
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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

* Luni 1 sept.-Începutul Anului Bisericesc * Vineri 5 sept.-Sf.Prooroc Zaharia şi Sf.Elisabeta,Părinţii Sf.Ioan Botezătorul * Luni 8 sept.-Naşterea Maicii Domnului *

$825

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

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 Center
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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

KITCHENER

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.

KITCHENER

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener, 
cu locaţia la nr.184 Madison Ave.S, 
vă invită să fim împreună-rugători la 
Sfintele Slujbe ce vor avea loc în perioada 
următoare, după următorul program:

LUNA AUGUST
Sâmbătă 30 August - ora 6:00 PM
Vecernia, urmată de Spovedanie.
Duminică 31 August - ora 9:30 AM 
Utrenia, urmată de Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie.

LUNA SEPTEMBRIE
Sâmbătă 6 Septembrie - ora 6:00 PM
Vecernia, urmată de Spovedanie.
Duminică 7 Septembrie - ora 9:30 AM
Utrenia urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca 

Liturghie.
Sâmbătă 13 Septembrie - ora 6:00 PM
Acatist, urmat de Spovedanie şi Seară 
Duhovnicească.
Duminică 14 Septembrie - ora 9:30 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie.
Duminică 21 Septembrie - ora 9:30 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie.
Sâmbătă 27 Septembrie - ora 6:00 PM
Slujba Sfântului Maslu.
Duminică 28 Septembrie - ora 9:30 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie.

Mulţumim pe această cale tuturor 
binefăcătorilor Parohiei noastre şi celor 
ce cu frăţească dragoste întru Hristos 
Domnul vor fi parte la Sfintele Slujbe.

Vă aşteptăm cu drag !

Programul Bisericii Ortodoxe
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Fereasca Domnul să facem 
din Facebook o sursă de ştiri. 
Am spus-o şi mai de mult: 
termenul “social media” 
este o prostie. Francezii au 
dat-o mai bine: reţea socială. 
Asa mai merge. Din motive 
de prieteni, în principal 
intru pe Facebook, sau ca 
să îl citez pe un bun amic 
– pe faţa bucii. Fenomenul 
Facebook este interesant 
ca şi experiment social – 
anume, până unde poate 
merge îndrăzneala de a-ţi 
rosti gândurile, sau mă rog, 
de ale feisbucuii. Parcă în 
trecut eram mai reţinuţi în a 
spune totul despre toate cele; 
îmi aduc aminte de o vorbă 
care recomandă a roti limba 
de trei ori în gură înainte 
de a o deschide. Gura, nu 
limba. Limba o slobozeam 
în cercuri aşa, mai intime 
de amici, nicidecum în pieţe 
publice precum facebook-
ul. Avem nevoie de a avea 
dreptate? Avem nevoie de 
“like-uri”, avem nevoie să 
fim plăcuţi, să ni se confirme 

ceea ce bănuim despre 
noi, anume că suntem 
frumoşi, inteligenţi şi unici. 
Da, cincizeci de click-uri 
pe LIKE ne-au făcut ziua 
mai bună. Şed şi cuget: ce 
rost are acel LIKE care îi 
ia apăsătorului un sfert de 
secundă atunci când ele 
apăsătorul, nepăsătorul, mă 
rog nu se sinchiseşte să scrie 
nici măcar două vorbe, chiar 
şi acolo, în comentariile 
feisbuchiste? Mai departe 
citesc comentarii cu 
pretenţie de articole ale unor 
prieteni muzicieni, ingineri, 
artişti deveniţi experţi în 
Zionism şi islam, în masoni 
şi în terorii conspiraţioniste 
şi mă minunez de câtă 
energie curge prin acele 
rânduri, de multe ori cu 
încărcătură negativă şi 
veninoasă. Citindu-le învăţ 
o lecţie dificilă. Aceea de a 
tăcea atunci când pasiunile 
şi emoţiile o iau înaintea 
raţiunii.  

Facebook

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)

Nervosul s-a născut poet
Sandu, prietenul unor prieteni de-
ai mei, era fleaşcă de supărare. 
Lavinia, nevastă-sa, plecase la 
muncă în Italia, fără acordul lui. 
Pentru o vânzătoare la gelaterie-
cofetărie, cum susţinea ea că e 
acolo, trimitea cam mulţi gologani 
acasă. Asta i-a trezit lui neuronii din 
somn şi a început să suspecteze ceva 
imoral şi ilegal. Numai gândul că 
Lavi a lui face trotuarul la Roma îl 
scotea din alveola tihnei. A somat-o 
să vină acasă, aia nici nu voia să 
audă, moment la care el a băgat la 
înaintare copilul rezultat, fetiţa lor 
de 12 ani. A pus-o p-asta mică să-i 
scrie maică-sii pe e-mail o poezie 
chipurile compusă de ea (în realitate, 
inventată de Sandu), în care îşi 
jelea singurătatea, dorul de mami 
şi deznădejdea de copil abandonat. 
Fata a protestat, a zis că nu-i e chiar 
aşa de dor, că preferă dovezile 
pecuniare ale afecţiunii materne, 
deoarece aspiră la un smartphone 
şi la alte smart-chestii fără de care 
nu e destul de cool la şcoală. Dar 
Sandu şi-a exercitat drepturile 
părinteşti, plin de căldură şi spirit 
protector: ”Marş şi copiază poezia şi 
trimite-i-o lu’ mă-ta, că altfel nu mai 
vezi un şfanţ de la mine, te duci în 
trening la şcoală!”. Nasol. Terifiată 
de această perspectivă, fata a scris 
mesajul: ”Draga mama, te iubesc, 
m-i se umple ochi de lacrimi dak ma 
gandesc la tine, pt k i-mi este foarte 
dor si uite ca tiam scris o poiezie”. 
Urmau niste versuri la care-ar fi 
plâns cu sughiţuri şi Chuck Norris. 
Erau metafore lugubre despre un 
suflet de copil închis într-un cavou al 
inimii, despre suferinţa ei şi dorinţa 
de a muri dacă mami nu se întoarce 
la ea, şi nu vrea orice moarte, vrea 

să moară singură, în frig, ca 
fetiţa cu chibriturile, căci numai 
aşa mama ei va înţelege cât de 
chinuit şi trist îi este copilul. Şi 
degerat, desigur. Message sent. 
A trântit capacul laptopului, apoi 
a plecat în oraş, să vadă ultimul 
Shrek, să se umfle de pizza şi să-şi 

cumpere jeanşii cu spărturi, promişi 
de tati dacă-i scrie maică-sii poezia 
groazei. Lavinia a luat la cunoştinţă 
şi, roasă de moliile remuşcărilor, 
şi-a luat paporniţele şi-a venit acasă. 
Fiică-sa a picat abia atunci într-o 
deprimare asortată cu poezia pe 
care i-o dictase taică-su, ea până 
la acel moment nefast se distrase 
excepţional. Ca să-l iubească pe el 
mai mult, Sandu o lăsase să-şi facă 
de cap (un cap cu păr cam verde, 
avea să constate Lavinia), iar acum 
se întorsese vipera care îi interzicea 
să mai rămână corigentă şi să se mai 
pupe franţuzeşte cu băieţii dintr-a 
opta. Nu trecea zi să nu-i reproşeze 
fetei că, vorba unui banc, ea şi-a 
rupt de la gură ca să se întoarcă 
în ţară cu bine, deci aşteaptă 
recunoştinţă din partea plodului. Au 
trecut câţiva ani, iar Sandu plesneşte 
de fericire. Nici nu-i vine să creadă 
că, atunci când Lavinia îi spusese că 
e gravidă, el făcuse cuvenita criză 
de nervi. Acum, realiza cât e de 
preţios un moştenitor. E o unealtă 
fină, un târnăcop de argint pe care-l 
poţi folosi ca să faci praf tot ce nu-ţi 
convine într-o căsnicie.

 Iubire, un şantaj de porţelan
Un şablon al familiilor luxate este 
faptul că primul părinte care înhaţă 
copilul îl ameninţă pe celălalt că 
n-o să-l mai vadă niciodată, dacă 
nu-şi va băga minţile înapoi, de 
unde şi le-a scos. Dar cred că s-a 
cam demodat metoda. Asta mergea 
în secolul trecut, când ambilor 
părinţi le păsa de mlădiţele lor. Azi, 
de multe ori, avertizarea că nu-l 
mai laşi să vadă copilul e o veste 
minunată pentru părintele rătăcitor. 
Adina făcuse un băiat în primul an 
de facultate, dar fericitul tată n-a 

dorit să se însoare cu victima, deşi 
susţinea că-l iubeşte la nebunie pe 
bebe, şi-ar tăia un deget de dragul 
lui. Adina i-a poruncit să-şi lase 
falangele la locul lor şi să facă bine 
s-o ducă măcar la starea civilă, 
dacă nu vrea şi la popă, ca să aibă 
şi copilaşul un tată. El susţinea 
că, tehnic vorbind, orice copil are 
un tată, dar ea nu se mulţumea cu 
biosarcasmul lui. Atunci, a trecut la 
planul de avarie: i-a interzis lui să-
şi mai vadă băiatul. De câte ori se 
uita pe vizor şi-i vedea mutra bleagă 
cerşind o întrevedere cu pruncul, 
Adina îl înjura prin uşă, apoi încuia 
şi cu broasca, şi cu yala. La scurt 
timp, valoarea copilului creştea ca 
lira sterlină, era cea mai tare monedă 
de schimb. Negocierile erau un regal 
de contabilitate vie. Dacă facem 
acte de căsătorie, dar vrei să stăm 
separat, te las să-l vezi o dată pe 
săptămână. Dacă vrei să-l vezi mai 
des, stai cu mine-n casă. Dacă vrei 
să stai cu mine-n casă, mă duci şi la 
biserică şi facem nuntă mare. Alege. 
Grea decizie! El şi-a turtit creierii, 
n-a dormit, n-a mâncat, s-a zbătut 
în gânduri ca sub atacul ţânţarilor, 
apoi, după zile şi nopţi încercănate, 
s-a hotărât: se va însura. Cu iubita 
lui din Suedia, desigur. Adina a 
înţepenit. Bărbatul i-a explicat că 
se mută la Stockholm, unde se 
va căsători cu Vilma lui, care i-a 
promis o târnă de copii blonzi ca 
spicul fericirii. Dintr-o dată, valuta 
forte a Adinei era în cădere liberă. 
Cu frazele rostite în marşarier, lăsa 
de la ea, ceda pas cu pas, se opintea 
să renegocieze, dar era prea târziu: 
Vilma pusese deja pe Facebook o 
poză cu un test de sarcină pozitiv, 
înştiinţîndu-l astfel online pe iubitul 
ei român că iese un răsad în cuplu. 
Mi-a ajuns la urechi că, de-atunci, 
băiatul Adinei continuă totuşi să fie 
unealtă ascuţită. În sensul că femeia 
îi spune noului ei iubit: ”Dacă vrei 
să-l trimit p-ăsta mic definitiv la 
taică-su, în Suedia, mă iei tu de 
nevastă!”. 

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

Şcoala Publică de Limba Română

din Kitchener
Îşi va redeschide porţile pe data de 13 Septembrie. În data de 6 
Septembrie şcoala este deschisă pentru înscrieri. Vă rugăm să ne 
contactaţi la email admscro@yahoo.com sau la telefon 519-749-
2297 ca să vă putem trimite fişa de înscriere/instrucţiuni.
Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, la adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer 
Hallman Road, Kitchener. 

- a doua parte -



AGENDA ROMÂNEASCĂ 21 August * Nr.165pag.4

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

Sub semnificaţia cuvântului probabil, se 
presupune că primii creştini au pătruns 
în Dacia în timpul războaielor daco-
romane. S-a pus în circulaţie şi ideea că 
după retragerea aureliană, creştinismul 
a dispărut din Dacia, deoarece viaţa 
urbană a decăzut. De fapt nu s-au cercetat 
amănunţit condiţiile în care a avut loc 
retragerea. Din punct de vedere strategic, 
romanii nu abandonau un teritoriu fără 
a avea siguranţa că acolo nu rămânea o 
stare conflictuală. Nu se spune clar nici 
în ce termeni romanii au păstrat „capete 
de pod” pe malul stâng al Dunării. Nu 
trebuie să fii istoric pentru a te întreba de 
ce s-a creat în sudul Dunării, în Moesia 
Superior, provincia Dacia.
Falsificarea evenimentelor nu este o 
noutate pentru nimeni sau este pentru cine 
o acceptă. In contextul evenimentului 
n-are loc un singur fapt. Predominant 
este ceva ce-l defineşte. Falsificarea se 
face prin interpretare de la observaţia 
oarecare la ridiculizare pentru a înlătura 
semnificaţia originală, de care n-are 
nevoie un biet oarecare fără atâta cultură. 
O viziune coerentă ar simplifica lucrurile 
spre adevăr. Oricine cunoaşte Biblia nu 
ar susţine ideea dispariţiei creştinismului 
la retragerea „aureliană” din Dacia. În 
Evanghelia după Marcu, cap. 16, versetul 
15 se poate citi: „Duceţi-vă în toată 
lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice 
făptură.”Apoi „...veţi primi o putere, 
când se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, 
în toată Iudeea, ln Samaria, şi până la 
marginile pământului.” Ceea  ce ne face 

să credem că misionarismul individual, 
fără determinare politică, s-a manifestat 
în Dacia încă de pe vremea apostolilor. 
„Fermentul creştin”(N. Gudea) a găsit 
condiţii prielnice. Elementele creştine 
de pe monumentele publice se constată 
„cu mult înainte de a apare măcar 
prin martirologii în alte provincii ale 
Illiricului...”(V. Pârvan).
Termenii creştini fundamentali nu se 
puteau forma doar în sudul Dunării de 
unde au pătruns apoi în nordul fluviului. 
Astfel gândind se exclude de la fenomen 
marea masă a autohtonilor din jurul 
Carpaţilor.
Termenul păgân din lat. poganus, 
însemnând om de la ţară, sătean, după 
cum se spune azi, vine din perioada 
dominaţiei romane, când s-a dezvoltat 
viaţa urbană după modelul adus de armată 
şi administraţie. Limba noastră nu a 
păstrat, pentru a denumi o aşezare rurală, 
nici cuvântul vicus, atestat în înscripţii 
latine, nici pagus, ci a folosit până azi 
lexemul sat, despre care se presupune că 
ar continua forma fossatum. Cuvântul 
ţară, cu sensul ţinut, teritoriu, a dat prin 
derivare ţăran, locuitor de la ţară, de la sat.
Din puterea „transcendentului care 
coboară”, poetul Lucian Blaga credea 
„că veşnicia s-a născut la sat”, ceea 
ce mă determină să înţeleg că viaţa 
satului a păstrat creştinismul la români 
şi l-a transformat în existenţă culturală 
populară.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ROMÂNITATE ŞI CREŞTINISM

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

Oferta servicii si consultanta in:
INCOME TAX ( personal, sole proprietor si 
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620
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NOU BUSINESS

Una dintre cele 
mai răspândite 
profesii de 
contact primar 
din Ontario şi a 
treia din lume, 
chiropractica 
este o
disciplină 
non - invazivă
de îngrijire 

a sănătăţii, care se concentrează 
asupra sistemului muscularo-osos. 
Chiropracticienii practică o abordare 
manuală şi furnizează diagnostic, tratament 
şi îngrijire preventivă pentru tulburări ale 
coloanei vertebrale, pelvisului, sistemului 
nervos şi ale articulaţiilor, toate fiind 
bazate pe nevoile specifice ale fiecărui 
pacient. După stabilirea unui istoric 
complet şi diagnosticarea unui pacient, 
un chiropractician poate dezvolta şi 
realiza un plan cuprinzător de tratament 
/ de management, recomandă exerciţii 
terapeutice şi alte tratamente non-invazive, 
şi poate să ofere consiliere nutriţională, de 
dietă şi asupra stilului de viaţă. 

Pentru mai multe afecţiuni, cum ar fi 
durerile lombare de spate, chiropractica este 
de cele mai multe ori principala metodă de 
tratament, fiind cea mai sigură şi rentabilă, 
fapt consemnat în jurnale de specialitate. În 
cazul în care există alte condiţii, tratamentul 
chiropractic poate completa, sau sprijini, 
un tratament medical, prin rezolvarea 
aspectelor muscularo-osoase asociate cu 
condiţia respectivă. Chiropractica poate fi 
de asemenea folosită pentru ameliorarea 
simptomelor la pacienţii cu afecţiuni 
cronice, si poate îmbunătăţi starea generală 
a pacientului. 
Există multe motive pentru a căuta îngrijire 

chiropractică: 
• dureri de spate şi de gât 
• durere de cap sau migrenă
• accidente de maşină şi “whiplash”
• afecţiuni cauzate de munca repetitivă 
(RSI)
• accidente de muncă şi sportive 
• alevierea simptomelor artritei 
• câmp limitat de mişcare la spate, umăr, 
gât sau membre 
• starea generală de sănătate şi relaxare a 
organismului 

Chiropractica este o profesie de sănătate 
strict reglementată, recunoscută de lege, 
în toate provinciile canadiene şi statele 
americane, Europa de vest şi Australia. 
Aproape 2 milioane de pacienţi din Ontario 
de toate vârstele se bazează pe îngrijirea 
chiropractică în fiecare an, pentru a 
beneficia de o viaţă sănătoasă şi activă. 

Despre Dr. Alexandru Feier, DC:
Născut la Braşov, s-a mutat în Canada 
în 1996. A urmat cursurile facultăţii de 
psihologie la universitatea Wilfrid Laurier, 
terminând cu un BSc. Au urmat 5 ani în 
Anglia, unde şi-a continuat studiile la Anglo-
European College of Chiropractic în cadrul 
universităţii Bournemouth, cu opţiunea de 
Master. Teza de masterat, cu cercetarea 
aferentă, a investigat afecţiunile stresului 
psihic asupra sistemului muscularo-osos. 
Când nu lucrează, îl puteţi găsi pe un 
teren de tenis, prin pădure cu bicicletă, la 
pescuit, sau pe munte, cu snowboard-ul. 
Mişcarea - în special mişcarea în aer liber 
- este pasiunea lui, pasiune care încearcă să 
o transmită mai ales copiilor.

Cabinetul este situat la 278 Lawrence 
Avenue, Kitchener, ON, N2M 1Y4
Tel: (519) 571-0544

Despre Tratamentul Chiropractic
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TORONTO

Cu ocazia Zilei Independentei Republicii 
Moldova, miercuri, 27 August, 2014, la 
ora 11:30, va avea loc ceremonia ridicarii 
drapelului Republicii Moldova in fata 
Parlamentului Provincial situat la Queen’s 
Park, Toronto. Vor participa membri 
ai Parlamentului Federal si Provincial, 
alaturi de membri ai Corpului Diplomatic 
din Toronto. Sunteti invitati sa ne onorati 
cu prezenta la acest foarte important 
eveniment istoric pentru toti Moldovenii. 
Va rugam sa veniti la Queen’s Park in 
numar cat mai mare. 

In perioada 6 – 7 octombrie Guvernul 
Republicii Moldova organizează la 

Chişinău prima ediţie a Forumului 
Economic al Diasporei (in perioada 
imediat premergatoare, 4 – 5 octombrie, va 
avea loc la Chisinau Festivalul Vinului). 
Forumul este destinat moldovenilor din 
diasporă care au propriile afaceri, sau care 
activează în calitate de manageri de nivel 
mediu sau înalt în cadrul unor companii 
internaţionale, sau care profesează 
individual în domeniile tehnologiilor 
informaţionale şi al comunicaţiilor.  

Cei interesati sa participle pot afla mai 
multe detalii despre cele doua evenimente 
de mai sus adresandu-se la
            office@moldovaconsulate.ca

Anunţ din partea 
            Consulatului Onorific
                          al Republicii  

                         Moldova
                             în Ontario

KITCHENER
Grupul de Pensionari Români din Kitchener,

în excursie la Niagara
În data de 16 august 2014, Pensionarii Români din Kitchener, care se întâlnesc în fiecare 
miercuri la o cafea, s-au deplasat într-o excursie organizată de o zi la Niagara. Cu toate 
că vremea nefavorabilă i-au împiedicat să viziteze mai multe obiective propuse, totuşi 
au avut parte de momente în care ploaia s-a oprit pentru câteva minute bune, timp în 
care au vizitat cascada şi alte atracţii turistice din oraş.
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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!

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

Enoriaşii bisericii “Sf. 
Apostoli Petru şi Pavel” 
din Kitchener urează un 
călduros La Mulţi Ani 
doamnei Maria Blaga, 
cu ocazia împlinirii 
binecuvântatei vârste de 94 
de ani.

ANIVERSARe

Maria Blaga

 “Cine nu are bătrân să-şi 
cumpere”....

 Aşa sună o înţeleaptă 
vorbă bătrânească, la 
români. Iată de ce noi, 
ne considerăm bogaţi, 
având-o în mijlocul nostru 
pe doamna Maria Blaga. 
Dumnezeu a fost darnic 
şi ne-a trimis în mijlocul 
nostru un exemplu, un 
om cu o înnaltă conduită 
morală şi socială. Cu 
multă experienţă de 
viaţă, calmă, blândă, cu 
vorba dulce, zâmbitoare, 
(probabil, asta este şi 
secretul longevităţii), ne 
îmbrăţişează cu drag pe 

toţi. - Avem întotdeauna 
ceva de învăţat de la 
domnia sa. De aceea cu 
toţii o iubim, şi îi dorim un 
plin de dragoste şi căldură 
sufletească La mulţi ani, 
acum când împlineşte 
această frumoasă vârstă.-
şi dacă ar fi să o descriem 
în versuri am putea spune 
că este pentru noi:

O sfântă din icoane, cu 
faţa zâmbitoare,
Cu ochii de viorele, cu 
părul ca de nea,
De-o bunătate rară, cu 
inima deschisă,
Curată ca şi crinul, aşa-i 
doamna Maria

OAKVILLE

“Şcoala Noastră” din Oakville, în cadrul 
programului International Languages al 
Halton Disctrict School Board, îşi va începe 
din nou cursurile de limba română în luna 
septembrie 2014.
 Anul şcolar 2013 – 2014 a avut multe 
momente importante, spre bucuria copiilor 
şi a părinţilor, în special:
 - S-a trecut de la o singură clasă la 3 clase, 
pe diferite grupuri (grupe) de vârstă, ceea 
ce a arătat interesul copiilor şi al părinţilor 
pentru limba română
 - Pe parcursul anului au fost organizate 3 
serbări (de Crăciun 2013, de Ziua Mamei şi 
de sfârşit de an şcolar), primite cu bucurie 
de copii şi satisfacţie de părinţi.
 - La aceste serbări am putut fi cu toţii 
martorii progreselor făcute de copii (de la 4 
la 12 ani). Încrederea în a vorbi româneşte, 
dezvoltarea vocabularului, participarea la 
clasă, colaborarea între copii, încrederea 
în a recita/manifesta în faţa unui public, 
folosirea mai des a limbii române, citirea 
de cărţi în limba română, sunt doar câteva 
din marile realizări ale copiilor pe care le-

am putut vedea ca instructori, părinţi sau 
voluntari.
- Am reuşit să obţinem din partea conducerii 
programului de International Language 
confirmarea de noi oportunităţi pentru 
copiii români (ca “summer program” şi o 
oră suplimentară – care nu e obligatorie – 
pentru alte activităţi în limba română)
- Foarte mulţi copii s-au înscris pe parcursul 
anului şcolar
- Prezenţa la clase a fost extraordinară
 
Pentru anul şcolar 2014 – 2015 ne pregătim 
sa începem cu 4 clase.
 
Dar pentru aceasta avem nevoie de toate 
fişele de înscriere a copiilor, înainte de 
începerea anului şcolar. 
Pentru cei interesaţi, ne puteţi contacta (la 
adresa de email octavian@key27.com) şi 
vă vom trimite formularul de înscriere (pe 
care vă rugăm să-l trimiteţi la octavian@
key27.com şi la int-lang@hdsb.ca).
 Vă mulţumim şi vă aşteptăm. 

Octavian Nastase

“Şcoala Noastră” din Oakville

HAMILTON

2148 Book Rd. West, Ancaster
(Sf. Liturghie la biserică începând cu 10:30) urmând de la ora 1:30 p.m. - PICNIC.
Vom pregati Mititei, Bere rece, Tombolă! Concurs de table (backgammon) cu premii! 
(Rugăm participanţii să îşi aducă cutia de table). Intrarea şi parcarea sunt gratuite! Toata 
lumea este binevenita! 

www.biserica.ca

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “ÎNVIEREA DOMNULUI”
HAMILTON, ONTARIO vă invită din nou la

PICNIC
duminică 24 august
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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



   AGENDA ROMÂNEASCĂ 21 August * Nr.165pag.8

LONDON
Dumunică, 17 august, comunitatea 
Bisericii “Sfânta Cruce” din London s-a 
bucurat de o zi deosebită. La proprietatea 
bisericii de la 2798 Dingman Dr., 
London, s-a oficiat Sfânta Liturghie şi 
s-a comemorat 300 de ani de la moartea 
martirică a Sfinţilor Martiri Brâncoveni: 
Constantin Voievod cu fiii săi, Constantin, 
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. 
Slujba a fost oficiată de Preotul Didel 
Furtună şi Preot Diacon Dan Simion 
Chirtu. Sfinţii Martiri Brâncoveni au 
fost şi vor rămâne în memoria şi viaţa 
poporului român o reflectare a credinţei 
şi dragostei românilor pentru Dumnezeu 
şi aproapele lor. Jertfa lor a rămas în 
conştiinţa creştinătăţii şi a naţiunii 
noastre ca un simbol al dăruirii totale faţă 
de Dumnezeu şi neamul românesc. 
După Sfânta Slujbă şi comemorare, a 
urmat picnic-ul cu un program artistic, 
muzică, dansuri şi jocuri distractive 
pentru copii şi adulţi. În programul artistic 
a fost prezentat un recital de muzică şi 
poezie susţinut de copiii comunităţii 
Bisericii noastre, dupa care Ansamblul 
Folcloric “Datini” ne-a prezentat o 
varietate de dansuri populare româneşti. 
Artiştii cei mici ne-au încântat cu talentul 
şi drăgălăşenia lor, iar, cei mari ne-au 
delectat cu talentul şi coreografia lor. 
Ca la orice picnic, aromele de mici şi 
fumul ce se ridica din cele 3 grătare ne-au 
atras pe toţi  la masa buffet ce ne-a fost 
oferită cu această ocazie. 
Mulţumiri voluntarilor care au contribuit 
la organizarea, pregătirea şi desfăşurarea  
acestui picnic, deasemenii mulţumim 
tuturor celor care au participat.

Consiliul Parohial

O zi deosebită la picnic-ul Bisericii “Sfânta Cruce” din London
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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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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

Pa
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a 
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Opulenţă şi decadenţă
în Newport, Rhode Island, USA

O zi, câteva zile sau un week-end în 
Newport, Rhode Island, cel mai mic 
stat american este o destinaţie magică. 
Newport, acest mic oraş balnear, legendar 
centru maritim, politic şi monden este situat 
la o oră şi jumătate de Boston şi Cape Cod.

Am consacrat o zi în vizitarea “palatelor” 
elitei americane din secolul 19. Am traversat 
un pod uriaş de arhitectură modernă, pe care 
îl plăteşti dus şi întors câte $4.  Am ajuns 
în Newport la ora 10:30, ne-am îndreptat 
spre Visitor Center, unde am primit o 
hartă a oraşului şi informaţii pertinente 
despre obiectivele noastre turistice. Ni 
s-a oferit 30 de minute parcare gratuită şi 
un tricou gratuit în valoare de $10, atunci 
când cumperi bilete la muzee peste $50. 
O primire generoasă din partea gazdelor, 
unde mai gasesti aşa ceva! Am optat pentru 
versiunea de pachet de bilete 5 obiective 
pentru 31.50 de dolari de persoană, ceea ce 
este un preţ foarte bun pentru USA. Biletele 
se pot cumpăra şi on line şi nu au dată de 
expirare. De acolo ne-am îndreptat spre 
primul obiectiv turistic The Elms, unde am 
şi parcat gratuit maşina şi am fost sfătuiţi 
să mergem pe jos. Într-adevăr distanţele 
dintre obiective sunt de 15 - 20 de minute 
şi dacă ai pantofi confortabili este o joacă. 
De fapt eram singurii care mergeau pe jos 
pe Bellevue Avenue, unde exista această 
concentraţie enormă de clădiri, fiecare cu 
stilul şi farmecul său. În total sunt 11 case de 
vacanţă care au aparţinut multimilionarilor 
americani şi care au fost transformate 
în muzee, find proprietatea Preservation 
Society of Newport County.
În secolul 19 cele mai opulente şi importante 
familii ca Vanderbilt, Astor, Duke, Widener, 
JFK and Jacqueline Kennedy veneau la 
Newport, în reşedinţele lor aristocrate, 
pentru a scăpa de canicula insuportabilă 
din marile oraşe ca New York, Boston sau 

Philadelphia. Aceste “cottages”, cum le 
numeau ei au fost construite înainte ca legea 
impozitului pe avere să intre în funcţiune. 
În perioada de efervescenţă americana era 
bine să fi văzut alături de protipendada 
înaltei societăţi, fie la mese generoase, golf, 
jocuri, echitaţie şi inevitabilele jocuri de 
culise. Multimilionarii americani dispuneau 
de numeroase reşedinţe şi se deplasau cu 
servitorii lor fideli şi argintăria. Caroline 
Schermerhorn Astor a fost “regina” vieţii 
mondene din New York şi Newport, marea 
damă a aristocraţiei americane care a lăsat 
“lista celor 400 de familii la modă”. Cele 
mai mondene femei au fost Alva Vanderbuilt 
Belmont, Mary Ann Fish şi Tessie Oelrichs, 
care şi-au luat în mod serios acest rol de 
“vedetă”. 
Cei 21 de kilometri pătraţi din Newport 
au conservat exemple de arhitectură din 
secolele 17 şi 18. Vă veţi aminti de aceste 
palate magice până la sfârşitul vieţii şi veţi 
putea medita asupra luxului de care s-au 
bucurat anumite persoane, într-o perioadă 
extravagantă a istoriei Americii, numita 
“Gilded Age” (Epoca de Aur). Acest nume a 
fost dat ironic de către Mark Twain prin care 
satiriza o perioadă cu serioase probleme 
sociale, ascunse sub o poleială aurită, între 
1870 şi 1900 când Statele Unite au întrecut 
prin industrializarea masivă, Anglia, prin 
dezvoltarea industriei grele, căilor ferate şi 
industriei miniere.
Recepţii somptuase, baluri, banchete, 
serbări costumate, partide de vânătoare 
ale acestei clase americane decadente au 
atras aristocraţia europeană, în special cea 
britanică, care căuta alianţe pentru copiii 
lor. Tot aici a avut loc căsătoria dintre 
John Fitzgerald Kennedy şi Jacqueline 
Bouvier pe 12 sept 1953, în mica biserică 
St. Mary. Preşedinţii americani Kennedy 
şi Eisenhower aveau în Newport casele de 
vacanţă pe timpul mandatului lor la Casa 

Albă.
De la ora 11:30 până la ora 18:00 când  se 
închid muzeele am vizitat 5 dintre aceste 
clădiri impunătoare, pe care vi le recomand.

The Elms (vezi foto),
construită între 1898-1901
Această vilă grandioasă şi sofisticată 
se află pe scara luxului la cel mai înalt 
nivel, proprietarii ei fiind familia 
Berwind, magnaţi americani ai 
cărbunelui, care au construit această 
locuinţă de vară în stilul castelului 
Asnières-sur-Seine, Franţa, secolul 
18. În interior se pot vizita colecţiile  
de ceramică, picturi franceze şi 
veneţiene precum şi jaduri orientale 
- toate aparţinând familiei. Grădinile 
în stil francez, cu sculpturi de bronz 
şi marmură, fântâni şi arbori uriaşi 
denotă un rafinament special. În 
fiecare cameră se poate descoperi 
ceva incredibil şi fascinant.
Edward Berwind a fost interesat în 
tehnologia timpului astfel încât The 
Elms a fost prima casă din America 
care era dotată cu electricitate.  
Berwind provenea dintr-o familie 

de imigranţi nemţi şi a devenit unul 
dintre primii 58 cei mai bogaţi şi 
influenţi oameni ai Americii, fiind 
prieten cu Theodore Roosvelt şi 
regele William al 2-lea al Germaniei. 
Şi-a făcut averea din  exploatarea 
cărbunelui din Pennsylvania.
Familia Berwind avea 40 de servitori 
care se ocupau de întreţinerea casei. 
La moartea soţiei magnatului, sora 
sa mai mică, Julia a  venit şi a locuit 
în casă. Ea a murit în 1906, casa a 
fost dată unui nepot care nu a vrut-o 
şi care a vândut toate obiectele 
la licitaţie. Vila a fost salvată de 
la demolare fiind cumpărată de 
Preservation Society în 1962 şi 
transformată în muzeu.
Pentru a vizita acest muzeu aveţi 
nevoie de cel puţin 35 de minute. 
Vizita este auto ghidată cu o 
înregistrare audio în limba engleză 
sau franceză. Din păcate nu există 
nici un loc unde să te aşezi sau să 
te odihneşti şi nu ai voie să faci 
fotografii interioare.

continuare în pag.14



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea probleme cu ficatul, 
intestinele sau pancreasul. Dragoste: 
Disputele apar des, de la tot felul de 
neînţelegeri mărunte până la diferenţe de 
principii. Financiar: Planul financiar este 
fragil - ba ai, ba nu mai ai. Eşti pus în faţa 
unor decizii importante cu privire la sumele 
de care dispui.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea o stare de nervozitate 
crescută. Dragoste: Aminteşte-i celui drag 
ce loc ocupă în viaţa ta şi îţi va răspunde 
la fel. Admiraţia contează enorm în buna 
desfăşurare a vieţii sentimentale. Financiar: 
Ai putea plătii nişte datorii care îţi stăteau 
pe cap ca o povară.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea unele probleme care să 
afecteze corzile vocale sau urechile, dar nu 
va fi nimic grav. Dragoste: Eşti captivat de 
partener, care ţi se oferă pe tavă, şi-l priveşti 
ca şi cum ar fi totul în viaţa ta. Financiar: 
Remuneraţia poate fi mai mică faţă de alte 
luni, dar nu este exclus să ţi se ofere de 
undeva o altă şansă de câştig.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti într-o formă excelentă. Simţi 
cum se diminuează stresul, cum te destinzi 
şi îţi recapeţi echilibrul. Dragoste: Nu 
comunici eficient cu partenerul de viaţă, 
eşti mult mai tăcut, de parcă ai ascunde 
ceva pe suflet. Financiar: Banii vin, dar 
aşa cum vin, aşa se şi duc, căci lista ta de 
dorinţe e lungă şi costisitoare.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eventualul disconfort pe care îl 
ai are la bază mai degrabă o indispoziţie 
psihică decât una fizică. Dragoste: Te 
eliberezi de nişte gânduri care nu faceau 
bine relaţiei voastre şi parcă începi şi tu 
să vezi partea bună a lucrurilor. Financiar: 
Banii sunt pe un nivel destul de bun, dar 
deocamdată e bine să-i ţii la ciorap.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Pericol de accident. Fi prudent! 
Dragoste: Nu sentimentele contează acum 
cel mai mult pentru tine şi partener, ci 
respectul dintre voi. Financiar: Nu eşti 
printre cei favorizaţi în privinţa banilor, 
deci încearcă să fii prudent şi echilibrat în 
cheltuieli.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti prea mulţumit de tine, te 
simţi mai greoi, lipsit de vlagă iar o răceală 
te poate vizita. Dragoste: Apreciezi mai mult 
faptele, angajamentele, responsabilităţile 
asumate reciproc, decât vorbele dulci şi 
declaraţiile siropoase. Financiar: Fii cu 
ochii pe portofel!

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit de simptomele 
ciudate care îţi dau târcoale, sunt alarme 
false. Dragoste: Ai mari dubii cu privire la 
relaţia în care eşti, dar nu cumva exagerezi 
cu pretenţiile? Financiar: Banii sunt motivul 
celor mai acerbe discuţii, pentru că te lupţi 
pentru drepturile tale cu fermitate.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite, dar 
trebuie să fii prudent deoarece ai putea 
avea unele necazuri cu gâtul sau urechile. 
Dragoste: O duci bine în plan sentimental, 
cu şansa de a te îndrăgosti din nou. 
Financiar: Nu există vreun stres major, 
tratezi problemele băneşti cu detaşare.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Mănânci prea multe dulciuri, 
leneveşti prea mult, ai o atitudine care, deşi 
îţi face plăcere acum, nu are efecte benefice 
asupra ta. Dragoste: Se resimte un oarecare 
dezechilibru în cuplu. Financiar: Primeşti o 
sumă de bani însă îţi va pleca repede din 
cont.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Probleme digestive. Fii atent la 
alimentele pe care le consumi! Dragoste: 
Partenerul este principalul motiv de stres în 
viaţa sentimentală, pentru că nu mai este pe 
aceeaşi lungime de undă cu tine. Financiar: 
Te tentează să faci, absolut dezinteresat, un 
gest umanitar, filantropic, oferind din prea 
plinul tău celor aflaţi în dificultate.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Starea sănătăţii tale se prezintă 
destul de bine. Dragoste: De mult nu te-ai 
mai simţit atât de bine în pielea ta, şi totul 
numai datorită încurajărilor primite de la 
partener. Financiar: Dacă eşti în căutarea 
unui job, acum poate ajunge la urechea ta o 
ofertă de muncă ce merită luată imediat în 
consideraţie.
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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

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

KITCHENER

Ştiam de ceva 
vreme despre 
m i n u n a t a 
iniţiativă a 
D-lui Radu 
Secăşan de 
a înlesni şi 
sponsoriza cu 
timpul şi inima 
Domniei Sale 

întâlnirile a tot mai numeroşi seniori, de 
aici din Kitchener, din Banatul Canadian, 
cum îi mai spun unii. Pentru că de curând 
m-am mutat în Fergus şi cea mai apropiată 
adunare aproape de inima mea este 
Întâlnirea Seniorilor din Kitchener, m-am 
gândit să mă alătur Domnului Radu şi 
să contribui pro bono la succesul acestor 
întâlniri şi mai mult, acestea să fie de bun 
folos participanţilor.
Spune o vorbă de pe la noi, “cine nu are 
bătrâni, să şi-i cumpere”. Bătrânii mei s-au 
dus prea devreme şi de aceea cred că cel 
mai frumos dar pe care l-il pot face este să 
fiu trup şi suflet alături de alţii precum au 
fost ei, să îi ajut să aibă o bătrâneţe cât mai 
lungă şi cât mai frumoasă, în bună sănătate.

Am început aşadar să particip la întâlnirile 
de miercuri de la ora 12, în Market Place din 
Kitchener, unde pe lângă a servi renumitele 
“gogoşi cu de toate” (pregătite tot de un 
business românesc din aceeaşi locaţie), să 
împărtăşesc “părinţilor noştri” (care de fapt 
sunt şi ai dumneavoastră) din mult-puţinul 
pe care îl ştiu, cu sfaturi pentru a-i ajuta 
din punctul de vedere al unui terapeut de 
medicină complementară, să aibă astfel 
o bătrâneţe mai liniştită şi mai departe de 
suferinţă.
De-a lungul acestei veri, am trecut în 
revistă împreună aproape miercure de 
miercure câteva reguli de longevitate 
proprii medicinei orientale. Am vorbit 
despre cum poate medicina tradiţională 
chineză, fitoterapia orientală şi autohtonă, 
homeopatia şi acupunctura să adauge câţiva 
ani de calitate la o viaţă plină de muncă, 
griji şi frământări. Am desluşit împreună ce 
să facem şi ce să nu facem ca să îndepărtăm/
prevenim, cât putem, necazurile date de 
varice, de depresie, de problemele de 
prostată, de spondiloză cervicală, artrită sau 
probleme de inimă. Am discutat cum putem 
recupera timpul pierdut şi învăţa cum să 

facem o meditaţie, să ne asigurăm la anii 
senectuţii necesarul de calciu în varianta 
naturistă, cum ne putem îmbunătăţi regimul 
alimentar şi de mişcare pentru a evita 
durerile de articulaţii, crampele musculare 
şi durerile în general, etc, etc, etc..
Astăzi, 20 august, am început un ciclu de 
mini-lecţii de automasaj. La fiecare două 
săptămâni vom discuta cum putem ca 
prin propriile mijloace să masăm eficient 
diferitele părţi ale corpului încât să rămânem 
cât mai plini de energie, flexibilitate şi fără 
dureri. De asemenea, vom trece în revistă 
diferite remedii din plante şi mai ales modul 
în care acestea interacţionează cu anumite 
medicamente, în aşa fel încât administrarea 
ceaiurilor, decocturilor şi extractelor din 
plante să fie cât mai eficientă şi ferită de 
pericole sau efecte adverse.
Invităm cu mare plăcere seniorii din 
Kitchener şi din împrejurimi să ni se 
alăture miercurea la ora 12, la Market Place 
pentru a discuta împreună cum să ne trăim 
bătrâneţea cât mai sănătos. Dacă părinţii 
dumneavoastră încă nu au aflat de Întâlnirea 
Seniorilor, spuneţi-le şi îndemnaţii să vină, 
eventiual daţi-le un “ride”. Întâlnirile sunt 

pentru ei, iar noi trebuie să ne amintim de o 
altă vorbă înţeleaptă: “boieria e pe rând!”.

Multă sănătate,
Dan Micu R.Acu, R, TCMP 

tel 519 993 6246
www.soothe.ca

PS Referitor la întrebările de astăzi am 
rămas dator cu câteva răspunsuri:
- Consumul ceaiului/extractului de 
măceşe poate interacţiona cu anumite 
antibiotice (demeclocycline, doxycycline, 
eltrombopag, fleroxacin, gemifloxacin, 
tetraciclina, etc) şi ca efect secundar poate 
favoriza apariţia litiazei renale (pietre la 
rinichi).

- Consumul ceaiului de păducel este 
contraindicat asocierii cu Vandetanib ( trade 
name Caprelsa), un medicament pentru 
tratamentul cancerului şi poate creşte 
efectul unor medicamente hipertensive.

Aşteptăm în continuare întrebări - cel mai 
simplu ar fi în scris la dansmicu@gmail.
com - pentru a le discuta la viitoarea 
întâlnire. 

Întâlnirea Seniorilor din Kitchener şi medicina complementară
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)

21 August * Nr.165 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.13

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.

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

*Bookkeeping   *Accounting-analyzing financial statements   *Personal, small business, 
and corporate taxes   *Help with business and marketing plans   *Preparing objection 
reports   *Help with appealing to CRA’s assessments and reassessments

Contact us at: 519.729.7252/zini@rbtwaterloo.com
If you want service in ROMANIAN language PLEASE contact Aurora at:

519.721.3728/aurora@rbtwaterloo.com

RBT offers bookkeeping, accounting and
taxation services in many Balkan languages
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Opulenţă şi decadenţă
în Newport, Rhode Island, USA

urmare din pag. 10
Chateau-sur-mer
construită între 1851-1852

Dacă vă place arhitectura victoriană, atunci 
veţi fi încântaţi de această construcţie, care 
a aparţinut lui William Shepard Wetmore, 
un negustor care s-a îmbogăţit făcând 
comerţ în China şi renumit filantropist din 
Noua Anglie. Acesta aducea din China ceai, 
mătase şi  mirodenii, vin, nasturi din perle, 
cafea şi aramă. Construcţia este în stilul 
vilei italiene. Casa a fost moştenită de fiul 
său, George, care în timpul unei luni de 
miere prelungite de 10 ani, a remodelat-o 
în stilul Second Empire French. George 
Peabody Wetmore a avut o distinsă carieră 
politica devenind guvernator al statului 
Rhode Island şi senator al USA. Aici a avut 
loc un elaborat picnic cu peste 2000 de 
invitaţi. Vizita este făcută sub îndrumarea 
unui ghid foarte informat şi competent dar 
trebuie să aşteptaţi să se formeze un grup şi 
durează o ora. Aici s-a filmat filmul Gaspee 
în anii 1970. Chateau- sur- mer este prima 
casa construită pe Bellevue Avenue.

The Breakers, construită între 1893-1895

O reşedinţă sublimă, elegantă, spectaculară, 
extravagantă, fosta proprietate a lui 
Cornelius Vanderbuilt, este compusa din 
70 de camere, situate pe 4 etaje şi 65.000 
de metri pătraţi, construită după modelul 
renaşterii italiene în stilul pallazzo sec.16. 
Pentru decorarea vilei s-a folosit marmură 
importată din Italia şi Africa, lemn rar şi 
mozaic din mai multe ţări ale lumii. Există 
o sală în care tapiţeriile sunt din platină! 
Opulenţa este un eufemism, trebuie să o 
vedeţi pentru a crede cele spuse.
Etajul 3 este închis publicului pentru că 
descendenţii familiei Vanderbuilt îşi petrec 
încă vacanţa aici. Palatul a fost construit 
cu scopul unic de a afişa puterea socială şi 
financiară a familiei Vanderbuilt, unul din 
preşedinţii Gării Centrale newyorkeze

şi regele imperiului feroviar şi maritim 
american.  Familia Vanderbuilt, de origine 
olandeză făcea parte din noua artistocraţie 
a comerţului şi a afacerilor. A vorbi despre 
ei în Statele Unite este ca şi cum ai vorbi 
de regele Louis al XIV în Franţa. Nici un 
american nu a acumulat o asemenea avere 
în timpul vieţii ca el. Legenda spune că 
la moartea lui avea mai mulţi bani decât 
guvernul american. Erau oameni ambiţioşi, 
inventivi, pragmatici şi duri în afaceri, 
o adevărată “teroare” să lucrezi cu ei. 
Generaţiile Vanderbuilt au demonstrat 
că aveau un talent real de a face bani dar 
erau şi mai pricepuţi în a cheltui acesti 
bani într-un mod aberant. La numai 48 de 
ani după decesul lui Cornelius Vanderbuilt 
unul dintre urmaşi a murit ruinat. Familia 
petrecea aici verile înconjuraţi de 40 de 
servitori. Chiar copiii servitorilor aveau 
o plajă privată. Casa a fost echipată cu 
electricitate, apă curentă şi gaz. Fiecare 
cadă, tăiată în marmură avea 4 robinete 
cu apă normală şi apă sărată din ocean. 
Doamna Vanderbuilt îşi schimba rochiile de 
cel puţin 7 ori pe zi: toaleta pentru echitaţie, 
tenis, înot, vizită, cumpărături, rochii de 
seara. Familia Vanderbuild a avut 7 copii iar 
cea mai tânără fată s-a căsătorit cu contele 
Laslo Szechenyi din Ungaria şi a moştenit 
casa după moartea mamei. Ea a deschis casa 
publicului în 1948, dar ulterior a vândut-o 
trustului Preservation Society în 1972. Casa 
reflectă gustul clasei americane îmbogăţite 

rapid care imită cu orice 
preţ modul de viaţă al 
aristocraţiei europeane.
Pentru a vizita acest 
monument plătiţi $19.50 
biletul sau două obiective 
la preţ de $24.50. Vizita 
durează cel puţin o oră, 
fiind cel mai popular 
obiectiv din Newport. 
Intră şi în pachetul de 5 
obiective turistice pentru 
$31.50.
Aici are loc, în acest 
decor de vise, în timpul 
verii un festival de 

muzică clasică.

Marble House  - construită între1888-1892

Fosta proprietate a fratelui lui Cornelius 
Vanderbuilt, William “Casa din marmură” 
este o copie în miniatura a Micului Trianon 
al Mariei Antoinette, regina Franţei fiind cu 
adevarat o “nebunie” a luxului. Vizitând-o 
te gândeşti la palatul Versailles. Casa a fost 
construită ca un dar pentru aniversarea a 39 
de ani a soţiei sale Alma. Somptuasa vilă cu 
50 de camere şi 36 de servitori nu a servit 
decât 3 veri pentru că cuplul a divorţat, 
o premieră pentru acele timpuri pentru 
elita newyorkeză. Stăpâna casei, dna Alva 
Vanderbuilt a plecat să locuiască la 3 paşi de 
aici într-un alt palat, Belcourt, proprietate a 
noului ei soţ. Sufrageria casei în marmură 
roz de Algeria îţi taie răsuflarea, iar baia este 
în marmură roşie. Proprietara 
casei era o intelectuală care 
a devenit o militantă pentru 
votul femeilor. Tot ea a adăugat 
vilei un pavilion chinezec pe 
malul oceanului pentru a servi 
ceaiul. Alva Vanderbilt a şocat 
societatea americană când a 
divorţat de William în 1895 
după o căsătorie de 20 de ani 
Ea a închis permanent vila în 
1919 când s-a relocat în Franţa 
pentru a fi mai aproape de fiica sa 
Consuelo. Alva provine dintr-o 
familie bogată din sudul USA, negustori de 
bumbac în Alabama care a savurat din plin 
toate privilegiile bogăţiei: veri petrecute la 
Newport, a urmat şcoala în Franţa şi vorbea 
numai franceză în casă.
Alva a divorţat de soţul ei pentru 
adulter. Prin divorţ a devenit o paria în 
societatea aristocratică. Alva a fost o 
mamă dominatoare, dinamică şi diabolic 
de ambiţioasa, o dictatoare, era tipul de 
milionară arogantă care cheltuia până la 
3 milioane de dolari pentru o petrecere 
somptuoasă. Prin căsătoria fiicei sale cu 
ducele englez, Alva şi-a recăpătat statutul 
social. Imediat după divorţ s-a căsătorit cu 
cel mai bun prieten al soţului. La moartea 
acestuia a găsit ceva pentru a-şi ocupa 
timpul, implicându-se în mişcarea femeilor 
pentru vot şi drepturi egale pentru femei. 
Visul ei s-a realizat în 1920 când femeile 
au impus preşedintelui USA de atunci, 
Woodrow Wilson să garanteze votul 
femeilor. Alva este recunoscută ca fiind o 
pionieră a feminismului în America, a scris 
articole în ziare, a vorbit la conferinţe, a fost 
preşedinta Partidului Naţional al Femeilor 
şi a ajutat la organizarea primei demonstraţii 
în faţa Casei Albe.
Consuelo Vanderbuilt, “prinţesa dolarilor” 
fiica lor a primit o educaţie aleasă cunoscând 
perfect franceza, italiana şi germana. Ea a  
fost împinsă să se căsătorească cu ducele 

de Marlborough, numit 
“Sunny”, arogant şi 
violent şi au petrecut 
luna de miere în 
Casa de Marmură din 
Newport. Ducele era şi 
el proprietarul palatului 
Blenheim, cea mai mare 
casă privată din Anglia, 
cu 320 de camere, 
datând din secolul 18. 
Zestrea fetei a fost de 
4 milioane de euro, o 
sumă astronomică pentru 
acele timpuri. Noul cuplu 

frecventa cercul de prieteni al Prinţului 
de Galles, viitorul George al 5 lea, regina 
Victoria, regina Aexandra, ţarul Nicolae 
al Rusiei iar unul din verii soţului a fost 
Winston Churchill şi a dus o viaţă mondena 
excepţională. Ea a avut una dintre celel mai 
extraordinare vieţi din istoria Americii. 
Cuplul a divorţat iar Consuelo s-a căsătorit 
cu un aviator francez.
În această vilă s-a turnat filmul Marele 
Gatsby în 1974, având ca protagonişti pe 
Robert Redford şi Mia Farrow, serialul de 
televiziune The Buccaneers şi filmul 27 
Dresses.

Rosecliff  -  1898 -1902

Domeniul Rosecliff a fost construit după 
modelul Marelui Trianon din Versailles 
pentru soţia lui Hermann Oelrichs. Casa a 
fost renumită pentru cea mai mare sală de 
dans din Newport. Aici au avut loc recepţii 
extravagante şi evenimente culturale, 
cum ar fi  spectacolul realizat de celebrul 
magician Harry Houdini iar sala de bal a 
servit în filme ca The Great Gatsby, True 
Lies, Amistad, The Betsy, High Society 
şi 27 Dresses. Tessie Oelrich a fost una 
dintre cele mai populare femei mondene 
din Newport. Tatăl ei a făcut o avere uriaşă 
din extragerea argintului în Nevada. Ea a 
părăsit San Francisco pentru a se instala la 
Newport unde activitatea ei cotidiană consta 
în a trimite invitaţii la baluri şi dineuri, 
să cumpere rochii şi bijuterii.  Rosecliff 
a fost scena unor fabuloase evenimente 
până în 1913. Al doilea proprietar a fost o 
vedeta a radioului, Gertrude Niese. Ultimii 
proprietari au fost familia Monroe din New 
Orleans care a şocat societatea din Newport 
prin balurile mascate de Mardi Gras. Casa 
are un aer romantic şi se poate închiria 
pentru nunţi somptuase. Scara interioară 
are forma unei inimi. În muzeu este expusă 
o colecţie de rochii de epocă.
Dacă aveţi timp, nu ezitaţi să parcurgeţi 
cele 3.5 mile de istorie şi frumuseţe 
Cliff Walk, cel mai spectacular drum pe 
marginea oceanului, cu vedere spre  aceste 
impunătoare clădiri, care îţi va lua cel puţin 
3 ore de mers pe jos.

Imensa bogăţie acumulată de aceşti oameni 
a dispărut iar palatele lor au rămas goale 
şi părăsite, o răzbunare firească a timpului 
necruţător. Din fericire ne aflăm într-o ţară 
civilizată care nu şi-a falsificat istoria şi 
care le-a transformat în muzee, salvându-le 
de la demolare şi uitare.
Excursia noastră a fost un adevărat maraton 
dar fără îndoială ne-am întoarce să vizităm 
şi celelalte obiective şi să refacem plimbarea 
pe faleză.

Paulina Popescu
Kitchener
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

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

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

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

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Întotdeauna copilul
are vârsta mării
şi a soarelui.

Marea, soarele şi copilul,
au limba lor,
numai de ei cunoscută,
cu care unul din altul
pe rând se culeg.

Îl mustrăm:
‘’Ţi-am spus 
să nu te joci cu străinii!
Să mergem de-aici
că se face târziu.’’
În urma noastră-au rămas
din mare - 
un murmur,

din soare -
apusul.

Umbra copilului
înaintea-ne, 
aleargă
ţipând ca pescăruşii:
ştiu, ştiu, ştiu!

L-am învăţat
făcutul de târziu
şi făcutul de frică din zare.
Acum
este ca unul dintre noi!
Umbra lui 
e croită din acelaşi giulgiu
şi pânză de catarg
a omului mare.

În spatele nostru,
cu valurile roşii ale mării
se joacă de-a răsăritul
apusul de soare.

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.

UMBRA COPILULUI

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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