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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Marţi 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana * Marţi 1 august - Scoaterea Sf. Cruci * Duminică 6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului *

$1075

GRATUIT
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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

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la

Pentru comenzi:

519-742-4670
Gemuri, dulceţuri, 

compoturi, zacuscă, 
muştar, murături, şi 

multe altele.Dorel’s Food519-781-2929
  Servicii AUTO
   - MECANIC
   - ELECTRICIAN
   - VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

“Moldovioara” a “rupt” scena din 
Queens Park de ziua Canadei

pag.6

TABĂRA PESTE 
NOAPTE

organizată de Rainbow 
Children’s Club

pag.8 pag.10

TABĂRĂ DE VARĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
organizată de ORLA
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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)

Desi planeta e din ce in ce mai inghesuita, 
oamenii au din ce in ce mai multe relatii 
sentimentale de la distanta. Nu se stie prin ce 
miscare, ca-ntr-o masina de spalat, ajungem 
sa ne amestecam in asemenea hal, incat sa 
ne gasim sufletul (ne)pereche la capatul 
lumii. Tehnologia si retelele de socializare 
ne pot lungi bratele si lati inimile suficient 
cat sa ne iubim nebuneste de la 15.000 de 
km. Mi s-a intamplat si mie, li s-a intamplat 
– si continua sa li se intample – multora in 
jurul meu.
Cum-necum, pe forumuri, messenger-
uri, Facebook-uri, Twitter-uri, H5-uri – ca 
sa nu mai vorbim de site-urile declarat 
amorezoase – lumea tresare cand vede cate-
un posibil partener compatibil. Mai scapa el 
cate-un “vre-o” sau “vei fii”, dar e om bun 
si afinitatile sar din corespondenta ca fulgii 
din perna. De-aici si pana la marea dragoste 
indepartata e rost de-un pas si de-un clic. 
In 24 pana la 72 de ore, se isca amorul 
dezlantuit si, din clipa aia, traiesti doar ca 
sa vezi Inbox-ul strafulgerat de mesajele 
adorate.
Desi exista o cazuistica destul de trista a 
dezumflarilor din momentul intalnirilor 

concrete, lumea continua sa iubeasca prin 
tastatura si mouse. Si cand spun “iubire”, 
nu e un eufemism pentru sex virtual, 
sa ne-ntelegem, acum ma refer chiar la 
inflacararile sublime, pasiunile care-ti 
inmoaie genunchii si ti-i uita asa, care te 
motiveaza, te aprind, te invie, te fac mai 
destept si mai lucios. Statistica e destul de 
sontoroaga, stiu si oameni care si-au gasit 
jumatatile pe Internet, dar marea majoritate 
nu fac decat sa metabolizeze iluzii. Nu mi 
se pare un lucru rau, dimpotriva. Nu sunt 
adepta vietii blegi, ticsita de plicticosenii si 
indatoriri, deci orice zvacnet de romantism 
e un fenomen benefic intr-o viata care, 
altfel, se reduce la automatisme, tabieturi 
(unele bune, altele proaste), televizor si 
calcat bluzita pentru a doua zi.
Am niste amice care s-au infectat cu o 
ineptie contagioasa: sunt convinse ca pe 
Internet gasesti numai cretini, ca adevaratii 
domni misuna numai in lumea reala a 
proximitatii. Ok, si se limiteaza la niste 
legaturi cu lorzii lumii reale – legaturi care 
incep prost, continua jalnic si se termina 
mizerabil. Le-am lasat in pace pret de vreo 
4-5 tentative, dar pe urma am facut o sedinta: 
papusa, nu vrei tu sa-ti labartezi orizontul 

cunoasterii si sa vezi si cine mai trece pe 
ulita netului? Ca p-astia de pe bulevardele 
concrete i-ai mancat. “Nuuuuu”, tuguie 
ele guritele, scandalizate de naivitatea 
mea. Nu, pe Internet sunt numai lichele si 
obsedati – cred ca asa le-a spus mamica lor, 
care probabil si acum mai crede ca reteaua 
asta e un fel de bordel ambulant.
Sunt prima care imi manifest scepticismul 
ca o relatie care se moscaie luni intregi 
de la distanta va fi un succes fulminant. 
In usturator de multe cazuri, ajunge sa 
osteneasca inainte de a-si trai cele mai 
intense senzatii palpabile. Dar pentru asta 
nu e de vina Internetul, ci meteahna in sine, 
adica distanta, conditiile, tocirea (perfect 
justificabila) a trairilor, a increderii, a 
rabdarilor. Nu stiu de ce insa, multe 
singuratice cronic din jurul meu se uita la 
socializarea pe net ca la congresul dracilor, 
isi fac cruce si dau cu aghiasma. In sinea 
mea stufoasa, eu sunt absolut convinsa ca 
majoritatea ar fi fost indragostite sau chiar 
maritate daca abdicau la timp de la tampenia 
ca un barbat adevarat nu sade pe Internet.
Revenind la relatiile de la distanta, ca 
de-aici plecasem, inca ma intreb cine si 
unde reuseste sa le faca ferfenita. Am 
asistat la prea multe asemenea retezari 
de situatie, in viata mea, ca sa-mi reprim 
curiozitatea. Probabil fiecare isi dichiseste 
in cap o anumita imagine a celuilalt (iar 
prin imagine nu inteleg neaparat ceva fizic), 
iar coliziunea sentimentala live e socanta, 
piesele nu se mai potrivesc intre ele. Am 
chiar acum o prietena care… serios, chiar 
am o “prietena care”, nu ma exprim asa ca 
la psiholog, cand n-ai chef sa fii sincer si 

pretinzi ca ai tu un prieten cu cinci fobii 
si opt bizarerii, ca sa nu se prinda ala ca e 
vorba de tine (el oricum se prinde de fiecare 
data, nimeni nu da 80 de euro pe ora ca sa 
rezolve maniile prietenilor). Asa, deci am 
o prietena in Bucuresti care iubeste un tip 
din Chicago, iar el o divinizeaza, desi, ati 
intuit corect, nu s-au vazut niciodata decat 
in poze. Poze mai noi sau mai vechi, mai 
blurate sau mai norocoase, ma rog. Se 
vor intalni curand si, sincer, am eu emotii 
(”get a life!”, mi-ar spune canadienii mei, 
ingrijorati ca particip prea intens la vietile 
altora), sper sa iasa bine, desi nu-mi pot 
astampara teama de prabusire. Se adora, 
eu cred sincer ca ei asta cred sincer, astept 
sa treaca si de impactul intalnirii ca sa 
stiu daca se mai poate conta vreodata pe 
indragostirile transoceanice.
Distanta fizica uriasa este consolata, 
de multe ori, de rapiditatea cu care se 
slobozesc vorbe mari pe Internet. Intr-o 
relatie normala, trec uneori luni de zile pana 
cand doi oameni isi spun unul altuia “te 
iubesc”. Vorba asta le iese greu din gatlej, 
mai degraba ti-ar spune unul toate PIN-urile 
lui de la banca decat sa-ti recunoasca ceva 
atat de sentimental. Dar prin mesageria 
electronica, declaratiile de iubire survin 
in cateva zile, uneori in cateva ore, cu o 
superba, desi terifianta convingere. Partea 
compensatorie si simetrica e ca, la o adica, 
dupa consumarea febrila a multasteptatei 
intalniri, si vestile proaste gen “m-am 
razgandit, nu te iubesc” se trimit tot pe 
e-mail.

Check mail: 
nu te cunosc, 
dar te ador

Simona Catrina

MOTOR              FREIGHT

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

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!
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Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în 
direct din diferite ţări ale lumii. 
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
- $190 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de 

memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există 
pentru aproape toate filmele sau serialele 
subtitrare în limba română, engleză sau 
alte limbi.

Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

Pentru instalari: 416-800-0832 sau
                       519-594-1712 Radu

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

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

OAKVILLE

Taberele organizate în anul 2017 de 
către Asociaţia non-profit “Vorbesc 
Româneşte” din Oakville, fac parte 
din Proiectul “Tabere de artă - artiști 
români pentru copii români”, pro-
iect care beneficiază de o finanțare 
nerambursabilă din partea Ministeru-
lui pentru Românii de Pretutindeni în 
baza Legii nr 321/2006, al guvernului 
Romaniei.
Prima parte a proiectului s-a desfăşurat 
în perioada 13-17 martie 2017, pe par-
cursul vacanţei de primăvară, iar cea 
de a doua parte va avea loc între 24-28 
iulie 2017, cu 2 grupe de copii.
Tematicile conduse de artiştii români 
sunt:
- Artă, cu Ramona Cristescu, artist 
plastic
- Muzică, cu Nathalie Gheorghiu, 
compozitoare şi interpretă de cântece 
pentru copii
- Artă fotografică, cu Manuela Ştefan,

 artist fotograf
 - Dramă şi improvizaţie, cu Alexan-
dra Nicolescu, ‘arts award recipient’ şi 
studentă la Randolf Academy Toronto 
şi Toronto School Film 

Lista de înscrieri pentru vacanţa de 
vară este completă. Participanţii sunt 
copii români cu vârste între 4-13 ani 
din Halton, Mississauga şi chiar To-
ronto.

“Vorbesc Româneşte” este o asociaţie 
non-profit, cu sediul în Oakville, On-
tario, care are ca principale obiective 
susţinerea Programului de Limba 
Română HCDSB (şcoala românească) 
din Oakville şi organizarea de 
activităţi educative pentru copii (ta-
bere, cursuri).

Pentru detalii se poate vizita website-
ul www.VorbescRomaneste.com

PROIECTUL
„Tabere de artă - Vorbesc Românește – artiști români 

pentru copii români”, din Oakville

RICHMOND HILL

Iubiti Credincioşi,

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Slăvit 
Prooroc Ilie Tesviteanul, vă invităm 
să luaţi parte la agapa frăţească care 
va avea loc duminică, 23 iulie 2017 la 
Grădina Maicii Domnului (526 Carrville 
Road, Richmond Hill, L4C 6E6), 
începând cu ora 1:30 pm.

Parastase
Slujba de pomenire a morţilor va fi 
oficiată la Grădina Maicii Domnului, 
după care se continuă cu agapa 
frăţească.

Parcare
(Schimbare în Locaţie: 23 iulie 2017 şi 
27 august 2017).
Pentru agapele organizate în data de 
23 iulie şi 27 august 2017 vă rugăm să 
folosiţi spaţiile de parcare de la Richvale 

Community Centre & Pool (160 Avenue 
Rd., Richmond Hill) situată la 8 minute 
distanţă de mers pe jos (harta cu detalii 
este anexată la acest email).
Nu este nevoie de permis pentru a 
parca la această locaţie.

Programul Agapelor
din Cursul Anului 2017
Vă invităm să luaţi parte la următoarele 
agape care vor fi organizate în cursul 
anului 2017:
Duminică, 27 august 2017, agapă 
organizată în cinstea praznuirii Adormirii 
Maicii Domnului

Duminică, 10 septembrie 2017, agapă 
organizată în cinstea prăznuirii Naşterii 
Maicii Domnului

          Vă aşteptăm cu mult drag!

Biserica Ortodoxă Română Sfântul Dumitru (din Richmond Hill)
vă invită în data de 23 iulie 2017 la

Agapă Frăţească
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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

TORONTO

In 16 iunie, 2017 Ottawa anunţă: 
Modificarea Actului de Cetăţenie

Noul Act propune diverse modificări 
ale legii cetăţeniei, multe dintre acestea 
servind pentru abrogarea modificărilor 
introduse de guvernul conservator în 
2014.
Acest proiect de lege a ridicat cerinţa de 
rezidenţă pentru rezidenţii permanenţi 
de a deveni eligibili să obţină cetăţenia 
canadiana de la 4 ani din cei 6 ani anteriori 
cererii.
Acest Act reduce numărul de zile în care 
o persoană trebuie să fi fost fizic prezentă 
în Canada înainte de a solicita cetăţenia la 
3 ani din 5, aşa cum a fost cazul înainte de 
introducerea Legii 24/2014.
În plus, permite rezidenţilor permanenţi 
care au petrecut timp în Canada înainte de 
a obţine statutul de rezident permanent, 
de exemplu ca lucrător străin temporar, 
sau un student internaţional, să considere 
o parte din acel timp pentru cerinţa de 
rezidenţă.
De asemenea, Legea înlătura impunerea 
solicitantului de a locui în Canada, după 
ce acesta a obţinut cetăţenia canadiană.
O altă prevedere cheie a Legii este 
înlăturarea capacităţii guvernului de a 
revoca cetăţenia dublă pe baza securităţii 
naţionale.

Primul amendament referitor la 
modificarea propusă a cerinţelor de 
vârstă pentru rezidenţii permanenţi de a 
demonstra cunoaşterea culturii canadiene, 
cât şi a capacităţii lingvistice în limba 
engleză sau franceză, de la cerinţa actuală 
de la 18 la 59, la 18 la 54. Senatul a 
amendat această propunere înapoi la 18 
şi 59, dar Guvernul Liberal nu a aprobat. 
Prin aceasta se va reduce barierele în 
calea cetăţeniei.
Senatul a propus un al doilea amendament 
pentru a facilita copiii cu vârsta sub 18 
ani să depună o cerere de cetăţenie fără 
sprijinul părintelui, cât şi fără a fi nevoie 
să se adreseze ministrului cetăţeniei 
pe motive de compasiune. În cadrul 
proiectului de Lege C-6, copiii cu statut de 
rezident permanent în Canada în vârstă de 
până la 18 ani, fără părinţi canadieni sau 
ai căror părinţi nu ar putea fi dispuşi sau 
în măsură să solicite cetăţenia, ar putea 
să solicite acest statut de cetăţean în mod 
independent, fără a fi nevoiţi să se alăture 
unui părinte pe cererea de cetăţenie.
În final, Amendamentul la #3 a propus 
adăugarea dreptului la recurs tuturor 
persoanele care şi-au pierdut cetăţenia 
pentru motivul că a fost obţinută fraudulos.
Guvernul a fost, de asemenea, de acord 
cu acest amendament, adăugând că “toate 
persoanele ar avea opţiunea de a cere 

revizuirea cazului lor de către Curtea 
Federală”.
Modificările consacrate în Legea C-6 au 
constituit o componentă cheie a campaniei 
guvernului Liberal atunci când au venit la 
putere în noiembrie 2015.
Ministrul Imigraţiei a declarat cu această 
ocazie: “Vrem mai mulţi rezidenţi 
permanenţi - de fapt, vrem ca toţi 
Rezidenţii Permanenţi, dacă este posibil 
- să devina canadieni, aşa încât Legea 
C-6 să elimine aceste bariere şi să ofere 
locuitorilor permanenţi o flexibilitate 
mai mare pentru a îndeplini cerinţele 
de rezidenţă pentru a deveni cetăţeni 
canadieni.
„Sunt mândru de faptul că Legea C-6 va 
primi consimţământul Regal în viitorul 
apropiat”, a concluzionat Ahmed Hussen 
noul Ministru al Imigraţiei, Refugiaţilor şi 
Cetăţeniei.
Mai multe amanunte, de specialitate, 
puteti obţine la: CD IMMIGRATION & 
SETTLEMENT Immigration-Legal & 
Consulting, 59 Warner Avenue, Toronto, 
Ontario, M4A 1Z5, Immigration Expert, 
Registered Canadian Immigration 
Consultant LICENSE/CERTIFICATION 
NUMBER iccrc R409231
Email: immigrationtocanada@bellnet.ca  
            http://cdimmigrationcanada.com
Stela Coldea:  (647) 855-2112

Totul Despre Imigrare
Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale

oferite de doamna Stela Coldea  - Immigration Consultant

KITCHENER
Şcoala Românească

St. Louis din Kitchener

funcţionează în cadrul Programului de Limbi 
Internaţionale (International Languages 
Program) sub conducerea Inspectoratului 
Şcolar Catolic (Waterloo Catholic District 
School Board). Cu multă mândrie, putem 
spune că şcoala susţine prin interesul 
comunităţii româneşti locale, o activitate 
didactică neîntreruptă de aproape 25 de ani! 
Şcoala promovează limba, cultura şi tradiţia 
românească. Cursurile sunt pregătite şi 
predate de profesori calificaţi şi selectaţi de 
Inspectoratul Şcolar Catolic.

Programul şcolii: 
Cursurile se ţin în fiecare SÂMBĂTĂ şi 
încep la ora 9:00 AM şi se termină la ora 
11:30 AM cu o pauză de 15 minute. Elevii 
studiază şi sunt împărţiţi în funcţie de vârsta 
lor, în cele două clase pe care şcoala le are 
formate. 

Cum se fac înscrierile? 
Înscrierile se pot face pe parcursul anului 
şcolar numai ONLINE la
http://stlouis.wcdsb.că/programs/îl.html 

Adresa şcolii 
St. Louis, Kitchener Main Campus 
80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1 
http://stlouis.wcdsb.ca 
519-745-1201 
Waterloo Catholic District School Board 
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

SCHOMBERG

HRAM
10:30am-12:30pm Sfânta Liturghie în 
prezenţa Părintelui Vicar Dan Hoarşte
Sarbatoarea va continua cu
- Muzică românească - Dj Gabi
- Mâncare şi băutură
- Tombola cu premii
- Jocuri pentru copii

Evenimentul va fi organizat in curtea 
bisericii, care va fi aranjata cu mese, 
scaune, umbrele de soare.
Mancarea va fi GRATUITĂ. Băuturile 
alcoolice, răcoritoarele şi Tombola, vor fi 
contra cost.

Donaţiile vor fi lăsate la aprecierea 
dumneavoastră.

Aşadar, vă aşteptăm cu toţii să luaţi parte la 
evenimentul Parohiei noastre, bucurându-
ne împreună de o Duminică binecuvântată 
şi de o vară mult aşteptată!

Consiliul Parohial alături de mine, vă 
aşteaptă cu drag!

Cu deosebit respect,
Pr. Ciprian Paşca 416-835-1223

www.bisericasfantulilie.com

Invitaţie la Hramul Parohiei Sf.Prooroc Ilie (din Schomberg), Duminică 23 Iulie 2017

Biserica “ Descent of the Holy Ghost Romanian Orthodox 
Church” (Windsor) angajeaza preot:

$22.44/h pentru 30h/saptamana. 
Cerinte: 

Experienta minimum 5 ani 
Absolvent de Master in Teologie

Vorbitor de limba Engleza
Pentru cei interesati ca rugam sa ne contactati la adresa de 

mai jos:
2895 Seminole St., Windsor, ON, N8Y 1Y2

Adresa de email: descenthgchurch@gmail.com
Nr. telefon: (519) 948-0818

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru una 
din meseriile cerute în Canada, în una din 
Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, and 
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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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.

TORONTO

De ziua Canadei, ansamblul de 
dans “Moldovioara” a avut onoarea 
să participe în cadrul evenimentului 
“UNITE” din Toronto, care vine să 
recunoască multiculturalismul, să 
accentueze cât de respectată este 
diversitatea, acceptarea culturilor 
diferite şi libertatea de care se bucură 
imigranţii. Ansamblul a avut 3 apariţii în 
scenă şi au impresionat publicul dornic 
să vadă ce surprize le oferă participanţii 
din cele 7 ţări. Aceştia au aşteptat cu 
nerăbdare după ce au evoluat să facă 
poze cu fetele talentate, să le vadă 
mai îndeaproape costumele, încălţările 
speciale şi florile prinse în păr. 
“Moldovioara” dansează pe la mai 
toate evenimentele de anvengură 
în provincia Ontario din Canada de 
mai bine de doi ani. Deşi e greu de 
ţinut ritmul, pentru că pregătirile şi 
participarea la evenimente culturale 
necesită mult timp, tinerele găsesc cu 
uşurinţă cel puţin 6 ore pe săptămână 
pentru repetiţii, şi asta deşi fiecare are 
acasă copii şi soţi care uneori nu sunt 
foarte încântaţi că mama sau soţia lor 
lipseşte cu orele de acasă. 
Deocamdată dansul rămâne o 
pasiune pentru care muncesc cu 
ardoare în timpul liber. De luni până 
vineri, personajele noastre lucrează 
în Finanţe, IT, şcoală sau cabinete de 
avocatură.
Greu sau uşor, ansamblul “Moldovioara” 
munceşte cu ardoare şi are vise mari: 
să găsească o sală mare unde să 
danseze. Partea a doua a acestui vis 
este să încurajeze bărbaţi talentaţi să 
danseze alături de ele pentru a putea 
dezvolta repertoriul şi a include alte 
nuanţe în coreografie. 
Între timp, repetiţiile se fac în subsolul 
casei a unei dansatoare din acest 

colectiv pentru că grupul este compus 
în prezent din 8 persoane. Repetiţiile 
în subsolul casei sunt însă benefice ! 
Pe lângă faptul că tinerele nu trebuie 
să scoată bani din buzunar pentru 
închirierea unui local, copiii acestora 
văd efortul mamelor şi se minunează 
de puterile acestora, performanţa 
şi dedicaţie. Mai mult decât atât, 
micuţii au îndrăgit portul popular şi 
au cerut mamelor să li se cumpere 
şi lor costume naţionale şi poate, o 
să se nască în curând “Moldovioara 
Junior”. Până atunci, dansatoarele vor 
să convingă şi bărbaţii să danseze. 
Aceştia deocamdată ocolesc repetiţiile 
şi sala de dansuri, dar în faţa camerei 
au spus că vor face o încercare. 
“Moldovioara” nu are conducător 
artistic, scenarist, producător sau altă 
asistenţă tehnică. Se autogestionează 
deocamdată pentru a salva unele 
cheltuieli financiare pe care trebuie 
să le suporte. În schimb, fiecare 
dansatoare mai are şi o a doua 
responsabilitate. Trebuie să facă 
coreografie, administraţie, marketing 
sau finanţe. 
Costumele şi încălţămintea pe care au 
purtat-o dansatoarele la evenimentele 
culturare la care au participat în luna 
iulie au fost cusute de un producător 
din Republica Moldova. De acolo vine 
şi doza de talent. Cel puţin 3 fete din 
acest grup au experienţă anterioară şi 
au fost dansatoare profesioniste acasă. 
Astfel, experienţa acumulată de la 
ansamblurile  de dans profesionist de 
la Chişinău “Joc” sau “Izvoarele” a avut 
un cuvânt greu de spus şi a influenţat 
întotdeauna coreografia prezentată la 
evenimentele culturale canadiene. 

Liliana Bagrin,
Toronto

“Moldovioara” a “rupt” scena din 
Queens Park de ziua Canadei
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TORONTO
“În fiecare dimineaţă
uneori obosiţi, alteori plini de viaţă,
ne trezeam cu planuri şi cu gânduri, mii
cum să vă convingem să ne mai lăsaţi înc-o zi”

Aşa s-a încheiat tabăra peste noapte organizată 
de Rainbow Children’s Club. Cu multă veselie 
şi “amintiri ce, bineînţeles, că nu pot fi uitate”. 
Am petrecut o săptămână de vis, împreună 
cu nişte copii minunaţi, care în două zile au 
învăţat să cânte la chitara (şi nu exagerăm; 
avem o grămada de martori), au învăţat ce e 
ăla un documentar şi cum se realizează şi s-au 
bucurat de jocuri specifice clasei de teatru. 
Ne-au fost alături voluntari inimoşi: Mariana 
Tănase, Victor Grigorescu şi Ninel Berneaga, 
cărora le mulţumim din tot sufletul. Profesorul 
de film: Radu Secăşan a fost cel fără de care 
dimineţile nu ar fi fost la fel de interesante. Le-a 
dat pe mană camera, microfonul şi i-a pus la 
treabă. Mulţumim şi Cristinei Mareş, care ne-a 
făcut o super surpriză venind în ultima seară şi 
învăţându-i pe copii o horă românească. Ce mai 
tura-vura...tabăra noastră a fost un succes şi îi 
dorim viaţă lungă şi veselă.
Vă îmbrăţişăm pe toţi şi vă aşteptăm şi la anul,

Nathalie Gheorghiu şi
Nicolae Zorzoman.

TABĂRA PESTE NOAPTE
organizată de Rainbow Children’s Club
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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

TORONTO
Dacă eşti român în Canada şi te bucuri  de zilele 
însorite de vară, privindu-ţi copilul plictisit şi 
fără prieteni, nu se poate să nu-ţi aduci aminte 
de copilăria fericită de care ai avut parte.  Acea 
perioadă a vieții în care totul era simplu, frumos 
și nu trebuia să faci mai nimic. Perioada în care 
părinții îți făceau toate poftele (atunci când 
meritai) și tu stăteai cât era ziua de lungă pe-
afară cu prietenii, la joacă.
Copilăria este cu siguranță cea mai prețioasă 
perioadă a vieții. A noastră a fost fără aer 
condiţionat, televizor şi internet dar cu siguranţă 
a fost o copilărie fericită. Copiii noştri nu percep 
viaţa fără descoperirile tehnologiei de astăzi şi e 
normal să fie aşa. Gustul, mirosurile, lucrurile 
din jur şi imaginile copilăriei sunt cele mai 
frumoase amintiri ale noastre. Noi le-am avut 
pe ale noastre, ei le au pe ale lor.
În nostalgia copilăriei de altădată, asociaţia 
ORLA din Toronto (Ontario Romanian Learning 
Association) a reuşit să aducă o atmosferă 
românească în inimile şi vacanţa copiilor şi a 
creat o tabără de vară în limba română, ajunsă 
deja la a patra ediţie anul acesta.
Cu un număr record de copii împărţiţi pe cinci 
clase, cu un program extins de la 7:30 dimineaţa 
până seara la 6:00 PM, cu profesori şi instructori 
calificaţi în domeniu, cu un meniu românesc 
pus la dispoziţie de magazinul românesc Pia’s 
Passion Bakery, cu multă muncă voluntară şi 
dăruire pentru menţinerea pe pământ Canadian 
a limbii noastre dulce şi frumoasă - am reuşit să 
aducem o fărâmă din copilăria noastră fericită 
de altădată şi copiilor noştri din zona Toronto şi 
împrejurimi.
Serbarea de închidere a taberei va avea loc Joi, 
27 Iulie 2017, orele 3:00PM. Sunteţi invitaţi cu 
toţii, atmosfera românească de aici sigur vă va 
merge la suflet.
A consemnat pt d-voastra, agentul imobiliar 
Viorel Rusu, preşedinte al asociaţiei ORLA

TABĂRĂ DE VARĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
organizată de ORLA (Ontario Romanian Learning Association) din Toronto
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Uranus în Peşti în casa a 
12-a indică o sensibilitate pronunțată a 
sistemului nervos şi stări de nervozitate 
accentuată.Dragoste: Venus tranzitează 
zodia Berbecului, ceea ce indică o perioadă 
foarte dinamică în viaţa ta sentimentală. 
Financiar: Participi la o acţiune ce va avea 
şi rezultate materiale bune.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Riscul fizic este prezent cu 
posibilitatea unor incidente generate de 
propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: Nevoia 
de afecţiune este foarte mare, dar numai cu 
greu îşi află împlinirea. Financiar: Atenţie, 
de la culmile succesului la prăpastia 
eşecului nu e decât un pas!
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii, toane, 
scăderi de vitalitate, episoade de 
iritabilitate, insomnie sau pesimism. 
Dragoste: Nu simţi neapărat nevoia de 
a-ţi petrece timpul alături de pereche, ci 
mai degrabă alături de prieteni sau chiar 
în solitudine. Financiar: Ai atât cât să te 
descurci bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu cafelele, 
condimentele şi alte excitante. Dragoste: 
Dacă trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te 
de situaţiile compromiţătoare. Financiar: 
Dacă partenerul pune banii la un loc cu 
tine, atunci vă veţi descurca fără probleme
amândoi, pentru că tu, singur, nu eşti chiar 
în cea mai bună formă financiară.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să amplifici 
tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea 
afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumirilor. 
Financiar: Vei cunoaşte o amplificare la 
nivel material şi devii cu un pic mai bogat 
ca în alte perioade ale anului.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai putea recupera orele de 
nesomn sau stresul cotidian prin odihnă 
pasivă, ai recâştiga ceva din rezervele de 
energie consumate în ultima perioadă. 
Dragoste: Aştepţi, răbdător, o minune... 
Financiar: Conjuncţia Venus-Marte din 
casa finanţelor face ca perioada să fie 
interesantă pentru afaceri.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie te vor 
obliga totuşi să te gândeşti serios la o vizită 
la medic. Dragoste: Încărcătura emoţională 
fiind foarte puternică, micile neînţelegeri 
pot lesne căpăta proporţii. Financiar: Lasă 
orice capriciu personal pentru altă dată.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te cam joci cu sănătatea ta, fără 
să acorzi atenţie lucrurilor importante. 
Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi 
păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim plan 
valori raţionale, cum ar fi comunicarea, 
colaborarea şi prietenia, nu şi pasiunile. 
Financiar: O tranzacţie poate să cadă sau 
să întârzie şi nu te poţi baza pe banii care 
depind de alţii.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Dormi mai mult, evită excitantele, 
ia suplimente cu magneziu. Dragoste: De la 
o primă întâlnire cu cineva care te atrage, 
tu deja visezi până departe, dar nu cumva 
te laşi iar furat de iluzii? Financiar: Ai 
făcut achiziţii bune, afacerile au mers bine 
şi trăiești cu un sentiment de stabilitate şi 
împlinire în plan material.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Activitatea fizică intensă de 
tip sportiv este favorizată, te menţine în 
formă şi te relaxează. Dragoste: Este o 
perioadă potrivită pentru a discuta sau 
studia subiecte legate de sexualitate şi 
reproducere. Financiar: Lucrul la domiciliu 
nu este exclus în această perioadă şi nici 
afacerile de familie.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Toate merg bine în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Totul e să nu faci 
din banale neînţelegeri între îndrăgostiţi 
o adevărată dramă. Financiar: Rămâi 
fără bani, începutul sezonului estival te 
falimentează iar abuzurile sau cheltuielile 
fantastice ale acestei perioade îşi vor arăta 
consecinţele neplăcute.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimereşti într-un mediu în care 
tropăie viruşii şi bineînţeles că o să te 
viziteze şi pe tine. Dragoste: Pui accent pe 
raţiune, respect, fidelitate şi mai puţin pe 
emoţii şi pasiune oarbă. Financiar: Primeşti 
banii cu greu, cu mari hopuri şi întârzieri 
şi nu la nivelul sperat, iar cheltuielile pot 
depăşi bugetul disponibil.

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 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 pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. 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 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 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 
2,5Mbps şi o 
cantitate minimă 
a p r o x i m a t i v ă 
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, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
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.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, 
aparatul STB se poate cumpăra cu $99 sau 
închiria cu $8 pe lună sau $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, 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, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, MiniMax, Music Chanel, 
Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
                519-594-1712

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV
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CÂMPUL ROMÂNESC
Săptămâna Culturală Internaţională a 
Câmpului Românesc a început cu mulţi 
ani în urmă din nevoia de a promova 
valorile româneşti ale emigraţiei.
Dorinţa iniţiatorilor a fost ca românii de 
pretutindeni să poată să se întâlnească 
într-un loc unde se vorbea şi se gândea 
româneşte.
Personalităţi şi luptători care au refuzat 
să accepte sistemul comunist s-au 
întâlnit an de an la Câmpul Românesc 
unde de fiecare dată se omagiau valorile 
naţionale şi în mod special acele valori 
care erau marginalizate or total şterse 
din cultura românescă. Acest eveniment 
era o sărbătoare Românească, cei mai 
mulţi veneau cu corturile, cu trailerele 
or cei care locuiau  mai apoape de 
Câmp veneau de dimineaţă şi se 
întorceau acasă seara târziu după ce 
se terminau comentariile pe marginea 
temelor prezentate. În fiecare zi de 
dimineaţa până seara se formau grupuri, 
grupuri şi se purtau discuţii interesante 
care completau de cele mai multe ori 
conferinţele prezentate în fiecare seară.
Aici în fiecare an scriitori, poeţi şi 
actori îşi prezentau lucrările şi se făceau 
cunoscuţi în rândul emigranţilor mai noi 
ori mai vechi şi deseori aici se făceau 
lansări de cărţi. Prezenţa editorilor de 
ziare din lumea liberă la acest eveniment 
le dădea prilejul conferenţiarilor să se 
facă cunoscuţi în întreaga emigraţie. 
Pentru fiecare din cei care veneau să 
petreacă toată săptămâna la Câmpul 
Românesc era o vacanţă de vis şi o baie 
de Românism.
Aici participanţii se regăseau în mediul 
în care îşi petrecuseră o parte din viaţa 
trăită în România. După 1990, odată 
cu deschiderea graniţelor, la această 
Săptămână Culturală au început să 
participe şi personalităţi din România 
şi mai târziu din Basarabia (Republica 
Moldova). 
În prezent, Săptămâna Culturală 
Internaţională de la Câmpul Românesc 
continuă să atragă noi participanţi.   
Anul acesta, ca în fiecare an, seară de 
seară au fost conferinţe cu teme variate. 
Programul de conferinte din acest an a 
cuprins tematici de un interes deosebit 
pentru toate generaţiile. 
Săptămâna Culturală Internaţională 
a Câmpului Românesc, ediţia 2017 a 
fost un adevărat maraton cultural şi a 
constituit un succes cultural deosebit. 
Au fost foarte mulţi tineri conferenţiari, 
Doctoranţi, Profesori, Scriitori, Poeţi, 
Ziarişti, Actori etc..
Anul acesta am avut bucuria să avem 
în mijlocul nostru invitaţi care au 
venit pentru prima oară la Câmpul 
Românesc şi pe care sperăm să îi 
întâlnim şi la următoarele evenimente 
culturale organizate aici. Programul de 
conferinţe, prin subiectele prezentate 
şi nivelul deosebit de documentare şi 
expunere, a constituit o plăcere pentru 
cei care au fost prezenţi la aceste seri 
minunate. 
Mulţumim Preotului Dr. Dumitru 
Ichim pentru pregătirea şi participarea 
la program ca director al Săptămâni 
Culturale Internaţionale a  Câmpului 

Românesc. Mulţumim conferenţiarilor 
şi moderatorilor care ne-au delectat în 
timpul săptămânii pentru pregătirea 
lucrărilor şi expunerile dânşilor. 
Îi prezentăm în ordinea în care au 
conferenţiat:
• Constantin Groza - Contribuția 
Cenaclului ‘’Florica Bațu Ichim’’
• Julian Thedore Ichim - Prințul Charles 
al Angliei și conservarea valorilor 
naturale.
• Prof. Marieta Dincov, Toronto - Mihai 
Eminescu în eternitate.
• Prof.dr. Rodica Gârleanu Costea- 
Constantin Noica sau aspirația spre 
universal a culturii române.
• Mircea Ștefan , Cleveland, Ohio 
- Vasile Militaru - candela culturii 
românești.
• Artistul  Sergiu Cioiu - medalion 
sorescian  Pe cine numim …eu ?                       
• Prof. Elena M. Cîmpan, Colegiul 
“L.Rebreanu”, Bistrița-Tudor Arghezi 
și canonul literar.
• Prof. univ. dr. Anca Sîrghie - Lucian 
Blaga, “fratele lui mai mic” al lui 
Eminescu.
• Adrian Munteanu - Poezia românească 
între tradiție și modernitate. Proiect 
transdisciplinar.
• Menuț Maximinian, redactorul 
ziarului „Răsunetul”, Bistrița - George 
Coșbuc și Tudor Arghezi
• Leonard Ionuț Voicu, Montreal - 
Intrigă și conflict în romanul “Surorile”.
• Prof. Sebastian Doreanu - Câmpul 
Românesc de la Hamilton între minunile 
exilului românesc.

Am  avut participarea a două cenacluri 
literare în cadrul Săptămânii Culturale 
(Cenaclul “Nicăpetre”- Toronto şi 
Cenaclul “Grigore Vieru” din Toronto),  
precum şi alte evenimente culturale, ca :
• Expoziţie de Scluptura a sculptorului 
Silviu Suga
• Lansare de carte a scriitorului Ion 
Segarceanu, Cristian Medelean - La 
Colibe

A fost o săptămână plină de succes şi 
bucurie pentru toţi participanţii dar şi o 
săptămână de muncă deosebită. Aducem 
mulţumiri tuturor celor care au ajutat la 
buna desfăşurare a activităţilor ce au 
susţinut programul de conferinţe şi la 
pregătirea şi desfăşurarea banchetului;  
Aurel Olteanu, Marian Costache, 
Olivia Colceriu, Mihaela  Moisin, Nela 
Cornea, Emilia Rachitan, Silviu Suga.
Mulţumim celor care au donat mesele 
pe pacursul Săptămânii: Floricel 
Burdujanu şi Maria Dincov.
Ne-am despărţit cu convingerea că 
acest maraton cultural de la Câmpul 
Românesc nu va fi uitat prea curând 
şi că anul viitor vom fi din nou 
împreună. În curând vom avea pe site-
ul www.campulromanesc.ca câteva 
din conferinţele prezentate la acest 
eveniment cultural.
Menţionăm că această acţiune culturală 
a fost organizată, susţinută şi promovată 
în exclusivitate de membrii Asociaţiei 
Culturale Române - Hamilton. 

Organizatorii

Săptămâna Culturală Internaţională a Câmpului Românesc
( 10-17 iulie 2017 )
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Nopţi albe de basm în

Ţările Baltice (1)
Mi-am dorit să vizitez aceste ţări unde 
coabitează trei naţiuni, trei limbi, trei 
culturi şi o singură moneda, euro, despre 
care auzisem numai lucruri excepţionale. 
Am frunzărit un catalog turistic din 
România care nu m-a mulţumit prin faptul 
că se parcurgeau prea mulţi kilometri pe zi 
şi aveai puţin timp de vizitat. Îmi place să 
explorez pe jos fiecare colţ al unui oraş şi să 
mă familiarizez cu toate muzeele acelei ţări. 
De aceea mi-am rezervat biletul de avion 
de la Bucuresti la Vilnius şi de la Helsinki 
la Bucureşti, care m-a costat $350. Mi-am 
planificat 2-3 zile pentru fiecare ţară şi am 
rezervat hotelurile prin expedia.ca, la unele 
având chiar şi micul dejun inclus. Am ales 
hoteluri în centrul vechi al oraşului pentru a 
fi aproape de pulsul locului. Ne-am deplasat 
între state cu autobuze de lux, comfortabile, 
curate şi directe. Am avut cu mine şi un ghid 
Lonely Planet cu cele trei ţări surori baltice: 
Estonia, Latvia şi Lituania. Vilnius este 
sinonim cu barocul, Riga cu Art Nouveau 
şi Tallinnul este pur medieval, capitalele lor 
fiind puternic diferenţiate şi incluse totodată 
în Patrimoniul UNESCO. 
În aceste ţări am trăit fenomenul nopţilor 
albe, soarele fiind pe cer până la ora 22:30 
p.m. Ziua polară, când soarele este pe 
cer la miezul nopţii şi refuză să se culce, 
se produce în jurul solstiţiului de vară. 
Explicaţia ştiinţifică este că soarele nu 
coboara suficient sub linia orizontului 
pentru a permite ca noaptea să devină 
complet neagră. Este un fenomen de neuitat, 
cu conotaţii supranaturale.

Lituania, ţara pădurilor de pin şi a apei 
cristaline
Am aterizat la Vilnius după câteva ore de 
zbor din Bucureşti, pe un mic aeroport care 
semăna mai degrabă cu o gară, în Terra 
Incognita, nici un control vamal sau de 
paşapoarte. De acolo am luat un autobuz 
local care ne-a costat un euro, pe care l-am 
plătit la sofer, aeroportul fiind la 7 km de 
oraş. Oamenii au fost binevoitori şi ne-au 
spus unde putem cobori la hotel. Aproape 
toţi tinerii vorbesc bine engleza şi sunt 
foarte politicoşi.
Oraşul este cocoţat pe câteva coline şi 

printre curiozităţile sale se remarcă 
majestuasa catedrala a Sf.Cazimir, 
patronul ţării, construită în 1604 în 
stil baroc. Sf.Cazimir este renumit 
pentru puritatea sufletului şi credinţa 
sa. Pe acoperiş se poate remarca o 
coroană regală. 
În catedrala Sf.Stanislaus se odihnesc 
marii duci ai Lituaniei. Pe acoperiş se 
pot admira 3 statui Stanislaus, Helena 
şi Cazimir reprezentând Polonia, 
Rusia şi Lituania. Biserica Sf.Ana 
a fost construită cu 33 de feluri de 
cărămidă, care l-a impresionat şi 
pe Napoleon Bonaparte când a trecut prin 
Vilnius.  Capitala Lituaniei este supranumita 
“Ierusalimul Nordului” datorită densităţii 
mari de biserici pe metru pătrat.
Vilnius este un oraş în care au trăit paşnic 
mai multe popoare, religii şi culturi, unde 
se vorbeşte poloneza şi rusa. Oraşul a fost 
ridicat pe un deal în sec 14 în timpul domniei 
lui Gediminas, Marele Duce al Lituaniei, 
din 1323 devenind capitala Lituaniei. 
Vilnius a avut de suferit o mare influenţă 
poloneză, fiind chiar anexat Poloniei. Din 
1940 până în 1990 a fost capitala Republicii 
Sovietice Lituania.
Centrul istoric înscris în 1994 pe lista 
UNESCO cuprinde 70 de străzi şi 1487 
clădiri şi poate fi străbătut în câteva ore pe 
jos.
Piaţa primăriei (Rotue aiksete) a fost 
centrul politic, cultural şi economic al 
oraşului. Universitatea din Vilnius este 
una dintre cele mai vechi din acea parte a 
Europei. Universitatea Vilnius fondată în 
1570 de iezuiţi, unde studiază în prezent 
21.000 de studenţi în cele 12 facultăţi ale 
acesteia. Lângă Universitate se află Palatul 
Prezidenţial reconstruit în stilul imperiului 
rusesc. Palatul Prezidenţial l-a găzduit în 
1812 pe Napoleon Bonaparte în drumul 
său către Moscova. O placă de marmură 
aminteşte că Stendhal, pe atunci responsabil 
cu aprovizionarea armatei, a poposit în casa 
de la nr. 1 din Didzioji gatve, unde a învăţat 
să bea ca un rus.
Vilnius, capitala Lituaniei, oraşul 
chihlimbarului este cunoscută pentru 
amestecul de clădiri gotice, renascentiste, 
baroce şi clasice precum şi biserici în stil 
gotic şi atmosferă medievală. Lituania are 
o mare deschidere la Marea Baltică şi un 
sfert din teritoriu este acoperit de păduri. 

Lituanienii iubesc jazzul. Parafrazând 
ghida pe care am avut-o, putem spune că  
“Catolicismul este prima religie în Lituania, 
baschetul, a doua religie şi jazz-ul, probabil a 
treia!”. În 2009 Vilnius a fost prima capitală 
baltică cu statutul de capitală europeană a 
culturii alături de oraşul austriac Linz.
Ghida noastră ne-a introdus în zona boemă 
a oraşului, în care locuiesc artiştii. În 1998 
a fost declarată neoficial de locuitorii 
oraşului o republică independentă cu 
propriul preşedinte, imn, drapel şi propria 
constituţie, republica Uzupis. 
Înainte de cel de al doilea război mondial 
în Vilnius se afla una dintre cele mai 
importante comunităţi de evrei exterminată 
aproape în întregime de nazişti. În Vilnius 
poţi vedea tot felul de biserici protestante, 
catolice, ortodoxe sau evreieşti, fiind un 
oraş turistic religios.
Ghida noastră ne-a recomandat să vizităm 
muzeul KGB, impresionant, o poveste a 
umilirii unui popor de către ruşi.
Tinerii lituanieni emigrează în număr mare 
în Anglia, Irlanda şi Scandinavia în căutare 
de lucru. Ţara a adoptat moneda euro în 
ciuda lipsei de susţinere populară, oamenii 
se plâng că o duc greu de când au euro.
Pe lângă chihlimbar aici se pot cumpăra 
îmbrăcăminte din in, obiecte din lână, 
magneţi. În magazine m-a frapat abundenţa 
legumelor şi fructelor la preţ rezonabil. Cu 
cât avansezi spre Tallinn preţurile cresc.
În Lituania există cele mai bune drumuri din 
Europa de Nord. Aici sunt cele mai multe 
berze, respectiv 13.000 de perechi. Lituania 
este o ţară cu preţuri atractive pentru noi, o 
ţară ieftină pentru turişti.
Ca specialitate culinară vă recomand 
skilnadis (carne afumată), salti barricai 
(supa rece) şi multe alte specialităţi cu 
cartofi.

Mâncarea naţională este “cepelinai”, o 
minge din cartofi umpluţi cu carne, cu 
brânză sau ciuperci. Băutura alcoolică 
populara este “degtine” un fel de votcă, iar 
pe locul doi este berea.
Cât am fost în Lituania se pregătea 
canonizarea unui sfânt. Aproape 30.000 de 
fideli au asistat la canonizarea Mgr Theofilo 
Matulionis, un episcop închis în gulagurile 
sovietice şi primul lituanian proclamat 
martir în fosta Uniune Sovietică. Acest 
sfânt a contribuit la cimentarea identităţii 
lituaniene actuale conştientă de preţul 
libertăţii, rezistând totalitarismului. Acesta 
a murit în 1960 la vârsta de 90 de ani fiind 
otrăvit de ruşi care voiau să taie toate 
capetele bisericii pentru a o face să dispară. 
În Lituania, Sf.Gherghe este venerat ca 
protector al animalelor.
Lituania este ultimul stat creştinizat din 
Europa. În 1386 Mare Duc lituanien 
Jagellon a aceptat botezul, fiind imitat 
de nobili şi ţărani dar tradiţiile păgâne au 
durat până în secolul XVII. Decretată stat 
catolic de papa Urban VI în 1387 Lituania 
este ultima bucată de pământ din Europa 
creştinizată. Lituanienii adoră copacii şi 
celebrează solstiţiul de vară şi femeile lor au 
nume de divinităţi păgâne cum ar fi Gabija 
(zeiţa focului) sau Austeja (zeiţa albinelor). 
Biserica a jucat un rol important în 
menţinerea identităţii naţionale, împotriva 
ţarului şi a religiei ortodoxe.
Din Lituania ne-am îmbarcat în autobuzul 
direct spre Riga.

(Va urma)

Paulina Popescu,
Kitchener
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pentru o singură apariţie 
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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

SCHOMBERG

Moment istoric din viaţa Parohiei noastre, sfințirea crucii de pe turla bisericii. Clipe 
minunate alături de parohieni și de familia donatoare Fam. Sigmund, căreia îi 
aduc alese mulțumiri. Odată aşezată deasupra bisericii, această cruce va trona 
în acest ţinut, simbolizând apartenența noastră la un neam, o limbă și o credință.
Este o cinste pentru Parohia noastră că este împodobită cu asemenea credincioși 
frumoși la suflet si la chip, iar aceasta este jertfa dragostei lor față de biserică şi 
neam.

Preot paroh Ciprian Paşca

Sfințirea crucii de pe turla bisericii 
Sf.ILIE din Schomberg
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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
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ef
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r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Nici aurul, topazul, perlatul gând pe 
nacru,
Nu pot să-ți fie dascăl, cum rozei nu-i sunt 
rugii.
Din jarul lui cuptorul dă pâinii gust de 
sacru,
Să n-ai fereastra zare, stăpânii ei de-s 
drugii!

Ce-i cuget gard rămâne oricât de scumpă-i 
șipca,
Nespusului cărarea e numai al aripei,
Luceafărul cunoaște tristeții albe scripca,
De-aceea veșnicia-i străluce-n muchea 
clipei.

Vrând să-Ți descui parola ce Ți-o apleacă 

spicul,
Mi-ai spus: Dezleagă-Mi marea să zburde 
prin tărie,
Crudul de-otavă-al ierbii să-l scrie 
heruvicul,
Iar de la melc deprinde 
prag nopții la chilie.

Mormântul vorbei lasă-l, 
că bine îi stă golul,
Când dragostea e nufăr 
nu-i tulbura nămolul!

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.

PSALM IUBIRII-N PRAGUL NOPȚII

34 PROGRAME 
ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă 
satelit. Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 416.800.0832

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
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

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

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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
Programul de Limba Română HCDSB 
(Vorbesc Româneşte)
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
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School
128 Chesterton Drive, Nepean, 
Ontario, K2E 5T8
Profesoara: Doamna Rodica Costea

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

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se 
pot accesa filme noi, seriale, show-uri, muzică, 
documentare, canale de televiziune din toată 
lumea. Aparatul costă $150 sau $190 şi instalarea 
incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

Doamnă serioasă îmi ofer serviciile pentru îngrijirea 
persoanelor în vârstă. Deasemenea pot prelua un copil de la 
şcoală şi să îl supraveghez până la venirea părinţilor. Uşor 
menaj (gătit). Pentru zona Toronto-Mississauga. Informaţii 
la adresa de email:     paulab033@gmail.com



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


