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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

12 şi 13 octombrie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

Tel: 519-781-2929

-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă
-verificăm sistemul de încălzire şi dezaburire
-antifonăm maşina cu ulei sau cu o pastă 
 specială

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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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:

28 Septembrie 2013
la ora 7:00pm

Romanian Cultural Club
Banatul

2150 Bleams Road, Kitchener On.

519-570-0172

KITCHENER

Pe data de 20 Octombrie după Sfânta Liturghie, Biserica “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Kitchener va organiza Agapa Frăţească de Thanksgiving.
Masa va avea loc în jurul orei 13:00 cu mâncăruri specifice pentru acestă ocazie.
Membri parohiei vă aşteaptă cu drag să participaţi la acest eveniment.

AGAPA FRĂŢEASCĂ DE 
THANKSGIVING

WINDSOR

Asociaţia “Graiul Românesc” din Windsor 
conform tradiţiei pe data de 15 septembrie 
în fiecare an anunţă oficial începerea de 
primire a aplicaţiilor pentru burse.
Dacă eşti membru la Graiul sau daca ai 
descendenţi români care:
-au fost acceptaţi în primul an la: 
universitate sau colegiu acreditat, institut 
tehnologic sau într-un program care le dă 
şansa studenţilor să obţină o diplomă sau 
certificate;
-sunt înregistraţi pentru cel putin  80% 
în program (cum este numit de către 
instituţiile şcolare “full course load”)
 
Dosarul de aplicaţie trebuie să cuprindă:
 a. formularul de aplicaţie
 b. copie după transcript
 c. dovadă de voluntariat la şcoală sau în 

comunitate sau dovadă ca s-a remarcat în 
mod deosebit pe un anumit domeniu:sport, 
muzica, arta , etc.
  d. scrisoare de referinţă
  e. un eseu despre România (nu mai mult 
de o pagina A4)

Data limită de primire a aplicatiilor este 1 
Noiembrie 2013.
Nu ezitaţi să aplicati pentru programul 
“Burse/Scholarship” oferit de Graiul 
Românesc.
Aplicatiile pot fi găsite pe site-ul http://
www.graiul.com/shipsApp2013.html sau 
puteţi trimite un e-mail pe adresa
office@graiul.com
urmând să primiţi formularul de înscriere 
cu toate informaţiile necesare.

Baftă multă!

Asociaţia
GRAIUL ROMÂNESC
din Windsor, Ontario

oferă Burse/scholarship

Asociaţia ARTA din Kitchener anunţă că au început 
pregătirile pentru organizarea Revelionului ARTA. Mai 
multe detalii în curând.

REVELION 2014
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

De când deschidem ochii 
comunicăm cu cei din jur, în 
special cu cei apropiaţi. Este 
probabil cel mai firesc lucru 
posibil. Nefirescul însă a 
apărut recent odată cu nebunia 
mesageriilor personale. Prin anii 
liceului şi ai facultăţii obişnuiam 
să bat la uşa amicilor mei, uneori 
chiar fără să le telefonez înainte. 
Vremurile şi mai ales obiceiurile 
s-au schimbat o dată cu 
emigrarea: telefonia locală şi 
mai apoi cea interurbană şi 
internaţională au ajuns să fie 
cumplit de accesibile, atât tehnic, 
cât şi finanicar. Nu mai îmi 
vizitez prietenii înainte de a da 
un telefon, uneori convorbirea 
chiar înlocuieşte vizita. Şi de aici 
încolo e o pantă fără întoarcere. 
O dată cu boom-ul din sectorul 
telecomunicaţiilor, relaţiile 
dintre oameni s-au schimbat, 
s-au răcit. Telefonul şi apoi 
e-mailul au devenit surogatele 
relaţiilor reale. Vizitele s-au rărit, 
durata convorbirilor telefonice 
a crescut, iar e-mailurile au 
înlocuit integral vorbele scrise 
pe hârtie. Asta este, nu te poţi 
opune progresului; dacă o faci 
rămâi un paria, un renegat 
social.
Dar un nou fel de comunicare a 
început să prindă contur, unul 
foarte stufos şi activ: comunicarea 
prin mesaje pe mobil şi mai nou 
pe ultra sofisticate jucării care 
nici nu mai ştii ce sunt: telefoane, 
minicomputere, cititoare 
de mesaje, cutii muzicale 
miniaturizate, camere foto sau 
toate de mai sus îngrămădite 
laolaltă?
Se ţes şi se desţes relaţii intense 
prin mesaje fierbinţi – nu 
contează că tastatul acestora 
are loc într-o sală de cinema, 
la volanul unei maşini în mers, 
într-o sală de bibliotecă sau 

de cursuri. Mesajele intense 
şi adânci sunt mai importante 
decât viaţa plictisitoare din jur; 
nu contează maşinile care te 
claxonează, nu contează nici 
privirile iritate ale sărmanilor 
neposesori de asemenea jucării 
futuriste. 
The show must go on, mesajele 
trebuie să curgă şi să umple 
conductele sentimentale sau cele 
de afaceri ale convorbitorilor. 
Totodată ele, mesajele, umplu şi 
visteriile companiilor telefonice 
sau de internet care au găsit 
un nou mijloc de exploatare 
al naivităţii şi al buzunarelor 
noastre. Evident, există un mic 
procent de mesagerişti, să le 
spunem, care folosesc serviciile 
respective în interes de serviciu 
sau pentru chestiuni cu adevărat 
importante. Nu despre ei este 
vorba aci de faţă, ci despre 
cei maladiv dependenţi de 
jucărelele impricinate. 
S-a creeat un nou fel de 
comunicare, foarte activă 
şi stufoasă şi extrem de 
superficială. Dacă aţi avut ocazia 
să surprindeţi câte un schimb 
de mesaje între doi adolescenţi 
sau adolescente de pildă, veţi 
înţelege la ce fel de comunicare 
ma refer. Lucruri tâmpit de 
nesemnificative devin, prin 
intermediul mesajelor, chestiuni 
capitale şi vitale care creeaza 
emoţii divine. O bârfă despre o 
colegă sau o lista de cumpărături 
la Gap provoacă stări de extaz în 
mintea şi sufletul protagoniştilor.
Da, sunt extrem de critic vizavi 
de acest surogat de comunicare 
deoarece dânsa, comunicarea 
asta nouă, creează o separare de 
fapt pe care încă nu o realizăm. 
C U L8R

...and...sent

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)

Nu s-a inventat nimic într-o 
căsnicie, deocamdată, care să nu 
poate fi făcut praf. Primul lucru 
care se strică e relaţia cu socrii, 
al doilea lucru care se strică e 
instalaţia de tras apa la toaletă, al 
treilea lucru care se strică e sexul 
conjugal. În cele mai multe cazuri, 
din motive învăluite în mister, 
bărbatul tău va începe reparaţiile 
cu wc-ul. Celelalte două pot să 
mai aştepte, fiindcă n-aveţi nevoie 
de ele de opt până la zece ori pe zi.
Nu cauzele acestor stricăciuni ne 
demolează căsnicia, ci efectele. 
Cauzele nu ne interesează 
niciodată, de fapt. Nu-ţi va spune 
niciun bărbat: ”Hai să facem nişte 
teste medicale, hai să înţelegem 
împreună de ce te-ai îngrăşat tu 
20 de kile, căprioara mea, deşi 
mănânci ca o vrăbiuţă!”. Nu, 
el te va scuti de acest mic atlas 
zoologic, va trece direct la efecte: 
îşi va găsi o amantă cu 20 de 
kile mai slabă. Conştiinţa lui va 
fi salvată de ideea că silfida care 
se lăfăie goală lângă el în patul 
conspirativ îi aminteşte de tine, 

când erai ca ea. Şi mai ales cât 
ea.
Clădim greu şi stricăm 
uşor, asta am învăţat şi de 
la regii asfaltului, şi de la 
regii adulterului. Când lipsa 
pijamalelor se preschimbă în 
pijamale sexy, e semn că vine 

iarna. Când pijamalele sexy se 
preschimbă în pijamale bej cu flori 
maro, e semn că vine blazarea.
Înainte să vă mutaţi împreună, 
când el voia să faceţi sex a treia 
oară într-o noapte, îi spuneai, 
chicotind fericită, ”Încetează 
odată, nebunule!”. După ce vă 
mutaţi împreună, când el vrea să 
faceţi sex a treia oară într-o lună, 
îi spui, mârâind ciufulită, ”Eşti 
nebun? Încetează odată!”. Dau 
acest exemplu clasic pentru că unii 
mă acuză că sunt feministă, când 
de fapt eu le-am făcut mai multe 
rechizitorii femeilor, de-a lungul 
scrierilor mele, decât bărbaţilor.
Zece ani de căsnicie nu te-au 
învăţat nimic? Când nu ştii să-ţi 
repari singur ce-i defect prin casă, 
vine cineva din afară şi te costă 
mai mult. E valabil şi în cazul 
prizelor, şi în cazul nevestelor. 
Mi-a povestit cineva de un cuplu 
care începea şi termina orice seară 
romantică şi suavă cu celebrul 
vers ”Nu te pricepi la nimic!”. 
După vreo câteva luni, au hotărât 

să facă un concurs, să vadă cine se 
pricepe la mai multe lucruri. Toate 
urmau să fie monitorizate timp de 
30 de zile, ca arestul preventiv. 
Isprăvile fiecăruia dintre ei aveau 
să fie notate într-un carneţel, 
adunate şi comparate.
La finalul acestui superb interval 
de timp, carneţelul se scărpina 
deja, de la atâtea cărcălituri. 
Spicuim, deci: soţul se pricepuse 
la aruncat fistici în sus şi la prinsul 
lor direct în gura căscată. S-a mai 
priceput să scape de musafirii 
insistenţi, în sensul că i-a zis 
soacră-sii, într-o seară: ”Sper că 
aluniţele alea de pe faţa dumitale, 
din care au răsărit fire de păr, nu 
se transmit ereditar!”. A mai reuşit 
să gătească toată luna şi nu s-a 
tăiat decât de patru ori, din care 
numai de două ori a fost nevoie 
de ambulanţă. A înregistrat chiar 
şi o premieră mondială: a parcat 
maşina puţin cam peste altă maşină 
şi i-a convins p-ăia de la asigurări 
să-i deconteze reparaţiile. În fine, 
cert este că el a demonstrat câte 
poate realiza un bărbat adevărat 
într-un interval atât de scurt. Soţia 
a pierdut concursul, fiindcă în 
dreptul numelui ei din carneţel 
notase o singură realizare: ”Mi-
am găsit un amant tânăr, frumos şi 
deştept”.

Simona Catrina

Căsnicia bazată pe 
nervi şi respect reciproc

CÂMPUL ROMÂNESC
“Banchetul de Închidere al Sezonului de Vară”

A CÂMPULUI   ROMÂNESC
pe data de 19 Octombrie  2013 orele 6:00pm

Ca în fiecare an în luna octombrie, A.C.R organizează 
un banchet cu ocazia Închiderii Sezonului de Vară la 
Câmpul Românesc. Cu această ocazie vă invităm să 
veniţi să ne bucurăm împreună de ultímele zile ale 
verii 2013. Se vor servi preparate specifice româneşti 
pregătite în bucătaria Câmpului Românesc, iar barul 
asortat va sta la dispoziţia dvs. cu băuturi alcoolice şi 
non-alcoolice pe gustul tuturor. Vom avea un program 

muzical pentru toate vârstele din repertoriul  românesc 
şi internaţional. Acceptam Donaţiile dumneavoastră 
contra unei seri de excepţie la Câmpul Românesc.
Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

Rezervări de locuri:
Toronto, Mississauga, Brampton: 905-265-9884
Hamilton, Burlington, Kitchener:   905-575-5048
 Pentru informaţii vizitaţi:www.campulromanesc.ca

Comitetul  de Conducere al
Asociaţiei Culturale Române, Hamilton
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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

S-a întâmplat să aud o pianistă valoroasă 
din Kitchener, Justyna Szajna. Acompania 
un adolescent, Adrian, care cânta la 
trompetă. În rutina pregătirii tânărului 
pentru examen, am redescoperit 
frumuseţea pianului. Mişcarea mâinii 
deasupra claviaturii aducea exuberanţă, 
subtilitate sonoră, armonie neaşteptată 
pentru mine, antrenând în specificul său 
un instrument de suflat. Mi-am amintit de 
Cella Delavrancea, o româncă de prestigiu, 
care, după un interviu de o luciditate 
remarcabilă la vârsta de imediat un secol, 
a lăsat în mine aceeaşi vrajă seducătoare.
Ca un fulger a venit în cugetul meu afirmaţia 
“Doctore, îmi pierd memoria.” Poate nu 
se va şti niciodată ultima fiinţa care va 
rosti aceste cuvinte purtătoare de dramă 
omenească.  Câtă vină duce firea mea, dacă 
dezvoltă o asemenea situaţie, aproape că aş 
putea spune acum. Prefer să mă opresc aici, 
pentru că fiecare se cunoaşte mai bine. Însă 
îndrăznesc pe un alt plan. O bună parte din 
români pierd memoria pământului. Fără să-
şi dea seama şi sub loviturile vieţii politice. 
Credincioşii, care primeau hrană spirituală 
de la călugării sciţi, ţineau la pământul 
lor. De la numele pământului au izvodit 
cuvintele ţară, ţăran, ţărăneşte. Pentru a 
fi recunoscuţi şi deosebiţi în conştiinţa 
timpului, iluştrii călugări şi-au spus „sciţi”, 
aşa cum azi am spune români. O făceau cu 
mândrie. Ca urmaşi ai lor, nu trebuie să ne 
fie ruşine de numele în care ne-am născut. 
Naşterea are origine divină. Alegem ce 
vrem să fim. Dincolo de această alegere e 
ceva în sânge care nu poate fi şters. Jean-

Paul Sartre (în Fiinţa şi neantul) scria cu 
dreptate: „Esenţa omului este libertatea de 
a alege. Omul este condamnat să fie liber, 
îşi alege libertatea, esenţa, şi-n această 
constă măreţia, disperarea şi neliniştea lui.”
Am întrebat un român fixat de mica şi cruda 
sa istorie dincolo de graniţa noastră de ce a 
plecat în Canada dintr-un loc în care exista 
libertatea de mişcare. Mi-a spus că a ales ca 
nepoţii lui să fie canadieni şi nu altceva. E 
forţa pe care o avea în marea istorie de care 
nu răspund oamenii. Apoi a adăugat ceva 
tulburător: las cu jurământ moştenire, aici, 
ideea de a fi fost român şi mâna de pământ 
unde mi-am îngropat părinţii. Această idee 
să dispară când nu vor mai avea ce împărţi. 
Bucurie să pot cânta cu nepoata de câţiva 
anişori „Cimişule, apă lină...”. Era într-un 
septembrie, când s-au prăbuşit nişte turnuri.
Memoria pământului cuprinde, printre 
altele, la loc de cinste limba, istoria, 
obiceiurile şi tradiţiile, adică identitatea 
noastră. Tocmai prin ele am impresionat 
Europa. 
Ce vechi vibraţii poartă denumirile 
jocurilor populare româneşti: hora (coboară 
în istorie până la Cultura Cucuteni prin 
vasul de ritual de la Frumuşica, înainte 
de Sumer şi Vechiul Egipt), brâul, doiul 
şi altele, care trăiesc în diaspora şi prin 
Ansamblul de Dansuri populare româneşti 
- ARTA. Se cuvine să urăm acestor inimoşi 
români sănătate şi să lăudăm fapta lor, 
recunoscători şi mereu alături de ei.

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!

MEMORIA PĂMÂNTULUI ŞI
CĂLUGĂRII SCIŢI

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

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.”

KITCHENER

Iubiti credincioşi,
Cu mare bucurie în suflet, vă anunţăm 
prezenţa monahului DAMASKINOS 
GRIGORIATIS la Biserica “Sf. Ioan 
Botezătorul” din Kitchener în zilele de 
sâmbătă, 28 septembrie ora 4:00 PM şi 
duminică, 29 septembrie 2013.  Părintele 
Schimonah Damaskinos Grigoriatis este 
protopsalt (cel mai înalt grad pentru 
cântăreţii de muzică bisericească bizantină) 
şi un orator deosebit. Are 38 de ani de 
călugărie în Sf. Munte Athos din Grecia. 
Trăieşte într-o chilie în apropierea pesterii 
unde a vieţuit Sfântul Grigorie cel Tânăr, 
cel care a întemeiat mânăstirea Grigoriu 
(de care părintele aparţine) cu hramul Sf. 
Nicolae, în secolul al XIV-lea. 
Părintele Damaskinos este un misionar 
înflăcărat printre africanii din Kongo şi 
Burundi unde a întemeiat Biserici Ortodoxe, 
a botezat sate întregi la Ortodoxie, iar acum 
construieşte şcoli, spitale şi biserici pentru 
aceste comunităţi.
Părintele Damaskinos a studiat teologia 
la Universitatea din Salonic, Grecia, 
specializarea Muzică bisericească 
bizantină. Vorbeşte nu mai puţin de 6 limbi: 
greaca, suahili, albaneza, româna, engleza 
şi franceza. Limba română a învăţat-o 

când a predat un curs de muzică psaltică la 
Seminarul Teologic din Arad timp de 3 luni 
şi a vizitat peste 80 de mânăstiri ortodoxe 
în Romania. Activitatea de cărturar a 
părintelui Damaskinos cuprinde 15 cărţi de 
slujbă traduse în limba nativilor, suahili şi 
încă 25 de cărţi (Mari duhovnici români) 
traduse din limba română în limba greacă.   
Vă aşteptăm în număr cât mai mare 
pentru a participa la slujbele ce vor avea 
loc la Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”  
pe 28 şi 29 septembrie, unde veţi putea 
aduce pomelnicile dumneavoastră pentru 
a fi trimise la Sf. Munte Athos (puneţi 
pomelnicul într-un plic pe care scrieţi 
pentru Sf. Munte Athos şi suma donată). 
Programul slujbelor :  
Sâmbătă, 28 septembrie:  ora 4:00 PM – 
Taina Sf. Maslu urmată de cuvântul pr. 
Damaskinos. După terminarea slujbei, veţi 
avea ocazia să puneţi întrebări pe teme 
duhovnicesti pr. Dmaskinos.
Duminică, 29 septembrie: ora 8:30 AM 
– Utrenia cântată în limba română de pr. 
Damaskinos
ora 10:00 AM – Sf. Liturghie. Va predica pr. 
Damaskinos.
ora 12:00pm – Bake Sale în basementul 
bisericii.

ZILE DUHOVNICEŞTI
în Kitchener                                                                                        
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Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

519 240 1061

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

10 % off
with every 

coupon

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

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

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

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)

KITCHENER

Clopoţelul a sunat în prima zi de şcoală pe 
14 septembrie la Şcoala Publică de Limba 
Română - Forest Heights din Kitchener.
Emoţiile au fost mari pentru toţi cei 
implicaţi în actul de învaţământ, copii, 
părinţi şi profesori. In această zi specială 
am avut ocazia să ne cunoaştem reciproc şi 
am făcut primii paşi în noul an şcolar.
Vom învăţa împreună să citim, să scriem 
şi să vorbim corect româneşte, lucruri atât 
de importante pentru păstrarea identităţii 
noastre culturale aici, pe continentul nord 
american. 
Şcoala oferă cursuri gratuite de limba 
română, predate de profesori angajaţi 
de către Waterloo District Public School 
Board, ceea ce garantează calitatea actului 

de învăţământ. Activităţile didactice, foarte 
interactive, expun copiii la incredibila 
frumuseţe a limbii române. Vom face 
excursii la muzee şi galerii, vom avea 
serbări de Crăciun şi de Paşti, vom merge 
în parc şi la bibliotecă împreună. 
Cursurile sunt gratuite şi au loc în fiecare 
sambâtă de la ora 9:00am până la 11:30am.
Înscrierile se fac la Forest Heights 
Collegiate Institute, 255 Fischer Hallman 
Road, Kitchener, ON, N2M 4X8. Pentru 
informaţii ne puteţi contacta la telefonul 
519-749-2297 ori 519-894-6039, sau la 
adresa de email: admscro@yahoo.com

Sandu Sindile
Profesor al Şcolii Publice de Limba 

Română

Şcoala Publică de Limba    
Română din Kitchener

KITCHENER

Ziua Româno-Canadiană după 5 ediţii 
consecutive a devenit o tradiţie în oraşul 
nostru (Kitchener). Din păcate în această 
vară evenimentul nu a mai putut fi 
organizat. Principalele motive au fost 
lipsa voluntarilor şi a fondurilor necesare 
organizării unui eveniment de asemenea 
anvergură.
În urma mesajelor primite de la oameni din 
comunitate am înţeles că Ziua Româno-
Canadiană este un eveniment important 
pentru mulţi dintre ei. Dacă doriţi ca acest 
eveniment să rămână o tradiţie anuală 
şi nu doar o amintire, vă invităm în ziua 
de 7 Noiembrie, ora 6:30 seara, la sediul 
asociaţiei ARTA (63 Courtland Rd, 
Kitchener), la o întâlnire cu oamenii din 
comunitate. Dacă doriţi să vă implicaţi în 
organizarea evenimentului Ziua Româno-
Canadiană 2014 puteţi să o faceţi ajutând 
în cadrul următoarelor proiecte:

1. Crearea afişului celei de a 6 a ediţii (până 
la sfârşitul lunii ianuarie)
2. Marketing (sponsori şi/sau găsirea 
sponsorilor)
3. Cultură şi tradiţii (participarea la 
programul artistic şi/sau organizarea 
programului). Expozitii tematice, programe 
pentru copii,etc
4. Vendori (participarea şi/sau găsirea 
vendorilor)
5. Promovarea evenimentului (reclamă 
la ziare, staţii de radio/televiziune, alte 
comunităţi)
6.  Voluntar în ziua evenimentului
 
Am creat şi un scurt survey la http://www.
surveymonkey.com/s/WG97P5X pentru 
cei care doresc să ne trimită părerea lor. 
Noi vom centraliza toate răspunsurile şi le 
vom discuta la şedinţă.

Comitetul Organizator

WINDSOR

Dragi români,
Seara de 26 OCTOMBRIE 2013 se anunţă 
una cu atmosfera incendiară.
Vă întrebaţi DE CE ??????
Vinovat este .... BALUL CU MASCA ŞI 
FĂRĂ MASCĂ (editia a II-a) organizat de 
GRAIUL ROMÂNESC.
Mare petrecere mare de Halloween ...... cu 
distracţie la maxim, parada de costume, 

voie buna şi multe alte surprize pentru toate 
vârstele.
Biletele se vor pune în vânzare începand de 
Sâmbătă, 28 septembrie 2013.
Nu ezitaţi să luaţi biletele din timp, fiindcă 
există un număr limitat de locuri!
Echipa Graiului Românesc vă aşteaptă 
cu drag să petrecem împreună cu mic şi 
mare!!!!

Ziua Româno-Canadiană 2014

BALUL
CU MASCĂ ŞI FĂRĂ MASCĂ

Asociaţia Graiul Românesc din Windsor organizează
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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

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

NEWMARKET

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

săvârşită de P.S Episcopul Ioan Casian în 
prezenţa unui sobor de preoti.
Duminică 13 octombrie de la orele 
03:00pm după Sfânta şi Dumnezeiasca 
liturghie arhiereasca (de la 12:30pm) Masa 
Festivă de Hram în cinstea Sf.Cuvioasei 
Parascheva.
Luni 14 octombrie de la 10:00am Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie (Sfânta Cuvioasa 
Parascheva) săvârşită de P.S Episcopul 

Ioan Casian în prezenţa unui sobor de 
preoţi.

Doamne ajuta, pr. Mihail (416-897-3111)
227 Church street (church/eagle) 

Newmarket, On. L3Y 4C5       
                 Vă aşteptăm cu drag.
În fiecare săptămână, Taina Spovedaniei, 
joi, vineri, sâmbătă, de la 11:00am cu 
telefon în prealabil. 
        www.sfcuvioasaparascheva.com

Biserica ortodoxa română “Sf.Cuvioasa Parascheva” din Newmarket vă 
invită Sâmbătă 12 octombrie de la 6:00pm la

TAINA SFÂNTULUI MASLU
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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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LONDON
Pe 15 septembrie a avut loc a 26-a aniversare 
a bisericii “Sf. Cruce” din London, care 
de-a lungul timpului a adus multă dragoste, 
credinţă şi bucurie credincioşilor parohiei 
noastre.  
Ca în fiecare an, am sărbătorit prin slujba 
Sfintei Liturghii, urmată de un spectacol 
de muzica şi poezie susţinut de copiii 
din comunitate şi un program artistic de 
dansuri folclorice. Artistul Gilmar Oprişan 
ne-a delectat timp de 2 ore cu un concert 
de muzică românească şi internaţională, 
apreciat de toţi cei prezenţi. De origine 
din Sicilia, cântăreaţa Silan Vita Sortino, o 
tânără speranţă,  ne-a cântat câteva cântece 
italiene.
Multumim Bunului Dumnezeu pentru 
darul minunat de a avea această biserică, 
bucurându-ne de ea cu multă credinţă şi 
dragoste. 
Aducem mulţumiri organizatorilor care 
au contribuit la buna desfăşurare a acestei 
sărbători, preoţilor, ansamblului de doamne 
care ne-a prezentat o suită de dansuri 
româneşti şi copiilor din comunitate care 
au prezentat un program artistic. Mulţumiri 
tuturor celor care au participat şi susţinut 
sărbătoarea Hramului bisericii noastre. 

CONSILIUL PAROHIAL 

SĂRBĂTORIREA HRAMULUI BISERICII
“SF. CRUCE” DIN LONDON
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TORONTO
7 septembrie 2013. Peste amfiteatrul din Mel Lastman Square 
s-a lasat inserarea. Afara este inca placut, iar luminile cladirilor 
ce inconjura square-ul creeaza o atmosfera romantica, ca in 
amintirile celor care se afla inca pe treptele din fata scenei, 
ascultand melodiile interpretate de dinamica formatie Nashpa 
Sound, aflata anul acesta in formula Raul Dudnic + Gilmaro.
Ne aflam la capatul a noua ore de spectacol – este cea de-a 
zece editie a Sarbatorii Romanilor in Toronto - si totusi 
nimeni nu este obosit, nimeni nu doreste sa plece acasa. Cei 
mici alearga si danseaza in fata scenei, agitand steguletele 
tricolore, incercand sa cante laolalta cu solistii, etern-tinerele 
melodii Andrii Popa, Vara la tara, |i-am dat un inel, etc., 
melodii ce i-au incantat si pe parintii lor, acum un numar de 
ani.
Luandu-te dupa atmosfera calda atat sufleteste, cat si 
meteorologic – n-ai putea realiza ca ziua de 7 septembrie a 
debutat cu un adevarat potop, ce parea sa nu se mai sfarseasca.
Si totusi, curajosi, primii protagonisti ai Sarbatorii din 2013 
– copiii scolii romanesti de la Milne Valley, precum si corul 
de copii al Rainbow Children’s Club, alaturi de profesorii si 
parintii lor, si-au facut aparitia la prima ora a serbarii pentru 
a prezenta un bogat si variat program alcatuit din cantece, 
poezii si scenete in limba romana. Plini de talent, acesti 
micuti, indrumati de profesorii lor si incurajati de parinti si 
bunici, au dovedit ca limba, cultura si traditiile noastre pot fi 
duse mai departe cu succes.
A urmat apoi momentul deschiderii oficiale a Sarbatorii, 
cu intonarea imnurilor de stat ale Canadei si Romaniei, cu 
discursurile oficiale ale reprezentantilor organizatorului 
serbarii (Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Gheorghe din 
Toronto) - preotul paroh, parintele Ioan Bunea si presedintele 
Consiliului parohial, Ioan Haba, precum si cu discursul 
domnului Corneliu Chisu, membru in Parlamentul Federal de 
la Ottawa.  
In continuare, momentul artistic pregatit de corul Vox Dacis 
al bisericii, sub conducerea dirijoarei Aurica Costinescu, 
a constat intr-un montaj alcatuit din binecunoscute melodii 
populare, precum si versuri de inspiratie folclorica. 
Intre timp, in vreme ce pe scena se desfasura concursul de 
costume populare, soarele s-a aratat, spre marea bucurie a 
celor prezenti, care, curajosi si stoici in acelasi timp, asistasera 
pana atunci la programul artistic de sub umbrele. Asteptarile 
tuturor au fost astfel cu prisosinta rasplatite.
Din acea clipa, totul a reintrat in normal. Treptele amfiteatrului 
s-au umplut cu spectatori, care, fideli sarbatorii, nu au ezitat 
sa i se alature, chiar daca ceva mai tarziu. Programul artistic, 
frumos si variat, a inclus pe: artista Rucsandra Maria Saulean 
(cu un tulburator moment Maria Tanase, la aniversarea a 100 
de ani de la nasterea acesteia), indragita formatie de muzica 
usoara Terra, interpreta de muzica populara Flori Tigau si 
formatia Magic, care au antrenat intreaga audienta la joc si 
voie buna, ansamblul de dansuri populare Arta din Hamilton 
si Kitchener, grupul de dans modern Hi Trend din Kitchener, 
care inca o data si-au demostrat talentul si maiestria pe 
scena festivalului, si solistul pop-rock Oleg Raileanu, cu un 
antrenant program muzical. 
Intre timp, aromele imbietoare ale mancarurilor traditionale 
se ridicau de la standurile magazinelor romanesti (IMCA 
Euro Food Catering, European Sausage House, Europa 
Deli & Bakery, Ionel Alecu – Miere de albine), unde, ca in 
fiecare an, s-a strans multime multa la vestitii mititei, sarmale 
aburinde, langosi fierbinti, savarine aromate si delicioasa 
miere de albine. 
A mai trecut un an, ne-am mai imbogatit cu amintiri frumoase. 
Nu ne ramane decat sa privim cu incredere si speranta la 
2014, dorindu-ne din nou o zi frumoasa, in unitate, voie buna 
si armonie. 
Cateva date despre Sarbatoarea Romanilor din Toronto
An de debut: 2004
Organizator: Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Gheorghe 
din Toronto
Locatii: Dundas Square (2004-2006), Mel Lastman Square 
(2007-prezent)
Sponsor Principal 2013: dr. Anca Jivan
Parteneri media: Noi Romanii TV, Observatorul, Agenda 
Romaneasca, Acasa, PulsTV, Romanian Club

Sărbătoarea Românilor – Toronto, 2013
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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



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti în formă fizică şi psihică 
destul de bună, dar ai ceva probleme 
cu somnul. Dragoste: Nu te mai amăgi, 
ştii clar că ceva s-a schimbat în viaţa de 
cuplu. Financiar: E nevoie de mai multă 
cumpătare, prudenţă şi planificare atentă 
pentru a face faţă tuturor cheltuielilor.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Dacă ai grijă de forţele tale, 
şi starea ta fizică va fi în condiţii bune. 
Dragoste: Timiditatea pare să fie principalul
duşman al inimii tale, pentru că nu reuşeşti 
să-i arăţi persoanei iubite ce simţi cu 
adevărat. Financiar: Nu vine nimic în plus, 
dar veniturile sunt suficient de bune pentru 
a trăi decent.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu ai niciun motiv de îngrijorare, 
eşti în formă excelentă! Dragoste: 
Comunici foarte bine cu persoana iubită, 
vă oferiţi unul altuia mai multă afecţiune 
pentru că aveţi şi ceva mai mult timp liber 
pentru a sta împreună. Financiar: Cu banii 
nu se poate spune că ai prea multe motive 
de satisfacţie, deci trebuie să te descurci cu 
puţin.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea probleme cu organele 
genitale sau rinichii. Dragoste: Visul tău cel 
mai mare în plan sentimental poate deveni 
realitate deoarece acum este o perioadă 
specială pentru sufletul tău. Financiar: Tot 
ce ai trebuie calculat cu grijă ca să-ţi poţi 
plăti facturile.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Doar persoanele trecute de prima 
tinereţe ar putea acuza unele probleme, 
mai ales boli mai demult instalate, cu care 
s-au obişnuit deja. Dragoste: Pot apărea 
discuţii şi certuri, datorită tendinţelor tale 
de dominare. Financiar: Banii sunt pe un 
nivel liniştit, ba chiar îţi poţi oferi şi unele 
capricii personale.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Stresul acumulat naşte reacţii 
agresive din partea ta şi se poate lăsa 
cu efecte negative şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Dragostea poate veni de departe 
sau este mai împlinită la drum. Financiar:
E posibil să ai pierderi sau cheltuieli mărite.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Efortul fizic te repune practic 
pe picioare. Dragoste: Dacă nu ai încă o 
relaţie stabilă, te vei ocupa cu numeroasele 
tale aventuri, care de care mai exotice sau 
mai extravagante. Financiar: Ai încurcături 
financiare ori cheltuieşti mai mult decât 
produci.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pluteşte un pericol de accidentare, 
aşa că... prudenţă! Dragoste: Nu prea ai cu 
ce te lauda în amor. Ai vrea o schimbare, 
dar nu ştii de unde să începi. Ar fi bine să 
îţi spui totuşi că trecutul e trecut. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel just, meritat, deci ai 
atât cât ţi se cuvine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Crize bruşte, dureri acute ce 
nu te lasă câteva ore, pot să-ţi strice buna 
dispoziţie când ţi-e lumea mai dragă. 
Dragoste: Dacă nu ţi-ai găsit încă perechea 
sau dacă suspini în taină după cineva, acum 
este momentul să ieşi la atac! Financiar: 
Treci printr-un moment mai stresant şi 
trebuie să depui un efort serios ca să faci 
faţă situaţiei.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ar fi bine să nu te enervezi şi 
să te odihneşti mai mult decât de obicei. 
Dragoste: Te aşteaptă o perioadă palpitantă
dar şi foarte complicată, căci nu sunt 
excluse gesturile nebuneşti şi scandalurile 
pasionale. Financiar: Este o perioadă 
prosperă însă trebuie să ai grijă, căci banii 
îţi pot scăpa foarte uşor printre degete.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în formă, plin de energie, 
cu o stare de spirit pozitivă. Dragoste: E 
timpul să planificaţi ceva concret împreună,
proiecte de anvergură care să vă privească 
pe amândoi. Financiar: Eşti mulţumit că 
toate revin la normal, încetul cu încetul. 
Intri într-o perioadă dinamică, îţi iese bine 
tot ce întreprinzi.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite şi nici 
nu se produc evenimente semnificative care 
să te afecteze. Dragoste: Cuplul e ceea ce 
te preocupă cel mai mult acum. Încerci 
să rezolvi probleme vechi, să realizezi 
proiecte comune noi. Financiar: Vei trece 
printr-o perioadă mai incertă.
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FOODTRUCK

MARKHAM

Organizat de Parohia noastră “Sf. Prooroc 
Ilie Tesviteanul”, Sâmbătă 19 Octombrie, 
2013 la Victoria Square Community 
Centre,
2929 Elgin Mills Rd. East, Markham Rd. 
L6C 1K8   Hwy404/Elgin Mills.
Programul balului 7pm-1am. Parcarea 
gratuită. Muzica live cu Formaţia “Magic” 
(Florica Tigau si Dan Florea). Tombola cu 
premii. Meniul este pregatit de “Grany’s 
Kitchen” din Newmarket (Iuliana şi Paul 
Barbu 416-818-1094)
MENIU ADULT  
1. APERITIV
Pateuri calde, Chifteluţe, Ouă umplute, 
Ardei umpluţi cu brânză şi mărar, Salată 
de peşte cu ceapă roşie. 
2. FRIPTURA
Muşchi de porc şi pulpe de pui la cuptor cu 
cartofi natur şi pătrunjel. Salată de varză.
3.SĂRMĂLUŢE cu mămăliguţă şi 
smântână.
4. DESERT  prăjituri asortate. Cafea.
Băuturi asortate le preţuri convenabile.

MENIU COPIL
1. APERITIV - ca şi la adult.
2. ŞNIŢEL de pui cu cartof natur şi salată 
de varză.
3. SĂRMĂLUŢE cu mămăliguţă şi 
smântână.
4. DESERT - prăjituri asortate

Pentru că este eveniment cu scop caritabil, 
vă rugăm să nu introduceţi în sală băuturi 
alcoolice. Băutura se cumpără de la bar pe 
bază de tichet !

PREŢ  BILET  Adult  -$55.00
                        Senior -$50.00
      Copil sub 12 ani   -$30.00 
 
Bilete de vânzare la: 
  Pr. Ciprian Paşca   416-667-1436
  Dl. Sorin Stef 416-688-0396
  D-na. Florina Stoian  647-242-4361
dar şi la magazinele româneşti
Grany’s Kitchen  - Newmarket
Europa Deli  - Richmond Hill
IMCA Catering - Dufferin/Steeles
European Sausage - Norfinch
 
Pentru rezervare de locuri şi aranjament la 
mese, contact Pr.Ciprian Paşca. La o masă 
sunt 8 locuri.
 Aşadar, vă aşteptăm să veniţi şi cu prietenii 
dumneavoatră pentru a ne bucura de o 
seară deosebită într-o atmosferă autentic 
românească.
Fondurile rezultate în urma acestui 
eveniment, vor intra în contul Parohiei 
noastre.

Pr. Ciprian Paşca
416-667-1436

www.bisericasfantulilie.com

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

Facem la comandă: 
mici,sarmale,kurtos 
kolacs, hamburger, 
sausages şi alte feluri de 
mâncare; onorăm tot felul 
de evenimente.

Livrăm comenzi la 
domiciliu, comanda 

minimă de $30.
Pentru detalii vizitaţi
www.hhfoodtruck.ca.

Tel.226-978-2898

 B A L U L     C A S T A N E L O R 



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.  Un părinte întreabă care sunt avantajele 
şi dezavantajele într-o clasă combinată? 
Copilul său studiază într-o şcoală mică şi 
este a treia oară într-o asemenea clasă. Are 
acest lucru vreun impact asupra calităţii 
educaţiei sale?
Nu există şcoală în Canada să nu aibă cel 
puţin o clasă combinată. Câteodată există prea 
mulţi elevi la un nivel dar nu suficienţi pentru 
a forma 2 clase, de aceea elevii din cele două 
nivele sunt grupaţi împreună. În primul rând 
aceste clase sunt create în şcoli mici în care 
este un declin în numărul elevilor. În clasele 
din ciclul primar este o limită de 22 de elevi 
într-o clasă. Mulţi părinţi cred că într-o astfel 
de clasă copiii nu au atenţia cuvenită din 
partea profesorului. Pentru a forma o clasă 
combinată participă o echipă de profesori 
împreună cu directorul şcolii, pentru a avea un 
amestec de elevi foarte buni, elevi maturi, care 
cooperează, elevi mai mari care sunt modele 
de urmat pentru cei mici, elevi cu probleme 
de învăţare, elevi ESL, un număr egal de fete 
şi băieţi, se ia în considerare stilul de învăţare 
etc. Sunt selecţionaţi cu predilecţie elevii care 
pot să lucreze independent.

Avantaje:
Profesorul cunoaşte deja jumătate din elevii 
pe care i-a avut cu un an înainte. Aceşti elevi 
cunosc deja rutina clasei, stilul de predare a 
profesorului şi exigenţele lui.
Profesorul cunoaşte la ce excelează elevii, unde 
sunt lacune şi mai ales care sunt problemele de 
comportament. Într-o clasă normală primele 
săptămâni sunt petrecute pentru a evalua şi 

a organiza elevii, a repeta materia, a clădi o 
rutină. Limba engleză este cea mai uşor de 
predat într-o clasă combinată pentru că există 
un continuum între nivele. Clasele primare 
beneficiază mai mult de modelul claselor 
combinate. Sunt elevi care sunt comfortabili 
în aceste clase pentru că pot lucra la un nivel 
superior. Elevii dezvoltă abilităţi de învăţare 
independentă în această structură. Elevii 
învaţă unul de la altul. Clasele combinate au 
mai puţini elevi.

Dezavantaje:
Într-o clasă combinată materia este structurată 
pe 2 ani, elevii au acelaşi profesor pentru 
această perioadă. Dacă elevul schimbă clasa 
şi profesorul, poate avea câteva lacune. Când 
elevul schimbă şcoala, materia se poate repeta.
Este dificil pentru profesor de a preda şi de a 
cunoşte 2 tipuri de curriculum. Este dificil să 
predai curriculum la diferite nivele. Este uşor 
să predai matematică şi limbă însă ştiinţa şi 
studiile sociale trebuie predate separat pentru 
cele două clase. Există profesori care nu pot să 
predea clase combinate dar care sunt obligaţi 
de directori. Sunt unii profesori care excelează 
în aceste clase. Solicită multă organizare şi 
structură din partea profesorului. Este mai bine 
ca elevul să fie expus la mai mulţi profesori, cu 
stiluri diferite de predare. Părinţii pot să ajute 
copii în aceste clase prin a se interesa zilnic 
de ceea ce au făcut la şcoală, a verifica temele 
şi a fi în contact permanent cu profesorul. 
Părintele cunoaste mai bine decât profesorul 
care sunt materiile preferate ale copilului, la 
ce are probleme, etc.
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Parada de Thanksgiving Day va avea loc în data de 14 
octombrie 2013. Va începe la ora 8:30am şi se va desfăşura 
pe King Street. Punctul de pornire va fi Erb Street  în 
Waterloo, iar punctul final Madison Street în Kitchener.

www.oktoberfest.ca

11 - 19 OCTOMBRIE 2013
- ediţia 45 -

AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA
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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.

CULTURAL

Trăim atât de aproape unii de alţii şi ne 
cunoaştem atât de puţin. Aşa de puternic 
este vârtejul vieţii şi aşa de mult ne 
retragem în lumea noastră. Chiar mă întreb 
câţi dintre românii din Triunghiul de Aur 
ştiu de existenţa poetului şi pictorului Ion 
Georgescu-Muscel.* Privesc cu încântare 
şi fior existenţial coperta cărţii sale: Învaţă-
mă iubirea-poezie şi pictură, Editura 
EUROTIP, BAIA MARE, 2013. Coperta 
reproduce tabloul Luminiş II, peste care 
se suprapune ca o pecete pânza Jertfa de 
sine, o cruce cu braţele frânte, ce abia se 
mai ţin. Vârfurile braţelor deschid lemnul 
vertical ca nişte mâini însângerate, de unde 
curgerea roşie aprinde vârful albastru al 
unui spic de grâu. Partea de sus poartă ca o 
cunună câteva încolăciri de sârmă ghimpată 
cu firul trecând pe sub braţele crucii pentru 
a cuprinde şi flăcările spicelor de grâu de la 
baza lemnului. Două aripi albe îşi sprijină 
zborul pe trunchiul unui arbore albastru cu 
crengi doar pe partea dinspre cerul unde se 
învolburează o zarişte de lumină.
În „spaţiul dintre om şi Dumnezeu”se 
împlinesc poezia şi pictura. În acest spaţiu 
mişcarea e viată şi credinţă. Aici, unii rămân 
cu suferinţa, alţii pleacă şi alţii vin. Trecută 
în nefiinţă, soţia poetului trăieşte în inimă, 
în poezie, în creaţia plastică (vezi tabloul 
Ancu), lăsându-i „culoarea numelui”, a 
iubirii: „Strigă-mă cu glasul iubitei - /şi-o 
să-mi treacă de dor! / Pe culoarea numelui 
meu /a turnat praf alb din cupe de flori / şi-a 
făcut un poem  cu aripă / îndulcit cu gândul 

ei de-o clipă... / Oare câte silabe să adun 
/ ca să pot să cunun o boare de nor / cu-n 
fluture-n zbor?! / Tot neamul ei mă numeşte 
la fel; /prietenii iarăşi rostesc îndulcit / 
numele meu de ea făurit... /Parcă-i aud cum 
mă cheamă prelung / cu alean, de dincolo 
de-Ocean: /Ne-li-aaan!”(CULOAREA 
NUMELUI, p.34)
Orizontul pământului şi perspectiva 
cerului se îmbină în sentimentul iubirii 
printr-o dramatică exclamaţie sufletească: 
„Pe ea iubind-o, Doamne, pe Tine Te-am 
iubit!”(IMPROVIZAŢIE, p.49) Apoi au 
venit nepoţii cărora li se dedică această 
carte. Ritmul unei poezii pare joaca zglobie 
şi pură a copiilor, un zbor de îngeri, de 
fluturi în candoarea vârstei: „Sara, ro-ro, 
ri-ri, re-re / În tot rostul e-o durere, / Dar 
privind prin nori albastrul / Mi se desenează 
astrul / Şi cu-o dâră de plăcere... // Sara, re-
re, ro-ro, ri-ri / Nu pun stavilă privirii - / 
Mă hrăneşte o culoare, / Gust din ea şi încă 
doare / Cuibul gol al amintirii...// (...) Sara-
Sara şi Sarai / Când o ţin pe Sara-n braţe, / 
Ca bunic, mă simt în rai...”(Cântec pentru 
Sara, p.26-27).
Impactul poeziei în viaţa socială şi 
personală nu se mai resimte la tensiunea 
care să mişte sufleteşte spre lumina fiinţei. 
Momentele acestea rare ating sufletele 
ajunse la preaplinul căutării frumuseţii în 
emoţia iubirii, a bucuriei nespuse. Fiecare 
fiinţă cunoaşte clipa reîntoarcerii la poezia 
originii vieţii cu putere binefăcătoare.  În 
prefaţă se recunoaşte că „Poezia unei 
profunzimi morale şi înţelepte se înscrie 
în universul divin, confirmând virtuţile 
regeneratoare şi purificatoare, în lumina 
cărora sufletul omenesc simte acea pace 
îmbrăcată în speranţă cu o forţă ieşită din 

comun.”¹
Nu e ceva neobişnuit să te întorci acasă cu 
dorinţa de a mai prinde în viaţă pe cineva 
drag. Experienţa individuală adună trăiri 
umane prin care au trecut „înstrăinaţii” 
din diaspora: „mă cheamă-un telefon din 
depărtări / să vin s-o văd pe mama în spital 
/ cum m-a dus trenul parc-a fost un vis - / 
ajuns la pat o văd abia suflând / şi-mi spun 
ai mei că nu mai stă de vorbă / dar cum mi-
aude glasul prinde-a se smuci / strigându-mă 
pe nume îşi toarnă bucuria / c-atâta-şi dorea 
ca să mă vadă / mă-ntreabă-n graba mare 
prin ceţile durerii / dacă nu mi-e foame dac-
am mâncat ceva / puţine a mai zis şi a picat 
în comă / ajunşi acas’ cu toţii-ntr-un târziu / 
pe prispă pus deoparte un covor cărămiziu 
/ tot mama îl păstrase ca la o adică / să i 
se pună sub sicriu.”(GRIJĂ DE MAMĂ, 
p.47) Dramatismul epic fundamentează 
starea sufletească în expresie lirică. În 
aceeaşi gamă de trăire autentică intră şi 
dorul de ţară. Poetul ne atrage atenţia: „De-
o să v-apuce toamna-n România, / Riscaţi 
să vă-mbolnăviţi de frumos!(GÂNDIND 
LA ŢARA MEA, p.44) În „curgerea 
vremii”are loc „numărarea timpului”, ceea 
ce impune sentimentul credinţei. Poezia 
religioasă exploatează tehnica psalmilor 
biblici într-o manieră modernă a limbajului 
şi a simţirii: „O, Doamne Iisuse, ce-mi 
rămâne din lume?! / Când mă gândesc la 
bunătatea Ta, / tăcerea din juru-mi freamătă 
ca o pădure...”(PSALM, p.84)
„Viaţa poetului este integrată în esenţa 
poeziei – început şi sfârşit de drumuri, 
plenitudini şi activităţi creatoare, toate 
având casă în sinele propriu”² în limbajul 
culorilor care poartă”Nostalgiile luminii”, 
un tablou în care se recompune universul. 

Corzile viorii, în roşu, galben şi albastru, 
continuă trupul instrumentului printr-
un turn cu vârful îndreptat spre sursa de 
lumină divină. Muzica Universului poartă 
voinţa „Să fie lumină!”In acelaşi timp, 
poetul şi pictorul, la cântecul său de Orfeu, 
mişcă lumea în forma spiralei, simbol 
ancestral românesc. În colţul românesc din 
casele noastre o asemenea carte îşi merită 
cu prisosinţă locul de cinste.
      *Poetul  şi pictorul Ion Georgescu-
Muscel, profesor, pensionar, trăieşte în 
Baden.  A tipărit, de când s-a stabilit în 
Canada, volumele de versuri ATELIERUL 
DE...  REPARAT  FLUTURI (2009) 
şi Urcând dealul (2010). Ca pictor, s-a 
remarcat prin expoziţia de la Castelul 
Kilbride din Baden.
1.Fânăţeanu, Dumitru, Poezia – virtualităţile 
universului imaginar, fundamentarea 
epicului, prefaţa volumului, p. 5.
2.Ibidem, p. 9.

CONSTANTIN TEODORESCU, 
KITCHENER

                              raspasusor@yahoo.com  

POEZIE ŞI PICTURĂ
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Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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CLEVELAND
 un oraş american cu o istorie fascinantă

CLEVELAND este un oraş nobil al 
Americii de odinioară, un mecca cultural, 
nu departe de noi, care ascunde frumuseţi 
arhitecturale şi comori de artă. Se poate 
vizita cu uşurinţă într-un long week-end 
pentru a-ţi da seama de ce este un oraş de 
excepţie, un amestec de tradiţie şi inovaţie.
Cleveland are un muzeu de artă legendar 
şi în plus, unde mai găseşti pe lumea asta 
un muzeu gratuit?! Muzeul de arta conţine 
peste 43.000 de opere de artă, colecţii 
ale foştilor titani ai industriei americane. 
Clădirea datând din 1913 în sine este 
spectaculară, cu o nouă anexă adăugată 
în 2006 la construcţia originală. Între 
cele două clădiri se află o fabuloasă curte 
acoperită de sticlă. Muzeul este situat pe 
malul unui mic lac înconjurat de un parc 
cochet.
Dacă întrebi pe cineva din Cleveland prin 
ce se remarcă oraşul, îţi poate spune că 
este vorba de Severance Hall, o bijuterie 
arhitecturală în stilul art deco. Interiorul 
îl pot compara cu Ateneul nostru. Această 
sala sublimă găzduieşte Cleveland 
orchestra, una din cele mai bune orchestre 
din lume! Obiectivele de inters turistic 
menţionate mai sus se află în cartierul 
University Circle, clasat de Forbes ca unul 
din cele mai frumoase cartiere ale Americii, 
unde sunt concentrate orchestra simfonică, 
muzeee, grădina botanică, planetarium, etc.
Pentru pasionaţii de muzică vă recomand 
The Rock and Roll Hall of Fame, interesant 
de vizitat pentru toate vârstele. La o 
aruncătură de băţ se află Centrul de Ştiinţe 
a marilor lacuri, unde se poate vizita un 
submarin adevărat, la pretul de $10 adulţi 
şi $6 copiii.
Amatorii de teatru, vor fi impresionaţi de 
complexul de teatre din Cleveland, fiind 
al doilea complex de teatre ca mărime din 
Amercia, dupa Centrul Lincoln din New 
York City. În Playhouse Square se află 10 
scene cu aproape 9000 de locuri, incluzând 
teatrele Allen, Hanna, Ohio, State, Palace 

şi Second Stage printre cele mai mari 
teatre. Clevelandul a realizat cel mai 
mare proiect de restaurare a teatrelor. 
Cinci teatre majestic construite la 
19 luni între ele în anii 1920 au 
fost transformate azi într-un cartier 
modern de distracţii, cu teatre cu cele 
mai bune spectacole din USA.
Teatrele Allen şi Hanna sunt renumite 
prin atmosfera intimă, spaţii de high tech 
performanţă. Tom Hanks a debutat pe 
scena teatrului Hanna. Bineînţeles că ne-
am rezervat bilete la teatrul Hanna unde am 
văzut parodia muzicală Spank!, o caricatură 
a romanului de senzaţie Fifty Shades of 
Gray. Biletele încep de la $35, $45, $60 
până la $100. Ce m-a frapat a fost cantitatea 
de alcool pe care o consumau americanii în 
timpul spectacolului, 6-7 pahare în medie! 
La noi în Canada nu te lasă să intri cu 
paharele în interiorul teatrului, dupa câte 
ştiu eu. Cel mai mare teatru din Playhouse 
Square a avut pe scenă vedete consacrate 
ca Fannie Brice, Houdini, Bing Crosby, 
Bob Hope, Frank Sinatra. În plus în oraş 
exista linia C şi E de troleibuz gratuit care 
leagă centrul oraşului cu Playhouse Spuare 
până la ora 11 seara. Există de asemenea 
o linie de autobuz rapid, Healthline care 
străbate strada Euclid. Se poate cumpăra 
un abonament de o zi care costa numai $5. 
Este adevărat că în autobuz eram singurele 
persoane albe dar pasagerii au fost foarte 
politicoşi. Dacă mergeţi la Cleveland nu 
uitaţi să vizitaţi cartierele Cleveland Heigths 
şi Shaker Heights cu case somptuase şi 
mini palate. În trecut, Euclid Avenue era 
considerata “Millionaire’s Row”, renumită 
internaţional, turiştii din Europa veneau 
special pentru a vizita această concentraţie 
de bogăţie şi splendoare, comparata cu 
Avenue des Champs-Elysées, care depăşea 
prin valoare chiar Fifth Avenue din New 
York. O altă atracţie este cimitirul “Lake 
view” unde se poate vizita monumentul 
preţedintelui James Garfield, al 20 lea 

preşedinte al Americii, nativ din Cleveland. 
Nu departe de el se află mormântul unei 
alte personalităţi John D. Rockefeller, 
primul bilionar al Americii, sinonim cu 
bogăţie şi filantropie. Familia Rockefeller 
a fundat muzee, universităţi, a pus bazele 
unor fundaţii filantropice şi unul din cele 
mai mari parcuri naţionale ale Americii. 
Tot aici se află mormântul inventatorului 
gumei de mestecat. Nu departe de cimitir, 
un adevărat muezeu în aer liber se află 
cartierul Little Italy, cu cele mai bune 
restaurante din oraş. Nu mă plictisesc 
niciodată vizitând biserici. Cleveland este 
un oraş cu o multitudine de biserici, printre 
care The Old Stone Church, construită în 
stil Victorian în 1820, cu ferestre realizate 
de John La Farge şi Louis Comfort Tiffany.
În centrul oraşului se află The Arcade, un 
mic shopping mall acoperit, de o frumuseţe 
remarcabila datând din epoca de aur a 
oraşului. Dacă nu vă place să mergeţi pe 
jos puteţi să luaţi un tur de oraş cu Lolly 
the Trolly, preţul variind între $8 şi $17. 
Pentru a admira panorama oraşului trebuie 
neaparat să vă urcaţi în Terminal Tower, 
o clădire impresionantă cu 52 de etaje, 
construită în epoca zgârie norilor, în 
1930, la acea dată fiind al patrulea turn 
din lume ca înălţime. Un bilet costă $5 
iar pe platforma turnului se poate vizita o 
mică expoziţie cu istoricul monumentului 
şi detalii despre renovarea lui. În centrul 
oraşului se află hoteluri istorice, superb 
decorate dar şi la preţuri piperate. Inedit 
pentru oraş este serviciul Block by 
Block, cu un personal care ajuta turiştii 
şi este afiliat cu poliţia din Cleveland, o 
iniţiativă lăudabilă. Ei poarta un tricou 

galben, un ecuson cu fotografie şi circulă 
pe biciclete. Eram în faţa teatrului Hanna 
şi un domn s-a oferit să ne facă o fotografie 
de familie, după care ne-a explicat rolul 
său ca “ambasador” al oraşului. Daca 
eşti pierdut, ai nevoie de o explicaţie, de 
ajutor, te poţi baza pe ei. Cleveland este un 
important centru universitar al Americiii cu 
facultăţi de medicină, drept, inginerie, arte, 
comerţ, muzică etc. În Cleveland se află 
o impresionantă comunitate româneasca 
în jur de 20.000 de români, locuind în 
zona metropolitană a oraşului. Aici s-a 
construit prima biserică ortodoxă din 
America în 1904, a fost publicat primul 
ziar românesc “America” şi în fiecare vară 
are loc un Festival românesc, în perioada 
16-18 august. La biserica “Sf. Maria” 
din Cleveland există un muzeu etnic, 
cu costume populare şi o galerie de artă 
care se poate vizita la cerere telefonând 
preotului Remus Grama (216-0941-5550).  
Primii imigranţi români s-au stabilit aici la 
sfârşitul secolului al XIX-lea, majoritatea 
provenind din Transilvania, Bucovina 
şi Dobrogea care au venit în America să 
muncească în fabricile de oţel, la căi ferate 
şi în agricultură. Cea mai veche comunitate 
românească este în Ohio, unde există oraşul 
Youngstown cu peste 60% romani.
Cleveland este un model al renaşterii 
urbane, un oraş care a fost acoperit de praf 
şi de datorii dar care şi-a refăcut centrul 
oraşului, şi-a amenajat parcurile şi curăţat 
malul lacului pentru a redeveni unul din 
cele mai bune oraşe de trăit din America.

Paulina Popescu
Kitchener
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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
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er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Era ca şi cum
ai fi visat că visezi,
precum o mireasmă,
dar fără de fagur nuntit  din livezi,
ci doar limpezime cântând 
limpezime.
Oare ce o fi fost,
Ioachime?

Trimisul poate?
Fără de vorbă şi iţă,
literei sfinte îi da despletiri,
nescrisul vânat de peniţă
spre nodul ales,
mult mai subţire ca umbra părerii
amar tremurând  ne-nţeles -
cum din sânul de toamnă

să-mi înflorească merii?

Ce înalt - glasul lui
mereu sporind temei de adâncime!
De frică mă cutremur, şi necredinţa-
mi cred.

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

ANA PE IOACHIM ÎNTREBA

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

ANIVERSARe

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

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.

Naşii George şi Maricela Vasilache, împreună 
cu familiile mirilor, felicită tânăra familie 
Andreea-Codrina şi Liviu-Andrei Grigore, 
urându-le casă de piatră, ani mulţi şi fericiţi, 
în dragoste deplină, respect şi armonie!
Să preţuiască, să apere şi să se bucure de 
dragostea lor!

Andreea-Codrina şi Liviu-Andrei Grigore



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


