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AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS
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421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger
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TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO
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NEVRUZ FESTIVAL
Toronto - 9 aprilie 2017

NOAPTEA
ÎNVIERII
în bisericile ortodoxe 
româneşti din Ontario

ZIUA
ROMÂNO - CANADIANĂ

10 iunie 2017 - Kitchener

pag.8

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la
Dorel’s Food

Pentru comenzi:

519-742-4670
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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. SIMONA 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                                        

Insurance 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

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Cunosc o femeie care ii datoreaza viata unui 
betiv. Acum 40 de ani, intorcandu-se matrafoxat 
de la braserie, o auzise zbierand in cosul de 
gunoi in care-si aruncase el sticla de vin de masa 
superior. Beat-beat, dar tot a priceput ca aia nu-i 
pisica. Era ea, nou-nascuta, inghesuita intr-o 
punga pe care culmea ca asistentele maternale 
i-au pastrat-o, in chip de frisonant suvenir. O are 
si acum – e o sacosa pe care scrie „azi un leu la 
cec depui, maine el va scoate pui“.

De esti tu la tac-tu, nu-ti sunt muma eu
Puiul scos de cecul de-un leu a ajuns mai intai 
la o casa de copii. Fata a fost infiata, doi ani 
mai tarziu, de o familie care a murit in ’77, la 
cutremur. Si ea a ajuns iar la caminul de orfani, 
iar de-acolo a mai infiat-o cineva, o familie 
habotnica, de sectanti care odata au spart geamul 
cabinetului medical de la scoala, fiindca i-au facut 
aia vaccin anti-TBC fiica-sii si asta contravine 
religiei lor. Fata a ajuns doctorita si se mai lupta 
si azi cu ma-sa si ta-su sa accepte tratamentul 
cu insulina, sunt bolnavi copti amandoi. N-as 
vrea sa va sperii, dar, in ciuda intregii telenovele 
asezonata cu taraboiul aferent, cred ca povestea 
asta este, culmea, una dintre cele mai normale pe 
care le-am vazut vreodata intre parinti si copii.
Povestile care incep cu un copil in punga si-o 
punga-n tomberon tin, macar, de domeniul 
clasic. Dar cazurile cu adevarat hipnotizante ale 
lumii moderne au depasit etapa de „nu te las sa 
te mariti cu acest cretin“ versus „daca nu ma lasi, 
pe langa c-o sa ma marit oricum, am sa ma si 
sinucid“.
Nu, acum avem probleme fatale camuflate 
in combinezoane benigne. Mame (intregi la 
cap, vitrege la propriu sau doar la figurat), tati 
(biologici, adoptivi sau doar inchipuiti, de 
dragul perversiunii) si copii (legitimi, din flori 
sau din nelipsitele casnicii anterioare) pun mana 
de la mana si compun splendoarea unei societati 
care sta cu un crac in sublim si unul in ridicol.
Triunghiul mama-tata-copil nu e niciodata 
echilateral. Un isoscel straniu se arata urbei, de 
cele mai multe ori: mama si ala mic se agata cu 
maseaua de cosmelie si lasa urme de dinti in 

plastilina stradaniei lor de a-l aduce pe nenorocit 
acasa de la amantele lui. Barbatul (capatana 
familiei) e mai rezervat (cu varianta cronica de 
nesimtit). Mariajul care trebuia sa aiba forma 
perfecta a devenit sui.
Fata adolescenta isi uraste, de obicei, tatal 
pricopsit cu hipersecretie adulterina. Apoi se 
face fata mare, apoi remediaza si acest defect si 
ulterior vrea sa fie iubita, la randul ei, de tot felul 
de vite incaltate.
Dezamagita de privelistea panoramica a 
porcismului la moda, intr-un final se pravaleste 
in bratele unui insurat, care atata asteapta. Se 
cruceste singura de nonsalanta cu care scuipa 
pe casnicia alteia, dar si-aduce aminte ca tot 
o femeie a stricat si casa mamucii ei, candva, 
ca atare e indreptatita acum sa-si bata joc de 
somnul, nervii si duminicile tuturor nevestelor.
Femeia inselata sau parasita de sotul care a intrat 
in criza de la 40 de ani (si-a ramas intepenit 
acolo) ar face orice sa castige votul copilului. 
Ceea ce nu e deloc greu, o vreme. Concomitent 
cu inventarul jigodismelor paterne, copilul 
este mituit cu diverse promisiuni, cadouri si 
confesiuni picante. Drama incepe atunci cand 
mami nu mai are nevoie de atatia partizani – fie 
pentru ca tati a parasit-o oricum, fie pentru ca 
tati s-a intors la ea si e spasit si-i pare rau si-o 
iubeste din nou numai si numai pe ea, mai ales 
acum, cand dumnealui a dezvoltat cateva mici 
complicatii: diabet zaharat, chelie ireversibila si-
un ulcer care, desi nu i-a perforat inca stomacul, 
i-a facut sita increderea in el (n-a avut curaj sa-i 
spuna amantei ca el nu mai e in stare sa manance 
rantas; a parasit-o fara cuvinte).

Fir matasos de paranoia
Prin urmare, pana si in asa-zisele cazuri de 
familii suta la suta naturale, iubirea si ura se 
sleiesc impreuna, intr-un sos universal. Si-
atunci ce gen de pretentii ai putea avea de la 
familiile alcatuite pe baza de dragoste, respect si 
compromis reciproc?
Daca ai ratat prima runda matrimoniala, de la a 
doua incep carpelile. Ea are copii din prima, el 
are copii din prima si dintr-a doua, chiar daca 

stau cu ma-sa. El trimite pensie alimentara, ea 
nu trimite, in schimb are copiii cu ea, factor pe 
cat de pitoresc in perioada de logodna, pe atat de 
noduros dupa cununie. Ea se plange o vreme ca 
el nu-i iubeste suficient pe copiii ei si se bucura 
ca, in schimb, nici nu-i plateste suficient pe 
copiii lui.
Anii trec si, dintr-o data, ea observa ca el o 
iubeste cam mult pe fiica ei si ii plateste cam 
des pe copiii lui cu fosta. De cele mai multe ori, 
banuiala e tesuta din fir matasos de paranoia. 
Dar sunt si destule cazuri care se confirma (de 
obicei la TV, inainte de sectia de politie). Satul 
sa joace rol de tata cast, adoptivul zareste sansa 
unica de a pune mana pe carnita tanara fara sa 
plateasca vreo infecta de pe soseaua de centura. 
Si, ca sa se asigure si mai bine ca fetita e curata, 
intra peste ea cand e la dus. Cand, la cinci minute 
dupa aceasta efractie, intra si mama fetei in 
cadru, apoi scapa ligheanele din mana si parul ii 
explodeaza de soc, povestea se elucideaza rapid. 
Daca nu, ea poate continua o vreme, in acorduri 
line de promiscuitate. Cu cat adolescenta e mai 
mare, cu atat se poate conta pe discretia ei, mai 
ales daca aventura e consimtita.
Autoritatea pentru protectia copilului scoate in 
vitrina numai cazurile de viol. Secaturile care au 
abuzat de fiicele lor (naturale sau nu, nu conteaza, 
in limbaj tehnic tot „incest“ se numeste, cica) 
sunt plantate dupa gratii. Toata lumea aplauda si 
ulterior pe nimeni nu mai intereseaza cat costa 
psihoterapia pentru copilul molestat. Publicul 
vrea sa vada cum e pedepsit infractorul, nu cum 
e salvata victima.
Dar nimeni nu se catara-n tribuna ca sa invoce 
cazurile (trasnitor de multe) in care fetele si 
tatii lor adoptivi au o relatie bilateral savurata. 
De fapt, si daca ar pune cineva lanterna pe ei, 
Lolita ar cadea in picioare oricum, ea nu e de 
vina, pentru ca e „minora“. Chiar daca are 17 ani 
si stie bine ce face, tot adoptivul e pocnit in nas 
de pumnul opiniei publice.
Eram zilele trecute la Festivalul de Film de 
la Toronto si ostilitatile au decurs paradisiac, 
pana cand a aparut Woody Allen la conferinta 
de presa. Cardul de ziaristi acreditati s-a agitat 
previzibil. Au inceput sa cotcodaceasca imediat 
despre nimicnicia actorului care si-a inselat si 
parasit concubina (pe Mia Farrow) pentru a se 
insura cu fiica lor infiata, Soon-Yi. M-am uitat 
prostita la ei cum susoteau salivos si dadeau 
sa-i puna actorului aceeasi intrebare imbecila 
despre cum a putut, cu atatia ani in urma, sa 
faca asemenea fapta ordinara. Presimtind circul, 
agentul lui Woody Allen a anuntat raspicat, la 
inceputul conferintei, ca daca jurnalistii nu se 
vor abtine si vor tranti intrebari despre Soon-Yi, 
actorul se va ridica si va pleca.

N-am de gand sa-i iau apararea lui Allen, nu stiu 
ce-a fost la ei in casa, nu ma intereseaza daca 
Mia a fost o sfanta sau o cață, nici daca Woody 
a fost un inger sau un mitocan pervers. Dar 
cu atat mai putin tolerez judecata in sabloane, 
prosteasca, fara suficiente date la dosar.

In patul tatalui si-al fiului si-al sfantului circ
Am dat exemplul asta fiindca intotdeauna 
relatiile dintre parinti si progenituri sunt judecate 
schematic, de tribunale morale obtuze. Din start, 
daca un adult are o relatie sexuala cu un minor, 
adultul e singurul vinovat. Pe principiul ca 
minorul nu stie ce face si tu, coscogeamite iapa 
de om matur, profiti de el. Dar atata vreme cat nu 
vorbim de un viol in sensul tehnic al termenului, 
cine are puterea sa jure ca, de exemplu, o fata 
de 16 ani, care e in stare (si are voie prin lege) 
sa plece singura cu avionul, sa se marite, sa sara 
cu schiurile sau sa cada-n cap pe barna, sa fie 
top-model de lenjerie intima, sa citeasca Proust 
sau Kafka (sant in bibliografia obligatorie!) 
sau sa se epileze inghinal „habar n-are“ ce face 
atunci cand isi scoate chiloteii in compania unui 
domn mai rumenit? Tinerii mizeaza, in ziua 
de azi, pe sex-appeal-ul care le va fi parola si 
panaceu. Descopera devreme ca fragezimea e un 
combustibil bun. Si din nefericire, multe dintre 
cazurile de relatii despuiate cu parintii adoptivi 
sunt consimtite cu o comoditate patologica.
Stereotipii ridicole ineaca piata mondena. Moda 
penibila a parintilor care vor sa para mai sexy 
decat copilul nu face decat sa dea idei maladive 
ambelor generatii, deopotriva. Mama vrea sa le 
spui colegilor ca e sora ta si ca mama voastra 
comuna a murit sau traieste in Mexic. Tatal sta 
in maiou cu gaurele la petrecerea fiului sau si-
si dospeste muschii in fata elevelor imbibate-n 
visinata, laudandu-se cu ispravi de cand era el 
fundas la FC Avantul. Ba chiar face si vreo trei 
flotari, pentru cine inca mai are dubii.
Amintindu-si ce sexy e Michael Douglas la 
batranete, adolescenta se amorezeaza prosteste 
de tatal prietenului ei, in timp ce asta mic cauta 
remedii naturiste pentru marele soc: o da pe 
cocaina sau se face gay, in cel mai bun caz. 
Asa au aparut parodiile dupa tragediile grecesti. 
Prietena baiatului, pe care el o credea virgina, 
rasare intr-o zi in patul tatalui lui. Adolescentul 
scoate flacari pe nas, dupa ce – in atatea luni de 
caraghioasa rabdare – le scosese din pantaloni. 
Iar explicatia ei e pura cum ii e si buza, ca fraga: 
„Din pacate, tu semeni cu maica-ta, ce sa-ti 
fac…“. De la acest punct incolo, Oedip, Laios 
si Iocasta n-au decat sa-si faca de cap. Sigmund 
Freud cu atat mai mult.

Fata babei 
si amanta 

mosneagului

Simona Catrina

Şcoala Publică de Limba Română

Serbare de Paşti
Sâmbătă 8 aprilie 2017, Şcoala Publică de Limba Română din 
Kitchener a organizat serbarea de paşti. Cele 3 clase au recitat 
şi cântat poezii şi cântece tematice, iar clasa de liceu a prezentat 
obiceiuri şi tradiţii de paşti părinţilor aflaţi în sală.
La final fiecare elev a primit un mic cadou din partea sponsorilor 
care susţin permanent şcoala românească.

Agenda Românească
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TORONTO

Duminică, 9 aprilie 2017, în organizarea Institutului Intercultural Dialogue 
Institute din Toronto, a avut loc festivalul inter-etnic Earth Spring Festival. 
Evenimentul, desfăşurat în sala de festivităţi a hotelului Montecassino - 
Downsview, a fost gazda a 33 de comunităţi din zona Toronto, şi a avut ca 
motto: “Dance Between Cultures”.
Persoana care a reprezentat Romania la acest festival, Silvia 
Bîrsan, a dorit să arate celor 33 de ţări participante frumosul port popular şi o 
mică parte a tradiţiilor româneşti (dintre toate ţările participante, României i s-a 
alocat cel mai mare 
timp pe scena - 40 de minute). Astfel pe scena festivalului au 
urcat Grupul Moldovioara cu o suită de dansuri populare, Grupul Rainbow (vocal 
cu un grup de copii şi muzică folk, conduse şi dirijate de Nathalie Gheorghiu - 
profesoara şcolii româneşti West Glenn din Etobicoke), şi Rucsandra Şăulean 
care a interpretat melodii din repertoriul Mariei Tanase.Românii prezenţi în 
sală au susţinut continuu cu aplauze şi 
ovaţii fiecare moment artistic românesc.
Domnul consul general Mugurel Stănescu prezent la acest 
eveniment multicultural a felicitat atât organizatorii festivalului cât şi pe cei care 
s-au implicat la standul românesc şi pe scenă, printr-un scurt mesaj prezentat 
celor peste 400 de persoane aflate în sală.

Agenda Românească

NEVRUZ FESTIVAL
sau Festivalul Primăverii
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

OSHAWA
Bis.Sf.Ştefan cel Mare, Oshawa

Noaptea Învierii
Hristos a Înviat!
Dorim să mulţumim sutelor de creştini care au fost alături de noi în noaptea de 
Înviere şi în acelaşi timp doresc să mulţumesc tuturor acelora care ne-au ajutat 
şi ne ajută să plătim morgage-ul şi celelalte cheltuieli ale bisericii.
Bunul Dumnezeu să le răsplătească şi să le înmulţească darul!

Cu binecuvântare,
Pr. Petre Busuioc

CÂMPUL ROMÂNESC

Întâlnirea de Paşti
de la Câmpul Românesc

A devenit tradiţie ca în prima zi de Paşti românii să se întâlnească la Câmpul 
Românesc de la Hamilton să ciocnească un ou roşu şi să inchine un pahar 
de vin roşu. În acest an întâlnirea a avut loc duminică 16 aprilie, iar membrii 
asociaţiei româneşti au pus la dispoziţia participanţilor mesele de picnic, 
deoarece vremea deosebit de plăcută şi caldă a permis ca anul acesta 
evenimentul să se petreacă afară în aer liber.

Agenda Românească

Foto: Mircea Iliescu

STONEY CREEK

Cu ocazia Zilei Mamei (Mother’s Day) Biserica Ortodoxă 
Românească “Sfântul Nectarie” din Stoney Creek/ 
Hamilton vă invită la un dineu organizat de domnii din 
Consiliul Parohial în semn de respect pentru doamnele 
din biserica noastră. Dineul va avea loc Duminică 14 
mai 2017, începând cu ora 15:00 în sala socială a 
bisericii noastre, 651 Hwy 8, Stoney Creek (Hwy8 & 
Fruitland). Participarea este gratuită, donatiile dvs sunt 
binevenite.

Preot Ioan

Ziua Mamei
Mother’s Day

Biserica Sf.Nectarie,
Stoney Creek / Hamilton
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VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

226-978-7499 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

HAMILTON

Duminică 9 aprilie – Duminica Floriilor -  Prea Sfințitul Părinte Ioan Casian 
a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Învierea Domnului din Hamilton, 
Ontario, păstorită de părintele Lucian Pușcariu. În cuvântul rostit în fața 
mulțimii de credincioși prezenți la sărbătoare, Prea Sfințitul Părinte a făcut 
referire la parcursul celor 6 săptămâni de post, care ne-au pregătit cărarea 
duhovnicească spre Sfintele Paști. Canonul Sfântului Andrei Criteanul, 
săvârșit în prima și cea de-a cincea săptămână a postului, ne-a introdus în 
istoria mântuirii neamului omenesc prin exemplele prezentate, exemple ce 
ne îndeamnă să ne identificăm personal atât cu momentele de îndoială și 
slăbiciune, dar și cu acelea de binecuvântare pe care Dumnezeu le dăruiește. 
Trăind aevea ridicările și căderile strămoșilor noștri, ne facem solidari cu 
aceia, conștientizăm temporalitatea și fragilitatea personală, conștientizăm 
însemnătatea timpului pe care Dumnezeu ni-l pune la dispoziție fiecăruia 
dintre noi, dar și legătura ce ne pune împreună cu cei dinainte, asemenea 
cărămizilor unei case. După Sfânta Liturghie s-a împărțit salcia sfințită și a 
urmat tradiționala masă cu dezlegare la pește, la Casa Română.

HRAMUL
bisericii Învierea Domnului

din Hamilton
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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: dbruce@padgettwaterloo.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.

Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

KITCHENER

Punem la dispoziție spațiu în Albumul 
aniversar tuturor enoriașilor care 
doresc să transmită mesaje de 
felicitare Bisericii, să prezinte povestea 
familiei lor în imagini/text sau să pună 
o fotografie în memoria unei persoane 
dragi care a trecut la Domnul. Fondurile 
strânse vor fi folosite pentru acoperirea 
costurilor de tipărire a albumuluisi și 
a festivităților ce se vor desfășura cu 

această ocazie. Orice donație către 
Biserică cu ocazia acestui eveniment 
este binevenită! 
Curățenia de primăvară a bisericii și 
a proprietății va avea loc sâmbătă, 29 
aprilie, începând cu ora 10:00 AM. 
Vă mulțumim mult! 

Pr. Ionut Maerean
226.600.2911

Biserica ortodoxă Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
ANIVERSAREA A 50 DE ANI

KITCHENER
Bis.Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener

Serbare de Paşti
Duminică 16 aprilie 2017, copiii Şcolii Duminicale din cadrul bisericii 
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener au susţinut o serbare de paşti în 
faţa onoriaşilor bisericii prezenţi la Sfânta Liturghie.
Profesoarele care au pregătit copiii sunt Violeta Sindile şi preoteasa 
Ramona Maerean.

519 498 0908 
602 566 4239 

Claudiu

ANGAJĂM şoferi 
şi owner operators pentru East 
Coast şi Mid West în USA. Cerem 
minim 2 ani de experienţă. 
Oferim salariu de top. Detalii la: 

AQUILA
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LANCER 2017

MIRAGE G4 2017

ANI GARANŢIE10 MITSUBISHI
 vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

519-954-5916
527 King Street North, Waterloo, ON N2L 5Z6

MITSUBISHI
OUTLANDER 
2017

www.K-WMITSUBISHI.com

NICOLAE RAICIU
Financial Manager

sau 160.000 Km
POWERTRAIN LTD WARRANTY



Exceptional exists for less than you think.
 

VICTOR SĂLĂJAN
Direct Line: 226-765-2252

Email: victors@cambridgevw.com

Pentru o mașină performantă creată prin inginerie nemțească de top vă 
rog să mă contactați la 226-765-2252. Mi-ar face mare plăcere să vă pot 
asista în vederea cumpărării unei noi mașini și de asemenea în a vă oferi 
$250 reducere pentru orice Volkswagen nou din stoc care îl cumpărați de la 
Cambridge Volkswagen. Dacă nu sunteți în căutare de mașină, însă știți pe 
cineva care este, vă rog să mă recomandați și veți primi un cec in valoare 
de $100 dacă sfârșesc prin a cumpăra o mașină. Pentru orice întrebare sau 
nelămurire vă rog să nu ezitați să mă contactați.



The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er insurance in Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut 
or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the program to existing policyholders until their respective renewal dates. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical intellectual property, including but not limited to Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

Call today. 
1-866-247-7700
Visit selectsweepstakes.com. Enter group discount code K1300.

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

SCHOMBERG KITCHENER
Bis.Sf.Ilie Tesviteanul, Schomberg

Noaptea Învierii
Bis.Sf.Maria, Kitchener

Noaptea Învierii
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a surprizelor 
neplăcute, în care boala te poate lua 
pe nepregătite în cele mai nepotrivite 
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului 
mai multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi 
suferi şi tu. Financiar: Banii se adună greu, 
dar măcar se adună, asta contează, pentru 
că ai nevoie de o sumă mai mare pentru a-ţi 
pune în practică un vis.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de sănătate nu 
se întrevede la orizont. Dragoste: Nu e una 
dintre cele mai propice perioade pentru 
nativii Taur din punct de vedere sentimental. 
Financiar: Perspectivele sunt promiţătoare 
şi toţi ai casei participă, alături de tine, să 
adunaţi sumele respective.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te trezeşti 
cu o febră musculară sau cu stări de 
totală devitalizare. Dragoste: Partenerul 
e dator să te menajeze, să te susţină şi să 
te încurajeze, dar tu nu faci niciun efort 
pentru a vedea care sunt problemele lui. 
Financiar: Banii vin şi pleacă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Posibil să fii nevoit să iei măsuri 
mai drastice ca să renunţi la ceva ce nu-
ţi face bine. Dragoste: Dragostea se 
desfăşoară exact după firea ta: calm comod, 
fără răsturnări de situaţie şi fără noutăţi 
spectaculoase. Financiar: Limitează-ţi 
investiţiile cu risc şi în general nu-ţi lăsa 
situaţia financiară în mâinile altcuiva.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate nu te 
preocupă câtuşi de puţin şi dai dovadă de 
o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu este 
timpul unei discuţii decisive, încearcă să-ţi
păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce 
spui, altfel ai putea să-ţi jigneşti partenerul. 
Financiar: Vei avea de făcut faţă multor 
cheltuieli, dar vei reuşi să te descurci.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în pielea 
ta, te preocupă o durere ascunsă, dar îţi este 
teamă să înfrunţi realitatea şi să mergi la 
medic. Dragoste: Fiind o perioadă foarte 
încărcată emoţional, nu sunt excluse 
suferinţele din dragoste. Financiar: Stai 
destul de bine financiar dar dacă te gândeşti 
la un împrumut, recurge la cineva din 
familie.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta experimente, 
abţine-te de la cure şi tratamente dure 
sau neomologate. Dragoste: Eşti în acord 
deplin cu persoana iubită sau cu persoana 
care te interesează pe plan sentimental. 
Financiar: Nu câştigi, mai mult pierzi, așa 
că riscă cât mai puțin. 
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei care 
au văzut lumina zilei după 30 octombrie, 
echilibrul general poate fi perturbat. 
Dragoste: Romantismul nu e atât de 
important acum, chestiunile practice atârnă 
mai greu în balanţă. Financiar: Ideile 
care îţi vin acum ar merita puse imediat 
în practică, pentru că sunt rentabile şi pot 
atrage un profit.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea 
nativilor, dacă se odihnesc mai mult. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te 
joci, şi lacrimile pot însoţi multe nopţi 
pierdute, ducând dorul unei perioade 
frumoase din viata ta de cuplu. Financiar: 
Nu stai nici mai bine, nici mai rău cu banii.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te preocupă mai 
mult, eşti în formă bună, ci mai mult a celor 
dragi care nu se simt prea bine. Dragoste: 
Este o perioadă mai dificilă, căci nevoia 
ta de schimbare nu e resimţita în aceeaşi 
măsură de către partener. Financiar: Nu 
refuza nicio muncă din care pot apărea şi 
bani, nu numai satisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care ţi-i faci 
din orice au efect şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Relaţia cu sexul opus e mai 
greu de gestionat, şi asta numai din cauza 
schimbărilor tale de spirit. Financiar: Banii 
sunt pe teren sigur, dai dovadă de multă 
prudentă şi nu iei decizii pripite.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Formă morală şi fizică scăzută 
pentru nativii de la sfârşitul lui februarie; 
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste: 
Nu apare nimic nou în cuplu, te mulţumeşti 
cu starea de confort paşnic în care ai ajuns. 
Financiar: Banii nu sunt pe un nivel foarte 
bun, dar, atât cât sunt, eşti mulţumit şi 
liniştit.

STONEY CREEK / HAMILTON
Bis.Sf.Nectarie, Stoney Creek

Noaptea Învierii
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KITCHENER AURORA
Bis.Sf.Ioan Botezătorul, Kitchener

Noaptea Învierii
Bis.Sf. 40 de Mucenici, Aurora

Noaptea Învierii
Foto: Bogdan Radu / Studio Solaris
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Numai în CUBA
se poate întâmpla

Paulina Popescu,
Kitchener

Am revenit din nou anul acesta în Cuba, de 
data asta la Varadero şi am putut să compar 
staţiunea pe care am vizitat-o acum 20 de 
ani. În prezent sunt 60 de hoteluri de toate 
categoriile ultimul cel mai mare şi mai 
luxos fiind în curs de construcţie aşteptând 
turiştii americani. Nici nu mai este loc 
pentru dezvotarea staţiunii, unele hoteluri 
au început să fie refăcute şi reamenajate.
Cuba nu mai este o ţară ieftină, un mojito 
costa  3CUC, o bere 2 CUC, o cină pentru 
doi între 30 şi 60 CUC. O noapte la hotel  
se poate ridica până la 350 euro iar taxiurile 
sunt tot atât de scumpe ca la Paris, bâncile 
au comisioane ridicate, alcoolul este scump. 
Preţul camerelor la hotel a crescut cu 30%  
în comparaţie cu anul trecut.

Turismul sexual în Cuba este în apogeu 
ca de altfel în Thailanda, Madagascar sau 
Republica Dominicană. În hotelurile de 2 
stele şi jumătate combinaţiile sexuale sunt 
abundente pentru ca începând de doi ani 
prietenii cubanezi au dreptul să locuiască 
în hotel, în aceeaşi cameră cu turiştii străini 
care le plătesc biletul. Acum a ieşit o nouă 
lege prin care îndrăgostitul candian trebuie 
să cumpere o cameră separată frumoasei 
cubaneze.

Cum ajung la hotel bărbaţii canadieni sunt 
aşteptaţi de prietenele lor cubaneze care au 
toate un celular modern. Am văzut şi situaţii 
penibile bărbaţi de 80 de ani cu superbe 
fete de 16 ani. Există şi femei care îşi aduc 
băieţii la hotel. Un domn din Quebec care 
îşi plimba iubita cubaneză pe motocicletă 
s-a cazat la casă particulară pentru a evita 
aceste taxe hoteliere şi unde a plătit numai 
25 CUC pe noapte. Fetele cubaneze sunt 
obligate prin lege să aibă asupra lor cartea 
de identitate.

Am întâlnit un domn la vreo 50 de ani care 
lucrează vara în construcţii al cărui vis 
este să emigreze în Cuba. Am văzut chiar 
un birou de imigrare la Varadero şi m-am 
întrebat cine vrea să locuiască în paradisul 

comunist. A cheltuit până acum numai 
$10.000 şi nu a terminat cu formalităţile. 
Acum regretă că nu s-a căsătorit, o 
căsătorie costă numai $2000. Ghida ne-a 
spus că divortul este uşor în Cuba şi se 
rezolvă repede cu puţini bani. Nu este de 
mirare că societatea comunistă încurajează 
promiscuitatea şi moravurile uşoare! 
Din start cum ai ajuns pe aeroportul din 
Varadero la mica farmacie se vinde Viagra 
pentru “tinerii” capitalişti în căutare de 
amor.

Eram la plajă când într-un week-end 
s-au instalat pe şezlonguri 9 prostituate 
cubaneze care acostau bărbaţii.  Când au 
văzut un soldat, pentru că da, soldaţii ne 
supravegheză tot timpul, au dispărut. Există 
mafia plajei, personalul închirează fără nici 
o chitanţă un şezlong cu doi dolari şi vând 
băuturi sau mâncare.

Mergi pe stradă la Varadero şi te opresc 
oameni pentru a îţi cere t-shirturi sau 
bani. Strada principală este inundată de 
mici magazine cu suveniruri, unul după 
altul, comerţul devenind o îndeletnicire 
importantă pentru cubanezi. Concurenţa 
este mare şi preţurile au scăzut dar marfa 
este aceeasi: şepci Fidel Castro, magneţi, 
brelocuri, rochiţe croşetate, bijuterii, 
T-shirts cu Che Guevara.

Au aparut şi câteva magazine pentru 
localnici stil magazin universal. Am intrat 
din curiozitae şi la uşă ni s-a cerut să lăsăm 
geanta de plajă. Culmea tupeului este că te 
taxau cu 1 CUC pentru “check in” al genţii, 
mai ştiu şi engleză pe deasupra!! Pe perete 
dintr-un tablou ne privea Fidel, care savura 
din cer scena: “Ce deştepţi sunt cubanezii 
mei să îi păcălească pe capitalişti”. Preţurile 
nu mai sunt aceleaşi la toate magazinele. 
Am descoperit un magazin care avea 
băuturi cu 3$ mai ieftin. Nişte nemţi au 
văzut acest lucru şi s-au dus la magazinul 
care le vindea mai scump unde li s-a dat 
diferenţa de bani.

În Varadero sunt multe 
banci care bineînţeles 
aparţin statului, un 
progres pentru Cuba. 
Am intrat la banca să 
schimbăm nişte dolari 
canadieni în CUC (1 
CUC este echivalent 
cu 1 dolar american). 
Din greşeală fără să 
ma uit bine i-am dat 
o bancnotă de $20 
cu o mică zgârietură. 
Funcţionara de la 
bancă a început să o 
rupă cu o satisfacţie 
extraordinară în faţa 
mea, în două bucăţi. 
Bineînţeles că m-am 
supărat, am căutat în 
portofel şi am găsit o 
altă bancnotă la care 
mi-a arătat ceva în 
neregula. M-am dus la 
servicul de reclamaţii 
unde a venit o tânără 
care mi-a spus că 
trebuie să plătesc 
16% comision pentru 
a shimba banii deterioraţi. Am plecat 
dezamăgită şi supărată. Deci nu uitaţi să vă 
aduceţi bani noi în Cuba!

Cubanezii stau la coadă şi la internet. 
Cuba este ţara ideală pentru “detoxificarea 
digitală”. Am putut trăi şi fără internet o 
săptămână!

Toaletele în Cuba (Banos) sunt o afacere 
de milioane. Ghida noastră s-a lăudat că 
în Cuba ei plătesc numai 5 cenţi pentru 
a merge la un spectacol sau meci. Atunci 
de ce ne cereţi nouă 1 dolar american la 
toaletă? am întrebat-o eu. Mi-a răspuns că 
nu este de acord să dăm atâţia bani, costul 
ar fi de numai 25 de cenţi. De data asta la 
aeroportul din Varadero nu se mai percepea 
bani la toaletă, doar noi plătim deja 20 de 
dolari “departure tax”, taxa care acum este 
inclusa în preţul biletului pentu a evita 
cozile nesfârşite la aeroport! 

Personalul hotelului mi s-a părut blazat, 
ostil, poate obosit de atâta aşteptare în mai 
bine! Unii dintre paznici nici nu răspundeau 
la salutul nostru prietenesc de “Ola”.

Am făcut o excursie la Havana pe care 
nu o mai văzusem de 20 de ani. Totul 
s-a schimbat în bine, clădirile au fost 
refăcute, străzile sunt pline de turişti din 
toată lumea. Pe stradă se vând alune şi 
un fel de uscăţele. Fetele îmbrăcate cu 
rochii colorate îţi percep o taxă dacă 
îţi faci o fotografie cu ele. Soldaţii sunt 
omniprezenţi dar stau în grupuri mici la 
o discuţie, mai puţin interesaţi de ce se 
întâmplă în jur. L-am zărit şi pe falsul Fidel 
Castro, un tip care îi semăna perfect în faţa 
palatului guvernatorului şi care îţi cerea un 
CUC pentru o fotografie cu el. Mi-a plăcut 
că au pus pe fiecare clădire câte o notă 
explicativă, cui i-a aparţinut proprietatea.

După ce am vizitat o oră şi jumătate cele 
trei pieţe importante din Havana ne-am dus 

la un mic restaurant unde am stat tot atât 
timp ca să mâncăm. Şi acolo turiştii sunt 
jumuliţi, pentru un suc au cerut 4 dolari.

Dupa ce ne-a învârtit prin oraş autobuzul 
ne-a lăsat din nou la cumpărături într-o 
hală abandonată unde mureai de căldură. 
Aşteptând să se adune grupul, un băieţel 
de vreo 12 ani s-a repezit la mine să 
mă îmbrăţişeze dar cu o mână mi-a 
deschis borseta în care aveam aparatul de 
fotografiat. L-am respins şi nu a reuşit să 
îmi sustragă nimic. Nimeni din grup nu a 
apreciat gestul său.
Iniţial voiam să mă duc la Havana singură 
nu cu grupul, dar nimeni nu ştia unde mă 
lasă autobuzul din Varadero. Ar fi fost atât 
de simplu, pentru că terminalul este în 
centrul Havanei, lângă piaţa Revoluţiei.

La Varadero este paradisul francofonilor 
mai ales din Quebec. Aici din când în când 
aveţi “voie” la o briză de petrol ars de la 
rafinării.
Pe strada principală din Varadero este o 
farmacie pentru localnici aproape goală 
deşi ni s-a spus că, Cuba produce singură 
medicamentele necesare populaţiei. În 
Cuba aspirinele se vând la bucată. Am fost 
inspirată şi am adus cu mine o cantitate 
mare de aspirine pe care le-am dăruit 
paznicului spre marea lui bucurie.
Deşi este o ţară socialistă, inegalităţile sunt 
izbitoare. Universitatea din Havana posedă 
20 de computere pentru 350 de studenţi în 
timp ce anumiţi studenţi favorizaţi posedă 
computerul său. În Varadero există vile 
superbe ale actualei nomenclaturi şi chiar 
maşini noi iar poporul de rând trăieşte 
în magherniţe, 95% din cubanezi sunt 
proprietari iar 5% închiriază locuinţa.

Turiştii americani nu s-au îmbulzit să vină 
în Cuba şi nici nu o să vină în curând. 
Vizitati Cuba cât mai este abordabilă!
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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)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 N
(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.

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru curse US/
Canada:
- 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 48 de cents/mile 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

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, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la 
invăţătură din comunitatea românească, din oraşele unde se distribuie ziarul 
Agenda Românească.

Obiectivele concursului:

Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre 
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul 
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită de 
înscriere va fi 1 iunie 2017. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul local 
Agenda Românească. Elevii vor fii premiati în mod festiv pe 10 iunie 2017 cu 
ocazia Zilei Româno-Canadiene, care va avea loc la Kitchener.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com

Concursul
Cel mai bun elev român

la a şaptea ediţie
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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
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Pilat ridică mâna,
preaclocotinda gloată să o potolească,
și se făcu tăcere;
apoi strigă cu putere
împărătească:
‘’Să se aducă apă!’’
Și apă s-a adus.

Lângă Ioan,
Maica Domnului
privea la judecata lui Iisus,
ștergându-și pleoapă cu pleoapă:
‘’Ai auzit ce a spus,
când își spăla mâinile,
că e nevinovat de sângele Lui?
Nu-nseamnă, prin asta, că este iertat?’’
Ioan plângea. Cu capul plecat:

‘’Nu, Maică, ci dat răstignirii!
Prin apă Pilat L-a vândut,
cum Iuda făcu prin sărut,
că apa spălării pe mâini
știa că-i adusă din Prut.’’

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.

SPĂLAREA PE MÂINI

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 519-594-1712

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:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile
din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 
(226)791-7123

CAUT
să îngrijesc persoane în vârstă, bolnavi, copii sau să 
fac curăţenie, mâncare.
Vorbesc română, maghiară, ebraică, engleză.
Sunati la 647-763-4668.



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

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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NATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
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
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.

Toate tipurile de făină, iaurt, 
condimente, cartofi, ceapă, măsline, 
lămâi, tot felul de brânzeturi printre 

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


