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ROMARTE NIAGARA

Comunitatea Română din Niagara în colaborare cu
guvernul provinciei Ontario organizează o sărbătoare
concepută ca o zi întreagă de ateliere la care participanţii
pot crea efectiv artă românească sub îndrumarea
instructorilor şi voluntarilor români. De la a învârti roata
olarului, la modelare în lut, decorare ceramică, la a
picta icoane pe sticlă sau a coase pe etamină dar mai
ales la a dansa horele şi sârbele noastre strămoşeşti,
vă aşteptăm să vă bucuraţi cu noi, prin limbajul artistic
românesc pe 2 Septembrie. Va fi şi muzică populară live,
mult dans şi voie bună şi desigur un grătar românesc.
Vă aşteptăm cu drag!
Comunitatea Română din Niagara

Emisiunea NOI
ROMÂNII TV
își dublează timpul de emisie (de la 30min la o
oră). Iar perioada de difuzare va fi după cum
urmează: duminică la ora 11:30, luni la 12 la
prînz și joi dimineața la ora 7.

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

www.masgraslaw.ca

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
office@masgraslaw.ca

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *
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MISIUNEA SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI
BRÂNCOVENI din Kitchener vă invită la

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android

HRAM şi PICNIC

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

(8 - 10 SEPTEMBRIE 2017)

VIDEO & PHOTO

DE SFÂNTA MARIE MICĂ
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Wedding-$1500
Baptism-$900
Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712

Bluray, DVD, Photo Booth

ROCARGO EXPRESS
pag.11

TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1075 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017)

Eu si barbatii
avem cateva
motive
Ceva scartaie, pentru ca barbatii, vreau sa
spun, au mai multe motive sa stea in tara
asta decat femeile. Ca ei vor – si au la nas –
bere ieftina, butic si diac… dali… dialectica
deschise non-stop, palinca, Plesu, ma rog,
de-ale lor, ca numai la fotbal si sex le sta
mintea. Ce vor barbatii se gaseste numa-n
România. Ce vor femeile se gaseste peste
tot, eu de exemplu in Irak am gasit tot ce vor
femeile, va spun sincer: barbati frrrrumosi
care le tin acasa, nu le trimit sa lucreze ca
pe proaste, cercei in forma de Nefertiti si
soldati americani care n-au mai tavalit de
mult o femeie.
Nu ma scuz acuma ca de ce-am plecat
din tara si chestii de-astea. Eu n-am vrut
neaparat, dar asa a fost situatia, dupa ce
m-au jefuit de lantic si mi-au spart si casa
din cartierul Titan, nu stiu cum s-a intamplat
de-am emigrat in Canada. Acuma, stand

aicea si fiindu-mi dor si chestii de-astea,
mi-am dat seama ca trebuia sa stau acolo
in România, pentru ca de exemplu era mai
frumos la televizor. Pentru ca vreau sa
spun ca mie-mi placea “Surprize, surprize”
foarte, foarte mult, chestia e ca nu aveam
cum sa zic asta cu voce tare, ca simteam
eu ca astia din redactie ar fi discutat despre
gusturile mele, cand ieseam din birou si ma
duceam la toaleta. Ar fi trebuit sa stie pana
la varsta lor ca gusturile nu se discuta, am
citit despre asta intr-un almanah de rebus.
Dar parca mai poti sa te iei dupa ce scrie
in ziare.
Mie imi place de Andreea Marin deoarece
este o fata care a reusit in viata si care
Canada uite ca nu are nici una ca ea. Am
vazut ca (era sa zic “ca Canada”, dar nu e
frumos sa vorbesti cu “ca-ca”)… am vazut,
deci, ca in Canada nu e nici unul gen Tiriac,

TORONTO

de unde revin la ce va spuneam si va zic ca
in Irak erau multi tiriaci din astia, cu mustati
si bani, vedeti ca femeile pot sa gaseasca
oriunde ce cauta, barbatii nu pot, ha, ha, ha.
Nu, acuma pe bune, mie imi place foarte
mult de Andreea Marin pentru ca este o
fata care a reusit in viata, este o onoare
sa locuiesti in tara unde zana surprizelor
ne aduce clipe minunate incantandu-ne cu
zambetul ei atat de cuceritor si glasul ei atat
de sensibil.
Dar odata, in timp ce beleam ochii la rochia
ei ca de paun si la gura ei ca de paunita,
buf, am inteles in sfarsit: daca o iubesti cu
adevarat pe Andreea Marin, trebuie sa pleci
din tara, ca sa-i dai ei sansa sa te aduca
inapoi pe banii TVR. Asa ii faci cadou
audienta si-o faci fericita si tu vrei ca ea
sa fie fericita, mm? Ce vrei moment mai
inaltator ca asta?
De-aia zic, draga mama, uite care-i chestia:
daca te suna de la televiziune si te cheama
in sala ca, sanchi, ai castigat un ventilator
la tombola si ca sa vii sa-l iei, tu sa stii ca
inseamna ca m-au adus. Te implor totusi sa
faci o scena cand ma vezi, stiu ca detesti
boceala cu sughituri in public, dar te rog
frumos sa treci peste demnitatile tale
boieresti si sa ne imbratisam cu zguduieli,
ca cica face parte din contractul cu Tarom.
Simona Catrina

KITCHENER
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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!
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

OAKVILLE

Consulatul Onorific al Moldovei în Ontario
şi asociațiile Moldovenilor din Toronto vă invită la

PICNIC

Duminică, 27 August 2017, de la ora 12 pm, cu ocazia a 26 de ani de independență
a Republicii Moldova, vă invităm la picnic.
Locația: Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0(Exit Hwy
404 at Stouffville).
Vă așteptăm să petrecem împreună într-o atmosferă tradițională moldovenească,
purtând costume naționale dacă este posibil. Organizatorii oferă mititei, băuturi
răcoritoare şi muzică! Parcul permite consumul băuturilor alcoolice (BYOB).
Puteți să vă aduceți mâncarea preferată (avem la dispoziție un grătar mare).
Parcul oferă facilități pentru toate vârstele: terenuri de fotbal, tenis, volei, baschet,
piscină pentru copii și adulți, spații de joacă, plimbări pe malul lacului şi chiar
posibilitatea de a pescui. Intrarea în parc costă $5/mașină.
Vă rugăm să participați în număr cât mai mare, să onorăm şi să sărbătorim
acest eveniment. Confirmați participarea şi numărul de persoane la info@
moldovacanadalink.ca până în 25 August, locurile fiind limitate.
Pentru detalii şi locație vizitați www.moldovaconsulate.ca

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More
ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

519-576-0306

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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

ÎNSCRIERI la Programul de Limba
Română HCDSB Oakville 2017 - 2018,
şcoală românească afiliată Halton
Catholic District School Board
În această vară am stat in contact cu frumusețea limbii și culturii românești prin
intermediul taberei de vară, Oakville 2017.
Vom continua călătoria în anul școlar 2017-2018 care va începe în data de 23
septembrie 2017.
Vă așteptăm cu proiecte noi care vor stimula creativitatea și vor stârni interesul
copiilor.
Pentru a vă alătura acestei aventuri, scrieţi la ScoalaOakville@gmail.com pentru
a primi formularul de înscriere su vizitaţi website-ul

www.VorbescRomaneste.com

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!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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TORONTO

Jocurile paralimpice
INVICTUS
(Toronto 23-30 sept. 2017)
participarea României

Jocurile Paralimpice Invictus, aflate sub patronajul printului Harry al Marii Britanii,
reprezinta cea mai mare competitie sportiva internationala destinata militarilor
raniti in operatiuni de lupta.
Editia 2017 va fi gazduita de Canada, competitiile urmand a se desfasura la
Toronto, in perioada 23-30 septembrie 2017.
Va fi prima data cand la aceste eveniment este invitata sa participe si Romania.
Aveti mai jos cateva date si informatii pe care le-am preluat chiar de pe pagina de
internet a echipei Romaniei: http://invictus.armataromaniei.ro/
COMPETITORI: 550 de militari raniti, din 17 tari
12 probe sportive, 1500 de voluntari
ROMANIA
Tara noastra va fi reprezentata, in premiera, de 15 luptatori raniti. Lotul este
completat de rezerve, antrenori si un medic (cca. 35-40 de personae)
Militarii vor fi insotiti si de cate un membru al familiei.
Probe individuale alese: atletism, inot, tir cu arcul, ciclism, canotaj in sala. Sport
de echipa: volei din sezut.

Bonded and Insured
Cleaning Services

LOTUL care va reprezenta România la „Invictus Games Toronto 2017”:
Atletism
maior Laurențiu Șerban, rănit în anul 2006, în Afganistan;
plutonier Doru Hamza, rănit în anul 2008, în Afganistan;
sergent Bogdan Dragomir, rănit în anul 2016, în Afganistan.
Ciclism
plutonier adjutant principal Costel Stanciu, rănit în anul 2012, în Afganistan;
plutonier adjutant Costinel Slăniceanu, rănit în anul 2006, în Afganistan;
plutonier major Irinel Matei, rănit în anul 2008, în Afganistan.
Canotaj în sală (la simulator)
locotenent Ciprian Iriciuc, rănit în anul 2015, în Afganistan;
plutonier major Dumitru Paraschiva, rănit în anul 2009, în Afganistan.
Haltere
maior Nicolae Grigore, rănit în anul 2007, în Afganistan;
plutonier adjutant principal Eugen Mănăilă, rănit în anul 2010, în Afganistan.

Mississauga, Oakville, Brampton and
Surrounding Areas
We are looking for a cleaning ladies for Please let us know if you have a
locations in Mississauga, Oakville,
vehicle.
Brampton, Milton and surrounding Hourly rate - $17.00 per hour areas.
depending of experience.
We’re looking for hard-working ladies,
with a great eye for detail and
Please call Ivana at
positive attitude.
More information about us can be
found at www.jet-maid.com
Monday - Friday between 9:00am If you looking for a part-time work, we 6:00pm
want to hear from you!

905-891-1708

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

Tir cu arcul
caporal Eugen Pătru, rănit în anul 2014, în Afganistan;
plutonier Ionuț Butoi, rănit în anul 2008, în Afganistan;
colonel Augustin Pegulescu, rănit în anul 2009, în Afganistan;
colonel (rtr.) Dorin Petruț, rănit în anul 2007, în Irak.

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.

Înot
plutonier major Ionel Eugen Bida, rănit în anul 2010, în Afganistan;

Tel.

La disciplina de echipă „Volei din şezut” sunt înscrişi toţi cei 15 sportivi.
Sa ne pregatim totodata sa ii primim si sa ii incurajam la competitiile la care vor
participa, aici in Toronto.
Succes Romania!
Mugurel Stanescu
Consul General

905-896-8116
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Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 49-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN
care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 2 Septembrie 2017.
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HRAM

MISIUNEA SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI din Kitchener
vă invită la

DE SFÂNTA MARIE MICĂ
(8 - 10 SEPTEMBRIE 2017)

Sâmbătă 2 Septembrie va avea loc un
Program Sportiv urmat seara de un
spectacol de dansuri populare alături de o
cină deosebit de bogată (incluse în preţul
biletului).

$35

Biletele sunt
inclus este o cină
bogată, salată, desert, iar barul este contra
cost (cash bar).

Pe scena festivalului va avea loc un program
artistic compus din dansuri folclorice cu:
- grupurile de dansatori “Banat” din Kitchener,
- “Banat” din New York,
- dansatorii de la asociaţia ARTA din Kitchener,
- Ansamblul Folcloric Mărţişor din Waterloo
- grupul Hi Trend
- invitaţi sunt grupurile Moldovioara din
Toronto, Doina din Hamilton, Sfânta Cruce
din Florida
Bineînţeles nu va lipsi tradiţionala competiţie

Miss Banatul.

Muzica va fi asigurata de binecunoscutul DJ
John Grnca.
Pentru BILETE sau cei ce vor să participe în program contactaţi pe George Ulman la
telefon

519.570.0172 sau gulman@sympatico.ca
Vă aşteptăm cu drag!

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

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

În zilele de 8 - 10 septembrie 2017 vă invităm să participaţi la praznicul SFINTEI
MARII! Vom avea următorul program:
VINERI, 8 SEPTEMBRIE 2017
- ora 9:30 a.m. - UTRENIA
- ora 10:30 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ
- ora 6:00 p.m. - TAINA SFÂNTULUI MASLU
SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE 2017
- ora 9:30 a.m. - UTRENIA
- ora 10:30 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE ARHIEREASCĂ
***
PICNIC
(SÂMBĂTĂ, 9 SEPTEMBRIE 2017, ORA 12:30 P.M.)
În cadrul picnicului vom avea următorul meniu: supă, mititei, pui la grătar cu
muştar şi gogoşari, tochitură, plăcintă cu iaurt, cozonac, pepene, porumb fiert
şi... nu e totul! Vom avea şi un program artistic cu muzică şi dansuri populare şi
muzică uşoară cu artişti din zonă, precum şi o tombolă la care fiecare participant
va câştiga ceva!
***
DUMINICĂ, 10 SEPTEMBRIE 2017
- ora 10:30 a.m. - ACATISTUL MAICII DOMNULUI
- ora 11:00 a.m. - SFÂNTA LITURGHIE
În aceste zile avem invitat de seamă pe Înalt Prea Sfinţitul IRENEE ROCHON,
arhiepiscopul ortodox al Canadei (O.C.A.), precum şi alţi preoţi ce vor sluji în
sobor şi se vor ruga împreună cu noi.
Vă amintim adresa noastră:
MISIUNEA SFÂNTA MARIA ŞI SFINŢII MARTIRI BRÂNCOVENI
544 BRIDGEPORT ROAD EAST
KITCHENER, ON, N2K 1N7 (vis-a-vis de Biserica Ortodoxă Greacă)
(locaţia ST PAUL’S LUTHERAN CHURCH)
Vă aşteptăm cu drag!

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
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, EhlersDanlos, 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

TV BOX Android

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT

-doar aparatul trebuie cumpăratTv Box Android este un aparat (receiver) memorie. Mai precis se pot instala pe
care se conectează la internet şi la televizor. ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca
Prin intermediul acestui aparat se pot prea mult memoria aparatul. Există pentru
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în aproape toate filmele sau serialele subtitrare
direct din diferite ţări ale lumii.
în limba română, engleză sau alte limbi.
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.
- $190 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de Pentru instalari: 416-800-0832 sau
$40 pentru fiecare 100 Km.
519-594-1712 Radu
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.
Diferenţa dintre aparate este doar de

DANSATORI
Asociaţia ARTA recruteză dansatori pentru echipa sa de
Dansuri Populare. Veniţi şi voi să învăţaţi cu noi dansuri
tradiţionale româneşti. Se primesc înscrieri pentru
sesiunea de dansuri 2017-2018. Ne întâlnim în fiecare
vineri, în jurul orei 7:30pm la şcoala franceză Cardinal
Leger din Kitchener, 345 The Country Way. Contactaţine la 519-741-8395.
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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
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
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Grigore Zanfir:

“Cânde eram mic,
eram prezent la toate
nunţile din sat!”
Exodul talentelor din Republica
Moldova în Canada a început cu ceva
timp în urmă şi asta nu mai e o noutate.
Într-una din zile, a ajuns la urechile mele
că ţara frunzei de arţar va mai găzdui
un tânăr artist de la Chişinău. Mi-a luat
cam vreo săptămână să dau de el,
căci omul ăsta nu prea are când tăia
frunză la câini. Se împarte între jobul
care îi asigură existenţa şi pasiunea lui
mare – muzica ! Vi-l prezint pe Grigore
Zanfir, o miniatură a lui Ion Creangă din
Humuleşti în viziunea mea !
La nici un an de când a aterizat pe
aeroportul din Toronto, Grigore Zanfir a
reuşit să încânte multe urechi. Agenda
lui de invitaţii la concerte s-a umplut
imediat ce lumea l-a auzit cântând.
Acest lucru îl bucură nespus pentru că
el a fost rezervat la începuturi în privinţa
reuşitelor sale.
Nu se bagă în faţă, merge pe
recomandări ! Aşa e trendul, nu ?
Grigore nu se crede vedetă şi nici nu
încearcă să îşi impună acest statut.
Crede în “gura” lumii şi că din vorbă
în vorbă o să audă organizatorii de
evenimente despre el. A folosit această
strategie şi la Chişinău, unde nu a
cheltuit nici un bănuţ să se promoveze.
În Canada, a început să fie recomandat
de organizatorii de evenimente culturale
din GTA. Nu a dat anunţuri despre el
niciodată în media şi s-a arătat nespus
de surprins că “Agenda Românească”
scrie despre el.
Ion Creangă în miniatură
Grigore este un mini Ion Creangă!
Când începe să îşi depene amintirile
sale din copilărie, stai cu gura căscată
să asculţi ce urmează. I-a plăcut
muzica de mic. Nu era nuntă în sat sau
cumetrie la care să nu fie prezent. La
început cu privitul, ca să se inspire,
apoi cu încercatul microfonului! Faima
lui s-a extins aşa şi în alte sate, şi…
Grigore al nostru s-a gândit că trebuie
să muncească mai mult, să îşi dezvolte
acest talent, deşi părinţii insistau că nu
e o profesie care îi va aduce o bucăţică
de pâine în casa. Ei bine, s-au înşelat !
Tata a fost primul lui profesor
Grigore este autodidact şi nu a avut
norocul să meargă la o şcoală de
muzică. Primul său profesor de vocal
a fost tata. Acesta l-a învăţat să cânte
la harmonică. Având în vedere că

în familia mamei sale toată lumea a
cântat, de acolo crede că i se trage.
Ce legatură are păscutul vacii cu
lansarea sa în muzică ?
Îşi aduce aminte cu lux de amănunte că
pe la 13 ani deja ştia că vrea să cânte
oamenilor. Deşi era vârsta când toţi
copiii se ţineau de şotii şi aveau grija
distracţiei, visul lui Grigore era deja
conturat. Îi trebuia însă să pornească la
drum cu ceva. Credea că repetiţiile sale
trebuie acompaniate de un instrument
muzical. Dar părinţii lui nu l-au putut
ajuta deoarece trăiau în vremuri nu
tocmai roze. Erau timpurile alea tulburi
de după independenţă, când sărăcia
bântuia peste tot. Văzând că insistă,
tatăl său i-a promis că dacă paşte vaca
toată vara şi dacă aceasta aduce pe
lume un viţel, acela o sa fie lozul lui
norocos. Ei bine, peste un an animalul
i-a dublat bucuria. În toamnă aveau de
fapt doi viţei în grajd. Atunci s-a ales
Grigore cu acea clapă de amator mult
visată, de unde a pornit totul.
Câţiva ani mai târziu, părinţii l-au ajutat
să-şi cumpere şi alte aparate necesare
văzând cu câtă ardoare munceşte fiul
lor. Apoi, a ajuns Grigore să colinde
toate satele din apropierea Chişinăului
şi să cânte la diferite evenimente.
Microfonul, sau un post gras în
finanţe
După liceu, nu a urmat conservatorul
sau un colegiu de muzică măcar. A
mers să facă “o facultate ca lumea”,
vorba tatălui său. Deşi s-a înscris la
universitate la Chişinău în domeniul
bancar, seara sau în weekend-uri
cocheta cu muzica. A fost un student
care aproape că nu cerea bani de
buzunar de la tata. Din cântat îşi
cumpăra o bucată de pâine, deşi
părintele său credea că nu e posibil.
“Cine arvoneşte, acela plăteşte”
“Ce gen de muzică cânţi, măi Grigore?”,
îl întreb la finalul discuţiei. Tot ce merge
la public, îmi răspunde. Piesele lui sunt
pe toate gusturile şi dacă i se cere îşi
ajustează repertoriul astfel încât toată
lumea să fie mulţumită! Şi cred că
este, pentru că îl văd alergând de la un
eveniment la altul. Semn bun zic !
Liliana Bagrin,
Toronto

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

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

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu superior şi
-Monthly Bookkeeping
Preţ Convenabil!
-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

P: 519 884-4850

E: dbruce@padgettwaterloo.ca

JOE TOMLINSON, CGA

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE
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TORONTO

Emisiunea NOI
ROMÂNII TV își
dublează timpul
de emisie

Bun venit la întîlnirea cu NOI ROMÂNII.
Iaca, împlinirăm 15 ani și totodată
încheiem o etapă la televiziunea mamă
OMNI, etapa de jumătate de oră, și o
începem din 3 septembrie pe cea a
emisiunii de o oră.
După 15 ani, respectiv trei cincinale
de foc continuu pe canalele teve
multiculturale, în sfîrșit cineva, acolo
sus în clădirea OMNI și CITY TV
din Dundas Square a considerat că
comunitatea românilor din Ontario în
primul rînd și din restul Canadei mai
apoi, merită o oră de emisie.
Așadar, de săptămîna viitoare vă
așteptăm, nu sîmbătă, ci duminică
la ora 11:30, luni la 12 la prînz și joi

dimineața la ora 7. Această evoluție
nu a fost posibilă însă fără prezența
în fața ecranelor a dumneavoastră,
telespectatorii.Mii de mulțumiri.
De asemenea, după cum am mai
spus-o și probabil știți deja, susținerea
financiară a emisiunii vine exclusiv din
partea sponsorilor a căror reclame
poate v-au obosit deja.
Trebuie să fac mențiunea că dincolo
de clienții, mulți, sau mai puțini aduși
de reclama de la emisiunea noastră
la poarta afacerii domniilor lor, ei
sponsorii nu așteaptă numai bătaia
la ușă a clientului, ci știu că cecul
acela lunar scris pentru emsiunea Noi
Românii susține o inițiativă comunitară,

imperfectă, ce e drept, însă credem
noi cel puțin folositoare comunității
românilor.
Mulțumiri fără margini și sponsorilor
noștri, trecuți, prezenți și sperăm, și
viitori.
Am mai făcut un pas înainte, respectiv
am bătut palma, așa de la distanță cu
două programe TV de limbă română din
Canada: Rompost TV din Vancouver,
producător Adelina Suvagau, și Escu
TV din Montreal, producător Marius
Bălan. În acest fel vă vom putea
prezenta secvențe de la un capăt la
altul al Canadei despre românii din
comunitățile respective.
Raul Dudnic

SERVICII PROFESIONALE

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

TORONTO

Halep Maniacii
Sute de româno-canadieni s-au reunit cu
Simona Halep la Rogers Cup – Toronto 2017

În această vară, sute de româno-canadieni
inimoși, iubitori de tenis, s-au (re)întâlnit cu
lotul celor mai bune tenismene românce
conduse de WTA World No. 2 Simona Halep
la Rogers Cup Toronto, unde marea sportivă
a revenit să-și apere titlul de campioană
câștigat în 2016 la Montreal. Aceștia s-au
reunit la fiecare meci al româncelor, păstrând
vie galeria creată la ediția din 2015. Dacă
acum doi ani s-au strâns 250 de fani în
puținele zile de după confirmarea participării
Simonei la campionat, anul acesta a fost
timp suficient de pregătire și astfel 700
de membri s-au înscris în grupul creat pe
Facebook. Primii 350 de fani (un nou record
în istoria de 136 de ani a campionatului) au
venit la meciul de deschidere al Simonei, iar
aproximativ 100-200 au venit în fiecare zi
până la semifinală, fie ploaie, fie cer senin,
miez de zi sau noapte, cu sufletele deschise,
creând o atmosferă dinamică ce pare să
Photo: Laurentiu Muntean
rescrie regulile de participare ale galeriilor din
arenele de tenis ale lumii. E o realitate greu
Photo: Paula de Candia
de digerat pentru spiritele ultraconservatoare,
dar Tennis Canada – organizatorul Rogers
Cup – admiră în mod deschis această nouă
tradiție și o încurajează prin invitarea cât mai
multor români în arene, oferind bilete la cele
mai bune prețuri posibile, (re-re)negociate de
subsemnata, spre beneficiul tuturor.
Unii mai vocali, alții mai reținuți, am purtat
toți tricolorul cu mândrie şi am susținut-o
pe Simona cum am știut mai bine. Nefiind
o organizație cu statut oficial, nu avem un
modus operandi pre-stabilit pe care să-l
aplicăm cu religiozitate. Venim din medii
sociale și profesionale diverse. Fără vreo
agendă ascunsă sau mari pretenții, români
de toate vârstele ne întâlnim la Rogers
Cup odată la doi ani să ne exprimăm vădit Photo: Laura Moraru
dragostea pentru România și marile ei
talente sportive umplând arena AVIVA cu
ii și cămăși tradiționale, cu steaguri, haine
și accesorii tricolore. Și pentru că sângele
carpatin e uşor inflamabil, s-a văzut în
fiecare zi străduința celor mai conștiincioși
dintre noi de a păstra mult ceruta disciplină
în grup. De cele mai multe ori, s-a reușit și
suntem mândri. Simona pare să simtă la fel,
deși ne dojenește câteodată. Ne-a spus că
revine mereu în mijlocul nostru ca acasă. Cei
mai multi conaționali ne admiră. Străinii ni
se alătură și ei în număr tot mai mare, deci
HalepMania prinde aripi.
În cifre, au fost, printre altele:
- 7 zile de campionat și 7 meciuri ale
Photo: Laurentiu Muntean
româncelor aclamate din arene
- 1 om foarte special, tânarul Jake Krotowski
de la Tennis Canada, care ne iubește și pe
care-l iubim
- 1 scurtă dar memorabilă sesiune de
autografe facilitată de gazdele campionatului
- 1 șezătoare unde 8 femei harnice și
generoase au creat 40 de steaguri, 20 de
evantaie și 5 rochii tricolore
- 60 de zile și nenumărate idei vehiculate
între cei 700 de fani
- 150 de tranzacții pentru 660 de bilete
…iar lista continuă.
În aceste vremuri umbrite de ură, suntem
bucuroși să știm că dragostea noastră pentru
cea mai bună jucătoare de tenis pe care-a
avut-o vreodată neamul românesc face o
mare diferență, mai ales în sufletele românilor
de pretutindeni.
Rucsandra Maria Șăulean

Photo: Laurentiu Muntean
Photo: Rucsandra M Saulean
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KITCHENER

DUPĂ AMIAZĂ DE TEATRU
ARTA în colaborare cu publicaţia Agenda Românească vă invită la o după amiază
de teatru, sâmbătă 16 septembrie la Country Hills Library din Kitchener, 1500
Block Line Road, de la 14:30 la 16:30, intrarea este pe bază de donaţie (donaţia
sugerata este minim $5 de persoană). Biletele se plătesc la uşă.

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711
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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Eşti într-o formă de invidiat,
totuşi încearcă să ieşi mai mult în natură.
Dragoste: Disputele cu partenerul apar
des, atât de la neînţelegeri mărunte, cât și
de la diferenţe de principii. Financiar: Este
necesar să-ţi păstrezi raţiunea şi simţul
măsurii.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Eventualul disconfort pe
care îl resimți are la bază mai degrabă
o indispoziţie psihică decât una fizică.
Dragoste: Ești cu gândul în altă parte,
apar alte orizonturi, pui la cale planuri noi.
Financiar: Fii cu ochii pe portofel şi nu te
lăsa păcălit de promisiuni măreţe.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai nevoie de mult sport, iar vara te
îmbie la o mulţime de activităţi care te vor
energiza de minune. Dragoste: Te eliberezi
de nişte gânduri care nu făceau bine relaţiei
în care te afli şi parcă începi şi tu să vezi
partea bună a lucrurilor. Financiar: Banii
sunt pe un nivel fragil.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te lăsa păcălit de simptomele
ciudate care îţi dau târcoale, sunt alarme
false. Dragoste: Ai mari dubii cu privire
la relaţia în care eşti. Totuși, nu cumva
exagerezi cu pretenţiile? Financiar: Cu
banii eşti O.K.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ești predispus la disfuncţionalităţi
şi infecţii ale organelor genitale. Dragoste:
Eşti captivat de noul partener care ţi se
oferă pe tavă şi-l priveşti ca şi cum ar fi
totul în viaţa ta. Financiar: Banii nu sunt
punctul forte al acestei perioade.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite, dar
trebuie să fii prudent deoarece ai putea
avea unele necazuri cu gâtul sau urechile.
Dragoste: Că ești sau nu în cuplu, există
șansa să te îndrăgostești din nou. Financiar:
Banii sunt motivul celor mai acerbe discuţii
şi te vei lupta pentru drepturile tale.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Poţi avea unele probleme care să
afecteze corzile vocale sau urechile, dar nu
va fi nimic grav. Dragoste: Nu comunici
eficient cu partenerul de viaţă, eşti mult
mai tăcut, de parcă ai avea ceva pe suflet.
Financiar: Banii sunt pe un nivel destul
de bun, dar deocamdată e bine să-i ţii la
ciorap.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Mănânci prea multe dulciuri,
leneveşti prea mult, ai o atitudine care,
deşi îţi face plăcere acum, nu are efecte
benefice asupra ta. Dragoste: Se resimte un
oarecare dezechilibru în cuplu. Financiar:
Mâine nu va mai fi la fel, aşa că mai bine
începi să mai scoţi din coş înainte de a
ajunge la casă.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu eşti prea mulţumit de tine, te
simţi mai greoi, lipsit de vlagă iar o răceală
te poate vizita. Dragoste: Eşti un pic mai
distant în relaţia cu partenerul, care ţi-ar
putea reproşa atitudini reci sau indiferente.
Financiar: Poţi primi un onorariu excelent
pentru o activitate prestată.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Cum îţi aşterni, aşa vei dormi. Ai
grijă la comportamentul tău faţă de factorii
care îţi pot influenţa sănătatea de acum
încolo. Dragoste: Dacă e să fie cineva
sacrificatul în materie de amor, se pare că
tu eşti acela. Financiar: Sunt banii tăi şi faci
ce vrei cu ei, dar mai ţine-i un pic la saltea.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea este unul din atuurile
tale în acest moment. Dragoste: Nu
sentimentele contează acum cel mai mult
pentru tine, ci respectul pe care îl aștepți
de la partener. Financiar: Nu eşti printre cei
favorizaţi în privinţa banilor, deci încearcă
să fii prudent şi echilibrat în cheltuieli.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu
ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: De
mult nu te-ai mai simţit atât de bine în pielea
ta, şi totul numai datorită încurajărilor
primite de la partener. Financiar: Ai alte
treburi mai importante de făcut, iar banii
sunt doar un mijloc de a-ţi susţine planurile.

Au trecut 60 de la înfiinţarea ACR-Hamilton când un grup de români
noi emigraţi în Canada împreună cu prima generaţie de Români
Canadieni au căzut de acord să creeze această asociaţie.
Noi, cei care continuăm să menţinem vie tradiţia românească în
Canada am decis să sărbătorim aceşti 60 de ani de existenţă ai
Asociaţiei, organizând pe 9 Septembrie 2017 la ora 3:00 pm un
Banchet omagial la Câmpul Românesc.
Vom avea invitaţi de onoare cât şi urmaşii celor care au pus bazele
acestei Asociaţii şi a Câmpului Românesc.
Vor fi prezenţi oficialii Români de la Ambasadă şi Consulatul Român.
Vom avea ca invitaţi pe actorul Doru Octavian Dumitru şi artistul
Ştefan Hruşcă împreună cu CmS GlobalEntertainment (DJ.Mike).
Toţi românii din zona Hamilton, Toronto, Kitchener şi împrejurimi
sunt invitaţi să participe la acest eveniment omagial al Asociaţiei, să
sărbătorim împreună cea mai veche organizaţie Românească nonprofit din Ontario. Pentru mai multe informaţii sunaţi la
905-265-9884 or 905-575-5048
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Picnicul anual organizat de către Asociaţia
Culturală Graiul Românesc din Windsor, a
devenit o tradiţie. Ţinut în luna August a fiecărui
an, la Kingsville, pe malul lacului Erie, într-o
natură absolut superbă, aduce o mulţime de
oameni din comunitatea noastră, fie că sunt
membri ai Graiului Românesc, fie nu - cu toţii
suntem parte a Comunităţii Româneşti din
Windsor şi ne bucurăm să petrecem câteva
ore împreună. Graiul Românesc şi-a aşteptat
oaspeţii cu bucate tradiţionale româneşti:
mici, cârnaţi, porumb, pâine de casă, etc,
iar doamnele, cum sunt româncele, bune
gospodine, au participat fiecare cu delicioase
preparate culinare cu specific românesc.
Cu siguranţă toata lumea s-a bucurat de
vremea frumoasa, de natură, de conversaţie,
de o frumoasă întâlnire între prieteni. Picnicul
a început la ora 12 la amiază şi s-a încheiat
după ora 22, şi asta spune tot.
Mulţumim tuturor participanţilor. Ne-a făcut
plăcere să vedem aşa multă lume la picnicul
de anul acesta şi vă aşteptăm la evenimentele
viitoare ale Graiului Românesc.
De asemenea, mulţumim foarte mult
sponsorilor, ale căror donaţii au fost peste
aşteptările noastre.
Emilia Matei
Preşedinte Asociaţia Culturală
Graiul Românesc
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Graiul Românesc - Windsor
PICNICUL ANUAL
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE
Nopţi albe de basm în Ţările Baltice (3)

ESTONIA, ţara blogurilor şi Wifi

Cea mai minusculă dintre fostele state ale
Uniunii Sovietice, cu o populaţie puţin
peste 1,5 milioane de locuitori, Estonia
este localizată pe ţărmul sudic al Mării
Baltice, capitala sa, Tallinn, fiind la numai
câteva mile distanţă de Helsinki. Estonia
deţine 2000 de insule, fiind o ţară insulară,
majoritatea insulelor fiind nelocuite. În
Estonia există 5 parcuri naţionale precum
şi alte zone protejate sau rezerve naturale,
30% din suprafaţa Estoniei fiind compusă
din mlaştini.
Estonii vorbesc o limbă fino-ungrică,
ce aduce a finlandeză, dacă o asculţi de
aproape. În realitate, finlandezii nu înţeleg
aproape nimic când se vorbeşte repede, dar
majoritatea estonilor înţeleg finlandeza.
În perioada dominaţiei sovietice “Suomen
Televisio” era “fereastra lor către Vest”,
iar pentru a-i ajuta pe estonieni, finlandezii
au construit un turn de televiziune foarte
înalt, astfel încât estonii puteau prinde toate
emisiunile de TV.
Tallinn, cu o populaţie de 400.000 locuitori,
o capitală sugrumată de mulţimea de turişti
de pe croaziere, chiar şi 5 vapoare ancorează
în aceeaşi zi, a păstrat aura secolelor XIV
şi XV intactă, un lanţ de ziduri medievale,
străduţe pietruite printre care se află casele
negustorilor în culorí pastel, cochete şi
splendide în acest cadru istoric. Tallinn este
perla medievală a ţărilor baltice. Oraşul este
plin de viaţă şi de turişti de toate naţiile şi
toate culorile. Clădirile care mai de care
mai majestoase datează din secolul XIII.
Trebuie neaparat să poposiţi pentru câteva
minute în Raekoja Plats, piaţa centrală cu
Primăria medievală a oraşului, construită
în stil gotic. Aici se află şi cea mai veche
farmacie din Europa (1422), care a fost timp
de 10 generaţii în mâna aceleiaşi familii. În
oraşul vechi nu rataţi să vizitaţi cea mai
veche biserică estoniană construită în anul
1219. În 2011 Tallinn a fost desemnată
Capitala Europeană a Culturii.
În Tallinn te simţi ca în mijlocul unei poveşti
medievale. Tallinn este aşezată strategic
de-a lungul golfului cu acelaşi nume peste
golful Finlandei din Helsinki şi la jumătatea
drumului dintre St.Petersburg şi Stockholm.
Arhitectura este asemănătoare cu cea a
oraşelor scandinave cu influenţe medievale,
germanice şi sovietice. Aici se vorbeşte
limba estoniana, rusă şi finlandeză.
Preţurile la hoteluri sunt comparabile cu
cele din Europa de Vest.
Distanţa dintre Riga şi Tallinn este de
aproximativ 300 km, pe care îi parcurgeţi în
timp de 4 ore într-un autobuz de lux, cu aer
condiţionat, toaletă, cafea sau ceai gratuit,
filme pentru 21 de euro. Pensionarii peste
60 de ani au o reducere la transport.
În Tallinn nu mi-a plăcut că maşinile au
dreptul să staţioneze în centrul vechi şi aşa
foarte aglomerat. Oraşul de sus adăposteşte
superba catedrală Alexandru Nevski,
ambasade şi clădiri guvernamentale. În
faţa parlamentului se ridică catedrala
ortodoxă construită în 1900 când Estonia
se afla sub dominaţia ţaristă. Catedrala

a fost construită în onoarea prinţului de
Novgorod, Alexander Yaroslavich Nevsky.
Cel mai scurt drum între Helsinki şi Tallin
este pe mare cu ferryboat-ul şi durează
aproximativ 2 ore.
Canada are relaţii excelente cu Estonia,
aceasta nu a recunoscut niciodată ocupaţia
sovietică a Ţărilor Baltice şi a fost una dintre
primele ţări care a recunoscut independenţa
Estoniei în 1991. În 2004 Canada a fost
prima ţară din NATO care a ratificat accesul
Estoniei la această organizaţie. În Canada
exista una din cele mai mari comunităţi
estoniene din lume şi anume 24.000 de
estonieni.
Estonia este paradisul bloggurilor,
estonienii fiind foarte buni specialişti în IT,
care nu pot trăi fără internet.
Estonia posedă o cultură şi un folclor cu o
identitate puternică marcat de o tradiţie de
poezii şi cântece având ca tematică ciclul
anotimpurilor, agricultura, viaţa familială,
dragostea şi mitologia. Cântecul deţine un
rol major în cultura estoniană, la fiecare 5
ani având loc festivalul cântecului estonian,
eveniment înscris în patrimonial UNESCO.
Artizanatul are şi el o mare diversitate
cuprinzând ceramică, sculptură în lemn,
marochinerie, broderi, ţesături din in.
Specialităţile gastronomice în Estonia sunt
peşte afumat, în special păstrăv, cartaboşul
negru şi prăjituri cu sânge de ren. Estonienii
mănâncă carne de peşte şi vânat, pâine
neagră, carne de porc.
Estonia este independentă din 1991
integrată în Comunitatea Europeană din
2004 şi moneda este Euro din 2011. În
prezent localnicii au o puternică aversiune
pentru ruşi.
Estonienii s-au axat puternic de foarte multă
vreme în domeniul informaticii, Estonia
este un fel de Silicon Valley. Estonia este
una dintre primele ţări din lume care au
introdus votul electronic, 94% din populaţie
plăteşte impozitele on line, 95% din teritoriu
este acoperit de Internet şi WiFi. Cursurile
de informatică în şcoli sunt obligatorii de la
vârsta de 7 ani. Computerele şi tehnologia
modernă îşi face simţită prezenţa în viaţa
cotidiană. Skype fos inventat în 2003 în
Estonia şi are în prezent peste 300 milioane
de utilizatori în lume. Locuitorii din Tallin
utilizează gratuit mijloacele de transport în
comun. Salariul mediu în Estonia este 839
euros.
Restaurantele practică preţuri exagerate,
accesible numai pentru turişti sau cei bogaţi.
Magazinele de suveniruri aparţin 90%
ruşilor iar funcţionarii vorbesc finlandeza şi
mai deloc limba estoniană.
Atenţie! există hoţi de buzunare în Tallin.
Estonia a fost o provincie secretă sovietică,
interzisă străinilor, deoarece submarinele
nucleare ale armatei roşii au fost ascunse în
insulele baltice.
Estonia s-a arătat refractară catolicismului
pentru că dominaţia germană era protestantă
iar păgânismul fiind pe prim plan, se poate
spune ca este una dintre ţările cel mai puţin
religioase din lume.

Oamenii merg la saună în familie sâmbăta.
Majoritatea au o căsuţă la ţară. Este o ţară
cu puţine resurse miniere sau petrolifere dar
a mizat pe creativitatea populaţiei tinere.
Estonii, un popor mândru, organizat şi
individualist, nu accepta să fie comparaţi cu
finlandezii. Este poporul cel mai introvertit
din Ţările Baltice, poţi să îţi întâlneşti
vecinul pe scara blocului fără a îi spune
buna ziua, daca te uiţi într-un parc nimeni
nu se salută. Este o ţară de ţărani care nu a
avut o aristocraţie a sa, aristocraţia fiind a
ocupanţilor germani.
În Estonia se recicleaza totul, pe orice sticlă
cumpărată plăteşti 10 cenţi. “A progresa”
este leitmotivul în Tallin. Estonia este
una dintre ţările cel mai puţin corupte din
Europa.
Pe 23 august 1989, la 50 de
ani de la semnarea Tratatului
Ribbentrop-Molotov,
două
milioane de oameni s-au strâns
pentru a protesta în mod paşnic
împotriva ocupaţiei sovietice,
formând un lanţ uman care s-a
întins pe 600 km. La realizarea
lanţului au participat 700.000 de
estonieini, 500.000 de lituanieni
şi 1.000.000 de letonieni. Lanţul
libertăţii a fost adaugat în 2009
în Registrul Memoriei Mondiale
UNESCO.
Lituania, Letonia şi Estonia,
anexate de Uniunea Sovietică în
1940, dar acum parte din NATO
şi Uniunea Europeana, devin
din ce în ce mai neliniştite după
anexarea Crimeei de către Rusia
din 2014.
Ţările baltice fac parte din
comunitatea europeană din 2004.
A vizita aceste ţări este un remediu
contra stresului pentru că ele se
remarcă prin calm şi linişte. Poţi
comunica foarte bine cu localnicii
în engleză, unii dintre ei cunosc
rusa sau germana. Cele mai bune
preţuri pentru chihlimbar sunt în
Lituania.
În timpul vizitei dvs în aceste
ţări luaţi-vă o umbrelă tot timpul
pentru că aveţi surprize.
Nu am văzut ţigani de ai noştri pe
acolo nici câini vagabonzi sau cerşetori.

Toate aceste ţări s-au americanizat atât de
repede încât nici nu se vede că au fost sub
influenţa bolşevică.
Cele trei ţări şi-au cucerit independenţa în
timpul celui de al doilea război mondial
prin “Revoluţia Cântecelor”, fără să curgă
nicio picătură de sânge. În fiecare seară
estonienii se adunau pe străzi şi cântau
cântece tradiţionale în limba estonă. Să
ne imaginăm acesti oameni determinaţi
cântând “Un vânt de schimbare”. În acea
vreme era interzis să se vorbeasca limba
estonă, ei fiind obligaţi să înveţe rusa şi să
se converteasca la religia ortodoxă.
Cu cât avansezi din Vilinus spre Tallinn
cresc şi preţurile la mâncare, restaurant,
băutură şi suveniruri.

Paulina Popescu,
Kitchener
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Biserica “Sfântul Ioan
Evanghelistul” vă invită la

PICNIC

ANGAJĂM ŞOFERI

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)

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, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Sâmbătă, 26 August 2017, de la ora 11:00 am, Biserica “Sfântul
Ioan Evanghelistul” din Toronto vă invită la PICNIC.Va avea loc
în Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Intrarea este la vest de Woodbine Ave., între Bethesda Side Rd. și
Cedar Ridge Rd.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosferă
românească, cu mici, bere şi alte produse culinare. Oricine doreste
sa completeze meniul cu produse preparate acasa, mai ales
garnituri, salate sau dulciuri, este binevenit.
Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: terenuri de tenis, fotbal,
volei, baschet, piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de joacă şi plimbări
pe malul lacului. Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite pentru viitorul lăcaș al
bisericii noastre.

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul,
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

416-800-0832 sau 519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

Colaboratori:
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu

Nicoleta Burlea
Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Bianca Man
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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After

Before

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500. Reparăm BUMPER-ele de plastic.

În business
de 15 ani

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE

ABSOLVENŢII
FACULTĂŢII DE AUTOMATICĂ

BUCUREŞTI, Seria 1977, se vor reîntâlni
sâmbătă, 14 Oct 2017, ora 11:00am LA SEDIUL
FACULTATII. Informaţii de la Marius Vladu
(Email: turmovi@gmail.com) şi Dan Romascanu
(email: dromasca@gmail.com)

CĂUTĂM

doamnă serioasă pentru
îngrijire persoană în vârstă (bunicuţă foarte
cumsecade) la domiciliul nostru: Victoria
Park & Lawrence, North York. Pentru detalii
suplimentare, ne puteţi contacta la tel. (647)8821170 (de preferinţă după 5pm).

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).

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.

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:

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)
St.John
Paul
II
Catholic
Elementary
School,
2130

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)
Alexandra Sevastianova

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

(226)791-7123

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

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

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

Kingsridge Dr, Oakville, ON L6M
4Z2, 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, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

PSALMUL IZBĂVIRII DIN IAD
Sacâzul, nu grăsimea, dă-arcușului fiorul!
Mă iartă, nu-i cârtire, doar vorbă-cioturoasă!
Nu dalta-nfloritoare, neisprăvit toporul
Aduce lemne sobei, tot el îți dă și casă.
Departe mi-i blasfemul, dar gându-i chiomb și-aiurea,
Că tot întreb cu bobul ce loc vrea mozaicul?
De freamăt niciodată nu Îți văzui pădurea,
Te-am sărutat pe fluier de os cu heruvicul,
Dar când n-apari răscrucii, întâi îmi este teamă
Că-n piață cărturarii îți spurcă iar înaltul,
Apoi e gelozia ce purul sânge-nhamă:
Dacă-a uitat de mine, dacă-i furat de altul!
Ca și-altădată iadul coboară-mi-l prin moarte,
Scoțându-mă în brațe prin porți de-aramă sparte!

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).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

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

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

NATURAL STONE CITY
* granite * marble * quartz *

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

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.
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DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

INSURANCE

INC. BROKERAGE

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

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

