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Ca un cadou pe care televiziunea OMNI ni-l face acum, la 12 
ani de emisie, programul nostru va apărea în curînd de trei ori 
pe săptămină: sîmbătă, emisiunea principală la aceeaşi oră, 12, 
reluările vor fi luni la ora 12 şi miercuri la ora 9 dimineaţa. 

Singura emisiune de televiziune în 
limba română cu acoperire prin satelit 
pe întreaga suprafaţă a Canadei, 
împlineşte 12 ani de la prima emisie.

LA MULŢI ANI!

NOI ROMÂNII
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Biserica Sf.Gheorghe
din Toronto
a 60-a aniversare

Sunteţi invitaţi cu toţii să participaţi la Slujba de 
Resfinţire şi la cea de a 60-a aniversare onorată 
de I.P.S. Sa Arhiepiscopul Nathaniel, P. S. Sa 
Episcopul IRINEU oaspeţi de onoare, şi un sobor 
de preoţi şi oficialităţi. pag.12

“...tu eşti făcut ptr box, dar va trebui să nu 
renunţi niciodată” i-a spus primul antrenor.

Rică Florescu alias ROCKY FLORIANO 
deţine propria sală de box în Mississauga unde 
se antrenează pentru cucerirea titlului mondial 
NABA, fiind calificat în primele locuri. În 
palmaresul lui deţine un record neegalat până în 
prezent: din 200 de meciuri a câştigat 180 şi din 
acestea 150 au fost prin knockout (K.O.).

ROCKY FLORIANO
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Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca
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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

TORONTO

Făcurăm 12 ani de emisie. Greu de crezut, 
şi mai greu de menţinut. Asta, deoarece, 
ca orice canal media etnico-comunitar 
toate-s bune şi frumoase la început, după 
care realitatea din teren izbeşte nemilos. 
Asta o ştiu şi colegii mei de la celelalte 
canale media. Să revenim. Emisiunea 
NOI ROMÂNII a emis prima dată în 
septembrie 2002. Mulţi telespectatori au 
fost curioşi şi bănuiesc că încă mai sînt 

despre cum funcţionăm? Cu ce fonduri 
şi de unde bani? Să încep cu de unde nu 
bani: nu de la guvernul României, nu 
de la guvernul Canadian sau de la cele 
provinciale. Pur şi simplu din reclamele 
pe care le vedeţi săptămînal, unele reclame 
care vă agasează, bănuiesc, dar care îşi fac 
treaba. Şi musai trebuie să le multumesc 
acelor întreprinzători comunitari care 
au avut curajul să îşi planteze reclama 
în emisiunea noastră, deoarece, pe lîngă 
fluxul mai mic sau mai mare de cumpărători 

generaţi de difuzarea reclamei, aceştia 
contribuie la menţinerea unuia dintre cele 
două programe de televiziune de limba 
română de pe tot teritoriul Canadei. Să 
spun (că m-am abţinut multă vreme) două 
vorbe despre susţinerea de la Bucureşti: 
guvernanţii care s-au perindat pe la cîrmă 
ne-au ignorant (şi v-au ignorant de fapt) 
constant. O vreme am aşteptat reacţii 
din partea domniilor lor, o altă vreme 
ulterioară am solicitat oareşice atenţie de 
la dînşii. Atenţia a venit sub forma a două 
scrisori de mulţumire pentru faptul că 
promovăm imaginea României în Canada. 
Între timp şi pentru că vin alegerile, 
guvernanţii organizează întîlniri cu români 
din diaspora sub şi în diferite forme şi 

forumuri. Întâlniri organizate în pripă, 
anunţate cu puţin timp înainte de a începe 
sau despre care presa comunitară româno-
canadiană află post factum de prin presa 
din patria mumă. Există şi un department 
al românilor de pretutindeni (care îşi 
schimbă mereu numele, dar năravul ba), 
departament care funcţionează încă pe, să 
nu spunem pile, ci simpatii, fie politice, fie 
personale. Nu o spun după ureche, ci fiind 
la curent cu întâmplări din zona aceasta. 
Ca să-l parafrazez aproximativ pe Orwell, 
unii români de pretutindeni sînt mai de 
pretutindeni decît alţii. Sau, ca să fiu mai 
dramatic (că doar noul ministru al acestui 
department este actor) există români de 
pretutindeni, şi români de nicăieri. Drept 
urmare şi în virtutea celor pomenite, ne 
vom concentra de acum înainte pe ceea ce 
este de fapt scopul şi mandatul emisiunii 
noastre: promovarea comunităţilor de 
români din Canada. Colaborarile pe care le 
avem cu România sînt realizate pe canale 
neguvernamentale, respectiv cu cîteva 
televiziuni cu care colaborăm, iar aici 
cu ambasada României şi consulatul din 
Toronto cu care avem relaţii speciale şi 
de ajutor reciproc. Şi ca un cadou pe care 
televiziunea OMNI ni-l face acum, la 12 
ani de emisie, programul nostru va apărea 
în curînd de trei ori pe săptămină: sîmbătă, 
emisiunea principală la aceeaşi oră, 12, 
reluările vor fi luni la ora 12 şi miercuri la 
ora 9 dimineaţa. Să fie într-un ceas bun, şi 
să ne vedeţi cu bine încă cel puţin 12 ani de 
acum încolo.

Raul Dudnic
Producer ROMANIAN TV @ OMNI 1, 

Toronto
416-801-9869 - mobile; 416-548-9869 - office

dudnic@rogers.com

NOI ROMÂNII
de pretutindeni şi de nicăieri

TORONTO

Programul aniversar şi de Resfinţire a 
Bisericii:
SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE, 2014
- Primirea ierarhilor 5:30 PM
- Vecernie şi Slujba de pomenire a
  fondatorilor bisericii 6:00 PM
- Dinner informal 7:30 PM pe bază de 
  Invitaţii
- Întâlnirea Ierarhilor cu fondatorii,
  membrii susţinători şi tinerii

DUMINICĂ  21 SEPTEMBRIE, 2014 
- Utrenia                      9:00-10:00 AM
- Primirea Ierarhilor   10:00 AM
- Slujba de Resfinţire 10:00-10:30 AM
     - Sf. Liturghie Arhiereasca 10:30 - 
                                                       1:00PM
     - Banchet festiv    2:00 PM 

Banchet festiv la MERIDIAN BANQUET 
HALL 2:00 PM (2301 Keele Street N - sud 

de Lawrence)
Masa festivă:
-Meniu bogat şi cash bar
-Cuvântări ale distinşilor oaspeţi
Program artistic:
- dansuri populare cu ansamblul “ARTA”  
- dans şi voie bună cu formaţia “TERRA”
Aceste evenimente sunt onorate de prezenta 
I. P. S. Arhiepiscop NATHANIEL, P.S. Sa 
Episcop IRINEU sobor de preoţi şi oaspeţi 
de onoare.
Rezervaţi-vă tichete până la data de 12 
Septembrie 2014, la Biserică între orele 
12:00-1:00 PM la d-l Cristian Mates sau la 
telefon 905-881-2238, după ora 7:00 PM
Pretul : $90.00 adulţi  $60.00 seniori şi 
$40.00 studenţi şi copii peste 10 ani.
Alte informaţii la preot 905-770-8529, 
Ioan Haba 905-303-5125, Cristian Zamrii 
416-590-0612

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !

Singurul post de televiziune românesc transmis în toata Canada, împlineşte 12 ani BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ “SF. GHEORGHE”
PRIMA COMUNITATE ROMANEASCĂ DIN TORONTO

 A 60-A ANIVERSARE
şi RESFINŢIREA BISERICII 
247 Rosethorn Avenue, Toronto, ON, M6M 3K9, Tel. 905-770-8529

KITCHENER

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
ofera cursuri gratuite în limba română 
pentru copiii comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - Cambridge. 
Înscrierile sunt deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se elevi  cu 
vârste între 4 ani şi 14 ani (JK - GR.VIII). 
Cursurile şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am în 
cadrul centrului - St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

Haideţi la şcoala noastră pentru a vă bucura 
de educaţie în limba română! Haideţi să 
descoperim împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, culturale şi 
istorice, precum şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!

Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,

Stela Mureşan

Şcoala Românească - St. Louis Centres
din Kitchener

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener

Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 9:00-11:30 AM, iar 
înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 
Fischer Hallman Road, Kitchener. Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 
sau trimiteţi email la
                                               admscro@yahoo.com
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Când soarta vitregă nu-ţi găseşte 
partener de viaţă în tribul tău, 
te mulţumeşti cu străini. Ceea 
ce ar fi grozav, dacă ai şti vreun 
cuvânt din limba lor. Dacă nu, faci 
declaraţii prin intermediari.

Tăcerea şi olandeza sunt de aur
Cu ani în urmă, mama unui amic 
de-al meu a cunoscut un olandez 
nezburător (avea oroare de 
avion, se hâţâna cu autocarul din 
Amsterdam până-n Bucureşti). 
El ştia să spună în română doar 
”mulsumesc”, iar ea ştia să zică în 
olandeză doar ”vrouw” (nevastă, 
n.r.), cuvânt pe care îl pronunţa ca 
pe un lătrat american (ştiţi că, în 
SUA, câinele nu face ham-ham, 
face roauff-roauff”). Dar ce de 
iubire, ce de pasiune, ce de visuri! 
Ăla venea la ea în fiecare lună, se 
drăgăleau cu martori, pentru că nu 
ştia niciunul vreo engleză, vreo 
franceză, ceva. I-am cunoscut 
la o petrecere unde, deşi ei erau 
sexagenari, iar noi, ăilalţi, aveam 
o medie de vârstă de 23 de ani, s-au 
distrat de zece ori mai bine decât 
noi. Am uitat să vă spun că pe el 
îl cheamă Thijs şi a fost o intensă 
provocare să ne împrietenim cu 
el, pe chestia asta. Când l-am 
strigat prima oară, am aruncat din 
greşeală 43 de firimituri din gură. 
Şi oricum nu mi-a răspuns, nu 
şi-a dat seama că nechezam spre 
el, era ca şi cum m-ar fi strigat el 
pe mine ”Saimună” (cred că aşa 
mă şi striga, de fapt). Au dansat 
nebuneşte, atunci am priceput 
de ce unii oameni se înţeleg din 
priviri, conform şablonului: 

pentru că nu se pot înţelege 
altfel. Printr-un mister bine 
înnodat, ea ştia totul despre 
el şi el ştia totul despre ea – 
mai puţin faptul că avusese 
vreo sută de amanţi înaintea 
lui, dar stătea liniştită, ştia 

că n-avea cine s-o pârască, nu 
horcăia nimeni limba olandeză. 
S-au căsătorit în ţara lalelelor 
şi-a marijuanei, iar la cununie 
au avut, cică, nişte copiuţe, au 
stâlcit nişte jurăminte în engleză. 
Trăiesc fericiţi şi-n ziua de azi, 
iar gurile slobode spun că tocmai 
incapacitatea ei de a-l bate la cap 
face ca această căsnicie să fie atât 
de invidiată. 

Prin urmare, aşa deci, era 
dragoste de greci
Marilena se săturase de bărbaţii 
români (poate şi pentru că se 
culcase cu aproximativ toţi). Şi 
a cunoscut pe Internet, acum doi 
ani, un grec. Comunicau într-o 
engleză pentru care şi Ion Iliescu 
i-ar fi ciufulit, dojenitor. Leonidas 
a fost răpit de frumuseţea ei, când 
a văzut-o mâncând pe o terasă din 
Atena. S-a apropiat şi i-a spus, 
în limba lui maternă, că îi pace 
mult de ea, iar Mari i-a răspuns, 
politicoasă: ”Ţaţichi!”. De atunci, 
s-a înfiripat o nemuritoare iubire, 
care a culminat cu o nuntă la 
Bucureşti, unde mirele a făcut 
urticarie când a auzit formaţia 
din Galaţi sfârtecând un cântec 
din ţara Poseidonului-răsare: 
”Măriameeee Tachitrinaahaa, 
ionagapască literaaahaa”. 
Marilena, emoţionată de acest 
sublim moment, precum şi de 
Feteasca de Jidvei, s-a aburcat 
pe mica scenă special amenajată 
şi a continuat recitalul, alături de 
trupa beată: ”Io nandrasui tochito-
naaaa!”. Mirele s-a dres cu greu, 

după o carafă (hai, trei-patru) de 
vin, moment la care a început să 
se simtă flatat. Ştiţi vorba aia: 
Doamne, nu lăsa ca lucrurile ce 
mi se par acum anormale să mi se 
pară într-o zi normale! Ginerică 
a circulat liber prin sală, a mai 
aprofundat un pic limba română, 
iar la final a revenit lângă mireasă 
şi i-a şoptit cu tandreţe: ”Ţe faţi, 
dulţaţa mea?” Iar ea i-a răspuns, 
în spiritul şlagărului serii, ”Ianaba 
tosto marmarooo”, fără să aibă 
cea mai mică idee ce înseamnă. 
Dar, la ora aia, i-ar fi recitat şi 
versuri luate de pe borcanele 
cu măsline Kalamata, cui îi mai 
păsa? Momentul apoteotic a 
survenit când Leonidas a smuls 
microfonul din mâna manelistului 
de serviciu şi i-a făcut o dedicaţie 
emoţionantă proaspetei lui 
mirese: ”Nu puţă trăiesc fără 
tine!”. Restul e istorie.

Ghinionul meu, norocul ei
Dar există, la propriu, iubiri cu 
translator. Am prestat şi eu această 
muncă, odată, pe când locuiam în 
Canada. O româncă de 55 de ani a 
cunoscut un canadian de 47 de ani, 
într-un supermarket unde li s-au 
lovit coşurile, ce destin fericit... 
Eu mă străduisem, timp de vreo 
trei ani, să cunosc un canadian 
drăguţ în supermarket, doar că 
ăia frumoşi şi cu privire cât de 
cât inteligentă aveau un defect 
dramatic: erau însuraţi fedeleş. În 
sensul că nevasta alegea marfa, 
iar ei spuneau ”yes, honey”. În 
fine, deci Patricia, românca de 
care vă vorbeam, a agăţat un 
mândru cetăţean canadian, blond 
ca mălaiul, şi au hotărât să se 
revadă. Nu-mi dau seama nici azi 
cum au reuşit să stabilească un 
rendez-vous, având în vedere că 
ea  nu ştia  decât opt  cuvinte  în

Amor cu translator.
Vrei să fii hoţia mea?

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

engleză, iar el ştia un cuvânt 
jumate în română, de pe vremea 
când curta stripteuzele noastre, 
într-un club din Toronto.
Probabil şi-au desenat mesaje 
pe bonurile fiscale, cert este că 
au început o pasională poveste 
de amor. Moment la care ea m-a 
rugat, cu lacrimi în ochi şi-n 
portofel, s-o ajut să comunice cu 
indigenul, căci nu-l poate scăpa, 
deoarece miroase frumos şi are 
suta de mii de dolari în cont. Fie 
ei şi dolari canadieni, erau o miză, 
vorb-aia. Am acceptat, din raţiuni 
umanitare. Voiam să fac un bine 
românaşilor mei. M-am întâlnit 
cu ei de câteva ori, am tradus de 
mă durea omuşorul, dar nu asta mă 
obosea, în principiu. Mai degrabă 
am fost un pic ofilită de faptul că, 
într-o seară, la local, m-au întrebat 
dacă aş vrea să-i urmez şi acasă 
la el, întrucât şi preludiile erotice 
au nevoie de translaţie, uneori. 
Am refuzat politicos. Canadianul 
îmi oferise o mie de dolari pentru 
munca mea suplimentară, dar 
aveam vaga bănuială că nu voia 
doar să-i traduc întrebarea inocentă 
”Cât eşti de emancipată în sex?”, 
ci şi să ilustrez coregrafic.

Limba interpretului adevăr 
grăieşte        
Am auzit multe poveşti de la cei 
care au fost translatorii unor relaţii 
complicate, în care ea nu ştia ce 
înseamnă ”thank you, darling”, iar 
el nu ştia ce înseamnă ”dă-mi bani” 
(nefericitule...). Odată, un neamţ 
s-a îndrăgostit de o româncă. Aşa 
încep toate poveştile moderne. 
Pe ea o ştiam bine, testase tot 
ce-avea muşchi pe abdomen în 
România, acum avea chef de 
ceva mai practic. Carla e o amică 
din Sibiu, căreia i se năzărise să 
plece în Germania de tot, deşi nu 
ştia niciun cuvânt din limba lui 
Goethe, ca să nu mai spun că habar 
n-avea cine-i Goethe. L-a cunoscut 
pe Adolf (asta e, nu toată lumea 
are noroc să cunoască un Klaus) 
şi totul a înflorit în viaţa ei. S-au 
văzut prima oară la Mamaia, lui i 

se urâse cu binele şi venise să facă 
turism în România. Omul ştia să 
ceară bere, şniţel, ştrudel şi şvaiţer, 
iar chelnerii noştri pricepeau - bun 
şi războiul ăla mondial la ceva. 
În rest, nu rupea nimic în limba 
noastră latină şi frumoasă ca un 
fagure. A cunoscut-o pe Carla 
pentru că ea a fost cea care, prin 
graţia ei şi poruncile patronului, 
i-a adus la masă berea, şniţelul, 
ştrudelul şi şvaiţerul. ”Danke 
schön”, a şoptit el, iar Carlei i s-a 
părut că a auzit cel mai fascinant 
vers din cineva, nu ştia din cine. 
Se iubeau nebuneşte, la propriu, 
abstract şi fizic, doar că la un 
moment dat au constatat că e foarte 
greu să-şi explice unul altuia care 
e filmul lor preferat, de exemplu. 
Comunicau prin Google Translate, 
dar ăla spunea că filmul Die Hard 
e ”Muri luptând până la ultima 
suflare”, ceea ce l-ar fi lezat şi pe 
Bruce Willis însuşi.

Prin urmare, Adolf şi Carla şi-au 
angajat o translatoriţă dubioasă, 
care făcea foamea pe litoral, 
deci jobul era binevenit. Aia îşi 
pilea unghiile în timp ce-i spunea 
Carlei că Adolf îşi urăşte părinţii, 
întrucât l-au botezat ca pe Hitler. 
Poanta e că fata nu era crescută în 
România, ştia mai bine germana 
decât limba noastră, care-i o 
comoară, fireşte. Plus că era tare 
de-o ureche, aşa că, în seara în 
care Adolfică a cerut-o de nevastă 
pe Cărluţa, duduia translator a 
rostit, la repezeală: ”Vrei să fii 
hoţia mea?”. Mă, adevărul e că se 
potrivea totul minunat, ea urmărea 
averea lui, iar el urmărea o halbă, 
prin urmare toată lumea avea de 
câştigat. El a întrebat când poate 
să vină s-o ceară de la părinţii 
ei, iar translatoriţa se grăbea şi 
n-a mai aşteptat răspunsul tinerei 
logodnice, a spus cu candoare: 
”Cel târziu vinerea asta, că după 
aia plec la Munchen şi vă mai 
traduce dracu”.

 Simona Catrina
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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

Dintr-o poezie tocmită puţin şi pe 
orientarea politică a  vremii, dragostea 
de ţară răzbate sincer. De aceea mi s-a 
strecurat sufleteşte şi a rămas în memorie: 
„De pieptul tău când îmi lipesc obrazul 
/ Bătaia clipelor să o ascult / Auzul meu 
îţi desluşeşte glasul / Ce din  strămoşi ne 
vine, de demult”(V. Tulbure).
Când mă întreb ce ţară las înseamnă ce 
limbă rămâne generaţiilor de mâine.
E adevărat că la Cinzecime, limba română 
nu este amintită explicit, dar acolo se aflau 
„oameni cucernici din toate neamurile 
care sunt sub cer”( Fapte 2, 5). Oare în 
cetăţile de pe ţărmul românesc, centre 
comerciale importante, să nu fi ajuns şi 
evrei?
Părintele N. Stăniloae recunoaşte că 
„...în viaţa viitoare fiecare neam îşi va 
aduce cinstea, slava şi frumuseţea lui.” 
Limba exprimă o atitudine specifică 
asupra vieţii, o experienţă transmisă de 
la o generaţie la alta. Faptul că, pentru 
prima dată în istoria cunoscută, nordul 
Dunării a fost numit ROMANIA de către 
episcopul arian Auxentius este puţin 
ştiut. Luna decembrie se numea popular 
Undreea (Îndreea), adică luna apostolului 
Andrei, după cuvintele Scripturii „cel 
dintâi chemat” pe drumul credinţei, 
de numele căruia tradiţia şi istoricii 
bisericeşti leagă creştinarea strămoşilor 
noştri. Predicarea, la noi, a Evangheliei se 
leagă şi de apostolul Filip. Purtând forme 
de cultură, limba este chiar cultură şi 
conştiinţă religioasă. E bine că există Ziua 
Limbii Române, sărbătoare anuală la 31 
august. Pentru regele Carol I, Academia 

României e un templu „care adăposteşte 
sufletul românesc”.
Numeroase cuvinte cu funcţie liturgică 
arată vechimea creştinismului românesc. 
Preluând un model, notez că românul nu 
merge la biserică doar la Înviere, Înălţare şi 
Bobotează. Credinţa este o lege sfântă. El 
botează, cunună, se cuminecă, se închină, 
se roagă şi crede în Sfânta Treime. Ştie că 
are un părinte în cer, de unde un înger a 
coborât la Fecioară. Deasupra altarului 
e tâmpla zugrăvită. Din tainele pădurii, 
aude toaca. Îşi mărturiseşte păcatul în faţa 
Părintelui divin.
Din limba strămoşilor vine şi cuvântul 
care redă cea mai frumoasă şi plină de 
încredere imagine: mirele, cuvânt care 
se mai găseşte doar în albaneză. Despre 
albanezi, Bogdan Petriceicu Haşdeu 
afirma în primul an din mileniul trecut că 
sunt cu noi „Fraţi buni din acelaşi sânge 
dac”.
Pentru credinţă şi pentru pământ, 
mulţi dintre strămoşii noştri au devenit 
martiri. De la Constantin Brâncoveanu, 
domnitorul Ţării Româneşti şi până azi, 
neamul din Carpaţi a dat alţi eroi. Putem 
rosti versurile lui O. Goga din îndureratul 
Ardeal: „Aţi murit cu toţii ca să-mi daţi 
viaţă, / Morţi fără de moarte, voi veniţi cu 
mine.”
Românii, în Europa, au ţinut aprinsă 
flacăra credinţei pe cale naturală, fără forţa 
politică a conducătorilor, fără activitatea 
misionară a Romei şi fără implicarea 
ordinelor călugăreşti.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

DESPRE LIMBA CREDINŢEI

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

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 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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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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Asigurarea de călătorie pentru 

studenţi
 Nu neglijaţi 
asigurarea medicală 
pentru studenţi; în caz 
de nevoie, neavând-o, 

cheltuielile ar putea fi mai mari decât cele 
cu şcolarizarea!

Aceasta este o acoperire puţin costisitoare 
pentru:
-Studenţii din alte ţări la studii în Canada
-Tinerii canadieni studiind în alte ţări
-Studenţii canadieni studiind în altă 
provincie în Canada
-Cei care fac studii post-universitare sunt 
incluşi şi ei în această categorie. Pentru a fi 
eligibili, trebuie să fie sub vârsta de 55 de 
ani. Deasemeni, prin acelaşi contract, pot fi 
asiguraţi şi membrii de familie dependenţi 
ai titularului, care se află împreună cu 
acesta. 

Acoperiri asemănătoare sunt disponibile 
şi în cazul:
-Unui rezident temporar în Canada, fără 
asigurare guvernamentală de sănătate.
-Celor care au terminat studiile şi vor 
să mai rămână în Canada, până la un an, 
pentru a lucra în acelaşi domeniu.

De ce aş avea nevoie de o astfel de 
asigurare?
Un caz real, din cele avute de una din 
companiile cu care lucrez:
Un tânăr de 18 ani, jucător de hochei 
din Finlanda, era la studii în Canada. La 
sfârşitul unui meci, a început să se plângă 
de o puternică durere de cap. Având ameţeli 
şi dureri de cap a fost dus la Urgenţă unde 
medicii au descoperit un anevrism  la creier. 
A necesitat o operaţie de urgenţă; câteva 
zile la Terapie Intensivă, şi apoi observaţie 
şi tratament la salon. Tatăl său a venit din 
Finlanda pentru a fi cu el în timpul celor 
două săptămâni de spitalizare. Fără a avea 
asigurare medicală proprie, suma de plată 
din bugetul familiei ar fi fost $57,456.
Acest tip de sigurare, acoperă printre 
altele: asistenţă medicală/spitalizare şi 
tratament dentar de urgenţă, medicamentele 

prescrise, examinare oftalmologică, 
controale medicale anuale, transportul 
cu ambulanţa, cheltuieli cu maternitatea, 
transportul unui membru al familiei pentru 
a fi alături de asiguratul internat, repatrierea 
în caz de deces, rambursarea cheltuielilor 
de şcolarizare, serviciile unui psihiatru, 
chiropractor, physiotherapist, etc.

Un alt exemplu real:
Un tânăr din Abbotsford, British Columbia, 
era într-un schimb de studenţi în Mexico. În 
timp ce se afla într-un automobil condus de 
tatăl său, a fost implicat într-un accident.. 
Studentul a fost aruncat din maşină, şi a 
suferit răni ce îi puneau viaţa în pericol. 
Mama sa a fost nevoită să zboare în Mexic, 
să fie alături de el două săptămâni, până ce 
el a putut fi transportat acasă. Fără această 
asigurare personala, ei ar fi trebuit să 
plătească din buzunarul propriu: $71,209. 
Dacă eşti un tânăr Canadian care merge să 
studieze în altă ţară, ultima ta grija ar trebui 
să fie costul ridicat al serviciilor medicale. 
Protejează-ţi sejurul şi liniştea, adaugând 
Asigurarea medicala pentru studenţi la 
bagajele tale

De ce aş avea nevoie de o astfel de 
asigurare?
În astfel de cazuri, părinţii tăi nu pot fi 
alături de tine să te protejeze dar, ei pot fi 
liniştiţi în situaţia în care tu eşti protejat de 
o astfel de asigurare.

Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispozitie.
519-781-2069 sau
         EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor Independent 

Broker
Membru ADVOCIS
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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.

MISSISSAUGA

Rică Florescu 
alias ROCKY 
F L O R I A N O 
deţine propria 
sală de box în 
Mississauga
unde se antre-
nează pentru 
cucerirea titlului 
mondial NMBA, 
fiind calificat în 
primele locuri. 
În palmaresul lui 
deţine un record 
neegalat până 
în prezent: din 
200 de meciuri 
a câştigat 180 
şi din acestea 
150 au fost prin 
knockout (K.O.).
În interviul 
acordat de 
curând, Rocky 
ne-a descris 
“urcuşul” nu 
tocmai uşor din 
cariera lui:
“Am început activitatea sportivă la 
vârsta de 10 ani. Am avut o perioadă de 
întrerupere, fiind prea mic, pe urma am 
revenit la 19 ani şi îmi aduc aminte că 
antrenorul meu mi-a spus: tu eşti făcut 
pentru box, dar va trebui să nu renunţi 
niciodată. Acest impuls a fost piatra de 
temelie a carierei mele, fapt pentru care în 
3 luni am devenit campion pe Bucureşti şi 
în 9 luni am devenit campionul României 
la categoria 63,5 Kg (acuma este 64 de kg).
Au urmat o mulţime de turnee 
internaţionale la care am participat şi 
peste 15 din acestea le-am câştigat, 
ajungând să fiu cotat ca un boxer cu cel 
mai bun record. Dintre turneele câştigate 
în România amintesc aici Ringul de Aur, 
Mănuşa de Aur, Centura de Aur. Centura 
de aur fiind un turneu foarte important în 
Romania unde toţi boxerii români doresc 
să-l câştige cel puţin odată, dat fiind faptul 
că la această competiţie participă boxeri 
din toata lumea. 
Ca peste tot, datorită unor decizii incorecte 
pentru mine în cadrul unor competiţii, am 
hotărât să plec din românia, şi astfel am 
ajuns în germania unde nu cunoşteam 
limba, nu cunoşteam pe nimeni, dar am 
fost ambiţios şi am avut tărie de caracter 
şi am reuşit. La început am întrebat lumea 
din jur până când am găsit un club de box şi 
am primit imediat un contract, bineînţeles 
după ce m-au văzut cum mă mişc în ring şi 
felul cum lupt. Foarte curând am început 
să particip la diferite competiţii şi în 5 

luni am devenit 
campionul 
germaniei. 
Asta nu pentru 
că m-am 
antrenat la acel 
club de box 
ci pentru că la 
acel moment 
era începută 
o mare 
competiţie de
box în germa-
nia şi eu am 
intrat din 
mers la acea 
competiţie. 
Recordul meu 
la amatori, 
pot spune 
că este unul 
impresionant: 
am luptat în 
aproape 200 
de meciuri, 
am câştigat 
peste 180 şi 

din acestea prin K.O. au fost peste 150. 
La amatori este foarte greu să câştigi 
prin K.O., aşadar pot să spun că am unul 
dintre cele mai bune recorduri din lume 
la categoria mea, record care nu a fost 
depăşit încă. 
După ce am ieşit campion a doua oară în 
germania am decis că trebuie să continui 
cariera la profesionişti, unde mi-am făcut 
în primul an locul meu, în primele 10 
locuri. După un an de zile am ajuns să am 
din 10 meciuri câştigate 9 prin K.O. şi aşa 
am ajuns să am ofertă de la Don King din 
america, şi din alte locuri din lume.
În 2005 am ajuns în Canada în Toronto şi 
am început să boxez pentru clubul Atlas 
Boxing. Am ajuns la ora actuală să deţin 
propriul meu club de box (sala de box din 
Mississauga) şi să boxez pentru mine. Am 
un singur antrenor care mă mai pregăteşte 
pentru meciuri. Sunt şi planuri de viitor, 
dar acum mă recuperez după un accident 
care m-a ţinut departe de sală timp de 3 ani. 
Acuma mă pregătesc pentru meciul meu 
de revenire care va avea loc în următorele 
2 luni. Mă pregătesc să ajung la locul meu 
care este acolo sus, locul întâi. În prezent 
sunt calificat pentru centura mondială 
NABA şi WBC. Acestea sunt 2 din cele 3 
competiţii de centura mondiala existente. 
Sunt numărul 1 clasat acum ptr NABA şi 
totodată sunt singurul sportiv din Canada 
care la ora actuală merge pentru această 
competiţie. Îmi doresc aceste titluri. Cu 
siguranţă vor fi ale mele.”

Agenda Românească

ROCKY FLORIANO
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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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HAMILTON
Duminica 24 august 2014 parohia 
Invierea Domnului din Hamilton a 
organizat cel de al treilea picnic din 
acest an pe terenul de la ferma parohiei 
din Ancaster pe strada Book Road West 
la numarul 2148.  Slujba a avut loc la 
biserica iar apoi a inceput picnicul la 
ferma.  Vremea a fost foarte buna pentru 
picnic, cu cer senin si cu o adiere usoara de 
vant.  Consilierii parohiali si Reuniunea 
Doamnelor au pregatit si servit mancare 
si bautura pe gustul tuturor.  S-a ascultat 
muzica romaneasca buna care a fost 
apreciata de cei prezenti la picnic.  S-a 
organizat un concurs de table iar jucatorii 
clasati pe  primele trei locuri au primit 
certificate de castigator.  Picnicul a durat 
pana seara, participantii tineri si in varsta, 
bucurandu-se de o zi frumoasa petrecuta 
in mijlocul naturii alaturi de prietenii si 
familiile lor.  Acesta a fost ultimul picnic 
din anul acesta al parohiei Invierea 
Domnului din Hamilton, odata cu venirea 
toamnei activitatile comunitare vor avea 
loc la Casa Romana.  Totusi, terenul 
de picnic va ramane disponibil pentru 
inchirieri pentru evenimente personale 
sau institutionale cat timp vremea va 
ramane frumoasa.  Pentru amanunte va 
rugam sa va adresati parintelui Lucian 
Puscariu sau Consiliului Parohial. 
Urmatoarea noastra activitate sociala 
va avea loc pe 12 octombrie cand vom 
sarbatori Thanksgiving Day cu o masa 
festiva la Casa Romana.  Va invitam 
sa participati alaturi de noi la aceasta 
sarbatoare frumoasa.

George Popa,
Hamilton

Picnicul comunităţii romane din Hamilton din 24 August
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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!

Cititorii  ziarului Agenda Românească au o reducere de 5%  la concertul Direcţia 5 
folosind discount code de mai jos:

Discount 5%  bilete la Concertul Direcţia 5 
Discount code:  AGENDAD5
Minim 2 bilete per tranzacţie. 

Promoţia este valabilă în perioada 8 Septembrie- 28 Septembrie
Promotion (discount) code se aplică pe pagina de check-out .

Cumpără Bilet anunţă un nou turneu eveniment cu Direcţia 5 în Canada. 
După un turmeu de excepţie în 2013, trupa Direcţia 5 revine în Toronto 
în data de 19 Octombrie cu o lansare de disc în premieră în Canada. O 
altă noutate este că una dintre cele mai bune voci masculine de rock, Toni 
Şeicărescu, a revenit la Direcţia 5 şi va fi prezent în acest turneu şi în 
Toronto. Biletele pentru concertul de la Toronto s-au pus în vânzare şi 
pot fi procurate online de pe website-ul

www.CumparaBilet.com
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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

 Am avut bucuria să constat că la întâlnirea de 
miercurea trecută, de la ora 12, la Market Place în 
Kitchener au luat parte mai mulţi părinţi / seniori 
de-ai noştri. A fost poate un semn că precedenta 
invitaţie şi îndemnul de participare au fost luat 
în considerare. Domnul Radu Secăşan pregăteşte 
deja un alt aranjament al meselor şi scaunelor 
încât şi mai mulţi participanţi să ni se alăture. 
Ne-a făcut plăcere ca la această întâlnire să 
sărbătorim zilele de naştere ale doamnei Beceriga 
şi domnului Puşcaş . La multe zile frumoase, cu 
sănătate şi de acum înainte! După nelipsita felie 
de tort şi cafeluţa regulementară, ne-am aşezat la 
poveşti.
Am vorbit despre mijloacele naturale şi la 
îndemâna fiecăruia/-eia dintre noi ca să ne 
îmbunătăţim memoria şi buna funcţionare a 
creierului. Vom trece în revistă mai jos concluziile 
la cele dicutate, ca un mod de aducere aminte.
1. Mâncaţi regulat - creierul este doar 2-3 procente 
din greutatea corpului, dar consuma 20 la sută din 
energia sa.  Astfel, oferindu-i combustibilul de 
care are nevoie îl ajutaţi să funcţioneze optim.

2. Mâncaţi supra-alimente - Spanacul, căpşunile 
şi afinele sunt numite “supra- alimente”, deoarece 
întăresc creierul.

3. Beţi băuturile fierbinţi - ceaiul şi cafeaua 
(“decaf” pentru cardiaci) sau simpla apă fierbinte 
cu miere sau/şi lămâie stimulează creierul şi îl 
ajută să acceseze amintirile mai eficient.

4. Evitaţi alcoolul - vă place sau nu, băuturile 
alcoolice sunt un mare pericol pentru creier şi 
implicit pentru memorie.

5. Luaţi vitamine - de pildă vitaminele B au un 
efect pozitiv asupra creierului  - Un regim bun 
de suplimente, mai ales acid folic, vă ajută să 
vă amintiţi mai bine. Întrebaţi-vă medicul dacă 
prescrierea a combo of alpha-lipoic acid (ALA) şi 
acetyl-L-carnitine (ALCAR) în doze zilnice este 
recomandabil pentru Dvs. Chiar dacă îl puneţi în 
încurcătură merită deranjul. 

6. Rămâneţi activi mental - poate ajuta la 
reducerea efectelor îmbătrânirii asupra memoriei. 
Învăţaţi ceva nou, de pildă o limbă străină. Dacă 
vi se pare imposibil o limbă străină, învăţaţi măcar 
o abilitate nouă: de exemplu să mâncaţi, să vă 
spălaţi pe dinţi, sau să formaţi numărul de telefon 
cu mâna stângă în loc de mâna dreaptă (invers 
pentru stângaci). Astfel, creierul “se trezeşte” 
şi formează noi conexiuni. Creierul nostru este 
“plastic” (se poate schimba şi în bine), iar aceste 
schimbări pot avea loc în toate etapele vieţii, chiar 
atunci când suntem înaintaţi în vârstă.

7. Consumaţi ceaiuri sau extracte din plante  - 
O varietate de plante, cum ar fi gingko biloba, 
ginsengul canadian/american, Ashwagandha 
(Withania Somnifera), Golden Root (Rhodiola 
Rosea), Gotu Kola (Centella Asiatica) s-au 
dovedit a ajuta la îmbunătăţirea memoriei.
8. Mai puţin stres - Încercaţi să atenuaţi stresul din 
viaţa Dvs, prin relaxare sau meditaţie. Este unul 
dintre cele mai bune medicamente. Nu ştiţi cum? 
Intrebaţi şi practicaţi. Totul se învaţă.

9. Jucaţi mai multe jocuri - jocuri mentale, cum 
ar fi puzzle-uri, Sudoku, cărţi, remy vă ajută 
să vă ascuţiţi mintea. Încercaţi măcar o dată pe 
săptămână

10. Exerciţii şi mişcare - Avem multe motive 
pentru a face acest lucru, şi una dintre ele este 
aceea că păstrează creierul sănătos.

11. Dormiţi un somn regulat - Un program 
regulat zi cu zi, cu somnul de după amiază şi cel 
de noapte vă ajută 
memoria, creierul şi 
întreg organismul.

Multă sănătate şi,.. pe 
miercurea viitoare!

Dan Micu, R.Ac
519 993 6246

Memoria la vârsta a III-a
KITCHENER



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate:Nu ai probleme de sănătate, din 
contră, eşti în formă şi debordezi de energie.
Dragoste: Dacă nu ai pe cineva aproape, nu 
te deranjează prea tare - cel puţin aşa laşi 
impresia de câte ori discuţi despre iubire. 
Financiar: Pune un ban deoparte, pentru a-ţi 
asigura viitorul apropiat.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Schimbarea pe care o faci va 
redresa categoric situaţia. Dragoste: Nu 
trebuie să te cramponezi iar şi iar de trecut, 
totul se schimbă. Financiar: Nu te simţi bine 
când portofelul e gol - eşti genul de om care
apreciază calitatea vieţii în funcţie de 
bunăstarea materială.

GEMENI (21 mai - 21 iunie).
Sănătate: Nu te aştepta să scapi peste noapte 
de problema care te deranjează, vindecarea 
durează. Dragoste: Nu de vorbe dulci ai 
nevoie, ci de dovezi concrete că celălalt îşi 
doreşte ceva serios şi de durată. Financiar:
Norocul planează peste muncă şi bani. Dar
atenţie la investiţii pe termen lung!

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi să te tratezi cu ceaiuri şi 
leacuri băbeşti dar pentru chestiuni serioase, 
consultă medicul. Dragoste: Vrei mai multă
implicare din partea parteneruluilui în toate 
activităţile cuplului sau familiei, dar trebuie 
să găseşti o formă prin care să-l motivezi. 
Financiar: Nu poţi schimba sistemul din 
care faci parte, deci plăteşte!

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu se anunţă probleme deosebite 
de sănătate. Dragoste: Eşti oricând dispus 
pentru o escapadă care să-ţi aducă aminte 
ce bine te simţi când te îndrăgosteşti. 
Financiar: Posibil să negociezi un contract 
sau să porţi discuţii preliminare în vederea
întemeierii unei colaborări viitoare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te simţi bine, nu ai niciun 
motiv de îngrijorare în privinţa sănătăţii. 
Dragoste: Deşi nu eşti genul de persoană 
care-şi pierde minţile din amor, perioada 
aceasta este periculoasă pentru inima ta. 
Financiar: Începi să mai tai de pe lista de 
dorinţe personale scumpe.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Extenuarea fizică din cauza unui 
program de muncă excesiv îţi poate strica 
tot cheful. Dragoste: Dacă sentimentele 
dintre voi sunt puternice şi sincere, totul 
va reveni repede la normal, dar undeva un 
ghimpe tot rămâne. Financiar: Ai grijă pe 
unde-ţi laşi banii!
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea ta generală depinde mult 
de stricteţea cu care respecţi un stil de viaţă 
cumpătat. Dragoste: Eşti mai degrabă atras 
de flirt, de aventuri trecătoare, din plăcerea 
de a seduce... şi a abandona. Financiar: 
Perioada aceasta este una dintre cele mai 
fragile ale anului.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Când toate merg deficitar, de ce ar
merge mai bine sănătatea? Dragoste: Dacă 
iubirea nu te satisface sau te simţi singur, îţi 
găseşti refugiul perfect în deliciile vieţii sau 
în muncă. Financiar: Situaţia se prezintă 
cam îngrijorător. Se întrevede o mărire a 
cheltuielilor şi, din păcate, pentru un timp 
destul de lung.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
aparatul respirator, dar nu va fi nimic 
important. Dragoste: Reacţiile tale 
emoţionale sunt exagerate, fără temei. 
Apar discuţii pe marginea banilor sau a 
altor subiecte legate de sfera materială. 
Financiar: Cu banii stai binişor.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cât timp nu iei o pauză să îţi 
odihneşti mintea şi gândurile, nu se poate 
vorbi de sănătate perfectă. Dragoste: Nu 
te lăsa pradă nervilor, emoţiilor negative 
şi luptelor de orgolii, iubirea poate deveni 
un haos. Financiar: Banii vin la momentul 
potrivit pentru a-ţi plăti cu brio datoriile. Ba 
chiar îţi mai şi rămâne ceva!

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Fii atent la ceea ce visezi, aici se 
oglindeşte cel mai bine starea ta de sănătate. 
Dragoste: Uneori imaginaţia înlocuieşte 
realitatea care nu e prea ofertantă, dar nu 
poţi trăi la nesfârşit din vise . Financiar: 
Bazează-te numai pe ceea ce ai realmente 
la dispoziţie.
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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

ROMÂNIA

Conform unei hotărâri de guvern, primul 
tur al alegerilor prezidenţiale va avea loc 
pe 2 noiembrie, iar cel de-al doilea tur 
pe 16 noiembrie. Campania electorală 
va începe cu exact o lună înainte de data 
votului. Iată candidaţii anunţaţi până în 
prezent:

Victor Ponta - candidatul PSD.
Anunţându-şi candidatura, actualul prim-
ministru a spus că vrea să pună capăt 
regimului Băsescu, să redeschidă şcolile 
şi spitalele închise şi să redea justiţia 
românilor.

Klaus Iohannis - candidatul Alianţei 
Creştin Liberale (ACL), formată din PNL 
şi PDL. Iohannis a câştigat nominalizarea
de candidat al dreptei în faţa lui Cătălin 
Predoiu (PDL). Exact în ziua când cele 
două partide şi-au oficializat colaborarea 
(26 iulie) a apărut şi primul sondaj în care
Klaus Iohannis l-ar învinge pe Victor Ponta 
în turul doi al prezidenţialelor, cu 50.4% 
la 49.6% (diferenţa dintre cei doi este în 
marja de eroare a sondajului). Sondajul a 
fost condus de Biroul de Cercetări Sociale, 
la comanda PNL. Toate celelalte cercetări
sociologice făcute până în prezent l-au dat 
câştigător pe Victor Ponta în turul doi cu 
oricine s-ar fi aflat în cursă.

MonicaMacovei - candidat independent.
După ce i-a fost refuzată cererea de a fi 
inclusă în sondajele de opinie realizate în 
scopul desemnării candidatului dreptei, 
europarlamentarul Monica Macovei a 
anunţat pe Facebook că intră în cursă pe 
cont propriu. Pentru aceasta, ea trebuie să 
strângă 200.000 de semnături de susţinere, 
cerute de legea electorală. Intrarea Monicăi 
Macovei în cursă, îi încurcă, în primul 
rând, pe deja lansaţii candidaţi ai dreptei, 
dar nici Victor Ponta nu are motive de 
bucurie. 

Cristian Diaconescu - iniţial candidatul 
Partidului Mişcarea Populară (PMP), 

pentru care preşedintele Băsescu şi-a 
exprimat de nenumărate ori susţinerea, 
Diaconescu a decis să se prezinte ca 
independent. Decizia sa a fost însoţită şi de 
demisia din PMP, ca urmare a reproşurilor 
în partid că a semnat pentru suspendarea 
preşedintelui în anul 2007. În locul lui 
Diaconescu, Elena Udrea a devenit 
candidata PMP la preşedinţie. PMP fiind 
un proiect în care Băsescu doreşte să se 
implice după expirarea mandatului şi 
ţinând cont de slăbiciunea sa pentru Elena 
Udrea, preşedintele nu a întârziat să-şi 
exprime sprijinul „categoric” pe care il 
acordă.

Călin Popescu Tăriceanu - candidatul 
nou creatului Partid Liberal Reformator 
(PLR), al cărui preşedinte este. 

Remus Cernea - candidat independent. 
Cernea doreşte să înfiinţeze şi o iniţiativă 
politică: Mişcarea pentru Oameni, Natură
şi Animale.

Corneliu Vadim Tudor - candidat PRM. 
El a anunţat că se înscrie în cursa pentru 
Cotroceni, bazându-se pe electoratul 
„stabil” al Partidului România Mare. 
“Este vremea unei crize profunde care îmi 
aminteşte de anul 2000, când am intrat în 
finală la alegerile prezidenţiale”, a declarat
Vadim Tudor pentru Agerpres.

Kelemen Hunor - candidat UDMR. 
„Niciun partid românesc şi niciun candidat 
nu are în programul său să reprezinte 
interesele comunităţii maghiare”, a afirmat 
fostul ministru al Culturii. 

La aceste alegeri prezidenţiale vrea să 
candideze şi Dan Diaconescu, fondatorul 
PPDD. Alţi doi foşti membri PNL, Ioan 
Ghişe şi Viorel Cataramă, vor candida ca 
independenţi.

Accent Montreal
www.accentmontreal.com

ROMÂNIA

Alegeri prezidenţiale 
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

TORONTO

Anul acesta, 2014, este un an deosebit când 
vom sărbători cea de a 60-a aniversare 
a Bisericii Ortodoxe Române “Sf. 
Gheorghe” – prima Biserică şi Comunitate 
românească înfiinţată în Toronto - şi vom 
Resfinţi clădirea bisericii. 

O nouă filă în istoria acestei sfinte biserici 
se va înscrie Duminica 21 septembrie, 
2014, când Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop 
NATHANIEL va resfinţi biserica renovată 
complet în ultimii ani, mărturie vie de 
trăire a credinţei noastre strămoşeşti adusă 
din România pe aceste meleaguri, formând 
o noua VATRĂ românească.

Sunteţi invitaţi cu toţii să participaţi 
la Slujba de Resfinţire şi la cea de a 
60-a aniversare onorată de I.P.S. Sa 
Arhiepiscopul Nathaniel, P. S. Sa Episcopul 
IRINEU, oaspeţi de onoare şi un sobor de 
preoţi şi oficialităţi. 
Pentru mulţi dintre noi Biserica “Sf. 
Gheorghe” din Toronto a însemnat locul 
spiritual şi centrul comunitar românesc, 
“picior de plai şi gura de rai” unde ne-
am simţit ca acasă, am fost ajutaţi, ne-am 
botezat copiii, cununat sau plâns ca între 
fraţi pe cei dragi ai noştri.

Să mulţumim împreună lui Dumnezeu 
pentru revărsarea Harului Său binefăcător 
şi ajutător, de împlinire a vieţii noastre 
pe aceste meleaguri, prin participarea 
la aniversarea Bisericii “Sf. Gheorghe” 

conform programului următor:

SÂMBĂTĂ 20 SEPTEMBRIE, 2014
- Primirea ierarhilor 5:30 PM
-Vecernie şi Slujba de pomenire a 
fondatorilor bisericii 6:00 PM 
- Dinner informal 7:30 PM pe bază de 
Invitaţii
- Întâlnirea Ierarhilor cu fondatorii, 
membrii susţinători şi tinerii

DUMINICA 21 SEPTEMBRIE, 2014 
- Utrenia 9:00-10:00 AM
- Primirea Ierarhilor          10:00 AM
- Slujba de Resfinţire          10:00-10:30 AM
- Sf. Liturghie Arhierească 10:30 - 1:00 PM
- Banquet festiv                 2:00 PM
organizat la:
MERIDIAN BANQUET HALL 2301 
Keele Street N (sud de Lawrence)
Masa festivă - Program artistic:
- Meniu bogat şi cash bar - dansuri populare 
cu ansamblul   “ARTA”  
- Cuvântări ale distinsilor oaspeţi - dans şi 
voie bună cu formaţia “TERRA”
                 
Nădăjduim să fiţi prezenţi un număr cât mai 
mare, iar dacă din binecuvântate pricini nu 
veţi  putea participa, nu uitaţi să vă rugaţi 
împreună cu noi de oriunde vă veţi afla sau 
să contribuiţi după putinţă cu o donaţie 
a dragostei faţă de Biserică la Sfânta sa 
aniversare.  

Preot Paroh Ioan Bunea

60 de ani
de Ortodoxie Românească

la Toronto
Resfinţirea Bisericii

Sfântul Gheorghe
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AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
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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.

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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A fi aproape de natură, aproape de stele 
sub îmbierea caldă a lunii sau să te trezeşti 
sub razele fierbinţi ale soarelui dimineaţa, 
aceste simple plăceri le poţi trăi călătorind 
cu cortul din loc în loc. Întâlneşti oameni 
noi, o vegetaţie şi o faună diferită, descoperi 
noi cântece de păsări, culori şi vibraţii ale 
naturii.
Ca vagabond terestru, am cutreierat globul 
şi am descoperit cele mai duioase apusuri de 
soare, cele mai ciudate ţărmuri şi cele mai 
fine nisipuri. Cât de multe locuri poţi vizita 
cu cortul, în această formulă nomadă şi 
primitivă. Mulţi dintre noi ignoră ce îţi poate 
aduce un astfel de turism. Bineînţeles că nu 
ai televizor dar te poţi conecta cu lumea 
înconjurătoare prin radio sau prin internet. 
Dar cel mai bine te conectezi cu oamenii 
la un foc de tabără şi un pahar de vin. Asta 
nu însemnă că este foarte ieftin, pentru că o 
noapte într-un camping în Canada costă cu 
taxele de rezervare $56.
Nu pot să uit cele mai exotice campinguri 
pe care le-am folosit ca locuinţă de o noapte 
sau două. Călătoresc de obicei la mare 
aventură, cu ochii deschişi spre orizont, 
neştiind unde voi înnopta în ziua respectivă. 
Străbaţi câteva sute de km şi obosit de 
atâtea informaţii ce ţi s-au întipărit pe retină 
te opreşti ostenit şi înfometat într-un loc 
care poate să fie edenic şi miraculos.
Îmi amintesc de campingul Assateague 
Island State Park din Maryland, USA, 
aşezat pe o insula cu peste 100 de cai 
sălbatici. Culcat în cort simţeai noaptea 
caii care se apropiau de peretele subţire al 
cortului şi rupeau cu poftă firele de iarbă. Le 
puteai simţii răsuflarea şi atingeau cu coada 
lor mătăsoasă pânza cortului. Dormeai în 
aceasta agitaţie naturala de picioare suple 
care se deplasau încet fără zgomot. Ziua 
puteai să vezi aceste superbe animale 
sălbatice scăldându-se în spuma mării. 
Caii cu mânzii lor alergau nestingheriţi pe 
plajă şi lumea cu aparate de fotografiat îi 
urmărea uluită de perfecţiunea corpului lor. 
Un loc neaglomerat, cu apă cristalină, cu 
plimbări solitare pe plajă unde poţi petrece 
o săptămână fabuloasă. 
 Am străbătut coasta dalmaţiană şi 
întâmplător am dat peste un camping privat, 
pe malul mării. Acolo am mâncat cele 
mai delicioase smochine, culese cu mâna 
mea din smochini sălbatici. Sub soarele 
canicular smochinele aveau o dulceaţă şi 
un gust nemaiîntâlnit. Căutam cu plăcere 
şi nerăbdare fructul verde cu pielea subţire, 

rupându-l în bucăţi pentru a-l savura pe 
îndelete.
 Eram în Grecia şi din întâmplare am ajuns 
la un camping situat pe un platou stâncos, 
Delphi, un adevarat loc magic pentru 
“zei”, de unde se vedea o mare de măslini 
printre stânci. Vederea îţi tăia pur şi simplu 
răsuflarea. Vântul adia printre coroanele 
de măslini şi puteai să observi două nuanţe 
de verde. În camping instalaţiile sanitare 
erau confecţionate din marmură. Obişnuiţii 
locului erau mulţi tineri care cântau şi 
sporovăiau. Ne-am alăturat grupului lor 
şi am schimbat idei de călătorie, fiecare 
cu povestea lui. Era atât de cald încât 
dormeam sub cerul liber, numărând stelele. 
Nu mai pusesem acoperişul la cort. Auzeam 
concertul insistent al greierilor trubaduri.
 În Australia, am folosit un campervan, cu 
care ne-am deplasat pe plajele întinse şi 
imaculate. Auzisem că poţi vedea canguri în 
campingurile 
din Australia. 
Şi într-adevar 
am fost 
norocoşi să 
îi vedem şi 
să le dăm de 
mâncare din 
mână. Veneau 
nestingheriţi să 
înfulece frunza 
din mâna ta.
Aici am auzit 
cele mai 
ciudate păsări şi am văzut tot felul de arbori 
nemaîntâlniţi în pădurile de eucalipţi. Cât 
de curate erau instalaţiile sanitare din inox 
în aceste campinguri. Într-un camping eram 
atât de aproape de apa oceanului încât am 
adormit legănaţi de valuri.
 Cel mai luxos camping de “patru” stele 
l-am vazut în Republica San Marino, Centro 
Vacanze San Marino, un stat miniatural din 
Europa. Acolo aveam la dispoziţie pe lângă 
instalaţii de baie super elegante şi curate 
atât frigider cât şi TV. Campingul este situat 
pe terase cu locuri umbrite pentru corturi 
sau rulote. Piscina este atrăgătoare şi utilă 
mai ales vara.
 În Italia, lângă Veneţia, am fost la un mic 
camping agrar, în curtea unui fermier. 
Erau poate vreo 20 de rulote permanente 
şi câteva locuri de corturi. Vecinii noştri 
îşi aveau mica lor casă de vacanţă acolo 
şi ne-au invitat la un pahar de vin. Cât de 
primitori şi veseli erau, ne-au dat sfaturi 

cum să ajungem la Veneţia şi 
de unde să luăm vaporul. Ne-au 
oferit electricitate şi să folosim 
frigiderul lor. Numai că noaptea 
auzeam motocicletele stridente 
care cutreierau şoselele italiene.
 Primul camping privat în 
România, organizat de nişte 
olandezi, lângă Arad, a fost o 
experienţă unică. Aici am întâlnit 
un profesor francez, un flăcău 
tomnatec care se îndrăgostise de 
România şi revenea în fiecare 

an. Era pur şi simplu ataşat de oamenii 
locului şi începuse să rupă câteva cuvinte în 
româneşte.
 Lângă Napoli, în Italia am fost la un camping 
lângă un vulcan de sulf, Campeggio Vulcano 
Solfatara. Nu mai văzusem un vulcan atât 
de aproape şi în general impresia  a fost 
că eram pe o altă planetă, învăluiţi de un 
miros puternic de sulf şi de un fum puternic. 
Numai că noaptea puteai să auzi voci şi 
râsete, claxoane şi frâne de maşini, noi fiind 
în craterul vulcanului acustica era perfectă. 
Tot în Italia ne-am instalat cortul într-un 
camping lângă Pescara. Era un camping 
mai mult de rulote. Ni s-a dat un mic colţ 

unde ne-am pus 
cortul. Nici nu 
ne-am instalat 
bine că am 
fost înconjuraţi 
de un grup 
de copii. Nici 
nu ştiam ce 
i-a atras spre 
noi, probabil 
c u r i o z i t a t e 
de copii. Aici 
am văzut o 
a d e v ă r a t ă 

paradă de halate de baie luxoase şi cu 
culori imposibile. Noi mergeam la baie în 
pijama! La baie am descoperit că trebuie 
să introduci o monedă pentru duş. Femeile 
italiene au fost atât de amabile că mi-au 
arătat cum să folosesc duşul şi în plus mi-
au dat ele moneda respectiva pe care nu 
o aveam. Numai că noaptea ne-am trezit 
speriaţi de huruitul trenurilor care treceau 
atât de aproape de noi.
Traversasem Italia şi după ce am trecut de 
Milano, am început să căutăm un camping. 
Cum nu ştim italiană, doar câteva fraze, am 
întrebat unde este un camping în apropriere. 
De la un punct turistic ni s-a dat un pliant 
şi o hartă cu campinguri. Ne-am îndreptat 
în acea direcţie. Am călătorit aşa ore bune, 
eram obosiţi şi nu mai aveam nici benzină. 
Am tot oprit şi am întrebat unde este un 
camping. Ni se răspundea “mai departe” şi 
ni se gesticula sau arăta cu mâna direcţia. 
Am ajuns în final în localitatea Campina şi 
nicidecum la un camping. Aici a dat peste 
noi norocul pentru că am întâlnit un italian 
care vorbea franceza şi care s-a uitat pe 
harta ca să ne spună că acel camping nu mai 
există. Tot el ne-a sugerat să ne punem cortul 
într-un parc, lângă o fântână unde putem 
să avem şi apa potabilă. Dimineaţa, ne-au 
trezit carabinierii care ne-au cerut actele 
de identitate şi eu am încercat din nou să 
le vorbesc în italiană de căutarea imposibila 
a acelui camping. Cei doi carabinieri ne-au 
ordonat să părăsim locul “prompto”. Nici 

nu a durat câteva minute că ne-am 
strâns cortul şi am plecat. A fost 
unicul nostru camping clandestin 
şi gratuit de care ne amintim şi 
astăzi!
În numeroasele noastre vacanţe 
cu cortul am folosit formula 
avion, maşină, cort. Pentru asta 
aveam bagaj puţin, un cort, saltele 
şi saci de dormit super uşoare de 
transportat şi manevrat.
În Franţa, am aterizat la Nice, de 
unde am luat maşina şi de acolo 
spre primul camping Magali. Nu 
era deloc frumos, pentru că în 

Europa locurile sunt mici, nu ai “privacy” 
şi nu există o masă de camping, unde poţi 
mânca. În plus plăteşti pentru numărul de 
persoane, cort şi maşină.
Vecinii noştri erau o familie de francezi 
veniţi cu rulota. Era timpul cinei şi ei mâncau 
linistiti. François le-a urat “Bon appétit” la 
care de la mic la mare, aşteptându-şi rândul 
au raspus politicos “merci monsieur” şi 
asta de vreo 8 ori pentru că era o familie 
numeroasă. Mai târziu ne-au invitat la un 
pahar de pastis. Fiica nostră a fost şocată de 
toaletele turceşti de la instalaţiile sanitare. 
La piscină soţul meu a fost alungat pentru 
că nu avea un costum de baie “speedo” şi 
folosea boxeri, moda americană. Proprietara 
campingului, credea că boxerii sunt 
pantaloni scurţi şi se contraziceau amândoi 
pe această temă. În final, proprietara a 
acceptat compromisul ca el să se scalde 
doar în chiloţi!
În Muntenegru, ne-am dus cu cortul într-o 
maşina Alfa Romeo argintie cu piele roşie. 
Toţi ne dădeau târcoale şi admirau maşina. 
Fiica noastra a afirmat că, “cu asemenea 
maşina nu te duci cu cortul”, este adevarat 
dar şi noi suntem excentrici într-un fel. Unii 
ne-au întrebat daca am moştenit maşina sau 
credeau că am furat-o. Am şi fost opriţi în 
Italia la un control de poliţie. Poliţiştii au 
fost uimiţi, o maşină italiană cu număr 
de Germania, cu paşapoarte canadiene 
şi proprietarul care vorbeste franceza, ce 
combinaţie!
Dacă mă întrebaţi care a fost campingul 
nostru imposibil, ei bine a fost lângă 
Wasington, USA, un camping situat între 
3 autostrăzi cu un zgomot halucinant. Nu 
am putut dormi toata noaptea de zgomotul 
infernal. Ce idee să pui acolo un camping!
La Praga, campingul era situat lângă o 
discotecă şi bineînţeles nu te puteai odihni 
toată noaptea. Tot acolo am văzut un român 
care dormea în maşină cu motorul mergând 
pentru a avea aer condiţionat.
Azi, 1 din 5 americani campează iar în 
Canada campingul este mult mai popular, 
1 din 3  canadieni merg cu cortul. Chiar 
şi “stăpânii universului”,  marii magnaţi  
americani purtind nume ca Vanderbuilt sau 
Rockefeller iubeau natura şi aveau propriul 
lor “camp”, unde trăiau într-o izolare 
extravagantă, înconjuraţi de sevitori, departe 
de telefoane petrecându-şi ziua în mod 
idilic la pescuit, explorat lacuri, mergând 
pe cărări uitate în padure. Totuşi acest mod 
de turism a început să fie în declin, cortul 
fiind înconjurat de rulote uriaşe, comfort, 
lux, generatoare de electricitate. Există 
campinguri care nici nu mai acceptă pe cei 
cu cortul.

Paulina Popescu
Kitchener
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Cu cortul printre
continente
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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

Înfricoşat să nu-i 
zboare,
crinul
cu amândouă mânuţele,
o ţine strâns,
arătându-i copilului -
prima lui floare!

Văzându-i roua din 
geană,
copilu-l întreabă
şi a mirare, dar şi a nor:
‘’Te-ai rătăcit
de îngerul tău păzitor?
Nu-ţi fie teamă, am să 

te-ajut,
dar altă dată, de unul 
singur
să nu mai pleci din 
icoană!’’

Apoi,
vorbind cu sine însuşi,
îl ceartă pe Gavriil:
‘’Ce fel de tată eşti tu,
chiar din mână pierzând
propriu-ţi fiu - crinul 
tău?
Nu cumva să îl cerţi
spunându-i că-i rău,

dacă stai în icoană,
fii şi tu mai copil!

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.

CRINUL LUI GAVRIIL

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!

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

Servicii de emigrare pentru cei 
ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.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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