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AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
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CASH & CARRY (Installed)
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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 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Miercuri 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Joi 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de Mir *

$1075
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance
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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

Delegaţia INVICTUS România 
la Consulatul din Toronto
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In unele weekend-uri, cand beneficiul de a fi 
o femeie libera imi trimite factura (constand 
in solitudine cu discount, achitabila pana 
la o data meschin de apropiata), n-am 
de lucru si-mi petrec zilele in cadenta 
generala. Sambata si duminica, lumetul se 
incoloneaza spre mall. Deci ma duc si eu, 
sa nu-mi scape ceva. Locuiesc langa cel 
mai mare mall din Bucuresti, chestiune care 
la inceput mi s-a parut un privilegiu, dar 
azi mi se pare o bafta de pierzanie. Cand 
trec in sus si-n jos spre redactie, sunt frivol 
ademenita de idei gaunoase, fac o halta la 
mall si mai sparg niste bani, mai mult sau 
mai putin prosteste.
In tara asta inconstienta, incontinenta si 
trista, accesul la mall este un atribut al 
claselor suspuse. Am batut mall-urile si cat 
am stat in Canada, dar profilul sociologic 
al vanturatorului de magazine de-acolo 
era falnicul canadian de rand, laolalta cu 
miliardarul de rand, claie peste gramada. 
Erau locurile unde orice pieton tragea 
de cafeaua portabila, de tabieturile lui 
duminicale, de sacosele cu “sales” si de 
cardurile hartanite. La fast-food mancau, 
cot la cot si pai in pai, posesorii de rable 
si posesorii de Porsche, proprietarii cateilor 
si autorii copiilor, managerii si paznicii. Ei, 
dupa ce m-a mancat spinarea si m-am intors 
in Romania, am inceput sa degust iarasi 
pitorescul snobismului stupid.

Eu nu sunt o femeie bogata, nici pe 
departele departelui, dar cum-necum, castig 
destul cat sa ma lase astia sa intru-n mall 
si sa ies de-acolo balanganind cate-o punga 
cu ceva in ea. Ma uit insa in jur, cand treier 
magazinele, ca nu-s prea multi doctoranzi 
care pipaie blugi Levi’s ori camasi Tommy 
Hilfiger. O sa ma intrebati de unde stiu. 
Pe de o parte, am eu o intuitie care tine de 
extrasenzorial (asta din nastere, ca pana si 
moasa a presimtit ceva, cand m-a atarnat cu 
capu-n jos si m-a plesnit sa bazai), iar pe de 
alta parte, cred ca stiu fiindca ii aud vorbind 
cu “ce puii mei” si “ce pana mea”, cele 
doua motive folclorice care atesta oralitatea 
si rafinamentul poporului nostru.
Si cum spuneam, am fost sambata la mall. 
Cand am intrat eu, dupa pranz (dorm mult 
dimineata, ca un pui de hibernanti), ieseau 
deja niste pupeze cam ciufute, pline de 
pachetoaie, dar insuficient de satisfacute de 
tolomacii insotitori si finantatori. Aceasta e 
clasa slaba a clasei fortoase, artileria grea se 
afla inca inauntru. Cand patrund in mall, eu 
o iau sistematic, asa am fost educata, sa nu 
racai in gramada. Incep cu stanga-parter si 
termin cu dreapta-etaj. Magazinele colcaiau 
de termite ca mine, adulmecand noutatile si 
ofertele apetisante.
Am invidiat mitocaneste o divizie intreaga 
de femei care isi carasera iubitii la shopping, 
in magazinul de haine. Ei le tineau posetele, 

ca niste schnauzeri dresati si bine hraniti cu 
boabe, iar ele se probau in draci. Barbatii 
erau exasperati, obositi, flamanzi, umflati, 
insetati, ca sa nu mai spun ca juca si Steaua 
pe undeva, naiba stie unde, ca de vineri 
seara n-au mai avut acces la internet, au avut 
program casnic. In fata acestei privelisti pe 
care nu o surprind prima oara, am un ghem 
in ficat. Si ma intreb mereu unde i-or gasi 
pe fraierii care le insotesc dand din coada la 
cumparaturi atat de femeiesti, improscand 
laude si ovatii de cate ori imbraca doamna 
cate-un parpalac (doar-doar s-o hotari sa-l 
cumpere p-ala, ca sa ia sfarsit si chinurile 
lor). Ele nu se hotarau, ce-s proaste? Asa, 
cand le auzi vorbind, ai zice ca n-au mare 
lucru in dovleacul coafat, insa in materie de 
tactica si leadership, au instincte impecabile. 
I-au pus p-astia cu botul pe labe de nu s-au 
vazut, sunt antrenati sa spuna nevestelor/
iubitelor/concubinelor cat de minunat le 
vine geaca si ce trunchi frumos rasare din 
paltonas, iubi.
Eu probam pe cont propriu, trantindu-
mi geanta pe jos, de cate ori insfacam 
cate-un pulover, fiindca n-aveam cu mine 
niciun mamifer dedicat mofturilor mele. 
Compatimita pesemne de toate madamele 
escortate de cel mai bun prieten al omului, 
m-am demoralizat si, la deruta, am inceput 
sa intru in magazinele scumpe, o diversiune 
menita sa ma scape de cuconetul caruia i se 
cauta excesiv in coarne.
Dupa ce mi-am cumparat cate ceva 
vestimentar pe fond nervos, mi-am 
incheiat ruta, ca de fiecare data, intrand 
la supermarket, pentru cosnita curenta si 
prozaica. Acolo, un alt ritual de familie 
avea sa-mi zguduie increderea in fascinatia 
celibatului: cuplurile umpleau cosuri cu 
de-ale gurii si de-ale rufelor, in cel mai 
casnic refren, spre deznadejdea aiuritelor 

de teapa mea. Bot in bot sau fund in fund 
(dupa caz si dupa vechimea matrimoniala), 
unii se sfatuiau dulcegaros si cocolinos 
asupra meniului si adjuvantilor chimici 
gospodaresti. Ca si la magazinele de haine 
insa, si aici barbatii aveau doar rol de 
figuranti sau cascadori, rareori cu cate-o 
replica scurta, din mila scenaristului. Ele 
stabileau ce se cumpara, ei impingeau cosul 
si aprobau, intru ridicarea si stabilizarea 
moralului de familie.
Nu stiu ce vreau, ies din casa si umblu ca 
sa aflu ce vreau, dar ma intorc si mai nauca. 
Pe de o parte, toate vrem sa ne caram celula 
de baza prin mall, pe la neamuri si prin 
supermarket, dar o data ajunsi in acest punct 
cu amanuntul, parca ni se prinde de creieri 
o crusta de rutina, de plictis sfaramicios, de 
iubire cu conservanti. Am trecut prin toate 
fazele: cand am inhalat extatic libertatea 
si singuratatea, cand am impins caruciorul 
de cumparaturi langa cate-un logodnic (el 
cu stanga, eu cu dreapta, amandoi ranjind 
ca prostii), cand am batut mall-urile cu 
prietenele mele la fel de realiste si zdravene 
ca si mine. Dar acum (cred ca) am ajuns in 
stadiul cand imi doresc sa merg la mall cu 
un iubit, sa ne despartim imediat dupa ce 
patrundem in zona cheltuielii, sa mearga 
el la auto-moto-urile si unditele lui, eu la 
rochiile mele, si sa ne dam intalnire cam 
in doua ceasuri, la cafenea. Adica sa fiu 
geloasa cat scotoceste in marafeturile lui de 
pescuit, sa fie gelos cat ma probez cu toti 
pantofii din raion, sa nu stim unul de altul 
macar 120 de minute, sa ne fie dor si sa ne 
pupam apoi, izbaviti, in barul mall-ului, pe 
nervii altora.
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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)

Mall you need
is love

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

Dăruire şi Devotament aş spune dacă 
ar trebui să exprim în două cuvinte 
ce am simţit, trăit şi văzut săptămâna 
aceasta la INVICTUS GAMES Toronto 
2017.
Lacrimi de bucurie, de tristeţe, efort 
maxim, antrenamente şi competiţii 
zilnice, oboseală, camaraderie, 
pasiune, seriozitate, ambiţie, sprijin 
între co-echipieri, voluntariat … şi lista e 
lungă; fiecare coardă, fibră emoţională 
a vibrat săptămâna aceasta în inimile 
multor oameni: fondatori, participanţi, 
suporteri, voluntari, echipe tehnice 
şi familii rămase acasă. E greu de 
exprimat ce simţi când ai privilegiul 
să te afli în mijlocul unor astfel de 
evenimente dar, mai ales când ai 
onoarea să cunoşti Eroi Adevăraţi. 
Respect, dragoste şi foarte multă 
admiraţie mi-au inundat fiinţa. Când mă 
uit în urmă, mi se pare ireal ce am trăit. 
Aş fi vrut ca săptămâna aceasta să 
nu se încheie niciodată şi să fiu lângă 
aceşti oameni mai mult timp dacă ar fi 
fost posibil; am învăţat de la ei mai mult 
decât am învăţat din cărţi … în toti cei 
40 şi ceva de ani de viaţă. Sunt emoţii 
şi lucruri care nu le citeşti în cărţi. E 
destul să fii acolo şi simţi imediat că 
parcă totul capătă altă dimensiune. 
Anul acesta, România a fost invitată 
să participe la jocurile paralimpice, 
dedicate veteranilor răniţi în razboi, 
Invictus Games, ţinute în Toronto. E 
primul an când România a participat. 
Nu a fost uşor, obstacole au fost multe 
şi s-au depăşit. Participarea a fost 
posibilă prin efort colectiv: personalităţi, 
sponsori, participanţi dar mai ales a 
unui grup inimos de voluntari care au 
promovat şi susţinut această cauză 
timp de trei ani. Nu doresc să înşirui o 
listă de nume fiindcă nu mi-aş ierta-o 
dacă omit pe cineva. Fiecare a avut un 
rol deosebit şi a contribuit la rezultatele 
finale excepţionale ale echipei 
INVICTUS ROMÂNIA.

Cum să nu rămâi cu inima plină 
de admiraţie, când în ciuda tuturor 
obstacolelor, Echipa României nu doar 
a participat, depăşind din nou din păcate 
limitele financiare, ci a urcat ROMÂNIA 
pe podium. Nu a pus România doar pe 
lista participanţilor ci a luat Aurul la tir cu 
arcul pentru ţara noastră. Au câştigat 
multe medalii: aur, argint,bronz atât 
ca echipă cât şi la probe individuale. 
Participanţii nu au învins doar emoţiile 
şi dificultăţile caracteristice oricărui 
început ci, deşi raniţi fizic şi emoţional 
în război, au servit cu aceeaşi dedicaţie, 
perseverenţă şi pasiune încă odată 
ţara în slujba căreia şi-au pus viaţa.
Cum să nu rămân eu, un mic suporter 
român din Toronto, înmărmurită 
de puterea fizică şi mentală a 
participanţilor; cum să nu fiu marcată 
pozitiv pe viaţă de ce am văzut şi am 
trăit în prezenţa acestor oameni. E 
meritul vostru, dragi competitori! Way 
to Go Românian Team Invictus! Mi-aţi 
îmbogăţit viaţa săptămâna aceasta. Mă 
înclin cu respect şi recunoştinţă în faţa 
fiecăruia dintre dvs şi sunt convinsă 
că aţi câştigat parteneri şi suporteri pe 
viaţă în publicul român din Toronto. 
A fost un privilegiu să fim primii care am 
asistat şi încurajat echipa României la 
jocurile Invictus Games. Afost o onoare 
să vă cunoaştem, sperăm că ne-aţi 
simţit aproape. BRAVO INVICTUS 
ROMÂNIA! 
Pentru următoarea competiţie din 
Australia 2018, ţineţi şi torontonienii 
români implicaţi în eforturile pe care le 
faceţi. Nu aveţi doar parteneri în noi, ci 
prieteni.  Sprijinim cum putem cauza ce 
o reprezentaţi şi ROMÂNIA.
Cu admiraţie şi respect, a relatat 
pentru dumneavoastră Cosmina 
Rusu, membra ORLA, Şcoala 
Românească din Toronto: posta@
scoalaromaneasca.ca
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
ScoalaRomaneascaToronto/

Echipa INVICTUS ROMÂNIA
la Şcoala Românească din Toronto
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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

NEWMARKET

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

În 13  Octombrie 2017, Vineri, Taina Sfântului Maslu, săvârşită de P.S Ioan Casian, 
în prezenţa unui sobor de preoţi, de la 06:30Pm.
În 14 Octombrie 2017, Sâmbătă, Hramul Bisericii, Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească, săvârşită de P.S Ioan Casian, în prezenţa unui sobor de 
preoţi, Procesiunea cu veşmântul Sf. Cuvioase Parascheva, de la 10:00Am
iar de la 12:30Pm, Masa Festivă de Hram.
Doamne-ajuta,  Pr. Mihail 416.897.3111 (227 Church Street(Church/Eagle), 
Newmarket, ON. L3Y 4C5)

Biserica Ortodoxă Sf.Parascheva din Newmarket

HRAM

KITCHENER

Cu aleasă bucurie, vă invităm să fim împreună-rugători Duminică 15 Oct.2017, 
începând cu ora 10:00 AM, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, ce 
va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Episcop Ioan  Casian de Vicina, Întâistătătorul 
Episcopiei Române a Canadei.
De asemenea, cu drag vă aşteptăm şi la agapa frăţească ce va avea loc după 
Sfânta Liturghie, organizată de Comitetul doamnelor, cu prilejul vizitei Ierarhului 
nostru şi a sărbătorii de Thanksgiving. Va mulţumim!
Adresa bisericii:184 Madison Avenue South, Kitchener-Waterloo, ON N2G 3M8
                                                                                                    Comitetul de organizare

Biserica Ortodoxă Sf.Ap.Petru şi Pavel din Kitchener

AGAPĂ

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu
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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:

TORONTO
“TOTI SFINTII” - PAROHIA ORTODOXA ROMANA DIN TORONTO
ALL SAINTS - ROMANIAN ORTHODOX PARISH OF TORONTO

545 Danforth Road, Toronto, ON  M1K 1C9   Canada
www.totisfintii.com  ||  allsaints.romanian@gmail.com

 

CONFERINŢA:
“PROVOCĂRILE FAMILIEI ÎN 
EPOCA CONTEMPORANĂ”

 
Duminică, 8 Octombrie 2017 ora 18:00

La Biserica “Toţi Sfinţii” Toronto
VIRGILIU GHEORGHE, PhD

 
Domnul Virgiliu Gheorghe este biofizician, teolog şi doctor în bioetică, 

vicepreşedinte al Institutului de Cercetări Psihosociale şi Bioetică Bucureşti, 
coordinator al secţiunii ştiinţifice a revistei “Familia Ortodoxă”.

Balul
Mustului
Sambata, 21 octombrie, 7:00 pm
Sala “Dacia”
Biserica Ortodoxa Sfantul Gheorghe
247 Rosethorn Avenue, Toronto, M6M 3K9

 

Intrarea: Adulti - $45.00; Studenti - $30.00 

Rezervari bilete si informatii: 
905-881-2238/905-326-1494 
(dupa 7:00 pm) sau
905-770-8529
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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

Asociaţia ARTA recrutează 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. 
Contactaţi-ne la 519-741-8395.

DANSATORI

ARTICOL PUBLICITAR

În urma articolului precedent am primit 
solicitări pentru instalarea Inelului 
Gastric Virtual dar și multe întrebări 
legate de acest program de slăbire 
sănătoasa care implică lipsa restricțiilor 
(cu excepția diabeticilor), a dietelor 
de orice fel, a numărării caloriilor din 
mâncarea ingerată, a cântăririi zilnice 
pentru a vedea rezultatul. Succesul de 
care se bucură această metodă face 
să aibă din ce în ce mai mulți adepți. 
În următoarele rânduri iată câteva din 
cele mai des întâlnite întrebări:
1. Este nevoie de o pregătire prealabilă 
pentru începerea acestui program? De 
asemenea, acest sistem interferă cu 
dieta pe care o am în prezent?
Răspuns: Nu este nevoie de nici o 
pregătire, pentru că tehnica (imagerie 
mentală) folosește imaginația pentru 
activarea proceselor metabolice din 
corp. Astfel se produce o schimbare în 
modul de viața al fiecăruia conform a 
două principii din lumea fizică și anume, 
„Ceea ce te aștepți să se întâmple tinde 
să devină realitate” si „Imaginația este 
mult mai puternică decât judecata.” 
De aceea, rata succesului este foarte 
mare. Acest sistem nu interferă cu nicio 
dietă și mai ales nu are nicio restricție 
alimentară cu excepția persoanelor cu 
diabet.
2. Ce fac atunci când se termină 
programul și nu am ajuns la greutatea 
dorită sau pot slăbi mai mult decât 
trebuie?
Răspuns: Nu faci nimic deoarece 
această metodă face ca mintea ta 
inteligentă să știe care este greutatea şi 

forma ta perfectă în stare completă de 
sănătate și să se mențină la valoarea 
respectivă. De asemenea, cum nici 
o persoană nu este la fel cu alta, nici 
greutatea sa nu va fi aceeași cu a 
celeilalte, pentru că masa musculară 
poate fi diferită datorită unei activități 
fizice mai intense sau dimpotrivă, prea 
mică sau chiar inexistentă. Nu poți slăbi 
mai mult decât greutatea ta perfectă.
Iată și câteva declarații (testimonials) 
ale câtorva dintre cei care sunt deja în 
acest program:
1. Cornel P. (Hamilton): „Sunt deja în 
a patra săptămână din programul Inel 
Gastric Virtual și după trei săptămâni 
am slăbit 6 Kg. Sunt foarte încântat de 
acest rezultat pentru că am încercat tot 
felul de diete, iar după 6 luni de restricții 
începeam să pun la loc foarte repede 
ajungând la greutatea de la care am 
pornit. De această dată însă, observ 
că am căpătat un alt obicei, fără mare 
efort, de a mânca conștient și puțin, 
deoarece mă simt plin foarte repede, 
numai după câteva îmbucături.”
2. Alexandra S. (Guelph): „Un program 
fantastic, sunt foarte entuziasmată. 
Am slăbit deja 4 kg numai după 3 
săptămâni. Sunt foarte bucuroasă că 
am descoperit acest program și l-am 
găsit pe Dan care să-l implementeze. 
Mulțumesc mult.”

Acest program chiar funcționează și vă 
oferă mari satisfacții.

Dan N.
(519) 722-4056

Mai Slăbește-mă (2)
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TORONTO
Republica Moldova a participat în premieră 
la Festivalul Internațional al Gastronomiei și 
Turismului The Eco Traveller “World of Taste”, 
care s-a desfăşurat 3 zile în Toronto până în 1 
octombrie. Evenimentul a adunat aproximativ 
200 de participanți din peste 60 de țări ale 
lumii.
Ţara noastră a strălucit la propriu prin prezenţă, 
bucate alese, muzică cu lăutar şi bineînţeles 
dans popular. Cine a lipsit de acolo a ratat 
ocazia să guste sărmăluţe calde cu frunză din 
viţă de vie şi varză, făcute cu maiestrie nopţile 
de dinaintea festivalului de către iscusitul 
bucătar moldovean, Ion Pavalache din 
Toronto. Nu au lipsit nici plăcinţelele cu brânză 
şi mărar aşa ca la mama acasă. Acestea au 
fost pregătite cu mult drag de către bucătarul 
Lilia Pleșca, un guru în gastronomie din 
Montreal.
Ei bine, asta nu a fost tot. La o sărmăluţă şi o 
plăcinţică merge şi un pahar de vin. Vizitatorii 
au fost atraşi de standul impunător de vinuri 
moldoveneşti oferite de către 10 vinării din 
Republica Modova. Pentru asta, nu a fost 
nevoie să cheltuiţi nici un ban. Organizatorii 
au servit toţi doritorii pe gratis.
Vizitatorii au putut admira sau procura ulei 
de levănțică, oale și ulcioare de la un meşter 
popular, fructe uscate, dulciuri şi alte bunătăţi, 
toate aduse din ţară înainte de eveniment.
Participanţii la expoziţie au putut pe bună 
dreptate să fie invidioşi din cauza faptului că 
vizitatorii au petrecut ceva mai mult timp la 
standul nostru.  Cireaşa de pe tort au pus-o 
dansatoarele de la ansamblul “Moldovioara”  
care au făcut furori ca de obicei. Acestea 
au dansat alături de Grigore Zanfir, noua 
achiziţie în domeniul muzicii populare din 
Toronto. Mirosul de bucate şi de muzică bună 
a atras multă lume care au admirat şi felicitat 
organizatorii.

Echipa care a adus Moldova la eveniment a 
fost una mare şi foarte unită să atragă ochii 
şi urechile! Printre organizatori se numără 
comunitatea moldovenilor din Toronto, 
Montreal, Ottawa, Consulatul Onorific al 
RM în provincia Ontario şi ambasada RM 
în Canada. Ei sunt de părere că astfel de 
evenimente oferă şanse uriaşe ţării noastre 
să se promoveze ca o destinaţie turistică care 
nu trebuie ratată. Mai mult decât atât, ei speră 
că Moldova poate deveni Capitală Mondială a 
Turismului Vinicol în 2018.

Liliana Bagrin
Toronto 2017

Mare success pentru Republica Moldova la 
Festivalul Gastronomiei și Turismului din Toronto!
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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

KITCHENERLONDON
INVITAŢIE

         ANIVERSARE DE        DE ANI
Vă invităm cu drag la aniversarea a 31 de ani de la înfiinţarea parohiei 
noastre, “Sfânta Cruce” din London, ON, duminică 22 octombrie, 2017.
Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Prea Sfinţitului 
Arhiepiscop Nathaniel, părintele Vicar Dan Hoarste şi un sobor de preoţi 
de la parohiile vecine, va începe la ora 9:30 am.
După cuvântul de învăţătură şi binecuvântările arhiereşti vom participa 
împreună la masa festivă organizată cu acest prilej în sala de mese a 
bisericii.

Vă aşteptăm cu drag.
Preot paroh Mihai Cociu

 şi Consiliul Parohial

În luna octombrie sărbătorim Thankgiving şi la biserica noastră cu 
tradiţionalul meniu cu curcan, cartofi, umplutură, legume, cranberry 
sauce, murături, plăcintă cu mere, cafea şi vin. Aşadar, vă invităm 
duminică, 15 octombrie, ora 12:30pm la sala mare a Centrului 
Cultural Român “Banatul” să petrecem o după-amiază frumoasă 
de toamnă împreună.
Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Ionut Maerean
Biserica Sf. Ioan Botezatorul
Kitchener, ON, 226.600.2911

31 Thankgiving
Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
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34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Energia ta fizică este la limita 
superioară. Dragoste: Vei trăi clipe 
excelente în compania partenerului, dar 
n-ar fi exclus să ai ocazia unei aventuri. 
Personalitatea ta puternică şi vulcanică 
face ca acestea să fie mereu la un pas de 
tine. Financiar: Este posibil să ai un câştig 
financiar prin intermediul serviciului.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Mare atenţie, căci s-ar putea 
să ai probleme cu sistemul circulator. 
Dragoste: Eşti mai afectuos şi mai sensibil 
în această perioadă, ceea ce te poate ajuta 
să-ţi consolidezi relaţia cu fiinţa iubită. 
Financiar: Nu amâna finalizarea proiectelor 
începute. Ţine-te de planul pe care ţi l-ai 
propus.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Stresul din ultimul timp poate 
avea urmări nefaste. Dragoste: Călătoriile 
îţi pot permite îmbunătăţirea relaţiei. 
Dacă nu ai prezentat partenerul familiei 
şi prietenilor, este tipul să o faci acum. 
Financiar: Doreşti să te implici în activităţi
noi, dar nu uita de cele deja începute. 
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti deosebit de agitat în 
această perioadă. Cuplat cu caracterul 
tău introvertit, acest lucru îţi poate afecta 
negativ sănătatea. Dragoste: Suspiciunile 
tale sunt neîntemeiate, aşa că n-are rost să 
le aduci în discuţie. Financiar: Chiar dacă 
mai ai de aşteptat, nu dispera, lucrurile 
evoluează încet, dar sigur.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Proiectele pe care le ai în plan îţi 
dau o anumită nelinişte care poate genera 
neplăceri pe fond nervos şi implicit la 
stomac. Dragoste: Dacă eşti într-o relaţie, 
aceasta va fi mai tensionată. Financiar: 
Dacă doreşti să faci o schimbare în 
domeniul serviciului, n-ar fi exclus să 
primeşti o ofertă demnă de luat în seamă.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Aplicate corect, tratamentele 
naturiste se pot dovedi eficiente în această 
perioadă. Dragoste: În plan sentimental nu 
ai de ce te plânge, căci relaţia cu persoana 
iubită funcţionează cât se poate de bine. 
Financiar: Dacă doreşti să finalizezi o 
lucrare începută de mai mult timp, succesul 
este garantat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: În această perioadă ar fi de dorit 
să eviţi mişcările bruşte sau ridicarea unor 
greutăţi, deoarece ai putea avea probleme 
cu coloana. Dragoste: Relaţia ta de cuplu 
se poate îmbunătăţi, cu condiţia să-i acorzi 
ceva mai multă atenţie. Financiar: Vei avea 
o pierdere substanţială.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Grijile pe care ţi le faci pot 
avea efecte negative asupra inimi, dar şi 
a tensiuni arteriale. Dragoste: Eşti cam 
instabil din punct de vedere sentimental 
şi acest lucru îţi poate aduce neplăceri în 
viitorul apropiat. Financiar: Vei avea ocazia
să semnezi un contract avantajos, ceea ce 
ţi-ar putea aduce un câştig suplimentar.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Profită de energia fizică şi mentală 
de care dispui. Dragoste: Dragostea 
nu ascultă de planuri. Lasă lucrurile să 
evolueze în legea lor, fără să exagerezi cu 
planificarea. Financiar: Cumperi lucruri 
cam piperate pentru buzunarul tău, doar 
pentru a rupe gura târgului şi a arăta lumii 
că o duci bine.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Puterea ta de concentrare nu 
este foarte mare. Jonglezi cu prea multe 
lucruri deodată iar excesul de activităţi 
intelectuale nu este indicat în această 
perioadă. Dragoste: Fii mai atent la detalii,
ascultă mai mult ce spune celălalt şi arată-i 
ce simţi pentru el. Financiar: Eşti predispus 
la pierderi financiare sau la a fi înşelat.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Pe cât posibil, evită să te implici 
în activităţi cu grad mare de risc. Dragoste: 
Eşti tentat să reiei o relaţie mai veche 
sau cel puţin mintea îţi zboară în trecut. 
Financiar: Vei avea parte de ceva câştiguri 
în această perioadă, însă atenție la relaţia ta 
cu colaboratorii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să-ţi impui şi să 
păstrezi un regim de viaţă mai echilibrat. 
Dragoste: Chiar dacă vor exista şi unele 
mici neînţelegeri, ele se vor rezolva fără a 
tensiona relaţiile dintre tine şi fiinţa iubită. 
Financiar: Succesul tău pe acest plan va 
depinde de stabilirea cât mai rapidă a unei 
ordini de priorităţi.

Cezar Popescu, Toronto

Labour Day 
Parade (Toronto)

4 Septembrie 2017
L-am simpatizat pe Stan din prima clipă 
în care ne-am întâlnit. O persoană 
slăbuţă plină de energie. Originar 
din estul Asiei, s-a peregrinat prin o 
mulţime de ţări stabilindu-se în final aici 
în Toronto.
Ne-am împrietenit. Implicat în 
activitatea sindicală - prin uniunea 
funcţionarilor publici din Ontario - unde 
are şi o functie babană m-a invitat la 
marşul de ziua muncii, ce are loc în 
luna septembrie .
   Am ajuns pe University Avenue 
dis-de-dimineaţă. Acolo forfotă cât 
cuprinde.Oamenii se organizau. 
Fiecare cu aderenţii lor. Într-un colţ 
lucrătorii din electricitate şi curent.
Pe platforma camionului ce îi însoţea 
răsuna muzică. Ritmuri rock. Mai 
încolo scoţienii. Kilturile şi cimpoaiele 
le-am văzut prezente în multe grupuri.
Asistentele şi serviciile medicale aveau 
tricouri colorate în galben sezonate cu 
pălării viu colorate. Aranjamentul de 
pe camion prezenta o familie de lei în 
care masculul predominant era în top.
Muzica - influenţe africane. Muncitorii 
în metal se acompaniau cu bătăi în 
butoaie de tablă şi ritmuri îndrăcite. 
Alţii apelau la influenţe sud-americane. 
Totul într-o veselie generală şi sub 
sloganul unităţii. După discursurile 
liderilor - scurte şi la obiect - masele 
de oameni au pornit, încolonaţi spre 
destinaţie: Exhibition Place. Pe drum 

fiecare dansa, discuta şi încerca să se 
simtă cât mai bine. Era ziua noastră. 
A celor ce muncesc. Pe parcurs 
oamenii au primit fructe, snackuri ori 
ciocolăţi, mici suplimente binevenite 
în căldura toridă de afară. Ajunşi în 
apropierea parcului de distracţie am 
fost întâmpinaţi de diferiţi lideri politici.
Am dat mâna cu câţiva. Ca şi peste 
tot şi în Canada sindicatele sfătuiesc 
membrii să voteze cu un partid anume.    
Partea a doua a zilei a cuprins showul 
aviatic de pe malul lacului. Am putut 
admira avioane de vânătoare noi 
din clasa Phantom-4E Phantom II  
aparţinând US Air Force dar şi avioane 
mai vechi, bimotoare din primul şi al 
doilea război mondial. Ineditele flip-
flapuri cu fumigene colorate ataşate 
la roţi şi aripi impresionează. Mai 
ales când piloţii zboara într-o formaţie 
de cinci până la zece avioane. Iar 
maşinăriile par să atingă înaltul cerului 
şi apoi coboară cu viteză ameţitoare 
spre luciul apei. Au urmat raidurile din 
cadrul bâlciului, vizite prin halele de 
fermieri şi producători autohtoni şi în 
final o binemeritată baie după o alune-
care de căţiva metrii prin tuburi de 
plastic. Miile de oameni prezenţi s-au 
bucurat din plin atât de timpul liber 
cât şi de o zi splendidă de început de 
toamnă.

Cezar Popescu/Toronto
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TORONTO
La 30 septembrie 2017, la Air Canada 
Centre, a avut loc ceremonia de inchidere 
a Jocurilor Paralimpice Invictus 2017.
Romania, care s-a aflat la prima 
participare la Jocurile Invictus, a avut 
o delegatie formata din 15 competitori 
care au concurat la 6 discipline sportive 
- tir cu arcul, atletism, canotaj in sala 
la simulator, haltere, ciclism si inot. La 
acestea s-a adaugat, ca sport de echipa, 
volei din pozitia sezand.
In cele 7 zile ale competitiei, membrii 
Invictus Romania au participat la peste 
30 de întreceri sportive, iar palmaresul 
delegatiei a fost si el impresionant: 
Romania a castigat medalia de aur pe 
echipe la tir cu arcul compound (Ionut 
Butoi, Dorin Petrut si Nicusor-Augustin 
Pegulescu au surclasat in finala echipa 
SUA), medalia de argint la tir individual 
cu arcul compound (Ionut Butoi), 1 
medalie de bronz la atletism (Laurentiu 
Serban - proba de 1500m) si 1 medalie 
de bronz la proba de canotaj in sala 
(Ciprian Iriciuc).
Vreau sa va multumesc, totodata, dvs., 
tuturor celor care ne-ati sprijinit sau ati 
fost, la competitii, cu gandul sau in spirit, 
sustinatori ai acestei minunate delegatii 
a Romaniei, reusind sa ii facem sa se 
simta acasa, la mii de kilometri de tara!

Mugurel Stanescu
Consul general  -Toronto

Delegaţia INVICTUS România la 
Consulatul din Toronto
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Un traseu emoţionant prin 

ACADIA

Paulina Popescu,
Kitchener

Dragoste la prima 
vedere, sub o ploaie de vară, cu 
umbrela într-o mână şi aparatul de 
fotografiat în alta, aşa am văzut Saint 
John, prímul oraş constituit în Canada 
în 1785.

Oraşului i s-au decernat multiple 
premii ca de exemplu unul din cele mai 
frumoase oraşe canadiene unde poţi 
trăi (2017), oraşul cu locuitorii cei mai 
fericiţi (2007).

Numele îi vine de la fluviul Saint John 
descoperit în 1604 de Samuel de 
Champlain şi dat în onoarea sfântului 
Ioan Botezătorul. Prima banca din 
Canada, Banca din New Brunswick a 
fost fondată în 1820 la Saint John, iar 
primul muzeu public din Canda a fost 
creat tot aci în 1842. Saint John este al 
treilea port important în Canada. Oraşul 
are o arhitectură remarcabilă find un loc 
de escală pentru vapoare de croazieră.

O atracţie desosebită sunt cascadele 
reversibile, create de pătrunderea 
apelor fluviului St.John in mareele 
impozante al golfului Fundy. Cind 
marea este joasa fluviul se varsă furios 
în golf în vâltori spumoase şi puternice 
iar când mareea urca şi apele devin mai 
înalte decât cele ale fluviului viiturile se 
îndreaptă în sens opus.

Ne-am oprit în drumul nostru în oraş 
la Teatral Imperial construit în 1913, 
care în anul construirii avea cea mai 
impozantă sală de spectacol din estul 
Canadei. Walater Goldin primul director 
general al teatrului imperial a invitat 
în teatrul său mari nume din istoria 
spectacolui cum ar fi Ethel Barrymore, 
March King, John Phillip Sousa precum 
şi celebrul iluzionist Harry Houdini. 
Teatrul se poate vizita gratuit cu un 
ghid.

Un muzeu interesant este casa 

loyalistului David Daniel Merrit, care a 
construit această reşedinţă din lemn 
între 1811 şi 1817, fiind considerată cea 
mai veche construcţie din Saint John 
şi care a fost salvată de incendiul  din 
1877 care a mistuit tot oraşul datorită 
servitorilor care au înconjurat casa cu 
prosoape umede.

Piaţa oraşului construită din cărămidă 
colorată în 1876 este o bijuterie.
De aci am luat feribotul spre Digby 
Noua Scoţie care ne-a costat $23.
În Noua Scoţie există numeroase locuri 
turistice de interes naţional care se 
pot vizita gratuit anul acesta cu ocazia 
sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea 
Canadei.

Acadia a fost prima colonie franceză 
permanenta în America de Nord.
Termenul de Arcadie apare prima dată în 
rapoartele de călătorie a exploratorului 
italian Giovannni da Verrazano. El a 
găsit vegetaţia atât de luxuriantă şi a 
numit locul Arcadie în amintirea regiunii 
din Grecia antică despre care poeţii 
celebrau inocenţa şi bucuria de a trăi.

Grand Pré este situat în vechiul sat 
acadian, în golful Fundy, la nord de 
Wolfville în Noua Scoţie. Locul conţine 
un parc comemorativ creat pentru a 
aminti deportarea acadienilor care s-au 
stabilit aici între 1682 şi 1755.
Grand Pré a fost desemnat loc istoric 
naţional al Canadei în 1955.
Din 1682 până în 1755 satul Grand-Pré 
a fost o grupare de acadieni. În 1755 
locul a servit ca şi cartier general cu 
ocazia deportării a mai mult de 6000 
de acadieni din Noua Scoţie de către 
guvernul britanic.

În 1907 John Frederic Herb a cumpărat 
terenul având în vedere crearea 
unui parc comemorativ în memoria 
acadienilor. În 1917 a vândut locul lui 
Dominion Atlantic Railway, cu excepţia 

unei parcele unde a construit o capelă 
comemorativă. În 1922  arhitecţii 
Percy Nobbs şi René Fréchet au fost 
angajaţi să construiască această 
capelă iar sculptorul Philippe Hébert a 
realizat statuia lui Evangeline, eroina 
acadiană a poetului Henry Wadsworth 
Longfellow.
Azi, pe aceste meleaguri are loc un 
pelerinaj emotiv declanşat de marea 
dramă acadiană. În  2012 locul a intrat 
în patrimoniul UNESCO.

În mica capelă sunt conservate toate 
numele familiilor acadiene deportate.
Se poate viziona un film, un rezumat 
al istoriei acadiene iar peisajele sunt 
magnifice, extraordinare. Filmul care 
durează numai 22 minute prezintă 
destinul tragic al acestor ţărani francezi 
abandonaţi de Louis XV.

Există un loc în memoria unui grup 
restrâns de ţărani francezi care au 
venit tocmai din Franţa şi au secat 
pământurile protejându-le de valurile 
oceanului cu diguri. Tehnica pe care au 
folosit-o este similară cu cea olandeză.

Port Royal, fondat în 1605 a fost capitala 
Acadiei până în 1710 care după ce a 
fost cucerit de englezi a fost rebotezat 
în Annapolis Royal.
Port Royal a fost locul cel mai populat 
din Acadia în primii 100 de ani de 
existenţă.
Complexul muzeu Port-Royal se 
întinde pe o suprafaţă de 19 hectare, 
fiind o replică a coloniei Port Royal, 
fondată de Samuel de Champlain. 
Din 1603 până în 1613 numeroşi 
coloni au locuit aici şi au stabilit relaţii 
de prietenie cu Mik’maw. Francezii 
au construit un fort din lemn cu două 
etaje cu o curte în centru. Frapaţi de 
frumuseţea locurilor şi de potenţialul pe 
care îl reprezenta, aproape de râuri, au 
fost construite clădiri din lemn în formă  
dreptunghiulară cu o curte interioară 
după principiul fermelor fortificate ale 
epocii. Prima iarnă la Port-Royal a fost 
dificilă, 12 oameni murind de scorbut, 
fiind ajutaţi de către vecinii mic’amks 
cu carne proaspătă. Încetul cu încetul 
colonii francezi au defrişat terenuri în 

jurul clădirii şi au cultivat legume. În 
1613 englezii au distrus colonia.

Animatori costumaţi ai muzeului vă 
vor introduce în viaţa cotidiană a 
primilor coloni francezi care se ocupau 
cu comerţul de blănuri, construcţii, 
confecţii de haine.

Champlian a lansat o tradiţie ca fiecare 
om trebuia să organizeze o seară 
de spectacol şi un festin delicios. 
Această persoană trebuia să vâneze 
un animal care îi servea la pregătirea 
mesei: căprioară, raţă, gâscă, iepure, 
urs, castor sau peşte. Se cânta sau 
se prezentau mici scenete care ajutau 
oamenii să rămână sănătoşi şi să-şi 
menţină moralul ridicat.

Fort Anne  situat în oraşul Annapolis 
Royal a făcut parte din clădirile de 
apărare a capitalei Acadiei, construit 
în 1636 din pamânt. A fost capturat de 
Robert Sedgewick în 1654. Francezii 
l-au reconstruit în 1702 cu patru 
bastioane.

Nova Scoţie este o provincie superbă 
care merită să fie vizitată şi explorată 
pas cu pas.
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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

Dă-mi aripa-ți, Iubire; cu cer, hrănit e cerul!
Sfâșie-mă de umbră până la os de soare,
Risipa de țărână miroase precum gerul.
Nu-i în ceaslov divinul, ci-n ghiara-Ți răpitoare!

Cum focului, din jaruri, o flacără nu-i scapă!
Crezi, inima degeaba fu Evei începutul?
Nu din pământ, din coastă, sânge a curs și apă,
‘Nainte de-a fi luna a luminat sărutul.

Ești miezul meu de noapte, cămară mi-ești și Mire,
De dor, îmi simt cuvântul, de ghimpi mușcat. Călcâiul...
Coroana Ta de nume, sunt spinii Tăi, Iubire;
Mai udă-mi trandafirii, cu norul Tău, dintâiul!

E Frângerea-de-Taină, nu-i din jertfiri pretinse,
Că Lemnul e al nunții și-al brațelor întinse!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL LEMNULUI DE NUNTĂ

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.

O familie din Kitchener (Huron Park), caută o bonă 
(dădacă) pentru copilul lor de 18 luni. Program flexibil, de 
luni până vineri, 30-40 de ore pe săptămână.

Dumitru: 226-978-9424.



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


