
PRIMUL ZIAR LOCAL AL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN KITCHENER, WATERLOO, CAMBRIDGE, GUELPH şi LONDON
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

ISSN 1918-5693

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

* Luni 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Vineri 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Sâmbătă 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de mir *

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

Parada de Thanksgiving 
Day va avea loc în 
data de 14 octombrie 
2013 începând cu ora 
8:30am.

Următorul număr apare în
24 octombrie 2013

Teatrul Tudor Muşatescu - Majestic
din Toronto prezintă comedia

Titanic Vals
de Tudor Muşatescu
Regia: Stelian Constantin
Sâmbătă, 2 Noiembrie, ora 7:00pm, la 
Teatrul CRESCENT, 2365 Bayview 
Ave. (intersectia cu Lawrence) - parcare 
gratuită.
Informaţii şi rezervări de bilete la tel:
 416-633-3693 sau 416-322-3808

Cel mai aşteptat eveniment după 
sărbătorile de iarnă, Cina Vânătorilor, 
a fost programat pe 22 februarie 2014 în 
Kitchener la Centrul Cultural Românesc 
Banatul. Muzica live cu Ionică Ardeleanu 
va menţine buna dispoziţie şi ringul de 
dans ocupat până dimineaţa, ca de obicei. 
Biletele s-au pus în vânzare: $35 până în 31 
ianuarie, iar după această dată $40. Se vor 
vinde doar 350 de bilete (aproape 100 de 
bilete sunt rezervate de anul trecut).
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Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

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

MARKHAM

Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu vreme şi 
oameni calzi care ne-au onorat participând 
la evenimentul organizat de Biserica 
noastră în 28 septembrie, primul de acest 
fel pentru enoriaşii tinerei Parohii ortodoxe 
ce poartă hramul Sfântului Apostol şi 
Evanghelist Luca.
Ne-am bucurat de prezenţa Doamnei Consul 
General, Antonella Marinescu, care a ales 
să petreacă împreună cu familia dumneaei 
ultima zi de sâmbătă a lunii septembrie 
alaturi de comunitatea româneasca din 
Markham.
Pe lângă bucatele alese, pregătite după 

reţete tradiţionale româneşti: mici, cârnaţi, 
fripturi, salate, cozonaci şi torturi, n-au 
lipsit nici vinul, dar nici berea şi nici alte 
băuturi răcoritoare.
Soarele şi chiotele copiilor la joacă pe 
frumosul covor verde aşternut la buza 
pădurii din Simeon Park Magna au animat 
atmosfera, de altfel prietenoasă şi degajată, 
în care s-a desfăşurat primul nostru picnic 
românesc.
Aducem aici mulţumiri şi recunoştinţă 
pentru inimoşii organizatori care s-au 
implicat cu toată dăruirea şi dragostea 
pentru ca toate să fie foartebune, bineînţeles 

tuturor participanţilor pentru prezenţa şi 
generoasele donaţii făcute pentru susţinerea 
Bisericii noastre şi nu în ultimul rând, 
Doamnei Antonella Marinescu, Consul 
General al României la Toronto, care ne-a 
fost alături încă de la deschiderea misiunii 
în Markham.
În încheiere, dând slava lui Dumnezeu 
pentru darurile Sale cele bogate pe care 
le-a revărsat asupra noastră, invităm pe 
toţi românii cu mic, cu mare, să participe 
la Slujba Arhierească ce va fi oficiată de 
Prea Sfinţitul Părinte IRINEU, Episcop 
Vicar al Epicopiei Ortodoxe Româneşti din 

America, în data de Duminică, 13 octombrie 
2013, prilejuită de prima sa vizită pastorală 
în Parohia din Markham, întru cinstirea 
Sfântului Apostol Luca Evanghelistul, 
ocrotitorul Bisericii noastre (18 octombrie) 
şi a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi 
(14 octombrie).
Vă aşteptăm cu mare drag începând cu 
orele 9:00 a.m. la Slujba Sfintei Liturghii şi 
la Agapa frăţească ce va urma.
Adresa Bisericii noastre este: 8931 
Woodbine Avenue, Markham, ON, L3R 
0J9

Cu binecuvantare, Preot Florian Ene

PRIMUL PICNIC ROMÂNESC AL BISERICII 
“SFÂNTUL LUCA EVANGHELISTUL”

DIN MARKHAM
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

E buna viata în Canada, în 
general. Luată însă la bani 
mărunţi, dânsa, viaţa este 
un pic diferită. În urmă cu 
mai mulţi ani am scris un 
editoral intitulat “De ce 
Canada? 10 motive”.  Încă 
sunt convins de cele scrise 
pe atunci de bine şi frumos; 
în plus însă aş adăuga altele, 
probabil că aş găsi tot pe 
atâtea motive pentru care 
balanţa s-ar mai echilibra. 
De pildă – politicienii sunt 
foarte grijulii cu imaginea 
proprie proiectată pentru 
publicul larg, dar când 
presa scotoceşte prin 
culisele vieţilor acestora, 
ies la iveală nepotriviri de 
imagine. Ca şi la filmele 
3D: două imagini decalate. 
Mă refer la scandalurile 
senatorilor hrăpăreţi, la 
cheltuielile ridicole ale 
câtorva deputaţi, din păcate 
cei mai mulţi din tabăra 
conservatorilor, adică, 
taman a acelora care ar 
trebui să fie… conservatori 
până în măduva puşculiţei 
publice. 
De altă pildă, sistemul de 
sănătate public şi gratuit; 
e mirific, e fără egal, atâta 
vreme cât te foloseşti 
de dumnealui pentru 
întreţinerea anuală şi pentru 
mici reparaţii. De îndată 
ce ai nevoie de o reparaţie 
capitală, chestiunea se 
schimbă: fără să “cunoşti 
pe cineva, pe undeva”, e 
greu până şi să afli ce nu-

ţi  funcţionează corect. Nu 
sunt de loc secrete serviciile 
medicale paralele, serviciile 
cu plată. Aşadar, fie că vrem 
să ştim, fie că ne facem că nu 
ne pasă, există doua sisteme 
de sănătate – unul gratuit, 
unul dimpotrivă. 
Sunt sigur că mulţi am 
avut de a face cu poliţia, cel 
puţin cu cea rutieră: amenzi, 
dispute, programări la curte. 
Poliţia nu apără cetăţeanul, 
ci legea care aşa cum ştim 
nu întotdeauna e pe măsură 
tuturora, dar e lege. 
Şi taxele, da taxele, dragele 
de ele. Cei care am avut 
tupeul să pornim o afacere 
mai mică, sau mai mare ştim 
cum e la vremea sortatului 
chitanţelor şi facturilor. 
Ferească doamne-doamne 
de vreo neregulă voită, 
sau nevoită că îţi şi bate 
dajdiarul la uşă. De 
cealaltă parte a străzii stau 
şi ne privesc intangibilii. 
Ocazional, unul, doi dintre 
aceştia sunt sacrificaţi, asta 
pentru ca lumea să creadă în 
infailibilitatea sistemului şi a 
modului său de funcţionare. 
Şi ca să nu credeţi că vorbesc 
doar vorbe, iată un fapt 
dintre multele: îmi amintesc 
şi vă reamintesc de unul 
dintre actualii miniştri care, 
în urmă cu câţiva ani a crezut 
că e cool să îşi comande cărţi 
de vizita scrise cu litere de 
aur.

Bună viaţă-i 
în Canada

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)

Eu sun aproape în fiecare lună 
la firma care-mi ia bani pentru 
servicii de telefonie mobilă. 
Ţârrrr, ţârrrr, aţi sunat la Cutare, 
apelul dumneavoastră e foarte 
important pentru noi, pentru aia 
apăsaţi tasta unu, pentru ailaltă 
apăsaţi tasta doi etc. Îmi trebuie 
20 de minute ca să ajung la o 
voce de om, nu de cyborg. După 
mai multe taste decât are un 
telefon normal la cap, te decizi 
şi apeşi pe una, care ţi se pare 
mai aproape de disperarea ta. 
De-acolo, se mai crăcesc nu ştiu 
câte taste, cu tot atâtea probleme 
pe care nu le ai niciodată. 
Problemele pe care le ai tu nu 
se află în recitalul robotului. 
Într-un final, dacă ai noroc, dai 
de o tastă care te duce, pe furiş, 
spre un telefonist. Angajaţii din 
centrele de relaţii cu clienţii 
câştigă între 800 şi 1200 de lei 
pe lună, nu mai mult. Timp de 
opt ore pe zi, ăştia răspund la 
telefoane. Au pauză de masă 

vreo 30 de minute şi numai 
două pauze de pipi, restul 
incidentelor excretoare se 
deduc din salariu şi se discută 

în şedinţă: de ce te duci aşa de 
des la wc, ai diaree? Clienţii 
nu sună niciodată ca să felicite 
compania pentru splendidele 
sale realizări. Ei sună ca să se 
răfuiască, să-şi recite facturile, 
reclamaţiile, frustrările. 
Evident, cum la telefoane nu 
răspunde patronul, isteria cade 
în căpăţâna primului operator 
care a intrat pe fir. A picat 
măgăreaţa pe acarul Păun şi 
trebuie să se descurce. Un biet 
angajat plătit mizerabil trebuie 
să-i explice clientului de ce 
tâmpitul de patron a scumpit 
kilowatul, minutul, metrul 
pătrat, după caz. Când suni la un 
furnizor şi-i spui operatorului 
”sunteţi nişte nesimţiţi şi vă dau 
în judecată, nu vă plătesc nimic, 
vă bateţi joc de clienţii fideli, 
vă bag în biiip!”, toate astea 
ricoşează în ţeasta angajatului 
mărunt. Pişpirică ăla de la 
telefon o ia personal, devine 

depresiv, se sinucide, chestii 
de-astea. Şi cum la salariul 
ăsta nu poţi avea pretenţia să 
aibă abilităţi în comunicare, 
câteodată se răsteşte, deoarece 
îi crapă nervii şi lui, ce vrei... 
Angajatul din call-center-uri e 
monitorizat. Fiecare răguşeală 
a dracilor din destinul lui 
nefericit ajunge la şefi. Aşa că 
orice ”facu-ţi şi dregu-ţi” pe 
care îl răcneşti în urechea lui îl 
poate concedia sau, în cel mai 
bun caz, îl poate scuti de o halcă 
din leafă. Nu pledez pentru 
obraznicia sau neglijenţa celor 
care ne răspund la telefoane. 
Dar ştiu, din surse directe, că 
sunt oameni plătiţi prost, care 
au de gestionat stresul cel puţin 
opt ore pe zi. Oameni care, când 
scapă din ţarcul firmei, se duc la 
casele lor şi îşi strănută năduful, 
zbiară din orice la familia 
nevinovată. Nu ştiu câţi dintre 
noi am avea puterea să lucrăm 
într-un asemenea iad.

Simona Catrina

Clientul nostru, 
coşmarul nostru

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

Standardele morale oglindesc epoca. 
Aplicarea corectă a legii în zilele noastre 
înseamnă egalitate. E normal, astfel, ca 
egalitatea în faţa legii să devină realitate. 
„Morala” răului pierde în basmul 
românesc, ca, de fapt, în toate orizonturile 
culturale ale umanităţii. Niciodată răul n-a 
biruit decisiv, definitiv. Impresia că aşa 
ceva e posibil a dus la criza fundamentală 
a epocii noastre: relativismul. Cine nu 
acceptă relativismul nu se simte frustat de 
viaţă, ştie că viaţa merită să fie trăită.
 Viaţa social-politică din România e 
năpădită de iarba răului. Ştim la ce a 
folosit coasa cândva în istorie. Se va 
ajunge iarăşi la „noi vrem pământ”.
Din eternitatea sa, poetul Mihai Eminescu 
ne vorbeşte răspicat: „Oameni care 
au comis crime grave rămân somităţi, 
se plimbă pe stradă, ocupă funcţiuni 
înalte, în loc de a-şi petrece viaţa la 
puşcărie...”(„Românul” în ajunul 
alegerilor...,Timpul, 3 mai 1878, Opere X, 
p.229)
Cuvântul bine a sunat cu înţeles liturgic 
încă din timpul călugărilor sciţi, care 
învăţau despre „facerea” lumii : „Şi a 
văzut Dumnezeu că este bine.”(Geneza, 
1, 18) Despre termenul bine s-a scris: 
„Acest cuvânt – ca de altfel toate 
cuvintele, ca şi însăşi limba umană căzută 
– s-a şters, s-a răsuflat, a slăbit, a ajuns să 
însemne, mai mult sau mai puţin, „orice”: 
ce ne convine nouă, ori ce convine lumii 
acesteia, ori ce convine diavolului...”(Al. 
Schmemann). Binele omenesc se poate 

apropia prin valoare de cel dumnezeiesc 
dacă se bazează pe două condiţii: 
credinţă şi iubire. O valoare precreştină 
din basmul românesc se împleteşte cu 
sensul liturgic de „rezidire a făpturii” care 
ascultă povestea sau cuvântul divin. Mă 
înfior la gândul ce s-ar întâmpla cu lumea 
noastră dacă fiecare fiinţă de pe pământ 
s-ar încadra în expresia românească „om 
de bine.”Înainte de a trece la cuvântul 
antonim, doresc să vă fie de bine! Nu cred 
că greşesc: cuvântul rău a intrat în mai 
multe locuţiuni şi expresii decât termenul 
bine. Ştim ce însemnă necredinţa. 
Dar există şi rea-credinţă (cuvânt care 
trimite la incorectitudine, la necinste, la 
ipocrizie). Răul „a contaminat lumea”(N. 
Steinhardt, călugărul de la Rohia). Cel 
mai mare poet român, în cadenţă lirică, 
ne-a lăsat cugetarea: „Toate s-au schimbat 
în lume, numai răul a rămas.”  
Călugării sciţi şi-au pus viaţa în slujba 
profundă a binelui. „Autorităţi în materie 
de doctrină”, călugării sciţi, în combaterea 
concepţiei monofizite, au intrat în conflict 
cu eparhul lor, au căutat dreptate la 
Constantinopol, de unde respinşi, nu 
neînţeleşi, au luat calea Romei, fără a 
renunţa la adevărul lor, adevăr creştin: 
natura divină şi umană a lui Iisus prin 
„simbolul calcedonian”. Prin împăratul 
Iustinian, contribuţia lor va fi recunoscută 
canonic. Dovadă veche că binele învinge.

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!

BINELE ŞI RĂUL, CREDINŢA 
CREŞTINĂ ŞI BASMUL ROMÂNESC

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

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

REVELION 2014
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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

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

KITCHENER

Şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe “Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, anunţă cu mare bucurie 
că doamna preoteasă Ramona Maerean 
s-a alăturat echipei de voluntari care 
coordonează programul şcolii. Doamna 
preoteasă este absolventă a Facultăţii de 
Teologie şi are o experienţă vastă cu copiii 
în a-i învăţa tainele Sfintei Scripturi.
Programul Şcolii Duminicale va decurge în 
felul următor:
De la ora 10.00 până la Sfânta Împărtăşanie, 
copiii vor fi sub îndrumarea doamnelor 
Violeta Sindile şi Ioana Lupan când vor 
avea ocazia să înveţe să picteze icoane, să 
pregătească serbările de Paşti şi Crăciun 
cu tot ceea ce înseamnă program artistic 
(scenete religioase, poezii, cântece şi 

decor scenă, colorat ouă, etc) în funcţie de 
specificul serbării.
 După Sfânta Împărtăşanie, copiii vor fi 
preluaţi de doamna preoteasă cu care vor 
avea o lecţie de religie.
Timpul zboară şi Sfânta sărbătoare a 
Naşterii Domnului se apropie. De aceea 
facem apel la părinţi să aducă copiii pentru 
a fi distribuiţi în scenete şi în celelalte 
programe şi nu în ultimul rând pentru a 
participa la o frumoasă şi înălţătoare lecţie 
de religie.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să 
ne ducem până la capăt aceste proiecte ce 
au ca scop a semăna şi a creşte dragostea 
fără margini întru Hristos şi Creaţia Sa.

Comitetul Parohial

Şcoala Duminicală
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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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TORONTO
La Montréal şi Toronto, în 27 şi 29 septembrie 
2013, sălile au fost pline până la ultimul 
loc. Aproape 1000 de români au avut ocazia 
să se întâlnească cu nimeni alţii decât ION 
CARAMITRU şi HORATIU MĂLĂELE, în 
ordinea alfabetică sau de vârstă… sau cel mai 
bine aşa cum ne spun ei înşişi, la începutul 
spectacolului: CARAMITRU-MĂLĂELE, 
CÂTE’N LUNĂ ŞI ÎN STELE.

La cererea iubitorilor de teatru din Canada, 
actorii Ion Caramitru şi Horaţiu Mălăele 
au acceptat un scurt turneu, la Montréal şi 
Toronto (27 - 29 septembrie), pentru o ediţie 
extraordinară a spectacolului-dialog de aproape 
doua ore, „Caramitru-Mălăele, câte’n lună şi în 
stele”, cea mai aplaudată producţie din ultimele 
stagiuni, jucată cu casa închisă la fiecare dintre 
reprezentatiile din ţară si străinatate. 

Inegalabilii actori Ion Caramitru şi Horaţiu 
Mălăele nu şi-au dat vreodată replica, nici pe 
scenă, nici pe platourile de filmare, în zeci de 
ani de carieră. De aceea, în urma unei întâlniri 
care a avut loc în cadrul Festivalului Naţional 
de Teatru, au hotărât să transforme acest fel 
de „dialog” într-un spectacol. Seducători, cu 
un umor irezistibil, cu profunzimea care i-a 
făcut legende, cei doi se vor înfrunta în versuri 
din Toprâceanu, Eminescu, Nichita Stănescu, 
Emil Brumaru sau Shakespeare, ori în replici 
proprii - un duel moderat de incredibila muzică 
a violoncelistului Adrian Naidin, a dialogului 
teatral de două ore, „Caramitru-Mălăele, câte’n 
lună şi în stele”, cea mai aplaudată producţie din 
ultimele stagiuni, jucată cu casa închisă la fiecare 
dintre reprezentaţiile din ţară si străinatate. 

Inegalabilii actori Ion Caramitru şi Horaţiu 
Mălăele nu şi-au dat vreodată replica, nici pe 
scenă, nici pe platourile de filmare, în zeci de 
ani de carieră. De aceea, în urma unei întâlniri 
care a avut loc în cadrul Festivalului Naţional 
de Teatru, au hotărât să transforme acest fel de 
„dialog” într-un spectacol. Seducători, cu un 
umor irezistibil, cu profunzimea care i-a făcut 
legende, cei doi se vor înfrunta în versuri din 
Toprâceanu, Eminescu, Nichita Stănescu, Emil 
Brumaru sau Shakespeare, ori în replici proprii 
- un duel moderat de insolita prezenţă fizică-
verbală-muzicală a violoncelistului Adrian 
Naidin. Nu este un spectacol de povestit, ci 
de văzut. De remarcat în schimbul de replici, 
naturaleţea şi chiar francheţea dialogului dintre 
cei doi titani, în care l-au antrenat şi pe mai 
tânărul artist-muzician. Caramitru şi Mălălele se 
duelează în vorbe, se întărâtă şi ne înduioşază, se 
expun fără menajamente în faţa publicului. 
Un exerciţiu dificil, atât ca gest teatral, dar şi 
uman, ce este din fericire apreciat de public 
pe măsura asumării celor care îl provoacă şi îl 
transmit sălii, actorii, cei doi inconfundabili… 
CARAMITRU-MALAELE. Atât de diferiţi şi 
profund complementari în demersul şi curgerea 
acestui spectacol destul de riscant, în cazul în care 
auditoriul este mai puţin receptiv sau mai puţin 
dotat. Ceea ce nu a fost cazul, ba dimpotrivă! 

Cele două spectacole din Canada au avut ca de 
fiecare dată un public cald, cultivat şi chiar rafinat, 
care le-a dat şi actorilor bucuria împărtăşirii cu 
acceaşi emoţie vindecătoare. De dor. De dor de 
poezie, de ţară, de limbă română, de teatrul de 
altadată. De adevăr. De noi înşine, de cultură şi 
limba noastră românească. 

continuare în pag.9

LA MONTRÉAL ŞI TORONTO 
A BĂTUT GONGUL

CU SPECTACOLUL “CARAMITRU-MĂLĂELE, CÂTE-N LUNĂ ŞI ÎN STELE” 
S-A LANSAT O ADEVĂRATĂ STAGIUNE TEATRALĂ  2013/ 2014 ÎN CANADA
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TORONTO
urmare din pag.8
Dupa spectacol a urmat proiecţia specială a filmului “FUNERALII 
FERICITE”, al doilea film de autor, al genialului regizor Horatiu 
Malaele,  pe care l-a lansat cu această ocazie cu enorm succes în 
rândul publicului din Canada.  Un film “testamentar” pentru un 
artist, care poartă marca absolută a personalităţii şi lumii lui Mălăele. 
O comedie  care îţi îngheaţă lacrima în colţul pleoapei, care îţi dă 
de gândit, care te bântuie cu imagini cinematografice rod al unei 
imaginaţii fantastice pe care doar Fellini le-a putut materializa în 
cinema, care propune situaţii ce te duc cu gândul la toată lumea 
balcanică a lui Kusturica, dar care dezvăluie precis stilul MĂLĂELE. 
Dincolo de simboluri, metaforă, straturi sau etaje de înţelegere, 
poetica filmului este consistentă şi de calitate excepţională, oferind 
o cheie precisă, în aparenţă prea simplă, pentru viaţă: IUBIREA. Un 
film despre care sperăm că va vorbi cel mai mult şi cel mai frumos 
presa internaţională, pentru a-i convinge şi pe cei care încă nu au 
înţeles că MĂLĂELE este un ARTIST COMPLET şi COMPLEX 
şi că profunzimea lui este continuă, dar uneori prea subtilă sau bine 
pusă, tocmai ca să nu devină mult prea vulnerabilă la asaltul cu 
berbecul ignoranţei ori suficienţei semidocte. 
Filmul a fost oferit gratuit publicului din Canada şi va fi 
reprogramat la Montréal, în luna decembrie, în cadrul celei 
de-a 7-a ediţii a “FESTIVALULUI FILMULUI ROMÂNESC”, 
organizat tot de ROCADE, cu sprijinul Centrului Naţional al 
Cinematografiei din Bucureşti. Iar la Toronto, în luna noiembrie, 
în cadrul “FESTIVALULUI DE FILM EUROPEAN”, organizat 
de misiunile diplomatice ale ţărilor europene în Canada, a fost deja 
ales să reprezente România filmul de debut ca regizor al lui Horaţiu 
Mălăele, “NUNTA MUTĂ”, de asemenea o operă cinematografică 
de o valoare rară în cinematografia contemporană.
Acest turneu de teatru şi film a mai beneficiat de prezenţa în sală a 
celor mai înalţi oficiali români la posturi, de consulatele generale de 
la Montréal (reprezentat de consulul general Lucia Iaţic şi echipa sa) 
şi de la Toronto (reprezentat de consulul general Antonela Marinescu 
şi echipa sa) şi ambasadorul României în Canada, Excelenţa Sa 
doamna Maria Ligor, însoţită de primul consilier al echipei de la 
Ottawa.

Simona Hodoş, directorul “Association ROCADE”, organizatorul 
acestui turneu, mulţumeşte în numele echipei ROCADE artiştilor, 
partenerilor, finanţatorilor, publicului şi prietenilor care susţin  acest 
demers fatastic, un proiect unicat ce se numeşte “STAGIUNEA 
TEATRULUI ROMÂNESC ÎN CANADA”, lansat în mai 2010, 
cu Oana Pellea şi Mihai Gruia Sandu, în spectacolul “Buzunarul 
cu pâine” de Matei Vişniec! De atunci, au venit la întâlnirea cu 
publicul din Canda o mare parte din actorii de seamă ai teatrului 
românesc: HORAŢIU MĂLĂELE, FLORIN PIERSIC, MIRCEA 
DIACONU, MAIA MORGENSTERN, VICTOR REBENGIUC, 
ION CARAMITRU, MAGDA CATONE, CLAUDIU BLEONT, 
GEORGE IVAŞCU, STELA POPESCU, ALEXANDRU ARŞINEL, 
TUDOR AARON ISTODOR, FLORIN PIERSIC jr., PETRE 
FUMURU, ALEXANDRU REPAN, MEDA VICTOR, RĂZVAN 
VASILESCU, DANA DOGARU, DAN ASTILEAN, VICTORIA 
COCIAŞ, LUMINITA ERGA, CONSTANTIN COTIMANIS, 
NAE LĂZĂRESCU, VASILE MURARU, RODICA POPESCU-
BITĂNESCU.

Proiectul  este conceput pe termen lung şi se bazează pe nevoia, 
chiar reflexul, celor care încă socotesc TEATRUL drept hrană 
spirituală, oxigen sufletesc...  Astfel că ne dorim să ne revedem 
mereu la TEATRU! 

Va asteptam asadar duminica, 10 noiembrie, in aceeasi sala minunata 
a JCCC,  la intalnirea cu alti actori minunati : Radu Gheorghe, Anca 
Turcasiu, Georgeta Ciocarlan si Mihai Bisericanu, in extraordinara 
comedie de la Teatrul Foarte Mic din Bucuresti, “Interpretul”. 
Inceputul lunii decembrie, mai precis 1 decembrie, deci ziua 
nationala, o vom petrece tot la JCCC, de asta data in compania 
unuia din cei mai iubiti cantautori romani ai momentului, Mihai 
Margineanu, care va veni insotit de o “banda” de cinci muzicieni. 
Vom incheia anul cu o alta comedie, inegalabila Maia Morgenstern, 
alaturi de colegii ei Mircea Rusu si Mircea Drambareanu, va da 
viata unui personaj in piesa “Miss Daisy si soferul ei”, duminica, 15 
decembrie 2013.  Pentru detalii si bilete va rugam sa accesati www.
associationrocade.ca. 
Va multumim si va asteptam la spectacole.

LA MONTRÉAL ŞI TORONTO 
A BĂTUT GONGUL

CU SPECTACOLUL “CARAMITRU-MĂLĂELE, CÂTE-N LUNĂ ŞI ÎN STELE” 
S-A LANSAT O ADEVĂRATĂ STAGIUNE TEATRALĂ  2013/ 2014 ÎN CANADA
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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: Sunt posibile unele stări de 
nervozitate excesivă. Dragoste: O perioadă
liniştită, frumoasă, în care relaţia cu 
partenerul de viaţă merge foarte bine. 
Financiar: Posibil să primeşti nişte sume 
promise încă de luna trecută, care, din 
diverse motive, nu a ajuns la timp.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru 
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea 
ce vă inspiră încredere pe termen lung. 
Financiar: Eşti cu gândul la o afacere sau la
o investiţie deosebită, care te entuziasmează.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Unele probleme vechi pot 
cunoaşte acum o lentă revenire la normal. 
Dragoste: Dacă nu ai încă un partener, 
vei resimţi singurătatea mai profund ca 
oricând,  dar nu trebuie să faci o tragedie 
din asta. Financiar: Banii sunt planul celor 
mai serioase decizii, pentru că nu poţi lăsa 
la voia întâmplării veniturile şi cheltuielile.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de sănătate 
care te preocupă la maxim. Dragoste: 
Ţi se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti şi 
alta spui. Financiar: Nu amâna finalizarea 
proiectelor începute. Ţine-te de planul pe 
care ţi l-ai propus.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai în plan îţi 
dau o anumită nelinişte care poate genera 
neplăceri pe fond nervos şi, implicit, la 
stomac. Dragoste: Suspiciunile tale sunt 
neîntemeiate, aşa că n-are rost să le aduci 
în discuţie. Financiar: Este posibil să ai un 
câştig financiar prin intermediul serviciului.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa ca încercă să fii 
prudent. Dragoste: Vei trăi clipe excelente 
în compania partenerului, dar n-ar fi exclus 
să ai ocazia unei aventuri. Financiar: Este 
un moment nepotrivit pentru a semna 
documente financiare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi de dorit 
să eviţi mişcările bruşte sau ridicarea unor 
greutăţi, deoarece ai putea avea probleme 
cu coloana. Dragoste: E vremea ta în 
amor, deci profită din plin de evenimente. 
Financiar: Ţine minte trei cuvinte: 
cumpătare, echilibru, acumulare!
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Sănătatea depinde mult şi de 
cheful tău de viaţă. Dragoste: Elementul 
surpriză apare brusc între tine şi partener şi
dă peste cap toate planurile, deci nu te 
aventura în direcţii riscante. Financiar: Te 
simţi cu un pic mai bogat ca ieri, ceea ce îţi 
dă încredere că se poate şi mai bine.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite care 
să afecteze sănătatea. Dragoste: Primeşti 
vestea mult aşteptată sau răspunsul de care 
depindea liniştea ta interioară. Financiar: 
Şi în privinţa banilor te afli printre cei 
privilegiaţi, pentru că se poate vorbi de 
sume mai mari, de investiţii deosebite, de 
creşteri salariale, de afaceri prospere.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă iei masuri de pe acum prin 
care să-ţi asiguri sănătatea pe termen lung, 
nu vei mai avea motive de îngrijorare. 
Dragoste: Trecutul mai are încă un rol în 
sufletul tău. Financiar: Dacă doreşti să faci 
o schimbare în domeniul serviciului, n-ar fi 
exclus să primeşti o ofertă demnă de luat 
în seamă.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă, ţi se 
citeşte pe chip sănătatea şi frumuseţea, încât
lumea te va remarca acum cu alţi ochi, cu 
un soi de admiraţie şi atracţie. Dragoste: 
Trăieşti momente romantice şi fericite 
alături de persoana iubită. Financiar: Pe 
termen scurt, se întrevăd probleme cauzate
de lipsa banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă bună, sănătatea nu-ţi 
dă dureri de cap. Dragoste: Dacă sunteţi un 
cuplu solid, obişnuit deja cu vicisitudinile 
vieţii, veţi depăşi fără probleme un moment 
critic. Financiar:Ai toate şansele să primeşti 
o propunere profitabilă, merită să-i acorzi 
atenţie maximă.
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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. Doresc să îmi trimit copilul meu la 
o şcoală privată. Am auzit că va primi 
o educaţie de excepţie şi va avea şanse 
mari de a fi acceptat la cele mai bune 
universităţi. Ce ar trebui să ştiu despre 
şcolile private?

În Ontario există şcoli private atât la 
nivel elementar cât şi secundar, cu tarife 
cuprinse între $4.000 şi $26.000 anual, 
la care se adaugă obligativitatea de a 
cumpăra manuale şcolare, uniforme sau 
chiar computere speciale. Aceste şcoli sunt 
însă independente de Ministerul Educaţiei 
funcţionând ca orice intreprindere, scopul 
este să facă un profit pentru proprietar. 
Spre deosebire de celelate şcoli, nu primesc 
ajutor financiar de la guvern. Funcţionarea 
şcolilor private nu este reglementată de 
Ministerul Educaţiei, aceste şcoli având 
libertatea să îşi elaboreze propriile lor 
programe analitice. Înainte de a vă înscrie 
copilul la o şcoală privată trebuie să vă 
documentaţi şi să vă informaţi despre 
programul educativ oferit. Profesorii din 
aceste şcoli nu sunt obligaţi să facă parte 
din ordinul profesorilor din Ontario şi au 
un salariu mai mic decât ceilalţi profesori 
din şcolile publice. Profesorii buni vor 
alege să predea deci într-o şcoală publică. 
Sunt totuşi şi profesori dedicaţi, care au 
un masterat sau chiar un doctorat în aria 
lor de specialitate. Unele şcoli private sunt 
organizate mai mult ca universităţi decât 
şcoli publice.
În şcolile private clasele sunt mai mici decât 
în şcolile publice. Este un lucru pozitiv, pot 
fi clase cu 15 elevi în comparaţie cu 20-30 
elevi, care este norma în şcoala publică. Ca 
profesor, nu mi-a plăcut să predau într-o 
clasa cu 15 elevi. În şcolile publice există 
o rotaţie de elevi, nu rămâi cu aceiaşi 
colegi de clasă timp de 4 ani, unii vin alţii 
pleacă, există o diversitate în dinamica 
clasei. De asemenea elevul este expus la 
o multitudine de personalităţi, aptitudini şi 
talente.
Şcolile private au dreptul să expulzeze 
elevii sau să refuze admisia lor în şcoală. 
Într-adevăr există şcoli private unde 
admisia este foarte dificilă. 
Multe şcoli private oferă o altă alternativă la 
educaţie, de exemplu modelul Montessori 
pune accent pe elev şi dezvoltarea încrederii 

în sine în timp ce modelul Waldorf pune 
accent pe învăţarea holistică. Părinţii pot 
alege o filosofie a educaţiei care convine 
nevoilor de educaţie a copilului lor. Există 
deci excelente şcoli private dar şi şcoli 
publice foarte bune.
În Canada Institutul Fraser clasează şcolile 
acordând o notă mai ridicată şcolilor private. 
Nu trebuie să luaţi în considerare numai 
clasamentul când vine timpul să alegeţi o 
şcoală, deoarece nevoile fiecărui copil sunt 
unice. Se spune că în şcolile private există 
mai puţine cazuri de bullying, bătăi, furt, 
droguri şi rasism, deoarece admiterea în 
aceste şcoli este foarte riguroasă. Unii spun 
că şcolile private sunt elitiste şi omogene 
unde studiază numai copiii oamenilor 
bogaţi. În prezent sunt multe şcoli private 
care au un sistem de burse şi de programe 
menite să ajute şi familiile cu venituri 
moderate. Se spune chiar că se dau notele 
mai mari la şcolile private, “umflate” după 
cum afirmă Jennifer Yang şi Robert Cribb 
în nişte articole din Toronto Star. Se ştie 
că şi Ministerul Învăţământului a primit 
numeroase plângeri referitoare la şcolile 
private. Un alt aspect pozitiv pentru şcolile 
private ar fi multitudinea activităţilor 
extracurriculare: sport, muzică, arte, 
cluburi, etc.
În concluzie, dacă v-aţi hotărât să vă 
trimiteţi copilul la o şcoală privată puneţi 
cât mai multe întrebari direcţiei şcolii 
respective:
-şcoala urmează curriculumul din Ontario?
-conducerea şcolii controlează cazierul 
judiciar al angajaţilor săi?
- exista un cod de conduită şi o politică de 
disciplină în şcoală?
- profesorii sunt membri ai OCT (Ontario 
College of Teachers)?
- care sunt criteriile de admitere la şcoală?
- exista un contract cu părinţii în legătură 
cu taxe şcolare, returnarea banilor, etc?
- cum  se rezolvă plângerile părinţilor şi 
elevilor?
- care este politica de acces la dosarele 
elevilor?
-de cât timp funcţionează şcoala respectivă?
-au o asigurare în caz de accidente?
Şcolile private în Ontario reprezintă numai 
5% din totalul elevilor. Există un total de 
885 şcoli private în Ontario, înregistrate la 
Ministerul Învăţământului.
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în exclusivitate autorilor.
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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.

KITCHENER

JOB-uri ÎN ALBERTA
Pentru companiile petrolifere

La centrul LIVING ARTS CENTER  
MISSISSAUGA o să aibă loc pe data de 
19 Octombrie 2013 de la ora 1pm la 7pm 
o expoziţie (târg) de expuneri de servicii 
(Job-Fair) pentru a prezenta posibilităţi 
de angajare în serviciu la marile companii 
petrolifere incluzând Sanjel Corporation, 
STEP Energy Services, High Arctic Energy 
Services,Wrangler Drilling Ltd şi multe 
altele.
       Gateway Training Services se extinde 
din Alberta în Ontario şi în parteneriat cu 
instituţiile de educaţie şi pregătire pentru a 
oferi  un drum larg pentru piaţa de desfacere 
Alberta Oil&Gas and Heavy Industrial 
Market.Gateway Training Services a plasat 
muncitori la cele mai cunoscute  companii 
de petrol printre care Nabor’s Industries, 
Weatherford International şi Halliburton.
  În vreme ce sectorul de manufactură 
în Ontario este în declin, în Alberta 
posibilităţile pentru servicii noi sunt în 
creştere. Firma The Alberta Economy 
produce în fiecare lună locuri de muncă. În 
luna mai, peste 18.000 noi locuri de muncă 
au fost create. 
Unii estimează chiar 800.000 de noi locuri 
de muncă vor fi create în următoarele două 
decade cele mai multe fiind ocupate de 
persoane din afara Albertei.
  Firma Gateway Training Services a 
pregătit (a făcut instructaj) peste 2000 
de persoane din toate părţile Canadei şi 
garantează 100% plasare în serviciu celor 
care au absolvit programul ei. Noi recruţi 
au început să vină din marile oraşe unde 
manufactura a decăzut incluzând Windsor, 
Hamilton, şi London.
  Conform spuselor lui Rus King fondatorul 

firmei Gateway Training Services: “Avem 
indivizi venind din Ontario care lucrau 
zilieri pentru 11 dolari pe oră care în câteva 
săptămâni au început cu $60,000-$70,000. 
Uneori avem tineri puţin peste 20 de ani 
care încasează peste $150,000 ca muncitori 
profesionali.
  Programul de instructaj oferă o ocazie 
grozavă noilor absolvenţi locuri de muncă 
plătite superior începând de la $60,000 pe an 
pentru programul de bază până la $80,000  
salariu de început pentru programul de 
instalare şi certificare de condus.
   Aceasta este o companie unică, care  face 
legătura între instructaj şi locurile de muncă 
oferind recomandările cerute de către 
industria de petrol şi gaze pentru intrarea 
în producţie a persoanelor fără experienţă 
în domeniul de muncă, bineînţeles după 
trecerea cu bine a examenului că nu au 
folosit droguri sau au avut vreo condamnare 
(dosar penal).
       Sidrah Imtiyaz, fost angajat la Blackberry, 
devenit  angajat al firmei Ontario Gateway 
Team ca manager de relaţii vede în acest 
program un puternic potenţial de a ajuta 
pe foştii ei colegi de la firma Blackberry.
După ce a lucrat în sectorul Blackberry 
Manufacturing peste şase ani de zile ea a 
trecut prin aceleaşi grele necazuri pe care le 
îndură colegii ei şi vede aceasta ca o ocazie 
de aur de a-şi ajuta colegii să-şi continue 
realizarea vieţii. Sidrah Imtiyaz a venit în 
Canada ca un farmacist profesional din 
altă ţară şi trecând peste dificultăţile de 
echivalare a studiilor a obţinut postul de 
asigurare a calităţii la firma Blackberry. In 
vreme ce gigantica firmă tehnologică din 
Waterloo a intrat în declin şi concediind  

salariaţi, ea a a început să se orienteze spre 
alte posibilităţi de carieră.
     “Schimbarea este parte a vieţii. Trebuie să 
te adaptezi luând noi posibilităţi şi riscuri.’’
   Gloria Ichim care a absolvit nu demult 
Facultatea de Drept din Windsor, un oraş 
devastat de cea mai înaltă rată de şomeri 
după prăbuşirea sectorului automobilistic, 
s-a alăturat ca membru al companiei pentru 
a o ajuta să crească în Canada şi pe plan 
mondial. Gloria percepe firma Gateway 
Training Services ca o suflare înviorătoare  
de aer proaspăt în domeniul eliminării 
şomajului în general şi problemei lipsei de 
locuri de muncă în Ontario în particular.
    “Când avem de a face cu şomajul se 
discută mult despre re-specializare şi 
relocare a domeniului de muncă. Ceeace 
se uită este că respecializarea trebuie să se 
bazeze în cadrul condus de market. Trebuie 
pus accentul pe sectorul aflat în dezvoltare 
şi nu urmărind cai verzi pe pereţi. Relaţia 
dintre educaţie şi locurile de muncă este 
într-adevăr contorsionată, oamenii risipind 
ani din viaţa lor în programe şi instructaje 
care nu au nici o cerere pentru marketul 
locurilor de muncă în vreme ce domeniul 
de muncă este imperios cerut de către alte 
sectoare particulare.’’
  Ceeace este excepţional cu firma Gateway 
Training este legătura directă dintre 
adevăratele sectoare de dezvoltare care 
sunt bine plătite şi garanţia unei oferte de 
lucru. Nu am văzut nici un alt program 
de instructaj care să-ţi garanteze oferta de 
lucru.

Gloria Ichim
gloria@gatewaytrainingservices.com

647-778-1414

PUBLICITATE

Ce este Sozo ®? Sozo ® este compania 
care foloseste fructul de cafea în toate 
produsele oferite, produse care nu conţin 
conservanţi şi coloranţi artificiali. Sucul 
SOZO este o băutură 100% naturală, 
obţinută din procesarea fructului de cafea 
si extracte din fructe si legume. Datorită 
acestui fruct de cafea, sucul obţinut din 
această procesare este de 625 de ori 
mai puternic decât orice suc antioxidant 
existent pe piaţă. Pe lângă acest suc, 
compania SOZO mai oferă diferite 
suplimente dietetice, bauturi energizante 
şi cafea cu conţinut antioxidant.
Fructele de cafea, sunt culese într-o 
anumită perioadă de timp şi procesate 
imediat (în decurs de 24 de ore) datorită 
faptului că sunt foarte perisabile şi 
dificil de conservat. Nativii din sudul 
Mexicului (din Sierra Madre) au folosit 
aceste fructe de cafea cu multe secole 
în urmă pentru a obţine vin, alimente 
energizante şi în special pentru tratarea 
anumitor boli. Dar pentru restul lumii 
fructele de cafea sunt cunoscute doar în 
faza când ajung la maturitate, adică pur 
şi simplu ca şi boabe de cafea. Acum 
puteţi încerca noile produse SOZO cu 
extract din fructe de cafea pentru o viaţă 
plină de energie şi vitalitate. Această 
oportunitate vă poate oferi o cale spre 
sănătate şi totodată libertate financiară. 
Pentru cine doreşte o mostră gratuită sau 
să obţină mai multe informaţii despre 
produsele SOZO sau cum pot deveni 
reprezentanţi SOZO o pot contacta pe 
Cristina Romina Moscal pe facebook, 
sau la www.sozolife.com/Romina, sau 
la:         romina.moscal@gmail.com

PRODUSELE SOZO
antioxidant de 

625 de ori
mai puternic 
decât afinele
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NOI OFERIM
*TARIFE COMPETITIVE
*PLATA LA 2 SĂPTĂMÂNI
*MATERIALELE LE ADUCEM NOI
 (ON SITE DELIVERY)
*PROGRAM FULL TIME

Compania “CERAMIC DECOR”
CAUTĂ SUBCONTRACTORI

PENTRU INSTALĂRI COMERCIALE ŞI 
REZIDENŢIALE (NEW HOMES)

Please contact Lenny Fonte at
lenny@ceramicdecor.com

OR 519-836-6497 EXT 3
987 YORK ROAD, GUELPH ON

NOI DORIM (de la 
                      subcontractori)
*BUSINESS ÎNREGISTRAT
*CERTIFICAT WSIB
*ASIGURARE DE RĂSPUN-
  DERE CIVILĂ
*EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE 
  LA LUCRĂRI
*REFERINŢE

Oferim transport persoane 
la aeroport şi în Ontario la 
un preţ avantajos.

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
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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

Deasupra e cerul.
Dedesubt - apele mării.
Cine de la cine-a-nvăţat
să rostească albastrul întâi?
Şi-al cui e împrumutul?
Nu cumva la-nceput
o fi fost sărutul?

Deasupra omului - cerul.
Dedesubtul lui e pământul.
Cine de la cine-a-nvăţat
să-I cânte în palmă
frământul?

Soarele
de frică
să nu-i crească aripi de cântec
se aude din ascunsul de nor:
Deasupra mea e somnul,

dedesubtul meu - apele somnului.
Numai apusul meu 
este visul,
împrumutat de la om.
Cum aş putea decât omeneşte,
cuvânt cu cuvânt,
să ţes lumina
cu care se-
nveşmântă 
Dumnezeu
amintindu-şi 
de cer,
de pământ
şi, mai ales, de 
gustul amar
din frământ.

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

36 Programe TV româneşti
Vă oferim 36 de programe TV româneşti. Recepţia se 
face prin internet. Este nevoie doar de internet, NU de 
computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com

Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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.

ABECEDARUL LUMINII

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

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

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.

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


