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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

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

$825

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

6 şi 7 septembrie

VIDEO & PHOTO

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri

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

Rom Car Automotive Service CenterSonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531  sonia.mihalcea@brokerstrust.ca 
Toll free: 1 800-405-2299 Ext. 340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
21 August 2014

Anul 8 - Nr.164
7 August 2014

Duminică 24 august 
2014, la biserica “Sf.Ioan 
Botezătorul” din Kitchener 
şi în prezenţa ÎPS Nathaniel, 
va avea loc o dublă 
aniversare: PENSIONAREA 
şi ANIVERSAREA zilei de 
naştere a Pr.Dr.Dumitru 
Ichim, care a slujit cu 
credinţă şi iubire timp de 35 
de ani la această parohie, 
din cei 40 de ani de preoţie.

La Mulţi Ani!
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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.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Independent Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

KITCHENER

Precum se ştie, românii sunt parte a 
acestei zone de mai bine de şaptezeci 
de ani. În toţi aceşti ani comunitatea 
a crescut şi în 1986 s-a decis că avem 
nevoie de un loc special pentru a ne 
continua tradiţiile. Proprietatea de 
pe 2150 Bleams Road din Kitchener 
a fost cumpărată şi după ani susţinuţi 
de muncă şi strângere de fonduri 
am contruit o biserică, un centru 
cultural şi terenuri de sport. Ziua de 
14 august 1994 a fost una specială 
pentru că atunci am sărbătorit 
sfinţirea bisericii, aniversarea de 50 
de ani a părintelui Dumitru Ichim şi 
vizita ierarhului nostru, Înalt Prea 
Sfinţitul Nathaniel Popp.

După douăzeci de ani de la acest 
eveniment, dorim să invităm 
toată comunitatea românească 
să sărbătorească vizita ierarhului 
nostru ÎPS Nathaniel cu ocazia 
pensionării părintelui Dumitru 
Ichim după patruzeci de ani de 
slujire a altarului, dintre care 
treizeci şi cinci la biserica “Sfântul 

Ioan Botezătorul.

Programul manifestărilor este 
următorul:
Sâmbătă, 23 august 2014
        la ora 6:00 pm - Vecernia

Duminică 24 august 2014
ora 8:30 am - Utrenia
ora 9:45 am - Întâmpinarea
                                          Ierarhului
ora 10:00 am - Sfânta Liturghie
ora 12:30 pm - Banchetul de
pensionare a părintelui Dumitru 
Ichim.

Manifestările au loc la Centrul 
Cultural Român “Banatul” la 2150 
Bleams Road în Kitchener.

Vom servi mâncăruri tradiţionale 
româneşti şi astfel vom sprijini 
biserica noastră şi vom mulţumi 
părintelui Ichim pentru tot ce a făcut 
pentru comunitatea românească.

Comitetul Parohial 

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener vă invită la 
sărbătorirea unui eveniment de excepţie pentru comunitatea 

românească din această parte a Canadei

LONDON

Duminică 17 august a.c. Consiliul Parohial al bisericii Ortodoxe 
Române “Sf. Cruce” organizează  picnic la proprietatea bisericii 
de la 2798 Dingman Dr., London. Se va oficia Utrenia şi Sfânta 
Liturghie de la 9:30 la 12:00, la Altarul de Vară. După Programul 
Religios, vom avea picnic-ul, unde se vor servi preparate la grătar, 
băuturi răcoritoare, salate şi dulciuri.
Vă aşteptăm cu drag să petreceti o zi de picnic cu noi!

KITCHENER

Picnic în London
Duminică 17 august

FESTIVALUL BĂNĂŢEAN
programul celor două zile

SÂMBĂTĂ 30 August
În cursul zilei se vor pregăti 
contra cost, la grătar,  carne de 
porc, cîrnaţ, cotlet şi porumb. 
Se vor servi alături de pâine 
şi salată. Barul (cash bar) va 
fi dotat cu băuturi alcoolice şi 
răcoritoare.

Seara va avea loc o “Seară 
de Dans” cu muzică LIVE 
- formaţia CARPAŢI din 
Montreal. Intrarea va fi $10 iar 
mâncarea şi băutura, pentru cei 
care doresc, se plăteşte separat.

DUMINICĂ 31 August
Intrarea la festival este de $40 şi este inclusă 
o cină bogată, salată, desert, iar barul este 
contra cost (cash bar). Muzica LIVE - 
formaţia CARPAŢI din Montreal va întreţine 
atmosfera cu melodii din toate zonele ţării pe 
toate gusturile.
Alături de formaţia Carpaţi, la programul 
artistic îşi vor mai aduce aportul următoarele 
grupuri de dansatori: “Banat” din Kitchener, 
“Banat” din New York, “Două Flori” din 
Scotsdale/Arizona, dansatorii de la asociaţia 
ARTA, grupul mixt de dansatori de la “Banat” 
şi biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener 
şi Ansamblul Folcloric Mărţişor din Waterloo.
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Ne place să visăm şi să 
fantazăm pe diverse 
teme, chiar şi dacă e doar 
de dragul fanteziei. De 
pildă, mă gândeam la un 
posibil scenariu în care nu 
există corporaţii. Cum ar 
arată lumea noastră fără 
corporaţii? De pildă. Mi-
ar plăcea să pot cumpăra 
un bilet de avion alegând 
dintre ofertele a 15-20 de 
companii; la fel cu telefonul 
mobil, cu cablul TV, şi 
cu băncile. Pe la sfârşitul 
anilor 80 apăruseră un 
soi de companii pe care 
presa le alinta pe atunci 
cu termenul de “companii 
New Age”. Companiile 
impricinate nu aveau 
drept ţel primordial 
profitul. O dată ajunse 
la un nivel rezonabil de 
funcţionare, investitorii şi 
administratorii se  concen-
trau pe îmbunătăţirea 
condiţiilor de lucru, a 
calităţii produsului sau 
serviciilor, a satisfacerii 

nevoilor angajaţilor mai 
degrabă decât a extinderii 
cu orice preţ şi prin orice 
mijloace a profitului.
Aceste companii, dacă 
n-au murit mai există şi 
azi. 
Nu sunt foarte vizibile 
pe piaţa mare deoarece 
nu investesc foarte mulţi 
bani în reclamă. Clienţii 
pe care îi au deja, sunt 
suficient de mulţi pentru 
a asigura mersul normal al 
afacerilor. 
Deocamdată aceste firme 
funcţionează în zone mai 
ascunse privirii, acolo unde 
profitul nu se măsoară în 
numere cu 6 sau 7 cifre.
Dar până şi asta este o 
oareşice alinare în faţa 
lăcomiei corporatiste, 
lăcomie care se traduce 
prin deviza – the sky is the 
limit. 

Companiile
New Age

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
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Când oboseşte să ţipe şi să 
spargă ceşti nevinovate, o mamă 
adevărată se gândeşte la copil: 
cum să-l folosească mai eficient 
în lupta cu soţul ei? Îl asmute ca 
pe-o torpilă asupra tătânelui.
Copilul este, nu-i aşa, minunea 
vieţii noastre, este acel miracol 
care ne aduce surâsul, fericirea, 
speranţa şi bărbatul înapoi acasă. 
Oricât de grea ar fi o zi, dacă 
la capătul ei dăm de zâmbetul 
copilului nostru, toţi norii se 
împrăştie, ca să cităm din marele 
înţelept Facebook. Mai ales dacă 
respectivul zâmbet este, de fapt, 
un rânjet sardonic aţintit asupra 
consortului nostru, tatăl odraslei. 
Pentru că nicio răsplată nu e 
mai mare şi mai emoţionantă, în 
cariera de mamă devotată, decât 
să vezi că puiul tău îl şantajează 
pe taică-su: dacă n-o laşi pe 
femeia aia şi nu te-ntorci la mami, 
o să iau numai 3 la matematică, 
pentru că sunt stresat!

Bârfiţi, gazde, nu dormiţi!
 Pe vremea când îmi alegeam 
bărbaţii atât de bine, încât 
petreceam singură cuc şi Paştele, 
şi Crăciunul, a existat un an în 
care o fostă colegă, Nicoleta, 
m-a chemat să stau cu ea şi cu 
minunata ei familie în noaptea 
de Ajun. După ce i-am dat 
iubitului meu cele opt telefoane 
tradiţionale şi l-am întrebat de 
fiecare dată dacă sigur-sigur e în 
delegaţie în ziua de Crăciun, iar el 
m-a împroşcat cu tot atâtea ”da”-
uri pline de dragoste şi tupeu, am 
acceptat invitaţia Nicoletei. Ea 

locuieşte împreună cu soţul 
ei, Adi, şi cu rodul iubirii şi 
al prezervativelor defecte, 
Ionuţ. Progenitura avea zece 
ani şi tot atâtea întrebuinţări 
casnice. Asta deoarece, aveam 
să aflu curând, ei trăiau într-o 
casă de vis şi într-o căsnicie de 

coşmar. În timp ce atârna globuri 
în brad, în acorduri de colinde, 
Nicoleta îmi şoptea, pătrunsă 
de magia sărbătorilor: ”Adi e un 
dobitoc!”. Păstrându-mi zâmbetul 
larg decupat, spre a nu trezi 
suspiciunea lui Adi – care era 
patru metri mai încolo, descâlcea 
maţele instalaţiei de beculeţe -, 
am şuierat ca un ventriloc (deşi 
oricum mă bruia Hruşcă suficient): 
”Dardeceziciasta?”. ”De-aia, că 
are pe una, mi-a mâncat zilele, 
şi-acum e cu fundu-n sus, că 
nu poate să se ducă la ea de 
Crăciun!”. Am pus şi eu întrebarea 
aceea tâmpită pe care o pun toţi 
americanii în filme, atunci când 
o femeie îi anunţă că e gravidă: 
”Eşti sigură?”. Bineînţeles că 
era sigură, pentru că deşteptul 
nu dăduse log-out din Facebook, 
ştiind că Nicoleta nu le are p-astea 
cu site-urile de socializare. Ea 
nu avea cont şi habar n-avea să 
treiere asemenea pagini, dar avea 
o colegă care îşi dădea masteratul 
în acest vast domeniu, aşa că a 
pus-o p-aia să scormonească. Şi 
ce le văzură ochii? El era tot într-
un like, poke şi share cu o fostă 
iubită, care între timp se măritase 
şi divorţase, deci era liberă ca 
amanta cerului. Iar el părea 
îndrăgostit mangă de ea. Evident, 
hackeriţele au găsit şi un cârnat 
de mesaje private, în care ea îi 
amintea lui că e al doilea Crăciun 
pe care îl petrece cu mă-sa şi cu 
ta-su, deoarece el, Adi, iubitul ei, 
refuză să-i spună Nicoletei că n-o 
mai iubeşte corespunzător şi, pe 

această cale, doreşte un divorţ. El 
juca singura carte din mânecă: am 
copil, draga mea, mai aşteaptă un 
pic, să mai crească un centimetru, 
doi, că poate atunci înţelege mai 
bine situaţia. Înspumată ca ecluza 
din Agigea, Nicoleta mi-a spus că, 
de când a citit asta, îşi dresează 
copilul să-i facă lui taică-su viaţa 
rumeguş. A mers până acolo încât, 
când ea s-a prins că Adi minte, 
susţinând că trebuie să plece 
într-o călătorie de afaceri taman 
în perioada când era ziua de 
naştere a ibovnicei de pe Internet, 
Nicoleta l-a fardat p-ăla micu’. I-a 
dat cu ceva galben şi cu movuliu 
pe sub ochi şi l-a învăţat să spună 
că are ameţeli, greţuri şi vedenii 
şi că vrea ca tati, tati şi numai 
tati să stea cu el, altfel simte cum 
moare, uite-aşa, moare şi gata. 
Pramatia mică avea atâta talent, 
încât tătuca l-a crezut instantaneu, 
a scăpat valiza din mână şi-a făcut 
cale-ntoarsă de la uşă, spre binele 
unei familii astfel reunite. La 
celălalt capăt al circului, amanta 
ronţăia chibrituri, de nervi. Adi 
şi Nicoleta sunt împreună şi 
azi, odrasla s-a făcut ditamai 
hăndrălăul, dar încă mai leşină 
subit de câte ori taică-su extrage 
din debara vreo geantă de voiaj. 
Nicoleta îmi spune mereu cât de 
fericită te face un copil şi că ar fi 
cazul să mă îndeletnicesc şi eu cu 
asta, că-mi cam expiră termenul. 
Are dreptate, mâine-poimâine 
mă trezesc înşelată, cu bărbatul 
ţinându-mi un discurs stimulant 
despre libertate şi dreptul la 
fericire, iar eu n-am niciun copil 
care să încalece balconul de 
dragul meu şi să-i spună lui taică-
su că, dacă nu stă cu noi, el se 
aruncă. Iar săritura lui în gol şi-ar 
nimeri scopul, paradoxal, în plin.

Simona Catrina

Copilul-făcăleţ. Cum se 
răzbună mami pe tati

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

KITCHENER

Grupul de Seniori Români din Kitchener organizează în 
data de 16 august 2014 o excursie de o zi la Cascada 
Niagara cu autocarul. Preţul este de $35 de persoană. 
Este inclus doar transportul. Pentru cei care doresc 
să participe o pot contacta pe doamna Livia Bonta la 
telefonul 519-579-9378. 

EXCURSIE LA NIAGARA

- prima parte -
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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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Versurile „Am să-mi locuiesc pe deplin 
cuvintele / Şi am să le scap de fatalul 
destin /Al drumului ce nu se mai întoarce 
/ Prin ele, mereu am să revin”(Theodor 
Damian ) apar într-o poezie închinată 
marelui poet M. Eminescu. Oda, în 
sine, nu impresionează mai mult decât 
alte poezii de acest fel. O idee însă mă 
înflăcărează până la arderea soarelui. 
Revenirea poeţilor se întâmplă prin 
cuvânt. Prin cuvânt, ei trăiesc până ce 
cultura lumii dispare cu întreg pământul.
Prin cuvintele sale trăieşte Niceta de 
Remesiana. Dac prin origine etnică, în 
acele timpuri de dominaţie romană, nu 
putea să se exprime decât în limba latină sau 
greacă, prima fiind limba oficială. Pentru 
a-şi depăşi condiţia şi vremea sau pentru 
a putea rămâne în conştiinţa religioasă, a 
trebuit să accepte latina literară, în timp 
ce în mod obişnuit folosea latina vulgară. 
Dacă s-ar fi născut în Italia, după părerea 
curioasă a istoricului R. Vulpe, Paulin de 
Nolan, prietenul lui Niceta,  n-ar fi trecut 
sub tăcere această realitate, dimpotrivă, 
Poema a XVII-a este sub titlul Despre 
întoarcerea lui Niceta sau despre Dacia, 
unde se afirmă : „vei merge şi la Scupi, în 
vecinătatea Patriei Tale”(Dacia Ripensis), 
după cum se poate citi în Fontes Historiae 
Dacoromanae, II, p. 176)
Latinitatea românilor este văzută ca o 
victorie extraordinară a romanizării. Nu 
este vorba de insuficienţa datelor despre 
primele secole de creştinism românesc, 
ci de o mişcare deliberată de a nu folosi 

datele existente şi cunoscute bine de 
specialişti.
În prelungirea Illyricului, la răsărit de 
Marea Adriatică, trăia neamul bessilor 
ce stăpâneau şi Banatul istoric. Se crede 
că renunţarea geto-dacilor la limba 
lor maternă s-ar datora răspândirii 
creştinismului în limba latină ca sistem 
religios care punea iubirea ca principiu 
suprem de viaţă şi valori morale 
deosebite. Când în 392 împăratul 
Teodosie stabileşte ca religie oficială a 
Imperiului credinţa creştină, aceasta avea 
în ţinuturile româneşti o lungă istorie, 
de care alte popoare nu se pot bucura. 
Astfel în Britania, misionarii papei 
Gregoriu ajung abia în secolul al VI-lea. 
În veacul următor, francezii au cunoscut 
truda misionarului Cilian, trimisul Papei 
Comon. În secolul VIII, triburile germane 
au primit pe Bonifaciu. În aceeaşi vreme, 
bulgarii şi polonezii au acceptat religia 
creştină. În ultimul veac al primului 
mileniu, slavilor bohemi a propovăduit 
episcopul lor Albert. La slavii moravi, 
s-a impus Methodiu. În acelaşi timp, 
creştinismul a pătruns definitiv la ruşi. 
La unguri, creştinismul, după relaţii cu 
Bizanţul, a învins în forma latină. Măsurile 
politice de creştinare au cunoscut uneori 
împotrivire cu răscoale înăbuşite în sânge. 
La noi s-a ajuns până acolo încât creştin 
să fie sinonim cu român. Nu avem o dată 
istorică de impunere a creştinismului.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

O dată istorică

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

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case în Windsor şi împrejurimi

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

WINDSOR

PICNIC
Asociaţia Graiul Românesc -Windsor

Asociaţia culturală Graiul Românesc din 
Windsor vă invită la Picnicul Românesc 
în data de 16 August la Cedar Beach în 
Kingsville.  Într-o atmosferă familială, 
comunitatea românească din Windsor 
participă la acest picnic unde sunt depănate 
amintiri, se fac planuri de viitor li se leagă 
prietenii.
Graiul Românesc a definitivat activităţile 
pentru restul anului. În luna octombrie 
se va organiza Halloween Party iar în 
Decembrie Ziua Naţională a României 
- o acţiune organizată în colaborare cu 
Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe” din 
Windsor.
 Graiul Românesc va continua colaborarea 

începută cu  Parohia Ortodoxă “Sfântul 
Gheorghe” pentru sustinerea noului grup 
de dans “Periniţa”. Dorim să mulţumim 
celor implicaţi în acest proiect şi în special 
Vanessei Bleandea pentru entuziasmul 
ei şi efortul depus în iniţierea micuţilor 
urmaşi români în tainele dansului popular.
Graiul Românesc continuă şi în acest an 
tradiţia acordării de burse pentru studenţii 
români care termină liceul. Pentru mai 
multe informaţii vă invităm să vizitaţi 
website-ul nostru www.graiul.com.
Un gând bun tuturor românilor, oriunde va 
veţi afla,

Graiul Românesc,
Windsor, Ontario
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Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta 
USA. Pentru Ontario, reprezentantul 
acestei companii este Radu Secăşan. 
Ce înseamnă un reprezentant oficial ? 
Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.

Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI 
sau AV la televizor. Aparatul STB 
vine cu o telecomandă şi din această 
telecomandă se pot selecta cele 32 de 
programe româneşti. Pe 4 din aceste 
programe se transmit câte 2 programe şi 
astfel fiecare client beneficiază practic de 
36 de programe româneşti transmise în 
direct din România. Datorită decalajului 
de fus orar, toate emisiunile acestor 
programe sunt înregistrate şi păstrate timp 
de 48 de ore, ceea ce oferă utilizatorului 
posibilitatea de a urmări în reluare oricare 
din emisiunile transmise. Mai exact dacă 
vă aflaţi la servici sau la cumpărături 
şi aţi pierdut o emisiune sau un meci de 
fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar 
trebuie să selectaţi emisiunea dorită din 
urmă cu până la 48 de ore şi puteţi urmări 
emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri 
sau derula peste reclame, pentru că pe 
telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului 
era mult sub această limită sau în unele 
cazuri ajungea să fie chiar sub 1Mbps. 
În aceste situaţii există posibilitatea ca 
aparatul să nu funcţioneze. Ca o unitate de 
comparaţie, 5 ore de rulare a programelor 
româneşti pe zi, consumul de internet la 
final de lună este de 55Gb.

Pentru cei care deţin un modem 
de internet şi doresc să folosească 
programele româneşti în paralel cu un 
computer, este necesar conectarea unui 
router la modemul de internet. Aceste 
routere nu sunt necesare să facă parte 
din gama celor mai scumpe routere, dar 
trebuie menţionat faptul că există pe piaţă 
anumite routere care nu sunt compatibile 
cu aparatele noastre STB de recepţionare 
a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 
3, RomaniaTV, Transilvania Live, 
SportTv, MiniMax, Music Chanel, Travel 
Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV

A devenit o tradiţie frăţească de peste 50 
de ani, ca toţi românii din zona oraşelor 
Toronto, Kitchener şi Hamilton, să se 
întâlnească în prima duminică după 
sărbătoarea “Adormirii Maicii Domnului” 
la Câmpul Românesc şi să se roage 
împreună la Capela “Sf. Maria”, iar apoi să 
se bucure frăţeşte la o serbare câmpenească 
găzduită de Asociaţia Culturală Română.
De-a lungul anilor doar Biserica “Sf. 
Gheorghe” din Toronto, Biserica “Sf. Ioan 
Botezătorul” din Kitchener şi Asociaţia 
Culturală de la Câmpul Românesc s-au 
ocupat de organizarea acestei sărbători. 
Pe lângă membrii Comunităţilor amintite, 
au luat parte la acest eveniment şi fraţi 
români de pe întinsul Canadei şi Statelor 
Unite, ca o mărturie vie a credinţei şi 
unităţii frăţeşti adusă din România şi 
formând o nouă VATRĂ românească pe 
aceste meleaguri.
Mii de români şi canadieni s-au rugat 
şi bucurat împreună, vizitaţi de multe 
personalităţi din România, Canada şi USA, 
binecuvântaţi şi de IPS Sa Arhiepiscopul 
NATHANIEL şi PS Sa Episcopul IRINEU.
În ultimii ani populaţia românească din 
sud estul provinciei Ontario a crescut şi 
odată cu ea s-au înfiinţat mai multe Parohii 
şi Asociaţii culturale. Socotim de cuviinţă 

ca toate aceste Comunităţi noi înfiinţate să 
participe la sărbătorirea Hramului Capelei 
“Sf. Maria” de la Câmpul Romănesc - 
Hamilton, respectând truda înaintaşilor 
noştri pe aceste meleaguri şi tradiţia unităţii 
de neam promovate de Comunităţile 
româneşti la care fiecare, la timpul său, ne-
am integrat şi ne-am simţit ca acasă.
Un sobor de preoţi vor susţine slujba la 
Capelă care va începe la ora 10:30 am.
Aici vă puteţi relaxa pe marginea râului 
pescuind or înotând în bazinul din parc 
care vă aşteaptă.
Muzica, dansul popular, horele româneşti 
vă vor potoli dorul de petrecerile din 
România.
Se va servi contra cost, Mici, Friptură, 
Cârnăciori olteneşti, salate şi alte 
mâncăruri specific româneşti. 
Intrarea în park va fi $5.00 de adult şi 
$3.00 copii sub 12 ani.

Vă invităm să participaţi la organizarea 
acestei sărbători anuale, tradiţionale, 
în acelaşi spirit de unitate frăţească 
şi creştinească şi cu toţii împreună să 
petrecem o zi pe an în unitate deplină. 

Comitetul de Organizare
www.campulromanesc.ca

    Organizează Sărbătorirea
Hramului Capelei “Adormirea Maicii Domnului”

La CÂMPUL ROMÂNESC - 17 August 2014, ora 10:30am

Câmpul Românesc, Hamilton, Ontario
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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 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

Mesaj Publicitar

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Doresc să mulţumesc pe această cale 
domnului doctor Vasile Bodnar din 
România (Sighetul Marmaţiei) care, prin 
intermediul cremelor REGENEROL pe 
care le produce, m-a ajutat pe mine, familia 
mea, prietenii şi cunoscuţii pe care i-am 
recomandat, tratându-i cu succes. Am ajuns 
în urmă cu câteva luni de zile să aleg dintre 
un tratament medical clasic sau naturist 
şi astfel am apelat la cremele doctorului 
Bodnar, de care am auzit de multă vreme că 
foloseşte în compoziţia cremelor sale doar 
plante medicinale. 
Unde acţionează aceste creme? Vă ofer 
mai jos o descriere a acestor creme.
“REGENEROL răspunde complex la 
provocările puse azi în faţa medicinei:
-regenerarea ţesuturilor
-cloasma gravidică şi petele de sarcină
-acneea juvenilă
-cremă regeneratoare calmantă şi 
antiseptică pentru gingii
-cremă regeneratoare pentru ligamente, 
tendoane şi articulaţii
-cremă regeneratoare pentru întreţinerea 
igienei intime

Având compoziţia perfectă - 7 plante care 
acţionează complex şi armonic asupra 
tuturor ţesuturilor generând vasodilataţie, 
fluidificarea sângelui, oxigenarea 
ţesuturilor, regenerarea celulelor, a 
organelor celulare şi încărcarea energetică 
a acestora.
Plantele provin din munţii, dealurile şi 
câmpiile din Săpânţa vestită prin veselia şi 
longevitatea oamenilor.
Substanţele provenite din compoziţia 
plantelor amestecate, parte din conifere 
- VEŞNIC VERZI - transferă energia 
munţilor (în toate dimensiunile lor) şi 
armonia universului celor care se ating de 
ele.
REGENEROL - simbol al vieţii, sănătăţii 
la superlativ, al luminozităţii şi veseliei!”

Comenzi la: www.regenerol-shop.ro

Pentru mai multe informaţii sau pentru a 
afla contactele doctorului Bodnar, va stau 
la dispoziţie la numarul de telefon 
519-741-8621 (după ora 18).

Ioan B., Waterloo

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 

toată experienţa acumulată de-a lungul 
anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Înfiinţarea Corului Român

REGENEROL
Sănătate la superlativ
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Nicolae Raiciu poate fi 
contactat începând cu 20 
aprilie la
Schlueter Hyundai 
Waterloo 

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

Tel:
519-886-2625
625 Davenport Road, Waterloo, N2V 2G2
nic@waterlooautomall.com

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Schlueter Hyundai Waterloo
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KITCHENER
Picnicul de anul acesta al AREC-SOC (South Ontario 
Chapter) a adunat membrii entuziaşti din comunitatea 
românească. Deşi prognoza meteo pentru 26 iulie ne-a 
ameninţat cu ploaie, am avut totuşi noroc de vreme bună 
şi ne-am  bucurat din plin de ea.
Cu această ocazie au avut loc şi alegerile pentru 
noul comitet AREC-SOC. Înainte de a preciza noua  
componenţă a comitetului, dorim să-i mulţumim d-lui 
Ilie Paşca pentru suportul şi toate eforturile făcute în 
ultimii 4 ani în funcţia de preşedinte al asociaţiei AREC-
SOC. 
Echipa actuală AREC-SOC este următoarea:
• Preşedinte: Ştefan Mihai Stamate
• Vicepreşedinte: Dan Micu
• Administrator: Attila Man
• Media Administrator: Adrian Stanciu
• Trezorier: Carmen Boboc
• Secretariat: Maria Stăniloiu
• Consilieri: Ilie Paşca, Gelu Ardelean, Ovidiu 
                                Demian, Luminiţa Mironescu

Noul comitet s-a întâlnit deja pe 4 August şi a stabilit o 
listă de acţiuni pentru următoarea perioadă, dintre care 
menţionăm: 
• Seminarii şi mentoring pentru găsirea unui loc 
de muncă şi pregătirea pentru interviuri;
• Crearea unui “AREC directory” pentru a face 
activitatea de “networking” cât mai eficientă; 
• Crearea unui forum AREC pentru a înlesni 
coeziunea şi comunicarea între membri;
• Organizarea unor întâlniri lunare (sub numele 
de “Cafeneaua AREC”);
• Implicarea inginerilor pensionari în acţiunile 
noastre;
• Organizarea unor seri culturale, deschise 
membrilor AREC şi comunităţii româneşti;

Invităm membrii comunităţii româneşti să ne comunice 
pe adresa de email arec.soc@gmail.com orice alte 
sugestii pentru acţiuni sau activităţi pe care ar dori 
ca AREC-SOC să le pregătească. Cum credeţi că 
puteţi sprijini acţiunile noastre, organizate în folosul 
comunităţii româneşti din Kitchener şi împrejurimi?
 
Pe aceasta cale dorim să-i mulţumim şi d-nei Luminiţa 
Mironescu, care prin firma “Investia Financial Services” 
pe care o reprezintă, a sponsorizat această acţiune.

Executivul AREC-SOC

AREC-SOC (South Ontario Chapter)

PICNIC
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside

June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine

ON ALL MODELS

All
Saints

University
Helping you 
to achieve 

your dream of 
becoming a great 

physician!
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SĂNĂTATE

OFERIM TRANSPORT
DIN KITCHENER/ WATERLOO

şi
CAMBRIDGE

la

TORONTO 
AIRPORT

 PREŢURI AVANTAJOASE

 Deasemenea oferim 
TRANSPORT din regiunea
Waterloo în toată provincia 
Ontario pentru evenimente 

speciale.

Pentru informaţii şi rezervări:
1-519-778-0311 (Alex) sau pe 
website:     www.a-dcharter.com

Corpul nostru ne 
poate spune mai 
multe decât credem. 
Ne poate avertiza, 
de exemplu,
asupra unor boli 
grave la care am 
putea fi predispuşi, 
cu mult înaintea 
unui diagnostic 
medical. Celebrul 
doctor Mehmet Oz, 
ale cărui apariţii la 
Oprah şi Larry King 
Live i-au adus o 
faimă internaţională 
şi un show
TV propriu, The Dr. 
Oz Show, dezvăluie 
cum să citim 
„semnele secrete” 
ale propriului nostru corp:
■ Înălţimea. Conform unui studiu recent, 
persoanele mai scunde de 1,59 m au mai 
multe şanse de a trăi până la 100 de ani. 
Cercetătorii cred că gena care determină 
înălţimea este corelată cu cea care ajută 
organismul să lupte împotriva stresului 
oxidativ. Stresul oxidativ este termenul 
folosit pentru afecţiunile produse de 
moleculele de oxigen distrugătoare, numite 
radicali liberi. El este considerat principalul 
factor declanşator al bolilor autoimune, al 
cancerului, îmbătrânirii şi inflamaţiilor. Însă,
indiferent de înălţimea pe care o avem, 
există modalităţi de a ne prelungi (şi 
ameliora) viaţa. Antrenamentul de rezistenţă 
musculară, mult timp ocolit de femei, este 
o excelentă astfel de modalitate, deoarece 
ajută la prevenirea bolilor cardio-vasculare,

principala cauză de 
mortalitate şi handicap în 
America de Nord.
■ Un alt semn prevestitor: 
mirosul.
Faceţi următorul test: luaţi 
o banană şi mirosiţi-o. 
Dacă nu reuşiţi să-i 
detectaţi aroma, puteţi 
prezenta riscul dezvoltării 
bolii Parkinson. Potrivit 
unei cercetări ştiinţifice, 
persoanele care nu pot 
mirosi banane, lămâi
sau scorţişoară au un 
risc sporit - de cinci ori 
mai mare! - de a fi atinşi 
de această afecţiune 
neurologică. Aceasta 
deoarece sistemul olfactiv 
este una din primele părţi 

ale creierului afectate de Parkinson. Cum vă 
puteţi proteja? Consumând alimente bogate 
în Omega-3, precum somonul, creveţii şi 
nucile, care ajută la sporirea rezistenţei 
organismului faţă de toxinele care cauzează 
boala Parkinson.
■ Al treilea semn „secret” este lungimea 
picioarelor. Cercetătorii au determinat că 
femeile care au picioare mai scurte de 76 cm 
au mai multe şanse de a suferi de afecţiuni la 
ficat. Explicaţia constă în faptul că picioarele
mai scurte ar putea fi consecinţa unei 
alimentaţii necorespunzătoare în copilărie, 
lucru important în funcţionarea ficatului. 
Soluţia? Consumaţi mult broccoli, o legumă 
bogată în enzimele care ajută ficatul să 
elimine deşeurile din organism.

ACCCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

„Semnele secrete” 
ale corpului nostru Suntem constant asaltaţi de reclame 

pentru slăbit, auzim mereu de câte-o 
dietă minune, care are darul să ofere o 
slăbire rapidă, cu o scădere uluitoare 
a kilogramelor şi, evident, fără efecte 
secundare. O simplă căutare pe internet 
arată că se poate slăbi cu orice, de la 
varză, grepfrut, orez, muguri de plante, 
până la dulciuri. Veţi vedea că există o 
dietă în South Beach, una rusească, una 
japoneză, alta africană sau amazoniană. 
Prafuri, pastile, gume de mestecat, 
biscuiţi - industria produselor de slăbit 
lasă impresia că există cineva care 
încearcă să-şi bată joc de oameni, 
aruncând orice aliment, substanţă, 
cuvânt pe piaţă, asociindu-le cu scăderea 
în greutate.
În realitate, slăbitul ţine de crearea unui 
deficit caloric. Corpul nostru are nevoie 
de un anumit număr de calorii pe zi pentru 
menţinerea greutăţii pe care o avem. 
Este vorba de nivelul caloric (energetic) 
de menţinere, care reprezintă numărul 
de calorii necesar pentru ca organismul 
nostru să îndeplinească ceea ce trebuie, 
de la funcţionarea corectă a organelor, 
la activităţile 
zilnice
obişnuite. 
Îl puteţi 
afla căutând 
pe internet 
după calorie 
maintenance 
level calculator 
sau Basal 
Metabolic Rate 
(BMR), care ia 
în considerare 
sexul, vârsta, 
înălţimea, 
greutatea 

şi nivelul de activitate fizică al unei 
persoane.
Dacă aveţi un nivel caloric de menţinere 
de 2.000 de calorii pe zi dar consumaţi 
2.500, diferenţa va fi stocată de organism 
ca grăsime. Invers, dacă consumaţi doar 
1,500 de calorii pe zi, veţi pierde în 
greutate. Pentru a slăbi o livră de grăsime 
este nevoie de 3,500 de calorii în minus. 
Alegeţi un regim sănătos, realist, cu 
şanse
de reuşită pe termen lung, care vizează 
un deficit de 500 calorii/zi - vă va trebui 
o săptămână pentru a da jos o livră.
Excesul de calorii, indiferent de unde 
provin ele - dintr-un tort sau din celeri 
- este ceea ce ne îngraşă. Învăţaţi 
deci să citiţi etichetele alimentelor şi 
familiarizaţi-vă cu aportul caloric al unei 
banane, unui cartof, unui linguriţe de 
ulei, etc. 
Şi reţineţi că o felie de pâine are acelaşi 
conţinut caloric şi la 10 dimineaţa, şi la 10 
seara. Din punct de vedere al slăbitului, 
nu are importanţă când o mâncaţi.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Riscurile unei administrări
greşite a medicamentelor



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: : Nemulţumirile cotidiene şi 
suprasolicitarea ar putea duce la probleme 
de sănătate pe fond nervos. Dragoste: Ar 
fi de dorit să fii prudent şi să nu te laşi 
pradă impulsului de moment. De altfel, 
impulsivitatea ţi-ar putea crea neplăceri 
serioase. Financiar: Problemele te urmăresc 
pe acest plan.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ar trebui să iei în serios orice 
simptom ce apare în această perioadă, căci 
neglijenţele te pot costa mult în viitorul 
apropiat. Dragoste: Îţi doreşti consolidarea 
relaţiei cu partenerul, dar nu eşti dispus să 
faci foarte multe eforturi. Financiar: Cu 
banii stai bine.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu vei duce lipsă de energie, 
aşa că vei putea face faţă unui program 
oricât de încărcat. Dragoste: O bună parte 
din timpul liber îl vei dedica fiinţei iubite 
şi activităţilor de divertisment. Financiar: 
Dacă eşti implicat în afaceri cu parteneri 
străini, lucrurile vor evolua cât se poate 
de bine, iar câştigurile vor fi cel puţin 
mulţumitoare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti energic şi dornic să te 
implici în activităţi multiple, dar îţi lipseşte 
răbdarea să duci lucrurile la bun sfârşit. 
Dragoste: Nişte nemulţumiri mai vechi din 
relaţia cu partenerul ar putea reveni acum în
atenţia ta. Financiar: Din fericeire, pe acest 
plan nu ai de ce să te plângi.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Manifestările impulsive îţi pot 
face mult rău, inclusiv în ceea ce priveşte 
sănătatea. Dragoste: Impulsivitatea de care 
dai dovadă te poate pune în situa-ţia de a 
avea discuţii aprinse cu cei dragi. Financiar: 
Obiectivele tale pe termen lung devin mai 
clare şi este posibil să înfiinţezi o mică 
afacere cu cineva din familie sau apropiat.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă până acum te-ai confruntat 
cu oarece probleme de sănătate, ele s-ar 
putea ameliora. Dragoste: Din punct de 
vedere sentimental, traversezi o perioadă 
echilibrată. Financiar: Cheltuielile sunt 
mari şi faci eforturi pentru a intra în posesia 
sumelor care ţi se cuvin.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eşti optimist, încrezător şi 
aceasta influenţează într-o bună măsură şi 
starea fizică. Dragoste: Nu ai de ce să te 
plângi căci entuziasmul sentimental este în 
continuare la limita superioară. Financiar: 
Banii vor o problemă pentru tine în această 
perioadă.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Orice simptom tratat cu 
superficialitate poate genera neplăceri 
majore şi chiar o perioadă de spitalizare. 
Dragoste:Ai o perioadă destul de 
zbuciumată - nu ştii ce vrei sau pe cine vrei. 
Financiar: Nu te poţi abţine să nu le faci 
toate mofturile copiilor sau persoanelor mai 
tinere din familie sau anturaj.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Energia fizică este la limita 
superioară şi îţi permite să te descurci 
excelent cu toate activităţile în care eşti 
implicat. Dragoste: Dacă eşti căsătorit, 
relaţia cu partenerul de viaţă va fi ceva mai 
bună decât până acum. Financiar: Perioada
acesta este nefavorabilă împrumuturilor.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Este posibil să apară unele 
probleme pe fond nervos. Dragoste: Îţi 
doreşti consolidarea relaţiei cu fiinţa iubită, 
dar pentru asta va trebui să faci un efort şi să 
renunţi la încăpăţânare. Financiar: Cineva 
îţi va face o surpriză sub forma unui cadou.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Trebui să fii cât se poate de atent la 
sănătate, mai ales că energia fizică este sub 
nivelul obişnuit. Dragoste: Neînţelegerile 
de până acum vor fi depăşite şi veţi reuşi 
să priviţi cu încredere spre viitor. Financiar: 
Din punct de vedere financiar eşti cam 
nemulţumit: nu ai fonduri pentru renovări, 
amenajări sau expansiune în business.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Energia fizică nu va fi punctul tău 
forte aşa că, ar fi de preferat să o iei mai 
încetişor şi să te menajezi. Dragoste: Alături 
de fiinţa iubită ai putea pleca într-o călătorie 
sau, dacă eşti singur, ai toate şansele să faci 
o cucerire. Financiar: Dacă doreşti să faci o 
investiţie, evită orice fel de riscuri înainte 
de a scoate banii din buzunar.
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ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509

AURORA

Sâmbătă, 30 August 2014, de la ora 
11.00 am, Biserica Ortodoxă “Sfinţii 40 
de Mucenici” din Aurora, vă invită la 
Picnic. Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.

Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere şi alte surprize. Parcul oferă facilităţi 

pentru toate vârstele: terenuri de fotbal, 
tenis, volei, baschet, piscină pentru copii şi 
adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe malul 
lacului. Intrarea în parc costă $5/ maşină.

Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru renovarea bisericii.

Comitetul Parohial

PICNIC
Sâmbătă, 30 August 2014



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.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu
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Kitchener
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Agency

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

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

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

Simplu Ghid de Sănătate

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

ŞTIŢI CE ADITIVI SE FOLOSESC
ÎN ALIMENTE?

Aditivii alimentari - faimoasele E-uri de 
care poate aţi auzit în România - sunt 
substanţe chimice adăugate în diverse 
produse alimentare pentru a le îmbunătăţi 
aspectul, gustul sau a le prelungi termenul 
de valabilitate. Litera „E” simbolizează 
faptul că au fost testate minim şase ani şi 
atestate la nivel european. Litera este 
urmată de un cod numeric, folosit în mai 
multe părţi ale lumii: statele arabe din 
Golf, Israel, Australia şi Noua Zeelandă. 
Aditivii alimentari sunt împărţiţi în 
24 de categorii, cele mai răspândite 
fiind: edulcoranţii - pentru îndulcit; 
coloranţii - pentru a schimba sau a da 
culoare; acidifianţii - dau un gust uşor 
acid; corectorii de aciditate - cresc sau 
diminuează aciditatea; emulgatorii - 
asigură un amestec omogen între apă 
şi grăsimile alimentare; conservanţii 
- întârzie sau împiedică alterarea 
alimentelor; corectorii de gust şi miros - 
schimbă/îmbunătăţesc mirosul şi gustul 
alimentelor; propulsorii - unele
gaze care servesc la expulzarea 
alimentelor din ambalaje; gaze de ambalaj 
- asemănătoare aerului; antioxidanţii - 
limitează oxidarea alimentelor sensibile la 
contactul cu aerul.
ADITIVI DE CARE TREBUIE SĂ
NE FERIM
În prezent, în Canada se folosesc peste 
500 de aditivi alimentari. Vă prezentăm 
lista celor mai controversaţi dintre ei, în 
multe alte ţări aceştia fiind interzişi datorită 
potenţialelor efecte nefaste asupra sănătăţii.
■ Sunset yellow. Acesta este un colorant 
galben (FD&C Yellow # 6 în SUAsau 

E110 în Europa) folosit în întreaga lume 
în dulciuri, prăjituri, budinci (deserturi 
gelatinoase), unele sucuri şi chiar cârnaţi. 
Poate cauza reacţii alergice dar şi cancer 
la rinichi şi glanda renală. Este interzis în 
Norvegia şi Finlanda.
■ Amaranth, un colorant roşu (FD&C Red 
# 2, E123), cu potenţial cancerigen, întâlnit 
în dulciuri, jeleuri, brânză topită. Este 

interzis în SUA şi Rusia.
■ Ponceau SX (FD&C Red # 4, E125), 
tot un colorant roşu, care poate cauza 
reacţii alergice. Este folosit pentru cireşele 
maraschino, fructe glasate, în şi pe cojile de 
fructe.
■ Erythrosine (FD&C Red # 3, E127), un 
colorant care face parte tot din seria culorii 
roşii, pe care îl putem întâlni în alcool, 
îngheţată, prăjituri, bomboane, sucuri. 
Provoacă cancer al tiroidei la animale, 
posibil şi la om. A fost interzis de FDA în 
Statele Unite încă din anii ‘80.

■ Indigotine (FD&C Blue # 2, E132) şi 
Brilliant Blue (FD&C Blue # 1, E133) 
sunt coloranţi de culoare albastră folosiţi în 
băuturi răcoritoare, bomboane şi prăjituri. 
Ambele prezintă un risc de cancer, indigotina 
(care dă culoare şi blugilor) cauzând cancer 
la creier în studiile întreprinse pe şoareci.
■ Sodium benzoate (acid benzoic, E211) 
este un conservant folosit în vinegrete, 

băuturi carbogazoase, sucuri de fructe, 
gemuri, castraveţi muraţi în oţet şi 
condimente. Acidul benzoic este un posibil 
cancerigen şi este interzis în SUA.
■ Sodium nitrite, cunoscut şi ca sodium 
nitrate (nitraţi şi nitriţi, E249/E252) este tot 
un conservant cu posibile efecte cancerigene, 
prezent mai ales în mezeluri. Evitaţi în 
special bacon-ul cu nitraţi deoarece în acest 
aliment reacţia care produce substanţe 
cancerigene are potenţialul cel mai mare 
să se producă. Uitaţi-vă după bacon cu 
ascorbic acid (vitamina C)

sau acid erythorbic, care inhibă această 
reacţie.
■ Propyl gallate (E310), BHA (butylated 
hydroxyanisole) şi BHT (butylated 
hydroxytoluene) sunt conservanţi 
antioxidanţi care împiedică grăsimile şi 
uleiurile să se strice. Se folosesc de multe ori 
împreună şi sunt incorporaţi în numeroase 
categorii de alimente, de la produse din 

carne la uleiuri, cereale (BHA şi BHT), 
cartofi congelaţi, bază de supă de pui, etc. 
Unele studii pe şoareci au găsit aceste 
substanţe ca fiind cancerigene, altele nu.
■Acesulfame-potassium  
(acesulfame-K, E95) este un îndulcitor
de 200 de ori mai puternic ca zahărul, 
utilizat la produse de patiserie, gumă de 
mestecat, gelatine de deserturi, băuturi 
răcoritoare şi energizante. Poate afecta 
tiroida şi poate cauza cancer, motive 
pentru care este interzis în SUA.
■ Aspartamul, un binecunoscut 
îndulcitor, care se găseşte în multe 
produse diet - sucuri, dulciuri cu conţinut 
caloric redus gumă de mestecat, etc. 
Aspartamul este însoţit de controverse 
încă din anii ‘70, când studii de laborator 

au arătat că această substanţă provoacă 
şoarecilor cancer la creier. Studii mai 
recente au trasat o legătură între aspartam 
şi cancerul de sân, leucemie şi limfoma. 
Mai mult, produsele „de regim” care conţin 
aspartam sau dovedit a fi ineficace în curele 
de slăbire, făcând ca cei care le consumă să 
mănânce, de
fapt, mai mult.

Sursa: ACCENTMONTREAL
www.accentmontreal.com

Zece aditivi alimentari de evitat
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un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
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ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
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 !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

RODICA OPRIŞ
Consultant în asigurări
Wise Solutions Network Inc.

Tell 519.744.1112
Cell 519.496.7009
Toll Free 1.855.947.3765
rodica.opris@gmail.com

ÎN MÂINILE CUI ÎNCREDINŢAŢI CEEA CE
AVEŢI MAI DE PREŢ?

Dacă în cazul dumneavoastră, răspunsul la cele trei întrebări
                  de mai jos este Banca, vă sugerăm o a doua opinie.

Asigurare prin
bancă

Banca

Banca

Banca
pentru stingerea 

datoriei

Asigurare personală

Dumneavoastră

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cine este proprietarul 
poliţei de asigurare ?

Cine este beneficiarul
poliţei ?

Cine decide alocarea 
fondurilor din poliţă în 

caz de deces ?

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

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, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI
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Ghidul Pasionatului de Drumetii
 

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

Se continua pe HWY-401 E exit.2. 

Se intra pe Provincial Route 401 E.3. 

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

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

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

Se continua pe 7. Provincial Route 403 E.

Se continua pe QEW spre Niagara.8. 

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

Se intra pe 10. Provincial Route 406 S.

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

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

Stinga pe Merrittville HWY/RR-50.13. 

Dreapta pe Decew Rd.14. 

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

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

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

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

Decew Falls

Morningstar Mill

Morningstar Mill

Decew Falls
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Ghidul Pasionatului de Drumetii
 Directii Rockwood

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

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

Stânga pe Speedvale Ave. W.3. 

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

Dreapta pe Wellington Road 29 / CR - 295. 

Stânga pe Provincial Route 7.6. 

Dreapta pe Fall St. S. 7. 

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

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

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

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

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

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

Rockwood

Rockwood Mill Ruins

Photo by A. Chris   www.studiochris.ca

Mill Ruins

Family Memorial Area

Rockwood

Adresa:
161 Fall Street
Rockwood, ON   N0B 2K0

Toronto
Z

Adresa:
2710 Decew Road,
Saint Catharines

Ghidul Pasionatului de Drumeţii - Rockwood

Ghidul Pasionatului de Drumeţii - Decew Falls

Decew Falls
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Printre făclii,
aprinse
pentru Fecioară şi Prunc,
copilul
a strecurat în nisip
o narcisă.

Stingătorul-de-Lumânări,
uitând să-şi pună 
ochelarii,
se-ntunecă la chip,
şi suflând de trei ori
deasupra narcisei
se duce.

Copilul se uită după el,

apoi îşi face cruce
în faţa icoanei,
din inimă de tisă,
şi din ascunzişul hainei
mai scoate-o narcisă.

Ca omul mare
sfătuieşte pe Maică
oftându-şi 
când dorul,
când teama:
“Una - pentru tine,
una - pentru mama!

Şi să ai grijă de ele
nu cumva să le afle,

când se va-ntoarce  din 
nou,
Stingătorul.’’

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
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
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.

COPILUL ORFAN ŞI STINGĂTORUL-DE-LUMÂNĂRI

Caut femeie la curăţenie. Zona Kitchener
Info la 519-465-2948

Inchiriez, incepind cu data de 1 septembrie, casa semi-
detached cu trei dormitoare si un office, parcare pentru 
trei masini. Casa este situata in Kitchener la 2 minute de 
intersectia Bleams Rd cu Fischer Hallman Rd. 
Pentru mai multe informatii, va rog sa sunati la

                     519-722-7419

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

ORGANIZĂM 
PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

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

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).

Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

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-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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