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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

* Sâmbătă 23 sept. - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul * Duminică 1 oct. - Acoperământul Maicii Domnului * Vineri 6 oct. - Sf. Ap. Toma *

$1075

GRATUIT
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

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

The Hot Chimney - Bakery
900 Jamieson Pky, Cambridge, N3C 4L5

Prăjituri româneşti, 
Torturi ptr diverse 
ocazii, Kurtos Kalacs, 
Produse Româneşti

519.651.2700
www.thehotchimney.com

Aduceţi copiii la Şcoala 
Românească

Şcolile Româneşti din Ontario au început noul an şcolar

Sergiu Cioiu în recital extraordinar la Toronto ”Pe cine numim... EU”
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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)

Oamenii nu se schimba niciodata”, recita 
odata, la televizor, o duduie psiholog, 
ilustrand si coregrafic asertiunea, cu mana-i 
moale, fluturata ca-n „Lacul lebedelor”. 
„Oamenii se schimba”, spunea, pe alt 
canal tv, un domn psihiatru, invitat initial 
in legatura cu o balacareala mondena. 
„Temperamentul nu se poate schimba, 
cu asta te nasti, ceea ce poti schimba e 
caracterul”, ne explica, pe intelesul nostru, 
o doamna sociolog, pe alt post tv. Si, pentru 
ca acum avem satelit si insiram cate-o suta 
de canale, am prins, inevitabil, si celalalt 
flanc al polemicii, la alta televiziune – unde 
un domn psiholog parea foarte sigur ca 
temperamentul se poate corecta, ca starile 
emotionale se educa si ca numai caracterul 
ramane nesmintit, bun sau prost, care cum 
si-a procurat cei sapte ani de-acasa.

Daca intrebi un doctor – sau un specialist 
intr-ale creierului si mintilor, in general – 
o sa afli ca aproape nimeni nu-i sanatos 
la cap. Studiile americane, dar si altele, 
mai putin imperialiste, sustin ca noua 
oameni din zece au ceva la cutiuta, insa 
constrangerile sociale ii educa din mers, le 

pun capastru la timp. Initial, concluzia 
mi s-a parut trasa de par, dar pe urma 
am inceput sa casc ochii in jur. Dupa ce-
am citit si-am auzit toate evaluarile, am 
inceput sa-mi pun problema foarte serios 
in ce masura eu si cei dragi mie lucram la 
turatie normala.

In Canada, era la moda sa fii „obsessive-
compulsive”, adica genul ala gingas care 
tine sosetele din piciorul drept intr-un 
sertar si sosetele din piciorul stang in alt 
sertar, care nu poate dormi daca-si aduce 
aminte ca in baie a ramas periuta de dinti 
cu perii spre cada, cand normal e sa stea 
cu perii spre oglinda, oameni care nu pot 
urmari un film la televizor daca stiu ca 
undeva, in fundul debaralei, e dezordine 
intr-o punga mare plina cu pungi mici (toti 
avem acest accesoriu in casa). Astea sunt 
cazurile patologice grave, dar mai sunt 
si cele care se pot trata ambulant, adica 
obsesiile devenite reflexe: papucii trebuie 
sa stea mereu perpendiculari pe linia 
patului, niciodata pantalonul de pijama sa 
nu stea peste bluza, cand le impaturesti, 
niciodata floarea oranj de pe cearsaf sa nu 
stea la picioare. Se zice ca ai o afectiune 

la scufita atunci cand cumperi un gel de 
dus fiindca e portocaliu si se asorteaza cu 
capacul de la wc, nu pentru ca e de calitate 
si miroase frumos. Toti avem fixuri si 
hachite, doar ca la unii ele tind sa fie litere 
si sunete de lege.

Mai e la moda sa ai personalitate multipla, 
desi aceasta maladie nu e dovedita concret, 
e doar o supozitie spectaculoasa, iar 
cazurile reale de personalitati multiple, in 
sens clinic, sunt extrem de rare – si atunci, 
majoritatea in filme(le proaste). In lipsa 
de simptome spectaculoase, unii cred ca 
a avea personalitate multipla inseamna 
ca ziua sa te umfli-n pene la costum si 
cravata, la serviciu, iar noaptea sa faci sex 
pe Internet, prin videochat. Oamenii au 
ajuns sa se autosuspecteze, ei cred ca orice 
secret mic si penibil e boala psihica, orice 
meteahna e o maladie cronica si se trateaza 
cu Prozac si socuri electrice.

A fost de-ajuns sa elucubreze unul, intr-un 
talk-show, ca paranoia incepe perfid, cu o 
oarece manie a persecutiei, ca sa stabilim 
cu totii ca suntem cazuri psihiatrice. Cine 
n-are un strop de suspiciune desantata, 
macar din cand in cand? Cine n-a bazait, 
macar o data-n viata lui, ca „toata lumea e 
tampita” si „nu stiu ce au toti cu mine” si 
„toti sunt nebuni” (a se intelege ca „numai 
eu sunt zdravan la cap”, evident)?

Am vazut zilnic oameni pentru care 
orice contact cu exteriorul e o drama 
de proportii. Ploaia e o catastrofa, 
aglomeratia un supliciu, colegii niste 
idioti, lumina soarelui o sursa de cancer, 

pomii un izvor de alergie la polen, muzica 
o poluare fonica. Oameni care vad intr-o 
pasare doar o sursa de gainat pe asfalt sau 
parbriz, si nu un zbor relaxant sau un penaj 
frumos. Cum se numesc acesti oameni? In 
acceptia psihologilor, sunt niste inadaptati, 
au vocatia nefericirii, au un defetism 
incurabil. Deci, traducem noi, o alta specie 
de scrantiti.

Daca esti prea serios si prea pudic, cica 
precis ai frustrari sexuale si, implicit, 
sociale. Grave. Daca, dimpotriva, esti 
dezinhibat si nu ratezi nicio ocazie sa-ti 
demonstrezi ca poti, esti obsedat de sex, de 
aventuri si de dezmat, cauti sa compensezi 
astfel un complex de alta natura. Daca-ti 
place sa stai in casa, esti oleaca agorafob, 
daca nu te urci in lift – care, de altfel, s-a 
blocat in fiecare zi – esti claustrofob. Daca 
nu inoti in larg, la adancime de opt metri 
si valuri asijderea, ai fobia apei, daca nu-ti 
place sa ti se urce un soarece in cap, esti 
musofob. Daca te speli pe maini prea des 
si nu te asezi pe toaletele din autogara, esti 
microbofob.
Pentru orice caracteristica de-a vietii tale, 
se gasesc cel putin cate patru-cinci boli 
mintale, ca sa-ti umfle increderea in tine. 
Asa am ajuns sa ne intrebam, mai intai 
retoric, apoi cu toata seriozitatea: daca ne 
ducem maine la psihiatru, ce diagnostic ne 
pune? Sigur, daca e un doctor din gama 
celor platiti cu 200 de euro ora, va gasi 
ceva eufemistic pentru orice psihopupu, in 
asa fel, incat sa nu ne jenam de conditia 
noastra maniacala.

Suntem 
sanatosi la 

cap?

Simona Catrina

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!

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

Emisiunea NOI 
ROMÂNII TV își 
dublează timpul 

de emisie

TORONTO
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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

TORONTO

We are looking for a cleaning 
ladies for locations in Mississauga, 
Oakville, Brampton, Milton and 
surrounding areas.
We’re looking for hard-working 
ladies, with a great eye for detail 
and positive attitude.
More information about us can be 
found at www.jet-maid.com
If you looking for a part-time work, 

we want to hear from you!

Please let us know if you have a 
vehicle.

Please call Ivana at

905-891-1708
Monday - Friday between 9:00am - 
6:00pm

Bonded and Insured 
Cleaning Services

Mississauga, Oakville, Brampton and 
Surrounding Areas

Septembrie; e iar Septembrie… 
Şcolile se deschid şi clopoţelul sună 
iar anunţând un Nou AN Şcolar. Ca 
în fiecare an, primul pas îl facem 
împreună; părinţi, copii, profesori ne 
întâlnim la înscrieri cu acelaşi gând şi 
pasiune: păstrarea limbii materne.
Anul acesta, imediat după echinocţiul 
de toamnă, Şcoala Milne Valley 
din Toronto îşi deschide iar porţile 
copiilor doritori de cunoaşterea limbii 
şi tradiţiilor româneşti. Sâmbătă, 23 
Septembrie,  programul “continuing 
education  international languages  – 
Romanian heritage” a cărui credite 
pot fi transferate şi utilizate mai 
târziu, pătrunde  din nou pentru doua 
ore jumătate, 9:30–12:00 în tradiţia 
de weekend a multor români din 
comunitate.
“Nu ştiu alţi cum sunt, dar eu,  când 
mă gândesc la locul naşterii mele, la 
casa părintească …  imi saltă şi acum 
inima de bucurie” iar gândul îmi fuge 
întotdeauna la Septembrie. Fiecare 
lună din an avea farmecul ei personal 
dar Septembrie mi-a rămas cel mai 
proaspăt în memorie. Pentru mine e 
luna începuturilor. Este luna cea mai 
parfumată cu miros de dulceţuri, de 
zacuşti, zarzavaturi şi plăcinte, de flori, 
mere, struguri, gutui şi dovleci dar mai 
ales miros de Nou. În fiecare an, parcă 
Septembrie aducea o nouă înfăţişare 
camerei mele, cămărilor bunicii şi 
şcolii din cartier - atunci simţeam că 
am mai crescut 1 an. Interesant cum 
nu simţeam asta la pârghia dintre ani, 
sau la ziua de naştere, sau primăvara 
când totul renaşte în jurul nostru … ci, 
în Septembrie.
Tradiţia noastră de-acasă era în fiecare 
an aşteptată şi păstrată cu sfinţenie: 
mama ne lua pe mine şi fratele meu 
la cumpărături pentru început de an 
şcolar. Atunci ne alegeam ce doream noi 
pentru prima zi de şcoală: de la haine, 
rechizite, ghiozdan, încălţări până la 
buchetul de flori ce vroiam să-l oferim 
doamnelor învăţătoare. Era Alegerea 
Noastră;  deşi sub îndrumarea atentă 

a mamei… întotdeauna avea darul de 
a ne da impresia că noi luam deciziile 
cum dorim să-ncepem anul, fiindcă iată 
suntem mai mari cu încă un an. 
Era un Nou început în toate: recolta 
umplea iar cămările cu bunătăţi, 
camerele erau proaspăt văruite, 
manualele şi lucruşoarele noi aşteptau 
cuminţi pe raft primul contact cu 
realitatea copilăriei noastre iar noi 
eram nerăbdători să explorăm din 
nou Necunoscutul; după câteva luni 
de vacanţă, joacă, odihnă şi amintiri 
nepreţuite… eram dornică să dezleg 
misterele unui Nou An Şcolar. Oare cu 
ce prieteni mă voi revedea, ce prietenii 
noi se vor lega, ce lucruri interesante 
voi învăţa, ce profesori îmi vor deveni 
mentori pe drumul proaspăt oferit şi ce 
alte posibilităţi noi mi se vor deschide…
Aduceţi copiii la Şcoala Românească 
dacă … şi vouă vă tresaltă inima 
de bucurie când e iar Septembrie !! 
Programul e oferit tuturor şi parcă 
e mai uşor când facem primul pas 
împreună. Înscrierile au început în 
Septembrie 16 şi continuă pe perioada 
lunii Septembrie.
Cu bucurie anunţăm că programul de 
la Milne Valley continuă cu cele 7 clase 
în limba română: JK, SK, 1, 2, 3, 4-6, 
6-8. Ca să le păstrăm deschise trebuie 
însă să avem numărul necesar de 
înscrieri pe fiecare clasă. Depinde doar 
de noi, părinţii, să le menţinem active!!  
Cu aceeaşi bucurie menţionăm şi 
clasa de liceu de la Senator O’Connor 
–Saturday Secondary International 
Languages Romanian: LRO BD1 (level 
1 / Academic level), LRO CU1 (level 2 
/ University level), LRO DU1 (level 3 / 
University level)
Pentru detalii: https://www.facebook.
com/ScoalaRomaneascaToronto/
posts/1345516262225455
Sau scrieţi-ne la:
        posta@scoalaromaneasca.ca

Cosmina, Comitetul de părinţi: ORLA
Ontario Romanian Learning 

Association

Nou 
An 

Şcolar
Şcolile Româneşti din 
Toronto şi-au deschis 
porţile după o lungă şi 
binemeritată vacanţă de 
vară
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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

KITCHENER

Dansatorii ARTA au fost ocupati saptaminile acestea dansind la o nunta din 
Burlington, la festivalul Banatean, la picnicul bisericii Misiunea Sfinta Maria si 
Sfintii Martiri Brincoveni, la Williamsburg Community Festival. 
La Williamsburg Community Festival asociatia ARTA a avut o masa cu citeva 
exponate romanesti, unde s-au oprit conationali de ai nostri, copii curiosi sau 
oameni de alte nationalitati care au pus pe harta Romania.
Ansamblul de dansuri ARTA recruteaza dansatori pentru viitoarele evenimente si 
festivaluri. Veniti si voi sa dansati cu noi!

Paulina Popescu
Presedinte ARTA

Ansamblul de dansuri 
ARTA

Vă invităm să redescoperim împreună un artist special: Sergiu Cioiu, 
artist, cântăreţ şi compozitor, în recital extraordinar la Toronto ”Pe 
cine numim... EU” .
13 octombrie 2017 | 8:00 PM | Fairview Library Theatre, Toronto
Cu participarea cantautorului LÉONARD CONSTANT - Omagiu lui 
LEONARD COHEN
Acompaniază: René Gely (pian&chitară), Regina Teixeira (percuții), 
Léonard Constant (chitară).
Biletele pot fi cumpărate online: https://sergiucioiutoronto.
eventbrite.ca   
sau prin interaq. 

Informații la telefon 416-606-9402.
www.tradicious.ca
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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

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:

OAKVILLE

Asociaţia “Vorbesc Româneşte” din 
Oakville angajează profesor(i) de 
matematica pentru susţinerea orelor 
din programul “Speaking Math”, în 
anul scolar 2017-2018.
Cursul de matematică “Speaking 
Math” este în cel de-al 3-lea an de
desfăşurare şi e în continuă creştere.
Din acest motiv, avem nevoie de 
colaboratori cu următoarele atribute:
- cunoscatori ai limbajului matematic 
folosit în şcolile canadiene
- cunoscători ai programei şcolare 
canadiene (clasele JK - 8, Canadian 
Curriculum)
-    pasiune pentru lucrul cu copiii

- dorinţa de a contribui la dezvoltarea 
personală a copiilor
- dorinta de a face parte dintr-o echipă 
pasionată, dinamică, interesată în a 
servi comunitatea românească.
Doritorii pot trimite scrisoarea de 
intenţie (menţionând în special 
exemplele de lucrul cu copii), resume-
ul şi datele de contact la
info@VorbescRomaneste.com
Orele se vor desfăşura în 24 de 
sâmbete ale anului şcolar 2017-2018, 
între 12 – 1 pm.

Octavian Năstase
preşedinte “Vorbesc Româneşte”

PROFESOR DE MATEMATICA

ARTICOL PUBLICITAR

Vrei sa devii suplu fara diete?
Vrei sa te uiti in oglinda si sa te simti 
bine cand vezi cum arati?
Vrei sa te umpli de bucurie si mandrie 
atunci cand asculti oamenii cum admira 
noua ta forma fizica?
Vrei sa simti placerea si satisfactia pe 
care ti-o da reactia de atractie a sexului 
opus fata de tine?
Numele meu este Dan si iti propun o 
metoda senzationala de slabire. La 
intebarile de mai sus nu exista decat 
un singur raspuns si anume, Inelul 
Gastric Virtual.
Inelul Gastric Virtual este cea mai 
populara metoda de slabire definitiva , 
cea mai efectiva metoda de ATINGERE 
si MAI ALES MENTINERE a greutatii 
perfecte si ideale.
Acest procedeu este deja de multa 
vreme de notorietate in Europa, datorita 
creatoarei acestuia, Sheila Granger din 
Marea Britanie, in USA si Australia, dar 
de foarte putin timp a ajuns si pe taram 
canadian prin implementarea lui de 
catre doar cativa participanti la acest 
curs de succes predat de Sheila.
In linii mari, desi toata lumea a auzit deja 
de Inelul Gastric, ea este o procedura 
chirurgicala de scadere in greutate prin 

instalarea mecanica a unui inel in jurul 
partii de sus a stomacului creand un 
mic buzunar in care se poate aduna 
mancarea pentru a fi digerata. Astfel, 
se ingereaza o cantitate mai mica de 
mancare creand senzatia de satietate 
dupa doar cateva imbucaturi. Acest 
procedeu este insa deosebit de invaziv 
si dureros.
Noi propunem aceeasi procedura cu 
marea diferenta, ca totul se face prin 
sugestie, de aici vine si denumirea de 
Virtual. Metoda este total neinvaziva, 
lipsita de orice risc, dar deosebit de 
eficienta, fara a flamanzi, fara restrictii 
de sortimente de mancare (cu exceptia 
unor afectiuni, cum ar fi diabetul, de 
exemplu) si mai ales, fara durere. Ea 
se intinde pe o perioada de o luna si 
cuprinde 4 sedinte de aproximativ 1 
ora fiecare in fiecare saptamana, plus 
un bonus de o sedinta extra pentru 
aprofundarea sugestiilor. Costul pentru 
acest pachet este de $200.00, iar 
pentru inscrieri contactati numarul meu 
de celular: (519) 722-4056, iar pentru 
amanunte legate de acest subiect 
puteti citi pe pagina Home a website-
ului meu www.aequilibrium-wellbeing.
com

Mai
Slăbeşte-mă
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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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Iată câteva din caracteristicile şi scopurile, 
unei asigurări de viaţă:
a. Beneficii netaxabile: în momentul 
decesului, asigurarea plăteşte întreaga 
sumă netaxabilă.Beneficiarii primesc 
valoarea nominală, plus investiţiile 
acumulate (funcţie de contract).
b. Eliminarea datoriilor existente: un 
minim al sumei de asigurat, este valoarea 
datoriilor existente la un anumit moment. 
Cu siguranţă nu doriţi ca urmaşii dvs. să 
plătească datoriile făcute de dvs.
c. Asigură un venit periodic: în momentul 
decesului, asigurarea poate furniza un 
venit periodic, care să înlocuiască venitul 
lunar al asiguratului decedat.
d. Suplimentarea pensiei: vă puteţi 
bucura de beneficiile asigurării de viaţă 
şi atât timp cât sunteţi în viaţă. Valoarea 
din interiorul poliţei, poate suplimenta 
venitul din pensie. Deasemeni, vă puteţi 
împrumuta, garantând cu valoarea din 
interiorul poliţei. Sumele împrumutate 
vor fi returnate din valoarea nominală a 
asigurării, în momentul decesului.
e. Asigurarea continuităţii business-ului: 
în momentul decesului proprietarului sau 
al unui angajat important, business-ul 
poate avea de suferit. Asigurarea poate 
furniza fondurile pentru plata datoriilor/
cheltuielilor curente, şi pregătirea unui 
înlocuitor pentru continuitatea business-
ului.
f. Furnizează fonduri lichide: asigurarea 
de viaţă este cea mai eficientă şi mai puţin 
costisitoarea cale de a avea disponibile 
fonduri necesare pentru a plăti taxele 
datorate în momentul decesului (nu 
vânzarea de bunuri, împrumuturi, etc)
g. Egalizarea bunurilor către urmaşi: 
deseori, în momentul decesului, bunurile 
fizice rămase, nu pot fi împărţite în 
mod egal urmaşilor (şi nici rapid). De 

aceea, valoarea lichidă a asigurării, ajută 
la compensarea/echilibrarea acestor 
inegalităţi.
h. Lăsaţi o moştenire de valoare: în 
situaţia în care vreţi să lăsaţi/transferaţi o 
moştenire către nepoţi, există o strategie 
prin care, puteţi asigura copii dvs. şi 
numi (ulterior) beneficiari nepoţii. Deci, 
o asigurare de viaţă poate fi un instrument 
de transfer între generaţii.
i. Asigură o protecţie faţă de taxarea 
investiţiilor: în cazul poliţelor permanente, 
o parte a plăţii lunare (sau anuale) este 
investită. În timp, aceste investiţii cresc, 
protejate de taxare (faţă de situaţia 
investiţiilor în alte instrumente).
j. Donaţii caritabile: de cele mai multe 
ori, deşi am vrea să donăm unor cauze 
nobile, posibilităţile financiare sunt 
reduse. Dar, putem face aceasta (total sau 
parţial) cu o asigurare de viaţă, prin care, 
putem face o substanţială donaţie, pe baza 
unor premium-uri lunare rezonabile. În 
momentul decesului, instituţia de caritate 
primeşte valoarea nominală a asigurării, 
iar plăţile lunare (premium-urile) făcute 
pentru asigurare, sunt considerate donaţii 
în anul decesului.
 
Pentru mai multe informaţii privind 
securitatea dumneavoastră financiară, şi 
pentru contracte de asigurări (de viaţă, 
dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, 
vă stau la dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea,
Financial Security Advisor

Insurance Broker

Despre asigurarea de 
viaţă

KITCHENER

Iubitorii de teatru din Kitchener au avut ocazia să cunoască trupa teatrului Ludic 
din Iaşi care le-au oferit o sesiune de teatru atelier cu cele două piese Cântec 
de Lebăda de Cehov şi Ultimul Godot, o adaptare după Matei Visnec şi Samuel 
Beckett. Ambele piese au fost interpretate magistral de Radu Mihoc, Alexandru 
Toderaşcu şi Liviu Raican, care au cucerit publicul prin talent şi inovaţie. Piesele 
tratează tema actorului, a doua reprezentaţie ducându-ne pe teritoriul teatrului 
absurd, a conflictului dintre autor şi personaj.

O după amiază de 
teatru la Kitchener
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KITCHENER
În zilele de 8 şi 9 septembrie 2017, de Sfânta Marie Mică, 
am sărbătorit hramul misiunii noastre. Am fost bucuroşi 
s-avem oaspeţi pe ierarhul nostru, Vladica Irenee, pe 
Părintele Dumitru Ichim, pe Părintele Vasyl Kolega şi 
diaconul Ivan Symchyna din Toronto. S-a săvârşit Sfânta 
Liturghie în fiecare dintre cele 2 zile de praznic, iar la 
slujba Sfântului Maslu de vineri seara, Vladica Irenee 
ne-a binecuvântat cu brâul arhieresc al Sfântului Ioan 
Maximovici. 
După serviciul religios am avut parte de o agapă 
frăţească întreţinută cu cântec, joc şi voie bună. A cântat 
şi ne-a încântat sufletul cu melodii din folclorul autentic, 
talentatul şi inimosul rapsod Grigore Zanfir din Toronto.
Taragotul şi saxofonul au fost însufleţite datorită măestriei 
domnilor Simion Ciobanu şi Pavel Jurcă, iar acordurile la 
orgă au fost pe inimile noastre datorită maestrului Radu 
Bărbat. 
Frumoasele perechi de dansatori de la Asociaţia ARTA 
din Kitchener ne-au oferit un moment folcloric de neuitat 
cu jocuri tradiţionale româneşti, iar doamnele din 
comitetul nostru de voluntari au avut grijă ca la bucătărie 
totul să meargă impecabil. Dumnealor au avut rolul din 
umbră fără de care organizarea praznicului nu ar fi fost 
posibilă. Ele sunt pentru noi ceea ce erau diaconiţele din 
perioda primară a creştinismului.
Au fost cu toţii la înălţime, iar pentru dăruirea lor credem 
că l-au bucurat chiar şi pe Dumnezeu, iar noi ne-am 
simţit ca acasă!
Mulţumim tuturor pentru sprijin şi participare şi nu în 
ultimul rând mulţumim şi domnului Radu Secăşan, 
care a fost intermediarul şi impresarul nostru pe partea 
artistică în organizarea acestui eveniment. Vă aşteptăm 
la Biserică precum şi la alte evenimente pe care cu 
siguranţă în viitor le vom mai organiza!

Consiliul Parohial al Misiunii Sfânta Maria
şi Sfinţii Martiri Brâncoveni

544 Bridgeport Rd E
Kitchener, ON, N2K 1N7

HRAMUL MISIUNII SFÂNTA MARIA 
DIN KITCHENER         
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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

OAKVILLE

În această vară am stat in contact cu frumusețea limbii și culturii românești prin 
intermediul tabarei de vară, Oakville 2017, “Artişti Români pentru Copii Români”.
Vom continua călătoria în anul școlar 2017-2018.
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/scoala

ÎNSCRIERI la Programul de Limba 
Română HCDSB Oakville 2017 - 2018,

şcoală românească afiliata Halton 
Catholic District School Board

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!
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 

KITCHENER

A fost o zi frumoasă, copiii şi-
au cunoscut profesorii, au făcut 
cunoştinţă unii cu alţii, au împărtăşit 
impresii de vacanţă, au participat 
în activităţi şi jocuri amuzante, am 
făcut poze şi ne-am simţit bine 
împreună.
Anul şcolar a început cu o clasă 
primară, o clasă gimnazială şi clasa 
de credite. 
Clasa de credite pentru elevii de 
liceu în limba română este oferită în 
exclusivitate comunităţii româneşti 
din această regiune. Creditele se 
vor lua în considerare ca şi oricare 
alt obiect de studiu şi vor conta la 
alcătuirea mediei finale la sfârşitul 
liceului.
Cei care încă nu şi-au înscris copiii 
şi doresc să-i înscrie la una dintre 
cele trei clase o pot face şi în 
continuare, cu menţiunea că pentru 
clasa de credite înscrierile se pot 
face doar până la şfârsitul lunii 
septembrie.   
Va aşteptăm în continuare la 
şcoală să vorbim româneşte şi 
să descoperim frumuseţea limbii 
române!

Colectivul Şcolii Publice de Limba 
Română din Kitchener

KITCHENER
Cursuri de credite (în Kitchener)
pentru elevii de liceu şi adulţi la
ŞCOALA PUBLICĂ

DE LIMBA ROMÂNĂ
Cursurile vor avea loc în fiecare sâmbătă de 
la orele 9am la 12pm, iar prezenţa la curs este 
obligatorie pentru obţinerea creditului final. 
Înscrierile pentru anul şcolar 2017-2018 se 
pot face până la sfârsitul lunii septembrie iar 
locurile sunt limitate.  
Printre avantajele de care pot beneficia elevii 
sunt şi următoarele:
• Vor putea aplica la mai multe universităţi şi 
colegii;
• Vor putea urma programe şi cursuri care cer 
o limbă străină;
• Vor putea accesa programe de schimb de 
studenţi şi programe de pregătire profesională 
în străinătate.

Înscrierile se pot face în fiecare sâmbătă la 
secretariatul şcolii
FOREST HEIGHTS COLLEGIATE INSTITUTE 
- KITCHENER  
255 Fischer-Hallman Rd, Kitchener, ON, N2M 
4X8, de la orele 9 la 11:30

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să 
sunaţi la 519-749-2297 sau să trimiteţi mesaj 
la adresa de email:
                  admscro@yahoo.com

Vă aşteptăm cu drag să vă alăturati familiei 
noastre de la Şcoala Publică de Limba Română!

16 Septembrie 2017 - Prima zi de cursuri la 
Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener!
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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.

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.

GEMENI (21 mai - 21iunie)
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.

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.

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.

FECIOARĂ (23 aug. - 22sept.)
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.

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.

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.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
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.

CAPRICORN (22 dec.- 19ian.)
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.

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.

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. 

Orăşelul Port Hope este situat în 
partea de nord-est a statului Ontario, 
la o sută de kilometri de Toronto, pe 
ţărmul de nord al lacului Ontario.   
 Înfiinţată în 1793 de către United 
Empire Loyalists-soldaţi loiali regelui 
George al treilea după ce au fost 
învinşi de către americani în războiul 
de independenţă - localitatea are un 
aer cochet. Case drăguţe, biserici 
vechi oameni primitori, lucruri ce atrag 
zeci de mii de turişti anual. Şi mai ales 
peştele - aşa numita fugă a somonului.

  Doru Ungureanu e originar din Reşiţa, 
din acelaşi oraş cu mine. Ne cunoaştem 
de 20 de ani. Acolo nu prea obişnuia 
să pescuiască, avea alte treburi. De 
când a emigrat în Canada şi ne-am 
întâlnit a devenit un pescar înnrăit. Şi 
trebuie să vă spun că prinde peşte. 
Are în palmares majoritatea speciilor 
de pe aici. Îi mai lipsea una valoroasă: 
somonul. Aşa că într-o duminecă 
ne-am pregătit minuţios sculele şi 
am plecat. Spun minuţios deoarece 
prinderea somonului necesită o nadă 
specială, în speţă icrele lui învelite 
într-o plasă subţire de naylon împreună 
cu câteva bobiţe de polistiren. Pentru a 
pluti între ape, acolo unde se găseşte 
răpitorul. Cârligul trebuie să fie foarte 
mic iar aţa rezistentă la peste douăzeci 
de kilograme.

   Ajunşi la Port Hope am poposit pe un 
canal pe unde trece râul Ganaraska.
Aici am parcat maşina, ne-am aşezat 
scaunul şi am aruncat undiţele 
pregătindu-ne pentru o noapte lungă.
Somonul se hrăneşte pe întuneric. În 
jur, aproape două sute de împătimiţi ai 
pescuitului erau aliniaţi pe cele două 
maluri. Aşteptam. Dintr-o dată începe 
spectacolul. Sărituri, plescăituri, 
bulbuci. Masculul a călătorit mii de 
kilometrii pentru a-şi întâlni partenera.
Din ocean a urcat, prin lacuri, pe 
râuri şi în final depune icrele. Moare 

epuizat la izvoare. În tot acest lanţ 
trofic intervenim noi, oamenii. E un 
trofeu foarte râvnit. Lângă noi primul 
individ strigă:”fish on!” (peşte în 
cârlig). A agăţat un exemplar. Lupta 
e fabuloasă. Noi vecinii din stânga şi 
dreapta, ba chiar de pe malul celălalt  
scot ustensilele din apă. Prada fuge.
Cincizeci de metri în amonte. Apoi 
douăzeci în aval. Îl aduce înspre mal.
Iar îl lasă. E puternic. E mare. În final 
poposeşte pe mal.
  
   Dintr-o dată Doru are şi el o muşcătură.
Îl înţeapă. Cabrează băţul. Începe 
să îl conducă prin apa râului timp de 
douăzeci de minute. Dintr-o data, poc.
Scapă. Acul se îndoaie şi eliberează 
peştele. Urmez eu. Îl agăţ. Mă lupt preţ 
de zece minute. Cedează firul. Mai 
aşteptăm zece minute. Partenerul meu 
de pescuit agaţă altul. Îl ţine atârnat.
Şi după vreo jumătate de oră de luptă 
scoate monstrul cu minciocul. Cântărit 
are unsprezece kilograme. Trofeul e 
perfect. Un mascul frumos. Apoi după 
o oră e rândul meu. Femela mea e 
mai mare dar sentimentul luptei cu 
somonul nu are valoare. E unic. Şi 
greu de obţinut.

Restul nopţii mai aduce ceva trăsături, 
dar nu reuşim să prindem nimic. Apa 
continuă să bolborosească. Să fiarbă. 
Subit totul amuţeşte. Liniştea e totală 
dinnainte de furtună, se apropie o 
ploaie. Torenţială. Ce ne goneşte 
acasă.

 A fost o experienţă magnifică ce 
durează numai patru săptămâni pe 
timpul lunii septembrie. La anul ne 
vom întoarce la Port Hope (Portul 
Speranţei).

Cezar Popescu
17 Septembrie 2017

Cezar Popescu, Toronto

Splendoare canadiană:

Pescuitul 
Somonului
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CÂMPUL ROMÂNESC

Introducere
 Sâmbătă, 09 septembrie a.c., 
în sala mare de la Centrul Cultural Nae 
Ionescu din incinta Câmpului Românesc 
din Hamilton, Ontario, Canada, a avut 
loc un frumos și minunat banchet pentru 
a omagia și sărbători cei 60 de ani de la 
înființarea Asociației Culturale Române 
din orasul Hamilton, (ACR-Hamilton) 
provincia Ontario, Canada.
 În același timp, la această cifră 
rotundă a ACR-ului din Hamilton, ON, 
mai putem adăuga încă două cifre 
rotunde: 50 și 30. Ele reprezintă de 
fapt două dintre cele mai mari realizări 
ale ACR-Hamilton: 50 de ani de la 
cumpărarea și achiziționarea terenului 
de pădure care avea să poarte numele 
de ”Câmpul Românesc” și respectiv 
30 de ani de la inaugurarea oficială a 
clădirii care avea să poarte numele de 
„Centrul Cultural Nae Ionescu”. 

Scurt istoric
 „Asociația Culturală Română 
din Hamilton este cea mai veche 
asociație românească din provincia 
Ontario. Ea a luat ființă în anul 1957, 
când un grup de tineri români, noi veniți 
pe meleagurile canadiene, porniți de la 
ideea modestă, de a se cunoaște mai 
bine, de a se ajuta unul pe altul și de 
a face cunoscută suferința Neamului 
nostru, au simțit nevoia formării unei 
organizații românești la Hamilton. (...) 
În anii care au trecut, putem spune că 
Asociația s-a străduit să fie la înălțimea 
chemării noastre de Români în afara 
hotarelor țării. (...) Așa se face că peste 
un deceniu Asociația a cumpărat 25 
de hectare de teren împădurit, unde 
s-a clădit primul așezământ al viitorului 
„Câmp Românesc”, multe personalități 
ale exilului românesc devenind membrii 
ai asociației noastre. Pe la începutul 
anilor 80 clădirea de lemn devenea 
neîncăpătoare și la îndemnul tuturor 
Românilor care ne-au vizitat, s-a pășit 
la realizarea unui Centru Cultural, 
specific spiritului și firii noastre, un 
pridvor de închinare și reculegere 

sub umbrirea idealurilor, ce ne invită 
spre tot mai sus. În anul 1986 a fost 
inaugurat Centrul Cultural Nae Ionescu, 
pentru care s-au cheltuit circa 300 000 
de dolari canadieni, donați de Români 
din întreaga lume (inclusiv Africa de 
Sud și Australia), precum și din partea 
altor comunități românești din America. 
135 000 de dolari au fost donați de 
guvernul Canadian care susține 
material minoritățile, pentru a-și păstra 
și dezvolta identitățile culturale.”
Aceste pasaje au fost reproduse din 
articolul publicat de ziarul „Observatorul” 
din Toronto, ON, și scris de Domnul 
George Bălașu, Membru Fondator al 
ACR-Hamilton. 
 Pentru a marca și a puncta 
cât mai bine și mai eficient această 
aniverare, membrii și comitetul de 
conducere de azi al ACR-Hamilton au 
pregătit și realizat un film documentar 
în care se arată și se explică istoria și 
realizările acestei asociații. Filmul a 
fost alcătuit și îmbogățit cu nenumărate 
fotografii obținute din arhivele 
membrilor asociației și participanților 
la evenimentele oranizate de aceasta. 
Pe parcursul a aproape 30 de minute 
cât a durat filmul prezentat la banchet, 
participanții prezenți în sală au ascultat 
și au vizionat acest documentar care 
arată și povestește despre multele și 
nenumăratele întâlniri culturale, politice, 
sociale, etc. ale Românilor veniți de 
peste tot din lume aici la Câmpul 
Românesc de la Hamilton. Realizatorii 
filmului și organizatorii va fi disponibil 
pe YouTube și pe situl asociației și al 
câmpului românesc. Site-ul unde poate 
fi vizionat videoclipul https://www.
youtube.com/watch?v=D1BOVns6-
50&t=25s

Prezența la banchet a doi dintre 
membrii fondatori ai ACR-Hamilton
Invitații speciali ai serbării și sărbătoririi 
au fost cântărețul Ștefan Hrușcă și 
umoristul Doru Octavian Dumitru, 
artiști bine cunoscuți publicului de aici 
și din România. Dar, înainte de a le da 

microfonul și a-și prezenta și realiza 
fiecare un spectacol pregătit pentru 
această ocazie, organizatorii au ținut 
să prezinte publicului prezent pe doi 
dintre membrii fondatori ai acestei 
asociații : Domnii George Bălașu și 
George Donison, ei fiind practic singurii 
dintre toți membrii fondatori rămași în 
viață. Ajuns și el la o vârstă destul 
de venerabilă de aproape 90 de ani, 
Domnul George Donev a luat cuvântul 
la microfon și a povestit tuturor faptul 
că dânsul este un român născut în 
Canada, că mama lui a fost născută tot 
în Canada din părinți români, iar tatăl lui, 
născut la Făgăraș, a ajuns foarte tânăr 
pe aceste meleaguri. La rândul său, 
cam în aceeași perioadă când a devenit 
membru fondator al ACR-Hamilton, s-a 
căsătorit tot cu o româncă născută în 
Canada din părinți veniți din România. 
O frumoasă și impresionantă descriere 
a locurilor și a românilor din Ontario și 
Hamilton în timpul anilor 57-67 o găsim 
într-o carte de roman autobiografic 
scrisă de Mia Pădurean de la Ottawa 
despre viața celui care a fost Nicu Pora 
(1919-2002): „Nicu cu toate realizările 
pe care le are, simte un gol în suflet, 
acel dor nestins de acasă. Tânjește 
după oamenii și hora din satul natal. 
El află de existența unui club unde se 
desfășoară diferite activități culturale. 
Împreună cu Doru, cumnatul lui, iau 
legătura cu domnul George Bălașu, 
care este inima românilor din Hamilton. 
Spre decepția lor nu sunt decât cinci 
sau șase membrii. În speranța că vor 
adera și alți tineri, înființează Asociația 
Culturală Română. După ce își strâng 
mâinile camaraderește își deapănă 
amintirile din acel trecut când în Austria 
își făceau planurile de luptă și însufletele 
lor mai mijea un strop de speranță că se 
vor întoarce acasă să înfăptuiască din 
nou România Mare. (...) Începe să li se 
contureze dorința de a avea un câmp 
românesc. Într-una din zile (1967, n.n.) 
domnul George Bălașu, care este foarte 
preocupat de manifestările românești, 
vine la Nicu acasă și-l anunță că a 

citit într-un ziar că există de vânzare 
o parcelă de pământ de patruzeci 
pogoane. Ei se socotesc cum ar fi bine, 
în cele din urmă decid să meargă la 
fața locului. Când ajung îi întâmpină un 
tablou deplorabil - poarta dărăpănată 
și câmpul plin de bălării le dă un gust 
amar, totuși nu se descurajează, merg 
la proprietar și încheie târgul. Patruzeci 
de mii de dolari este convenabil pentru 
o întindere așa de mare. În fiecare 
Sâmbătă și Dumincă, românii dornici să 
aibă un loc al lor, se strâng și lucrează 
plini de veselie. Pentru a putea circula 
cu vehiculele mai întâi trebuie să facă 
un drum apoi schimbă gardul care în 
iernile grele, troienit de zăpezi și bătut 
de vânturile puternice stă înclinat gata, 
gata să cadă. Ei curăță terenul de scaieți 
și mărăcini, înlocuiesc tufele cu arbuști 
cu pomi fructiferi și alți copaci care 
cresc în climatul canadian. Frunzele și 
capitulele spinoase le rănesc mâinile 
dar lor nu le pasă, știu că își aranjează 
un câmp de vară unde se vor întâlni cu 
alți români care poartă în inimi nostalgia 
ținuturilor românești. Particulele de 
lumină saltă jucăușe printre frunzele 
nădușite ale copacilor. Natura plină de 
viață pare obosită sub povara căldurii 
toride a lunii iulie.”
Aceste pasaje au fost reproduse din 
cartea „De ce am fugit de-acasă ?” și 
publicată sub egida „Memoria Exilului” 
de Editura Puncte Cardinale din Sibiu 
în anul 1999. Ele se găsesc în această 
carte la paginile 169-170.  

Concluzie
Cei care am participat la acest banchet 
ne-am bucurat de această minunată 
după-amiază petrecută în compania a 
doi mari artiști, a doi membrii fondatori, 
și a celorlalți membrii ai acestei 
asociații. În încheiere nu ne rămâne 
decât o singură speranță și o singură 
urare: La trecutu-ți mare, mare viitor !

A consemnat:
Marian Costache din Montreal, Qc, 
prezent la acest eveniment

CÂMPUL ROMÂNESC
ACR - Hamilton: 60, 50, 40, 30... de ani...
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Top destinaţii turistice în 
Canada

Paulina Popescu,
Kitchener

Ministers Island este un loc unic şi 
fermecător în New Brunswick lângă 
Saint Andrews. Insula idilică cu o 
suprafaţă de 202 hectare este legată de 
ţărm când mareele se retrag. Se poate 
ajunge pe insulă pe jos sau cu maşina.
Odată ajunşi pe insulă, biletul costa 10 
dolari, pătrunzi într-o altă lume păşind 
în rezidenţa de vară a lui Sir William 
Cornelius Van Horne preşedintele 
Canadian Pacific Railway, unul din 
pionierii transportului feroviar nord-
american. Te poţi plimba liber şi 
fotografia cele 50 de camere ale 
impozantei construcţii unde famila Van 
Horne îşi petrecea vara, din iunie până 
în octombrie, între anii 1892 şi 1915. 
Ne putem imagina forfota şi agitaţia 
când lumea cea bună venea în acest 
loc. Imobilul are 17 dormitoare, 11 
şeminee şi 11 săli de baie. Pe insulă 
se mai pot vedea grajdurile pentru cai 
de rasă scoţiană Clydesdale şi vaci 
de lapte olandeze, hambarele pentru 
fân şi lăptăria. Familia deţinea şi sere 
încălzite unde cultivau ciuperci, plante 
exotice, livezi cu piersici şi viţă de vie, 
creşteau găini, oi şi curci. Când locuia 
la Montreal Van Horne primea produse 
lactate şi fructe de pe insula sa prin tren. 
O moară de vânt propulsată de motoare 
cu kerosen oferea apă rezidenţei dintr-
un puţ de apă uriaş subteran.
În tinereţe colecţiona fosile ca apoi să 
colecţioneze opere de artă ai pictorilor 
olandezi, flamanzi, francezi, englezi 
şi spanioli. Colecţia sa cu tablouri  
semnate de Rembrandt, El Greco, 
Rubens, Goya, a fost una din cele mai 
importante din Canada multe tablouri 
găsindu-se acum în Muzeul de Artă din 
Montreal şi Royal Museum din Toronto.
În timp ce a fost preşedintele drumului 
de fier Canadian Pacific a construit 
linii secundare, hoteluri şi vapoare cu 
aburi. A cumpărat mine şi a încurajat 
imigrarea în vestul Canadei, a construit 
ferme de cercetare pentru a ameliora 
cultura grâului şi a scris primul anunţ 
publicitar pentru calea ferată. În 1895 
regina Victoria i-a dat titlul de cavaler. 
În 1900 a condus constucţia căii ferate 
în Cuba.
Omul de afaceri Van Horne a făcut din 
Canadian Pacific o mare intreprindere 
de transport. În fruntea acestui imperiu 
a construit vapoare de croazieră şi a 
dezvoltat turismul în Canada construind 
numerose hoteluri de lux cum ar fi 

Chateau Frontenac, Banff Springs.
Creat în 1881 Canadian Pacific a avut 
ca mandat construirea unui drum de fier 
transcontinental, pe care l-a terminat 
dupa 4 ani. Construcţia căii ferate 
Canadian Pacific 1880-1885 este una 
din cele mai mari aventuri din istoria 
canadiană, istoria unui vis naţional.
William Van Horne (1843-1915) este o 
personalitate complexă, un gestionar 
inteligent, gurmand şi un om de o 
mare curiozitate intelectuală. Avea 
o mare putere de muncă lucrând 24 
din 24 de ore. Van Horne deţinea 
locomotivele cele mai masive şi solide, 
a oferit salariul cel mai ridicat pentru un 
director, mese copiose, grădini imense. 
În acelaşi timp era şi meschin, pentru 
că lucrătorii de la lăptăria lui de pe 
insulă se uitau pe fereastră prea mult 
în loc să muncească, a hotărât să 
ridice ferestrele mai sus, ca să nu se 
poată vedea nimic afară. Expresia lui 
preferata era “Cu ce vreţi să vă servesc 
cu lapte sau cu şampanie, costă acelaşi 
preţ”.
Van Horne a avut reşedinţa sa 
permanentă la Montreal în cartierul 
Golden Square Mile, un cartier 
luxos situat pe o pantă de pe Mont 
Royal.  Superbele case beneficiau de 
vederi magnifice spre insulă şi erau 
considerate ca un antidot al vechiului 
Montreal cu o populaţie numeroasă şi 
animată. Comunitatea era formată din 
oameni de afaceri venind din  Highlands 
din Scoţia. Locuitorii acestui cartier au 
jucat un rol important în dezvolatarea 
Canadei în decursul secolului XIX şi 
începutul secolului XX. Prin anii 1900, 
70% din bogăţia Canadei era în mâna 
acestor oameni printre care şi Van 
Horne, care au venit în Canada şi s-au 
îmbogăţit din transportul maritim şi 
feroviar, mine, lemn, blănuri şi bănci. Ei 
au construit clădiri opulente şi instituţii 
publice impresionante, bănci, biserici, 
universităţi care constituie acum centrul 
oraşului Montreal.
Reşedinţa magnatului  William Van 
Horne din Montreal de pe strada 
Sherbrooke, un exemplu de palate ale 
marilor averi nord americane a fost din 
păcate demolata în 1973 în locul ei 
ridicându-se acum o clădire cu 17 etaje. 
Palatul era un exemplu de începutul 
stilului Art Nouveau în America de 
Nord. O campanie mediatică “Sauvons 
Montréal” pentru păstrarea clădirii care 

a durat 8 luni nu a reuşit să salveze 
clădirea de la demolare.
De la reşedinţa lui Van Horne ne-am 
deplasat la Saint Andrews, aleasă ca 
cea mai buna destinaţie canadiană de 
vizitat în 2017 după votul popular din 
revista USA Today. Publicaţia a întrebat 
scriitori şi experti să denumească cea 
mai bună destinaţie turistică în Canada, 
lista conţinând 20 de oraşe din Canada.
Fondat de loyaliştii americani în 1783, 
St Andrews este unul din cele mai vechi 
şi cele mai bine conservate oraşe din 
secolul 18. Acest orăşel de provincie 
este dotat cu mai mult de 280 clădiri 
istorice construite după 1880. Oraşul 
este o bijuterie în golful Fundy, cu case 
pitoreşti în stil loyalist şi o maree care 
atinge aproape 7 metri.
În 1783  topograful regelui a desenat 
planul oraşului, creând 60 de blocuri 
perfect pătrate care se aliniau între 
mare şi munte. Case superbe au fost 
construite apoi pe Water Street, King 
Street, Queen Street, Edward Street 
de către monarhiştii care au fugit din 
America după revoluţie şi s-au stabilit 
în Canada. Câteva case întregi au 
fost transportate pe vapor din oraşul 
Castine din Maine, USA. În 2016 
institutul canadian de urbanistică a 
decernat prestigiosul premiu “Strada 
cea mai remarcabilă” străzii Water din 
centrul istoric al oraşului care există de 
200 de ani. Oraşul cu 1800 de locuitori 
primeşte anual 80.000 de vizitatori.
Toate muzeele din oraş sunt gratuite şi 
au un ghid local îmbrăcat în costum de 
epocă. Iată ce puteţi vizita în acest loc.
Gradina Kingsbrae întinsă pe 27 acri 
adăposteşte 50.000 de varietăţi de 
plante perene, arbuşti şi arbori de unde 
se poate admira golful Passamaquoddy.
Hotelul Algonquin construit în 1869 de 
Canadian Pacific este considerat prima 
staţiune balneară din Canada, care face 
parte azi din colecţia Autograph Marriott. 
Se spune că o tânără femeie care 
locuia în camera 437 a fost abandonată 
de logodnic în ziua căsătoriei. De atunci 
clienţii povestesc că aud plânsete care 
provin din această cameră. Construită 
în stil Tudor, de către un arhitect din 
Boston este una din cele mai frumoase 
şi fotografiate clădiri din provincie.
Una din atracţiile hotelului a fost apa 
sărată de mare, pompată şi ţinută într-
un rezervor în podul hotelului. Oaspeţii 
foloseau băi în care se aflau patru 
robinete, două cu apă proaspătă şi 
două cu apă sărată.
Printre personalităţile care au locuit la 
acest hotel putem aminti: preşedinţi  ai 
Statelor Unite: Theodore Roosevelt, 
Franklin Delano Roosevelt, Lyndon 
B. Johnson, HRH Prince Charles si 

Diana, Princess of Wales, Sir John 
A. Macdonald şi aproximativ toţi prim 
miniştri ai Canadei de la înfiinţarea 
Confederaţiei.
O cameră la acest hotel costă în medie 
$250 pe noapte.
Ne-a plăcut Muzeul Ross, casa  
americanilor Henry Phipps şi a lui Sarah 
Juliette Ross, călători cosmopoliţi şi 
colecţionari eclectici. Viaţa acestui 
cuplu s-a schimbat în urma unui picnic 
pe vârful muntelui Chamcook în 1902 
unde s-au îndrăgostit de aceste locuri 
şi au cumpărat o casă construită în 
1824. Turul casei se poate face în 20 de 
minute şi veţi fi fermecaţi de fascinanta 
colecţie de mobilă rafinata, covoare 
orientale, obiecte de arta.
O altă casă a şerifului Andrews 
construită în 1820 în stil neoclasic 
conţine mobilier de epocă şi acolo 
puteţi servi un ceai gratuit.
Blockhouse (cazemata) a fost 
construită în 1812 în timpul războiului, 
fiind cea mai veche în New-Brunswick, 
făcând parte din cele 12 cazemate 
care au servit la apărarea provinciei în 
timpul războiului dintre Mara Britanie şi 
Statele Unite.
Spre sfârşitul zilei am vizitat Katy’s 
cove, o mică plajă gratuită cu apa cea 
mai caldă din regiune.
Spre seară ne-am oprit la New River 
Beach Provincial park, unul dintre cele 
mai  renumite campinguri cu o vedere 
superbă spre ocean şi o plajă imensă.

Aceste locuri remarcabile mi-au rămas 
în suflet şi în acelaşi timp am aflat câte 
ceva din istoria Canadei. Nu trebuie să 
călătoreşti departe de casă pentru a 
descoperi locuri de poveste îmbibate 
de istorie.
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca)Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

Începând cu Joi, 21 Septembrie, se reia Cursul de Limba Engleză pentru seniori 
între orele 9:30 - 11:30 am. Cei interesaţi de curs sunt rugaţi să o contacteze pe 
Doamna Profesor Delia Achim pe email:
alavianaachim@yahoo.com sau la telefon: 647-924-7798.

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
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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

Izvodul, dinspre curgeri, ca înspre vârf întrebu-l,
Dar nu cu vorba moartă, cum dăscălesc vlădicii,
Ci cu fiorul sacru al sângelui și-al fricii.
De ce, de robul humei, îți tot declini Horebul?

Îți iei plus optu-n haos, și golu-mi lași, Tu făr’
De gard cum vrea ceairul, scrii rațiuni în toate!
Te-nsâmbură lumina-n apus plin de carate,
De Te-am zărit în undă mi-o tulburi cu un nufăr.

Dincolo-i mai dincolo! La mii de cârji, strict - drumul!
Nici soarelui averea n-ai dăruit întreagă.
Deplin, Te-arată noaptea, a întru a se roagă!
Tot ce Ți-am scris cu pana, a fost pe vânt, ca fumul,

Că numai doar Iubirea prin Dumnezeu Te suie:
Te-am înhămat, căruței de lemn, cu patru cuie!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL ÎNĂLȚĂRII SFINTEI CRUCI

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, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

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

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

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)791-7123Instalez 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, instalarea incepind cu 
$20. Info la 519-594-1712.

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)

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Croitorie PAVEL JURCĂ
- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi 
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări
Telefon 519.741.1888
47 ani experienţă în croitorie.



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


