca

NOU BUSINESS

FOOD TRUCK
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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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HAMILTON

Conform tradiţiei, parohia Ortodoxă 
Română “Invierea Domnului din 
Hamilton a organizat duminică 25 august 
2013 pe terenul de picnic al parohiei din 
Ancaster cel de al treilea picnic din anul 
acesta.
Vremea a fost minunată şi invitaţiei 
noastre a răspuns un număr mare de 
români din zona oraşului Hamilton.
La acest picnic am invitat să dea un 
spectacol în aer liber Trupa “Hi Trend”.  
Tinerii dansatori şi dansatoare din această 
formaţie au prezentat trei dansuri în 
coreografie proprie pe melodii cunoscute: 
“Bem Bem Maria”, “Hora din Moldova” 
şi “Wild Dance”. Publicul a fost încântat 
de spectacolul oferit, de costumele 
frumoase purtate de dansatoare şi de 
talentul lor.
Invitaţii la picnic au fost serviţi cu mititei, 
piept de pui, cotlete la grătar, prăjitură, 
îngheţată, şi bineînţeles băutură pe placul 
tuturor.
Ca şi la picnicul anterior, s-a organizat un 
concurs de table cu premii şi s-au oferit 
certificate câştigătorilor primelor 3 locuri.
Tinerii invitaţi s-au întrecut la volei iar 
cei mici s-au jucat pe tobogane şi s-au dat 
în leagăne.
Muzica a fost foarte bună, uşoară şi 
populară, şi a ridicat la horă pe mulţi 
dintre paticipanţii la picnic.
Vara se apropie de sfârşit şi odată cu ea 
s–a sfârşit şi sezonul picnicurilor din anul 
acesta la Hamilton.
Asta nu înseamnă că s-au sfârşit 
activităţile comunităţii române din 
Hamilton, doar că ne vom întâlni la 
“Casa Română”.  Următoarele activităţi 
vor avea loc pe 13 octombrie când vom 
organiza masa festivă de Thanksgiving 
Day şi pe 3 noiembrie când vom sărbători 
a 97-a aniversare a bisericii “Învierea 
Domnului”.
Vă invităm la aceste evenimente împreună 
cu prietenii şi familiile dumnevoastră.

George Popa
Hamilton

Picnicul Parohiei “Învierea Domnului” din Hamilton
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KITCHENER
Ediţia cu numărul 45 a festivalului s-a desfăşurat 
în zilele de 31 august şi 1 septembrie 2013.
Sâmbătă 31 august a avut loc campionatul de 
fotbal la care au participat 6 echipe. Echipa 
clasată pe locul întâi a fost Firpo având capitan 
de echipă pe Hector Lopez urmată de Banatul 
din New York având căpitan de echipă pe 
Marcel Dan. Peste 100 de persoane au fost 
prezente şi au urmărit această întrecere sportivă, 
devenită tradiţie, care s-a finalizat târziu înspre 
seară acordându-le sportivilor foarte puţin timp 
pentru a schimba ţinuta sportivă cu cea de dans 
şi petrecere pentru că prima zi a festivalului s-a 
încheiat cu o seară de dans şi voie bună. Muzica 
a fost asigurată pe toată perioada festivalului 
de orchestra Transylvania având ca solist pe 
Filimon Bogdan din Cleveland, Ohio. Pe tot 
parcursul zilei cât şi seara, toţi cei prezenţi 
au avut la dispoziţie produse din bucătăria 
tradiţională românească, fructe, prăjituri, 
băuturi răcoritoare şi alcoolice.
A doua zi, duminică 1 septembrie, sala Banatul 
din Kitchener a găzduit cel de-al 45-lea festival 
Bănăţean într-un decor tradiţional românesc cu 
costume populare şi aranjamente florale frumos. 
Au prezentat program artistic ansamblurile 
Banatul din New York şi Kitchener (cei din 
Kitchener au avut grupurile de dans copii, 
tineret şi adulţi), ansamblul de dansuri ARTA 
din Kitchener, ansamblul Mărţişor şi grupul 
HiTrend din Kitchener, care totodată au făcut 
aceste poze deosebit de frumoase. Nu a lipsit 
nici concursul Miss Banat unde câştigătoarea 
din acest an a fost Sorina Degeratu din New 
York.
Orchestra Transylvania alături de solistul 
Filimon Bogdan au asigurat o varietate de 
muzică pe toate gusturile şi din toate zonele 
folclorice româneşti, precum şi muzica nouă 
modernă pentru cei tineri, păstrând spaţiul de 
dans ocupat până târziu înspre dimineaţă.

“Ca preşedinte al Asociaţiei “Banatul”, sunt 
deosebit de mulţumit şi totodată încântat 
de felul în care s-a desfăşurat acest al 45-
lea Festival Bănăţean prin care noi păstrăm 
tradiţiile şi obiceiurile româneşti de mai bine 
de o jumătate de secol de prezenţă românească 
aici in Kitchener, Ontario. Doresc să mulţumesc 
tuturor celor care au muncit mult şi au depus 
efort dar mai ales suflet pentru bunul mers 
al acestui eveniment, în special directorului 
festivalului domnului John Craiovan şi echipei 
lui care ne-au oferit un meniu deosebit de gustos, 
iar celor de la societatea Banatul din New York 
doresc să le aduc deasemenea mulţumiri pentru 
programul deosebit pe care l-au avut în acest 
an, un program artistic cu totul nou şi foarte 
frumos. Felicitări tuturor.” ne-a declarat George 
Ulman, preşedintele asociaţiei Banatul din 
Kitchener.

“Felicitari organizatorilor şi tuturor 
participanţilor la acest eveniment extraordinar. 
A fost un succes. Mulţumim ptr invitaţia de a 
lua parte la această ediţie cu nr 45 a Festivalului 
Bănăţean.”  Mircea,  “Hi Trend”

“Wonderful job! This was by far the best event 
Martisor attended this year, and there were many. 
The variety of performers, the outstanding work 
of the volunteers, and the audience that stayed 
involved all the time tells a volume about the 
event.” Ion Damian, “Mărţişor”

Agenda Românească

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
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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

ÎNVĂŢĂMÂNT

ŞCOLILE DE LIMBA ROMÂNĂ
Şcoala Publică de Limba Română
din Kitchener
Vă aşteptăm să veniţi în număr cât 
mai mare la şcoală pentru a descoperi 
frumuseţea şi bogăţia limbii române!
Şcoala Publică de Limba Română Forest 
Heights din Kitchener îşi redeschide 
porţile pe data de 14 Septembrie 2013 la 
ora 9 AM în sala de clasă 6-28. 
Sâmbată 7 septembrie se pot face 
înscrieri pentru anul şcolar 2013-2014 la 
Secretariatul şcolii care este deschis şi vă 
aşteaptă între orele 9-11:30.
Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între orele 9:00-11:30 AM, iar 
înscrierile se pot face pe tot parcursul anului 
şcolar.
Şcoala Publică de Limba Română este o 
iniţiativă educaţională, în cadrul căreia se 
predă limba română ca limbă straină şi se 
susţine promovarea valorilor româneşti. 

La cursuri se insistă pe studiul limbii române, 
începând cu învăţarea alfabetului, scriere, 
citire, vocabular, noţiuni de fonetică, gramatică 
şi comunicare. De asemenea, se promovează în 
cadrul şcolii elementul românesc cu tot ceea 
ce implică el - cultură, literatură, folclor şi 
tradiţii româneşti, precum şi noţiuni generale 
de istorie şi geografie.
Voluntariat pentru elevii de liceu – se acceptă 
voluntari la clasă şi oferim adeverinţă pentru 

orele de voluntariat necesare terminării 
liceului.
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 
                 Vă aşteptăm cu drag!

Kitchener
Şcoala de Limba Română – 
HAMILTON DISTRICT SCHOOL 
BOARD
Programul “International Language” 
este un program oferit GRATUIT de 
guvernul provinciei Ontario tuturor 
copiilor între 4 şi 14 ani înregistraţi 
într-o instituţie de învăţământ. 
Programul este oferit săptămânal iar 
clasele durează 2,5 ore. 
Obiectivele principale ale acestui 
program sunt:
• oferirea oportunităţii copiilor de 
a păstra tradiţiile, limba şi cultura 
românească

• o expunere mai mare la limba şi 
cultura românească
• şansa de a-şi face prieteni noi 
împărtăşind aceeaşi cultură
• învăţarea de timpuriu a limbii române
• nu în ultimul rând cercetarile au arătat 
ca învăţarea mai multor limbi ajută la 
dezvoltarea intelectuală a copilului.
Sperăm că v-am convins de importanţa 
participării la clasele de limba română.
Clasele au loc în fiecare DUMINICĂ, 
între orele 10:30am- 1:00pm în Sala 
Română la adresa 278 MacNab St. 
North, Hamilton, ON, L8L 1K4. Cei 
mici sunt împărţiţi pe două grupe de 
vârstă 4-7ani şi 8-12ani iar predarea se 
face la nivelul fiecărei grupe.

ÎNSCRIERILE AU LOC PE TOT 
PARCURSUL 

ANULUI 
ŞCOLAR.

Pentru informaţii 
suplimentare: 
c o v a c i g a b y @
gmail.com

Hamilton



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea probleme cu dinţii, 
oasele, articulaţiile ori cu reactivarea unei 
afecţiuni mai vechi. Dragoste: Apar noutăţi 
în viaţa sentimentală ce te determină să 
visezi până departe. Financiar: Eşti activ 
şi inspirat, poţi încheia investiţii şi afaceri 
profitabile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Neplăcerile pot să apară pe fondul 
stresului profesional. Dragoste: Dragostea 
cere multe eforturi, nimic nu evoluează de 
la sine. Doar de tine depinde reuşita relaţiei. 
Financiar: Sunt şanse la venituri colaterale 
şi ai noroc în investiţii şi în relaţiile cu 
instituţiile financiare.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la disfuncţionalităţi
ale organelor genitale. Dragoste: Eşti printre 
cei mai puţin norocoşi în iubire, poate fi 
chiar una din cele mai sumbre perioade ale 
acestui an. Financiar: Banii sunt un punct 
sensibil, nu s-ar putea spune că o duci prea 
bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Cheltui ceva bani pentru sănătate, 
dar e în avantajul tău, nu trebuie să te 
gândeşti la sumele care se duc. Dragoste: 
Se ştie cât eşti de emotiv, iar dragostea 
te face şi mai sensibil, şi mai vulnerabil. 
Financiar: Vei fi în faţa unei afaceri noi, a 
unei investiţii de succes, a unor achiziţii pe 
care le pregăteşti de multă vreme.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti cam agitat şi nu reuşeşti să-
ţi păstrezi energia în limitele controlabile. 
Există riscul unor accidente cauzate de 
grabă. Dragoste: Suferinţele din amor nu te 
ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste foc 
fără motiv? Financiar: Climat avantajos 
privind investiţiile imobiliare, redecorările,
reamenajările şi achiziţia obiectelor de 
folosinţă îndelungată.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te afli sub o aripă protectoare 
ce te ţine departe de orice boli majore. 
Dragoste: Când vine vorba de iubire, 
aproape că nu vrei să discuţi despre viaţa 
ta sentimentală, deoarece nu pare să fie atu-
ul tău forte. Financiar: Banii sunt un punct 
fragil al acestei perioade.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme cu 
sistemul nervos. Dragoste: Pe umerii tăi 
cad acum alegeri grele cu privire la viitorul 
relaţiei. Financiar: Riscul trece prin bugetul 
tău şi lasă urme greu de reparat. La originea 
acestui dezechilibru pare să fie o intenţie 
mincinoasă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: În acest interval poţi avea unele 
probleme de sănătate la nivelul rinichilor. 
Dragoste: E vremea iubirilor împărtăşite, 
când poţi trăi momente magice alături de 
persoana dragă. Financiar: Nu te hazarda 
în afaceri sau împrumuturi cu bani promişi.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Ceea ce alegi acum va avea efecte 
pe termen lung, poate îşi va arăta urmările 
abia la anul. Dragoste: Viaţa de cuplu e 
frumoasă, e o plăcere să stai cu cel drag 
cât mai mult timp. Financiar: Banii sunt 
motivul multor conflicte, pentru că obţii 
până la urmă ceea ce vrei, dar numai după o 
luptă serioasă cu obstacolele.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Ai nevoie de relaxare. Prea 
multă încordare nu îţi face bine. Dragoste: 
Gelozia sau egoismul nu te lasă în pace iar 
atitudinea ostilă pe care o abordezi în iubire 
strică atmosfera de cuplu. Financiar: Banii 
nu sunt una din preocupările tale de bază, 
deşi te gândeşti cum să faci rost de un venit 
suplimentar.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Apar mici probleme de sănătate, 
dar sunt nesemnificative. Dragoste: Este un 
interval favorabil mai ales cuplurilor mature 
sau celor cu mari diferenţe de vârstă între 
parteneri. Financiar: Vei avea o creştere a 
câştigurilor şi asta te va ajuta să faci faţă 
tuturor cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Problemele de sănătate au 
rezolvare dacă te informezi mai mult, dacă 
ceri opinii avizate. Dragoste: Ţi-au căzut 
ochii pe o persoană deosebită, care ţi-a atras 
atenţia, şi te gândeşti din ce în ce mai des la 
ea. Financiar: Fii mai cumpătat când vine
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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

OSHAWA

TORONTO

Picnicul se va desfăşura începănd cu ora 
12:00 pm., după oficierea Sfintei Liturghi. 
Veţi avea ocazia de a gusta dintre 
binecunoscutele preparate culinare 
româneşti, delicioşii mititei, cărnaţi, salate 
cât şi din prăjiturile noastre tradiţionale.
Berea, vinurile româneşti şi băuturile 
răcoritoare vor însoţi gustoasele preparate 
culinare.
Locatia:       

Biserica Ortodoxă Romănă “Sfinţii Ştefan 
cel Mare şi Nectarie”,261 Bloor Street 
East, Oshawa, L1H 3M3
Pentru mai multe detalii, rugăm contactaţi:
     biserica@sfstefancelmare.com
Acest eveniment va fi dedicat strângerii de 
fonduri pentru Biserica Ortodoxă Romănă           
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
Vă aşteptăm!

Comitetul Parohial

Biserica Ortodoxă Romănă “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
   Vă invită la 

Picnic Românesc
Duminică, 8 Septembrie 2013 - Naşterea Maicii Domnului

În data de 1 august 2013 s-a deschis un 
Outlet Mall în Halton Hills în Ontario,  la 
iesire din Mississauga pe 401 pentru cei 
care vin dinspre Toronto, sau înainte de 
a intra în Mississauga pentru cei dinspre 
Kitchener. În interior pot fi găsite cele mai  
prestigioase firme cunoscute, iar după 

cum declara managerul acestui mall “...
până acuma canadienii ştiau de Premium 
Outlet mergând în USA, dar de acuma pot 
cumpăra din Canada aceleaşi produse cu 
discount de până la 65%. 
Adresa este 13850 Steeles Ave West la 
ieşirea de pe 401 la Trafalgar Rd.

Toronto Outlet Mall

Trafalgar Rd
401



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. O mamică ne întrebă unde poate găsi 
un baby sitter pentru copilul ei care începe 
şcoala.

Fiecare şcoală are o listă cu persoane care 
oferă baby sitting la domiciliul lor, care sunt 
de încredere, cu recomandări solide şi care au 
un permis.  Contactaţi în persoană secretara 
şcolii pentru mai multe detalii.
De asemenea unele şcoli au programe 
înainte şi după şcoală, la preţuri rezonabile. 
Inspectoratul şcolar este obligat să presteze 
aceste servicii de gardă dacă există un grup 
de cel puţin 20 de copii. Este oferit dimineaţa 
de la ora 7 la ora 9 şi după şcoală de la ora 
3:30 la ora 6 p.m. Părinţii pot opta pentru un 
program dimineaţa sau numai după şcoală. 
Aceste programe sunt oferite de educatori 
care planifică un program variat de activităţi 
ghidate sau independente, timp de lectură 
sau joacă în aer liber. Un educator calificat 
se ocupă de 15 copii. Copiilor li se oferă şi o 
gustare.
În cazul familiilor cu venituri reduse se 
poate oferi un ajutor financiar. Puteţi aplica 
dacă sunteţi părinte şi copilul dvs este sub 
12 ani. Suma pe care o veţi plăti variază în 
funcţie de venitul familiei. Pentru aceasta 
contactaţi Consolidated Municipal Service 
Manager (CMSM) sau District Social Services 
Administration Board (DSSAB) din regiunea 
dvs..

2. Am emoţii, copilul meu începe şcoala şi aş 
dori să ştiu ce va face la grădiniţă?
Grădiniţa (kindergarten) este un program 

şcolar oferit copiilor care au împlinit 4 ani 
înainte de 31 decembrie. La grădiniţă se 
pune accentul în primul rând pe dezvoltarea 
personală şi socială a copilului. Primează 
dezvoltarea limbii orale, copilul fiind expus 
la tot felul de experienţe lingvistice, ascultând 
poveşti, punând întrebări şi exprimându-şi 
opiniile sale personale. Profesorul le citeşte 
cărţi, se duc zilnic la biblioteca şcolii pentru 
a împrumuta cărţi pentru acasă. Încep să 
înveţe să scrie alfabetul şi să îşi scrie numele. 
Matematica este introdusa la această vârstă 
fragedă prin numere, cantitate, măsură, 
geometrie, etc. Elevii sunt obişnuiţi să lucreze 
în mici grupuri. Nu lipseşte nici ştiinţa şi 
tehnologia în cadrul căreia fac experienţe 
uşoare şi explorează lumea din jurul lor. Copiii 
au două clase de gimnastică  pe săptămână în 
interior sau afară, în curtea şcolii, accentul 
punându-se pe jocuri cooperative.  Materiile 
preferate sunt ora de muzică, de arte plastice, 
dans şi drama. Elevii sunt activi în variate 
centre cum ar fi construcţii lego sau blocuri 
din lemn, centru de drama sau teatru de păpuşi, 
biblioteca clasei, centru de matematică, centru 
de artă, centru de ascultare, centru de jocuri, 
centru de joaca cu apă sau nisip.
Elevii de la grădiniţă încep cursurile după a 
treia săptămână din septembrie. Elevii sunt 
introduşi gradual la şcoală pentru a se obişnui 
cu clasa, activităţile zilnice şi rutina. În primele 
săptămâni de şcoală părinţii vin la şcoală 
cu copilul lor pentru a întâlni pe profesor şi 
a vizita şcoala. Există şcoli cu programe de 
grădiniţă toată ziua sau programe alternate, o 
zi da, una nu.
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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 - vorbim 
româneşte (după ora 8pm). Mai sunt locuri disponibile.
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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.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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.

CÂMPUL ROMÂNESC

Sărbătoarea Hramului Capelei 
“Adormirea Maicii Domnului” 
este unul din evenimentele care 
au intrat deja în tradiţia şi obiceiul 
Românilor care locuiesc în 
oraşele din  apropierea Câmpului 
Romanesc (Toronto, Kitchener, 
Hamilton şi nu numai). 
Şi anul acesta, această mare 
sărbătoare a creştinilor din 
împrejurimile Câmpului 
Românesc, a fost  deosebită: 
cu ajutorul lui Dumnezeu, cu o 
vreme superbă şi cu un număr 
deosebit de mare de români, ne-
am adunat cu toţii pentru această 
mare sărbătoare creştinească şi 
ne-am simţit minunat.
Capela “Adormirea Maici 
Domnului” a fost neîncăpătoare 
şi lumea a înconjurat Capela ca 
să poată asculta slujba ţinută 
de un sobor de preoţi veniţi din 
Tororonto şi Kitchener.  Au 
răsunat codrii din împrejurimi 
când corurile reunite ale 
celor două parohii (Toronto şi 
Kitchener) dădeau răspunsul 
preoţilor în timpul slujbei. La 
sfârşitul slujbei, Corurile reunite 
au cântat cântece de o frumuseţe 
şi o lirică deosebită dedicate 
Maicii Domnului. 
Sutele de români  care au venit la 
această sărbătoare  s-au bucurat 
nu numai de o zi splendidă cu 
soare şi de slujba minunată de 
la capelă,  dar şi de mâncărurile 
tradiţionale pregătite de 
comunităţile organizatoare. S-a 

dansat şi s-a jucat până seara 
târziu când cu greu participanţii 
s-au decis că trebuie să mai 
meargă şi acasă. 
Mulţumim Părintelui Dumitru 
Ichim, parohul capelei Adormirea 
Maicii Domnului de la Câmpul 
Romanesc şi Părintelui Ioan 
Bunea de la Biserica “Sf. 
Gheorghe” din Toronto, pentru 
minunata slujbă şi mai ales 
pentru susţinerea, încurajarea 
şi continuitatea acestei mari 
sărbători religioase la Câmpul 
Românesc de-a lungul anilor.
Mulţumim de asemenea 
membrilor Comitetului Biserici 
“Sf. Ioan Botezătorul” din 
Kitchener care s-au ocupat de 
BBQ şi vânzarea mâncării, 
membrilor  bisericii “Sf. 
Gheorghe” din Toronto pentru 
ajutorul dat la intrare şi la 
parcare, precum şi Doamnelor 
din Asociaţia Culturală Română, 
Hamilton care au pregătit micii, 
fripturile şi salatele. 
Sperăm că v-aţi simţit bine 
împreună şi vă aşteptăm cu drag 
la toate evenimentele organizate 
la Câmpul Românesc de la 
Hamilton.
Pentru a revedea imagini de la 
activităţile precedente şi a fi 
la curent cu viitoarele acţiuni 
organizate la Câmpul Românesc, 
vă invităm să vizitaţi website-ul 
nostru:
     www.campulromanesc.ca

Comitetul ACR, Hamilton

Sărbătoarea Hramului Capelei 
“Adormirea Maicii Domnului”

de la Câmpul Românesc



 AGENDA ROMÂNEASCĂ 5 Septembrie * Nr.142pag.14
ÎNVĂŢĂMÂNT

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
având locaţia în Kitchener, 80 Young 
Street  din cadrul St. Louis Adult Learning 
& Continuing Education Centres, îşi 
redeschide porţile pentru începerea unui nou 
an şcolar SÂMBĂTĂ, 7 SEPTEMBRIE 
2013, între 9:00 AM şi 11:30 AM, când va 
fi prima zi de înscrieri la cursurile şcolii 
noastre. 
Cursurile Şcolii Româneşti sunt 
gratuite, înregistrarea elevilor făcându-se 
pe parcursul întregului an şcolar - în fiecare 
sâmbătă, din septembrie până în aprilie-
şi sunt oferite copiilor cu vârste între 4 şi 

14 ani. Oferim învăţământ de calitate ce 
reflectă susţinerea moştenirii culturale, 
lingvistice şi a tradiţiilor româneşti iar 
programul şcolii oferă suport în dezvoltarea 
socială, fizică, emoţională şi comunicativă a 
elevilor, susţine respectul pentru diversitate, 
cuprinzând lecţii distractive, orientate către 
învăţarea prin joacă, prin descoperire, prin 
creativitate şi prin experimentare. În fiecare 
sâmbătă elevii vor fi expuşi învăţării prin 
folosirea unor texte autentice, muzică, 
video clipuri, poveşti, sau evenimente 
culturale cu specific românesc.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Prof. coordonator, 
Stela Mureşan

 

Şcoala de limba română din Toronto 
funcţionează în cadrul TDSB, sub 
programul International Languages 
Elementary & African Heritage Programs.
Prin cele trei locaţii care deservesc Toronto 
şi împrejurimile, şcoala atrage anual peste 
200 de elevi, de la JK şi până la clasele a 
8-a inclusiv.
Din 2012 s-au introdus şi clase de liceu 
care ofera “compulsory credits”, atât de 
necesare elevilor de liceu.
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.

 În acelaşi timp, şcoala promovează 
activităţile de grup în care elevii sunt 
încurajaţi să folosească în mod curent 
limba română. Astfel, copiii îşi formează 
cercul propriu de prieteni în cadrul şcolii, 
întărindu-şi sentimental apartenenţa la 
cultura şi comunitatea românească.
 
Din Activităţile Şcolii...
În afară de predarea în limba română 
a diverselor teme şcolare cu caracter 
general, şcoala pune accent pe promovarea 
obiceiurilor şi activităţilor cu specific 
românesc.
Copiii pregătesc spectacole tradiţionale cu 
ocazia Crăciunului, Paştelui, etc. Învaţă 
cântece şi poezii, se îmbracă în costume 
populare, şi iau parte la celebrarea acestor 
evenimente în cadrul comunităţii.
Felicitările şi mărţişoarele realizate de ei 

le stimulează creativitatea şi le dezvoltă 
sentimentul de mândrie culturală. Multe 
din lucrarile lor sunt expuse şi vandute cu 
succes în cadrul magazinelor şi instituţiilor 
cu caracter românesc din GTA, contribuind 
astfel la strângerea de fonduri pentru 
şcoală, atât de necesare.

De altfel, multe din activităţile actuale nu 
ar fi posibile fără colaborarea şi munca 
voluntară depuse de profesori, părinţi şi 
parteneri, cu sprijinul esenţial şi generos al 
sponsorilor. (Mulţumim încă odată!)
Copiii sunt stimulaţi să contribuie prin 
compuneri şi desene la realizarea Revistei 
Şcolii Româneşti şi a diverselor concursuri 
susţinute de sponsori, sunt invitaţi să 
participe la spectacole pentru copii, să 
contribuie cu lucrări în presa românească 
locală, etc.

Pentru o mai bună comunicare şi informare 
cu părinţii, Şcoala Românească şi-a creat 
o pagina proprie de internet (http://www.
scoalaromaneasca.ca/) şi Facebook.
 
Pentru a-şi putea continua activitatea, 
şcoala are nevoie de voluntari pentru 
instruirea copiilor şi organizarea de 
activităţi, de la creaţie artistică, lucru 
manual, dansuri populare, etc - şi până la 
marketing, strângeri de fonduri, etc.
Dacă doriţi să vă alăturaţi acestei echipe de 
entuziaşti, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa 
şcolii:
            posta@scoalaromaneasca.ca
 
(Informaţie pusa la dispoziţie de neobositul 
iniţiator, părinte şi sponsor - Viorel Rusu - 
agent imobiliar în zona Toronto).

ŞCOLILE DE LIMBA ROMÂNĂ
Toronto

Kitchener
Şcoala de Limba Română
HALTON DISTRICT SCHOOL BOARD

Programul “International Language” este 
un program oferit GRATUIT de guvernul 
provinciei Ontario tuturor copiilor între 
4 şi 14 ani înregistraţi într-o instituţie 
de învăţământ. Programul este oferit 
săptămânal iar clasele durează 2,5 ore. 

Începând cu 7 Septembrie, ne vom întâlni 
cu copii şi părinţi pentru a ne prezenta pe 
noi, instructoarele, şi planurile noastre 
pentru acest an şcolar. După o scurtă 
introducere copiii vor fi împărţiţi pe grupe 
şi vor merge la clasele lor.

În regiunea HALTON, şcolile de limba 
Română au loc în două locaţii:

1. OAKVILLE
     locaţia WHITE OAKS Secondary School
Adresa:1330 Montclair Drive, Oakville, 
L6H1Z5
În fiecare SÂMBĂTĂ de la ora 9:30AM la

ora 12:00PM.
În cadrul acestei locaţii sunt înregistrate 
TREI CLASE de LIMBA ROMÂNĂ pe 
grupe de vârstă după cum urmează: 4-6 ani, 
7-9ani şi 10-14ani.
Contact: scoalaoakville@gmail.com

2. MILTON
    locatia Milton District High School
Adresa: 396 Williams Avenue, Milton, 
L9T2G4
În fiecare SÂMBĂTĂ de la ora 10AM la 
ora 12:30PM
În cadrul aceste locaţii sunt înregistrate 
DOUĂ CLASE de LIMBA ROMÂNĂ.
Contact: vciceu@yahoo.com

ÎNSCRIERILE AU LOC PE TOT 
PARCURSUL ANULUI ŞCOLAR.
Vă aşteptăm cu drag în fiecare sâmbătă. 
Copii noştri au nevoie de limba română, 
cultura şi tradiţiile româneşti.

Oakville şi Milton
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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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

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

“Eu ştiu, grăi Euridice,
un loc ce moartea nu îl ştie.
Ascunsul cheii l-am aflat 
şi-o am chiar eu.
Orfeu,
nu te opri din cântec, nici aripei 
popas,
că numa-n nepătrusul lui
rămas-am ce-am rămas  -
eternul sărutându-l pe altoi!
Simţi gustul primului sărut?”

Orfeu,
care mergea cu faţa înapoi
cum moartea-i poruncise:
‘’De-o vrei,
să nu te-opreşti

până ajungi 
afară!’’
Deodată,
uitând 
blestemul
se opri în faţa 
ei
şi amândoi
setoşi se-
mbrăţişară...

...dar s-au pierdut,
unul mereu în altul,
sorbind
lumina tălmăcită de un cântec,
sărut după sărut.

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

ORFEU MERGEA CU FAŢA ÎNAPOI

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

RENT
Apartament cu 2 dormitoare în Waterloo, zona liniştită 
Weber/Northfield, clădire mică, complet renovat, parchet 
nou, raised basement, 1 parking spot, Heat, Hydro + 
Internet included - $900/month; Tel 519-572-6324

Lui Florica Baţu Ichim la trei ani orfeici
ŞCOALĂ DE MUZICĂ

OFERĂ LECŢII PRIVATE DE PIAN ŞI CANTO

PROF. IASMINA PĂTACĂ
Mezzo Soprana
Hons.B.Mus, M.Mus

Lecţiile private de pian sau voce sunt deschise 
tuturor, indiferent de nivelul de cunoaştere 
muzicală al fiecăruia, dorinţa profundă de a învăţa 
muzică fiind suficientă pentru a începe cursurile.
Se oferă pregătire pentru Royal Coservatory of 
Music Examination la orice nivel.
Summer Music Camp în lunile Iulie şi August. 

Pentru detalii contactati la:
Tel. 226 240 7662 sau email
                          keeoopps@yahoo.com.



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

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

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză


