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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . 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

11 şi 12 Mai 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
        valabilă până în 16 mai 2013
- la 4 cauciucuri Michelin, instalarea e gratuită
- cumpăraţi 4 cauciucuri şi aveţi $70 discount

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

Rom Car Automotive Service Center

* Miercuri 21 mai - Sf.Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena * Sâmbătă 25 mai - A treia aflarea Capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul * 

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

GRATUIT
Anul 7 - Nr.134

9 Mai 2013

BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

GRUPUL DE SENIORI DIN KITCHENER
AU ORGANIZAT O MASĂ DE PAŞTE

Pe data de 17 Mai la orele 
19:00 în Guelph, la Harcourt 
Church va avea loc Concertul 
De Primăvară al Orchestrei 
Simfonice de Tineret condusă 
de Chris Cigolea. Concertul 
va avea ca invitaţi de onoare 
pe James Thompson care 
este unul dintre cei mai 
recunoscuti trompetişti de 
muzică clasică din lume şi 

Legenda Cubaneză Bobby 
C a r c a s s e s . P r o g r a m u l 
concertului va fi extrem de 
complex şi va include în 
repertoriu de la piese clasice 
şi contemporane până la 
Flamenco, Jazz şi Blues. Mai 
multe informaţii despre acest 
concert şi unde se pot procura 
bilete puteţi găsi la:
             www.gyso.ca

Concertul De Primăvară
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Asociaţia ARTA oferă copiilor noştri
două tabere în luna iulie 2013, respectiv 2-5 iulie, la un preţ competitiv de $120 pentru 
membrii asociaţiei şi $125 pentru non membri. Tabăra va avea loc în incinta şcolii franceze 
Mère Elisabeth Bruyère, 280 Glenridge Ave, Waterloo. Pentru mai multe informaţii vă 

rugăm să sunaţi la Paulina (519) 741-8395, vizitaţi ARTA Facebook sau websitul 
asociaţiei www.arta.ca. Numărul de locuri este limitat.

TABERE 
PENTRU

COPII

Asociaţia ARTA vă invită la:

SIMONA CATRINA (România)

Pot foarte bine să-i sufăr pe 
oamenii care-mi fac rău. În 
schimb, nu pot să-i sufăr pe 
oamenii care mă plictisesc. 
Din nefericire, categoria a 
doua e ceva mai stufoasă. 
Nevorbiţii cărora le place 
la nebunie să se audă sunt 
câtă frunză, iarbă şi meliţă. 
Li se pare că toată lumea se 
învârteşte în jurul artritei 
lor, al nepotului lor genial 
sau al buletinului meteo. 
Mi-e ciudă că, în viaţa asta, 
m-am plictisit mai mult 
decât am trăit. Dacă aş fi 
în Parlament, aş propune 
să îndese în Codul Penal 
şi infracţiunea de a plictisi 
pe cineva până când ăla 
preferă să-şi taie venele 
decât să te asculte. A plictisi 
interlocutorul poate fi omor 
din culpă. Au fost multe 
persoane care au dorit să 
se împrietenească sincer 
cu mine. Cu mare plăcere 
aş fi fost de acord, doar 
că adormeam înainte de a 
sfârşi ei fraza şi eu cafeaua. 

T r ă n c ă n e a u 
despre întâmplări 
derizorii. Le-aş 
zice să se pună în 
locul celor care 
ascultă, doar că 
nu sunt capabili, 
sunt prea ocupaţi 

să se autosavureze. Neveste 
pe care soţii nu le mai 
ascultă de vreo 28 de ani 
– stau cu ele doar ca să 
coroboreze pensiile - prind 
câte-o proastă ca mine şi 
povestesc fapte de vitejie 
de pe scara blocului. După 
aia, îmi oferă 244 de citate 
stupide din copilaşii lor şi 
perorează despre vreme – 
subiectul meu preferat, vă 
daţi seama. Azi a fost mai 
frig ca ieri, ai văzut? Au 
anunţat cu două grade mai 
cald ca ieri, nu ştiu de ce a 
fost cu o jumate de grad mai 
frig ca ieri, oricum aerul 
a fost mai umed decât au 
spus, care credeau că poate 
fi şi un pic uscat. Cine mi-a 
zis asta a mai turuit multe, 
potrivit martorilor oculari, 
dar eu nu ştiu, fiindcă 
sforăiam deja cu căpăţâna-n 
farfurie. Îmi pare rău că, 
dacă tot am aţipit în direct 
la masa groazei, măcar 
n-am băut mai mult, să am 

şi eu o satisfacţie vicioasă. 
Am avut un iubit pe care 
l-am concediat fiindcă mă 
plictisea de moarte. În 
rest, era partida perfectă: 
romantic, doctor, maşină, 
bani, glagorie, yoga, căţel 
cuminte. Doar că iubi vorbea 
numai despre calculatoare, 
despre hepatite şi despre 
mă-sa. Eu eram creativă, 
dezvoltam toate aceste trei 
minunate subiecte, doar 
că la un moment dat am 
rămas în pană de metafore 
şi, culmea, am ajuns să-l 
plictisesc eu pe el, cu îhîm-
urile mele previzibile. 
Alarmant de mulţi oameni 
sunt plictisitori ca o 
mochetă bej. N-aveţi decât 
să mă înjuraţi, ştiu că toţi 
aţi trecut prin caznele 
unor conversaţii mai puţin 
captivante decât cotele 
apelor Dunării (de la 
radio). Pe această cale, îi 
mulţumesc din suflet unui 
tip cu care mă tot întâlneam 
acum zece ani. El a evitat 
monotonia şi plictiseala. În 
sensul că, deşi mă tortura 
cu poveşti din armată, m-a 
înviorat brusc, într-o seară: 
mi-a spus că, de fapt, el e 
cam însurat. 

Simona Catrina

Nu ne mai 
plictisiţi!

KITCHENER

Sâmbătă 4 aprilie, 2013 la Şcoala 
Românească de la St. Louis Centres cele 
două clase au sărbătorit Sfintele Sărbători 
de Paşte prin cultivarea şi promovarea 
tradiţiilor româneşti, a obiceiurilor 
specifice precum şi a dragostei creştine. 
Copiii au gustat tradiţionalul cozonac, au 
ciocnit ouă, au învăţat să rostească “Hristos 
a înviat!” şi să răspundă „Adevărat a 
înviat!”, şi-au împărtăşit unii altora faptele 
bune şi au realizat un panou cu decoraţii 
specifice acestei sărbători. Tot cu această 
ocazie fiecare copil a primit câte o felicitare 

din partea Comitetului de Părinţi al şcolii.
De asemenea, cadrele didactice ale şcolii, 
reprezentanţii Comitetului de părinţi, 
părinţii şi bunicii, precum şi elevii Şcolii 
Româneşti - St. Louis Centres, doresc să 
ureze întregii comunităţi româneşti ca 
Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să 
reverse asupra tuturor sănătate, belşug şi 
bucurii.
PAŞTE FERICIT!

Profesor coordonator,
Stela Mureşan

Şcoala Românească de la “St. Louis” Centres

KITCHENER

CONCURSUL
Cel Mai Bun
Elev Român

Concursul se adresează 
elevilor români din clasele 
1-12. Asociaţia ARTA din 
Kitchener va oferi trei 
premii în valoare de $50 
celor mai buni elevi la 
învăţătură din comunitatea 
românească. Aşteptăm de la 

elevii români o copie după 
report cardul trimestrului 
unu, un mic eseu despre 
ei precum şi o fotografie 
recentă. Data limită de 
înscriere la concurs va fi 
1 iunie 2013. Vă rugăm 
să ne trimiteţi adresa de 

acasa pentru a va expedia 
premiul. Fotografiile şi 
eseurile vor fi publicate în 
ziarul Agenda Românească. 
Pentru mai multe informaţii: 
Paulina_Popescu@wrdsb.
on.ca

Dragos Mihai este elev în clasa a 2-a la şcoala Brigadoon din 
Kitchener. Este un băiat sociabil şi isteţ, înconjurat de mulţi prieteni 
români şi canadieni. Îi place limba franceză, citi şi scris. A compus o 
poveste despre casa sa. Ca toţi băietii este îndrăgostit de sport, joacă 
footbal, baschet, merge cu bicicleta. Este foarte serviabil şi plăcut în 
clasă, gata să îşi ajute colegii sau profesorii. Este un frate adorabil, 
se ocupă cu dragoste de surioara lui. În timpul liber preferă jocurile 
video, construieşte lego. Dragoş este perfect fluent în limba română şi 
deşi este numai de 3 ani în Canada vorbeşte 3 limbi străine. Dragoş a 

participat la serbarea de Crăciun şi la clubul de colinde în limba română. Când va fi mare 
vrea să devină poliţist.

Rachel Pavel este elevă în clasa întâia French Immersion la şcoala 
Brigadoon din Kitchener. Este un copil de o sensibilitate accentuată, 
o inocenţă aparte şi de o frumuseţe angelică. La şcoală excelează la 
matematică şi una dintre materiile preferate este muzica, a compus chiar 
şi câteva cântece. Îi place gimnastica, patinajul, dansul şi să participe 
la tot felul de jocuri coopertive în sala de sport a şcolii. Rachel este 
atrasă şi de scris, a compus o poveste despre familia ei. O pasionează 

de asemenea artele dramatice şi actoria. Este o fetiţă foarte veselă, zâmbitoare, plină de 
energie, cu simţ artistic, prietenoasă. Este înzestrată cu o memorie foarte bună, învaţă 
repede şi asimilează cu uşurinţă. Rachel a participat la serbarea de Crăciun organizată de 
ARTA  cu o poezie impresionant de dificil de memorat. Când va fi mare ar vrea să devină 
medic stomatolog.
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Este un lucru bine ştiut 
deja şi recunoscut şi 
de către reprezentanţi 
ai guvernului că piaţa 
muncii din Canada 
duce o lipsă acută de 
angajaţi în anumite 
sectoare, dar în acelaşi 
timp există şomeri, 
în aceleaşi sectoare. 
Multă lume s-a 
scărpinat în creştet şi 
s-a întrebat cum de e 
posibil aşa ceva, cum 
de nu se intersectează 
cele două elemente ale 
problemei? 
Erau şi încă sunt 
acuzate organizaţiile 
profesionale care pun 
o mulţime de obstacole 
în calea specialiştilor 
şcoliţi în străinătate 
atunci când aceştia 
doresc să lucreze 
în domeniul lor, în 
Canada. Exemplele cele 
mai evidente se referă 
la medici şi avocaţi. 
 O ştire recentă 
săpată de CBC oferă 
o explicaţie asupra 
misterului: cea mai 
mare şi mai tare bancă 
din Canada a concediat 
45 de angajaţi din 
departamentul IT, 
pentru a aduce şi 
a angaja simultan 
specialişti IT din India. 
Cei concediaţi au vârste 
între 50+ şi 60 de ani; 
respectiv nu au ajuns la 

limita pensionării, însă 
este aproape imposibil 
a mai fi angajaţi de către 
alte firme, la anii lor. 
Noii angajaţi provin 
de la o firmă din India, 
iGate, care prestează 
servicii pentru Royal 
Bank. 
La o conferinţă de 
presă susţinută 
recent de Ministrul 
Imigraţiei, Cetăţeniei şi 
Multiculturalismului, 
Jason Kenney, acesta 
declara că pot fi 
angajate persoane 
din alte ţări pe baza 
vizelor din programul 
“Temporary Foreign 
Worker Program”.
Asta însă numai dacă 
firma angajatoare nu 
a găsit şi a demonstrat 
că a căutat canadieni 
pentru locurile de 
muncă respective. 
Banca de care 
pomeneam nu numai 
că nu a căutat, ci chiar 
a concediat, respectiv 
a înlocuit specialiştii 
canadieni.  
Acesta este doar un caz 
din, aparent mai multe 
în care corporaţiile 
preferă mâna de lucru 
ieftină, cu toate că 
profiturile anuale ale 
acestora se socotesc în 
miliarde de dolari. 

Trădare, 
trădare, da’ s-o 

ştim şi noi

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe 
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare 
joi dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC,
Toronto

TORONTO
HRISTOS A ÎNVIAT!
 
Săptămâna Patimilor 
Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos a însemnat, pentru 
tânăra Biserica Ortodoxă 
Română “Sfântul Apostol 
şi Evanghelist Luca” din 
Markham, o perioadă de 
intensă trăire duhovnicească 
prilejuită de momentul în 
sine, premergător Învierii 
Domnului, dar şi de faptul 
că am trecut împreună 
prin rugăciune de laudă 
şi mulţumire adusă lui 
Dumnezeu pentru primele 
Denii la care au participat 
credincioşii români din 
această localitate. Acestor 
sentimente cu totul speciale 
s-a adăugat prezenţa alături 
de noi la Slujba Prohodului 
de Vineri Mari a Doamnei 
Antonella Marinescu, 
Consul General al României 
la Toronto, însoţită de fiul 
dânsei şi de Dl. Ciobanu 
care au ales să fie alături de 
românii din Markham într-o 

zi cu adevărat deosebită 
pentru întreaga Ortodoxie şi 
să ne însoţească la rugăciune 
şi cântare.
Învierea Domnului a marcat 
încă o filă de istorie a 
spiritului românesc răsădit 
în pământ canadian, o 
bucurie a primelor Sfinte 
Paşti pentru nou-înfiinţata 
Biserica din Markham. 
Creştinii de aici au primit 
“Lumina lui Hristos care 
luminează tuturor” pentru 
întâia oară mai aproape de 
casa şi de sufletul lor. Să dea 
Bunul Dumnezeu ca această 
Lumină a Învierii lui Hristos 
să încălzească de-a pururi 
inimile dreptmăritoare 
ale românilor de aici şi de 
pretutindeni!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Preot FLORIAN ENE
R.O.E.A.

Biserica Ortodoxa Romana
“Sfantul Apostol si 
Evanghelist Luca”

Markham, Ontario, Ph: 
647-338-6077

KITCHENER
Copiii Şcolii Duminicale din cadrul Bisericii Ortodoxe “Sfântul Ioan Botezătorul” din 

Kitchener au dus vestea Învierii lui Hristos. Adevărat a Înviat, dragi copii!
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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

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Poetul timişorean Aurel Turcuş, plecat 
nu de multă vreme dintre noi, reformula 
o expresie cu simţirea lirică a suferinţei, 
cu încredere creştină: „El şi-a purtat 
crucea/ vindecătoare/ cu durerea pe durere 
călcând.” E aici sentimentul de sărbătoare 
care umple sufletul până la revărsare. 
Duminica Paştelui e una a bucuriei.
Cuvântul Paşti are origine latină 
(Pascharum Dies). Şi aici ne deosebim 
de alte popoare creştine. E întâmplarea 
frumoasă a tradiţiei despre care bănăţeanul 
C. Miu-Lerca scria că „e dătătoare de 
bine, de adevăr, de dreptate, de forţe noi 
creatoare”. În limba greacă, cuvântul este 
de genul neutru şi are formă de singular, 
formă urmată şi de limbile slave. Limba 
română a reţinut forma de plural, aidoma 
limbii franceze. Deosebirea nu-i de ieri, 
de alaltăieri. E de veacuri. Şi cred că nici 
în viitor românii nu vor renunţa la acest 
termen pe care traducerile relativ recente 
ale Bibliei îl ignoră. Îmi place unitatea 
în diversitate. Uniformitatea mă duce la 
disperare. Ca vis, egalitatea e frumoasă. 
Iubirea de aproapele nu e doar frumoasă. 
E o virtute creştină ce uneşte în diversitate 
omenească.
Învierea lui Hristos e piatra de temelie 
a creştinismului, departe de o noţiune 
teologică abstractă. Şi acest termen duce 
la perioada apostolică de răspândire a 
creştinismului, la momentul premergător 
călugărilor sciţi. Forma populară a 
verbului vivo,-ere „ a trăi, a reveni la 
viaţă”, precedată de sufixul „in” s-a 

moştenit în cuprinzătorul nostru cuvânt 
înviere („spiritualizarea sufletului”, D. 
Stăniloae), împlinire spirituală, trecere 
de la moarte la viaţă, ceea ce se înţelege 
în salutul creştin ”Cristos a înviat!” şi-mi 
îmi aduce aminte de versurile unui imn 
liturgic: „văzut-am lumina cea adevărată, 
luat-am Duhul cel ceresc, aflat-am credinţa 
cea adevărată, nedespărţitei Treimi 
închinându-ne, că Aceasta ne-a mântuit 
pe noi.” Cred că trecerea luminii de la o 
fiinţă la alta în noaptea Învierii însemna 
apropierea semenilor sub cea adevărată, 
spirituală, în timp ce „Soarele e lumina 
văzută a lumii”(Origene”). Viaţa se înalţă 
din perspectiva unică pe care o deschide 
„lumina cea adevărată”.
Resursele interioare ale limbii au fost 
păstrate de ţăranul român care, în locuinţa 
lui, aprindea o candelă în „casa mare”, 
odaia pentru oaspeţi, pentru sărbătoare. 
Îmi amintesc că în această odaie intram 
cu emoţie să îmbrac hainele „bune”. Aici 
mi-am auzit numele purtat de strămoşii 
amintiţi în rugăciunea preotului. Aici am 
învăţat că nu trebuie să fiu nepăsător la 
durerile altuia. Înainte de înmormântare, 
aici, se priveghea cel care pleca din lume. 
Toate acestea mă determină să transcriu 
pentru cei plecaţi pe alte meleaguri: ”În 
noi trăiesc strămoşii, într-o ordine atavică 
nedezminţită. I-am moştenit în sânge”(C. 
Miu-Lerca).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoală de Şoferi: 
Aprobată de MTO 
şi recunoscută  de 
companiile de asigurări. 
Oferim:
* curs întreg 20 ore în 
clasă şi 10 ore în maşină, 
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la 
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2 
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre 
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu 
dublă comandă.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Pentru noi, cea mai mare 
realizare sunt clienţii 
mulţumiţi. Ne bucurăm 
foarte mult când aceştia ne 
recomandă şi altor persoane.
Vă mulţumim pentru 
recomandările făcute!

Călugării Sciţi
Şi Gânduri După

PAŞTI

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

CÂMPUL ROMÂNESC

DRAGI  PRIETENI !
Ca în fiecare an odată cu venirea primăverii 
Asociaţia Culturală Română - Hamilton 
face apel la românii care doresc să ajute 
la amenajarea şi curăţarea Câmpului 
Românesc pentru activităţile care au loc 
pe perioada verii organizate la Câmp. 
Acţiunea va consta în curăţarea frunzelor 
uscate din zona de picnic, parcarea, zona 
Capelei Sf. Maria şi instalarea meselor de 
picnic. Acţiunea de amenajare şi curăţare a 
Câmpului Românesc va avea loc  Sâmbătă 
18 Mai la ora 11:00 am.
Lucrul cel mai important care trebuie făcut 
este tăierea pomilor care pun în pericol 
linia de curent electric care alimentează 
park-ul cu electricitate.
Avem nevoie să fim cât mai mulţi pentru că 
trebuie tăiaţi şi pomii uscaţi care oricând 

pot cădea peste linia electrică.
Tot Sâmbătă 18 Mai dorim să începem 
construcţia unei scene pentru spectacole în 
aer liber, aşadar avem nevie de specialişti  
(Tâmplari, Dulgheri).
Din partea Asociaţiei va fi oferită gratuit 
mâncare celor care vor participa la această 
acţiune. Vă rugăm să vă alăturaţi efortului 
nostru de a păstra pe mai departe acest 
colţ de pământ Românesc pe meleagurile 
Canadiene. Sperăm să ne vedem în număr 
cât mai mare. 
Participanţii sunt rugaţi să îşi aducă 
propriile unelte (greble, lopeţi şi obiecte de 
tăiat pomii şi ramurile etc.)
Vă aşteptăm. 
Pentru informaţii ne puteţi contacta la tel :  
905-265-9884.

Comitetul Asociaţiei

Ca în fiecare an în luna Mai, A.C.R 
organizează un banchet cu ocazia 
deschiderii Sezonului de Vară la Câmpul 
Românesc. Cu această ocazie vă invităm 
să luaţi parte la acest eveniment.
Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, unde 
împreună vom petrece o seară de sărbătoare 
românească într-o atmosferă de muzică şi 
voie bună, cu dansuri şi jocuri populare 
româneşti, care ne va încălzi sufletul şi ne 
va rămâne în amintire. 
Ne va delecta cu un program muzical 
pentru toate gusturile şi vârstele din 

repertoriul  românesc şi internaţional DJ. 
Cristi din Hamilton.
Costul biletului va include un meniu bogat 
specific românesc, muzica, dansul şi voia 
bună. 
INTRAREA:
       $20.00 /ADULT ;  $10.00/COPII
Pentru informaţii vizitaţi:

www.campulromanesc.ca
Sau la tel.:905-265-9884 or 905-575-5048
Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

Comitetul  
Asociaţiei Culturale Române, Hamilton

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
Câmpul Românesc - Hamilton, Ontario

anunţă

Banchetul de Deschidere a Sezonului de Vară
al CÂMPULUI ROMÂNESC

1 Iunie 2013 orele 6:00 pm

Amenajare şi curăţire a Câmpului Românesc 18 mai 2013 ora11
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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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

TORONTO

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

ANGAJĂM ŞOFERI

Elevii Şcolilor Româneşti din Toronto vă salută creştineşte: 

Hristos A Înviat!
La fiecare clasa am avut activităţi în funcţie 
de observaţiile făcute de profesoare şi 
abilităţile copiilor. Cei mai mici au desenat 
pe ouă şi şi-au scris numele, copiii de clasa 
a I-a au făcut experimente cu predicţii şi 
au învăţat mai apoi din rezultate sau au 
desenat reproducând scene biblice după 
interesul lor. Cei mai mari au citit poezii 
de Paşti sau texte referitoare la Înviere 

în timp ce veteranii şcolii au învăţat să 
menţină vii tradiţiile strămoşeşti ca suflatul 
şi încondeiatul ouălor.
Şi pentru că Paştele este sărbătoarea 
reînoirii sufleteşti, a speranţei şi iubirii, 
copiii au învăţat să reflecteze, să se schimbe 
în bine, să ajute şi să se implice în activităţi 
folositoare lor şi comunităţii. 

Minodora Grigorescu

LONDON

Nu de mult s-a încheiat una din activităţile 
doamnelor din mica comunitate 
românească din London: Bake Sale la 
Cherryhill Mall!
Doamnele noastre s-au întrecut pe ele pur 
şi simplu, în ale “cofetăriei”... Nu numai că 
au participat într-un număr mult mai mare 
comparativ cu anul trecut, dar au şi gătit 
mai multe prăjituri, dulciuri, produse de 
patiserie, chiar şi pâine, toate cu un aspect 

comercial de nota 10! Un succes scontat 
şi foarte bine apreciat. Datorită vouă, 
doamnelor şi domnilor (pentru că şi ei ne-
au ajutat) am reuşit această performanţă şi 
sperăm că şi la activitatea din Octombrie 
2013, să fim din nou la înălţime.
FELICITĂRI ŞI MULŢUMIRI DIN 
SUFLET TUTUROR.

Nina Moreira,
London

LONDON BAKE SALE - APRILIE, 2013
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Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile: 
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri, 
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit. 
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit 
eciobanu@newbridgecanada.com

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
FOREST HIGHTS – KITCHENER

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a descoperi frumuseţea şi 
bogăţia limbii române! Şcoala este gratuită şi se desfăşoara în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar.
Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 4X8
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi sau trimiteţi un email la:

Ramona Fitero 519-749-2297 – admscro@yahoo.com

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto 
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi 
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi 

detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

Oferta servicii si consultanta in:
INCOME TAX ( personal, sole proprietor si 
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620

GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !
Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  

GARANTATE !
MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

UN NOU BUSINESS
PROLIGHT WINDOWS AND DOORS
Viorel Ardelean, arădean de origine, cu 
o experienţă foarte mare în românia în 
domeniu materialelor de construcţii, iar 
în canada de peste 10 ani de zile a lucrat 
în construcţii ajungând să construiască 
diferite modele de case,  a deschis de curând 
în Kitchener un business în domeniul 
construcţiilor PROLIGHT WINDOWS 
AND DOORS. Pe o suprafaţă de peste 6000 
sqft situată la adresa 136 Ottawa St. S. în 
Kitchener, echipa de specialişti condusă şi 
supravegheată îndeaproape de Viorel crează 
cele mai diversificate culori şi modele 
de geamuri şi uşi la diferite dimensiuni 
conform cerinţei clientului. Geamurile sunt 
cu ramă din PVC de tipul Casement (cu 
manivelă), acestea sunt cele mai populare, 
dar totodată se pot onora comenzi de 
geamuri cu ramă de tip slider hung, double 
hung, awning, atât pentru case noi cât şi 

pentru cei care doresc să-şi renoveze 
casa. Pentru geamuri se ofera Life Time 
Warranty, iar pentru sticlă 10 ani.
Uşile de intrare create de Viorel sunt din 
oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună 
izolaţie şi conţin o gamă largă de modele 
de sticlă ornamentală. În stoc deţine o gamă 
variată de uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar 
la comandă se pot crea diferite combinaţii 
de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite 
dimensiuni.
Deasemenea cei care au nevoie de 
balustrada (railing) din aluminiu de diferite 

culori, îl pot contacta pe Viorel.
Toate materialele folosite în procesul 
de producţie sunt de calitate, 
omologate după standarde canadiene 
(CSA) şi standarde americane 
(AAMA).

Pentru informatii suplimentare:
Viorel Ardelean

President
Prolight Windows and Doors

Phone: 519 575 0379
viorel@prolightwd.com

www.prolightwd.com



9 Mai * Nr.134 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7

$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

Elantra GT apare pe piaţa Americană 
într-un stil European posedând un sistem 
sofisticat de stabilitate şi tracţiune, 
având totodată discuri de frână pentru 
toate roţile. Este echipată cu noua 
tehnologie de air bags incluzând un air 
bag pentru genunchi.
Are 148 de cai putere şi un consum de 
benzină de 4.9l/100 km.
Garanţia este de 7 ani sau 100 000 km.
Vă aştept aici la Cambridge Hyundai 
pentru a vă oferi mai multe informaţii 
şi desigur că puteţi să faceţi un test pe 
stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge 
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a 
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi 
românii care vor cumpăra de la Cambridge 
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi 
primi această ofertă obţinută pentru români 
aici la Cambridge Hyundai.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile

5
ELANTRA GT

Numai la HYUNDAI beneficiaţi de:

ani GARANŢIE
  

TOTUL INCLUS
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Cine doreşte să cumpere mâncare va plăti 15 dolari şi va 
beneficia de o porţie de carne de purcel la proţap, mici, 
salată, cartofi. Copiii până la 10 ani vor primi un hotdog 
gratuit.
Cafeaua, prăjiturile, ceaiul şi băuturile alcoolice se plătesc 
separat.
Acest eveniment este organizat cu scopul strângerii 
de fonduri pentru ca Clubul Banatul să organizeze alte 
evenimente pentru tineret, pentru organizaţia sportivă 
proprie şi pentru dansatorii din cadrul grupurilor de 
dansuri “Banatul”.
Pentru informaţii suplimentare şi rezervări:

519-570-9788 – Julie Craiovan
jcraiovan@sympatico.ca

TURNEU
DE

Tenis de Masă şi Şah

11 mai 2013 la ora 3pm
2150 Bleams Rd

Intrarea este GRATUITĂ

Sala “Kobayashi” la Japanese 
Canadian Cultural Centre s-a 
dovedit neîncăpătoare duminică, 
28 aprilie 2013, pentru sutele 
de spectatori ai extraordinarei 
reprezentaţii susţinute de 
inegalabilul şi veşnicul tânăr 
Florin Piersic. Acesta a încântat 
audienţa pe parcursul a nu mai 
puţin de trei ore şi jumătate, 
într-un spectacol maraton care 
a stârnit hohote de ras, dar şi 
lacrimi. Spectacolul eveniment 
“Florin Piersic...pur şi simplu”, un 
spectacol unic, presărat de proiecţii 
video şi muzica live interpretata 
de excepţionalul Florin Piersic, a 
călăuzit publicul de la hohote de 
râs la plâns şi invers, într-o teribilă 
călătorie printre ani, roluri şi 
personalităţi, din viaţa sa artistică 
şi personală, într-o desfăşurare de 
energii fără egal, care i-a vrăjit şi 
impresionat pe cei peste şase sute 
de spectatori. Prezenţa aproape 
divina a unicului, irepetabilului 
şi senzaţionalului Florin Piersic 
s-a dovedit a declanşa efluvii de 
admiraţie şi bună dispoziţie. La 
ora 10:45pm, când publicul a 
părăsit în sfârşit sala spectacolului, 
amintirile şi senzaţia că au 
asistat la o seară într-adevăr 
memorabilă i-a făcut pe mulţi 
spectatori să exclame entuziaşti: 
“Extraordinar!”; “Nu am crezut 
că va fi atât de... impresionant!”; 
“L-am simţit atât de aproape... 
de parca ar fi fost un membru al 
familiei... ceva incredibil!”. Cu 
siguranţă mărturia de suflet a 
marelui om şi actor Florin Piersic 
de la sfârşitul lunii aprilie a anului 
2013, va rămâne adânc întipărită 

în sufletul şi mintea comunităţii 
româneşti din Toronto. La rândul 
său Florin Piersic a declarat că 
doreşte să se întoarcă anul viitor, în 
luna septembrie, într-un alt turneu 
în Canada, “minunatul” public 
din Toronto “meritând pe deplin” 
acest efort. Pentru această nouă 
întâlnire marele actor pregăteşte 
un eveniment cu totul special.
Întâlnirea cu Florin Piersic din 
2011 (“Străini în noapte”), cea de 
anul acesta (“Florin Piersic... pur şi 
simplu”) şi cea de anul viitor sunt 
organizate de asociaţia ROCADE 
(www.associationrocade.ca), cea 
care încearcă de aproximativ patru 
ani să aducă pe pământ canadian, 
în faţa minunatei comunităţi 
româneşti, cele mai bune 
spectacole de teatru şi cei mai 
importanţi artişti ai momentului 
din România. Pe această cale 
asociaţia mulţumeşte publicului 
care a fost prezent la sala de 
spectacol “Japanese Canadian 
Cultural Centre” pentru omagierea 
şi cinstirea marilor artişti ai 
României, şi anunţă următoarele 
spectacole: “Meştesugul vieţii” 
(sâmbătă, 25 mai) avându-i in 
distribuţie pe Dana Dogaru, 
Răzvan Vasilescu şi Dan Astilean, 
un spectacol al Teatrului Bulandra 
şi spectacolul de comedie “Caviar, 
Vodka şi Bye-Bye” (duminică, 15 
septembrie) avându-i în distribuţie 
pe Tamara Buciuceanu, Stela 
Popescu, Alexandru Arşinel, 
Eugen Cristea. Luna aceasta 
ambele spectacole beneficiază 
de oferte speciale pentru 
achiziţionarea biletelor. 

Asociaţia ROCADE

Florin Piersic... pur şi simplu
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TORONTO

Florin Piersic... pur şi simplu
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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.  S IMONA RUSU

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

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

Learn how ...

Call: Mihaela 226-791-2267

KITCHENER

TFSA a început 
din 2009 să fie 
un instrument de 
economisire foarte 
popular, în paralel cu 
mai vechiul RRSP, ca 
investiţii şi economii 
protejate de taxare. 

Unul din motivele acestei popularităţi, 
este flexibilitatea sa. În funcţie de tipul de 
investiţie în TFSA, puteţi retrage orice sumă 
în orice moment fără penalităţi de taxare, şi 
creşterea din investiţii nu se taxează.
Ştiaţi că? ….
Condiţiile ca să deschizi şi să contribui, la 
un TFSA sunt: să ai vârsta de 18 ani, să ai un 
SIN number şi să fii rezident în Canada. Nu 
e necesar să ai un venit, un salariu, în anul 
respectiv.

Limita anuală de contribuţie începând din 
2009 până în 2012 inclusiv, este de 5000 de 
dolari, iar pentru 2013, este 5500 dolari. Deci 
dacă 2013 este anul în care deschizi un TFSA, 
iar începând cu 2009 ai întrunit condiţiile 
de mai sus, suma maximă disponibilă de 
contribuit este 25500. Deci, rezerva de 
contribuţie se cumulează din anii trecuţi, şi 
poate fi transferată în anii viitori.
Contribuţiile la TFSA nu se deduc la taxe dar, 
investiţiile cresc nefiind taxate, iar sumele 
retrase nu se taxează.  
Poţi avea mai mult de un cont TFSA, dar 
totalul contribuit în toate conturile, trebuie să 
se înscrie în limitele maxime descrise mai sus.
Flexibilitate = întreaga sumă retrasă într-un 
an, poate fi re-depusă în TFSA începând cu 
anul următor retragerii.
Pentru seniori – TFSA este un instrument 

avantajos din punctul de vedere al taxelor: 
nici sumele rezultate din investiţii, şi nici 
sumele retrase nu afectează eligibilitatea 
pentru beneficile primite de la guvern, ca: 
Old Age Security (OAS), Guaranteed Income 
Supplement (GIS) şi Goods and Services Tax 
Credit.
Pentru familiile cu venit scăzut - TFSA-ul este 
avantajos pentru că nici sumele rezultate din 
investiţii, şi nici sumele retrase nu afectează 
eligibilitatea pentru beneficii ca: Canada 
Child Tax Benefit (CCTB), GST credit, Age 
Credit, Old Age Security (OAS) şi Guaranteed 
Income Supplement (GIS).
Pentru cei aproape de vârsta de pensionare, 
TFSA este avantajos pentru aceleaşi motive 
legate de taxare dar, şi posibilitatea de a evita 
folosirea RRSP-ului pentru urgenţe apărute 
înaintea momentului pensionării (penalităţile 

la retragere din RRSP).
Poţi contribui la TFSA-ul pe numele soţului/
soţiei, iar mai târziu acesta/aceasta poate 
retrage banii în nume propriu fără a fi taxat 
(income splitting).
În comparaţie cu un RRSP care trebuie 
transformat la împlinirea vârstei de 71 de 
ani într-un instrument care să aducă un 
venit periodic, TFSA nu impune condiţii de 
retragere (ca sume minime sau maxime).
Iar pentru cei care doresc mai multe 
informaţii pe acest subiect, dar şi legate de 
asigurări (de viaţă, dizabilitate, boli critice, 
de sănătate, dentare, de călătorie), fonduri de 
pensii (RRSP), fonduri de educaţie (RESP), 
investiţii, planificare financiară, le stau la 
dispoziţie la numărul de telefon: 519-781-
2069.

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS

Ştiaţi că ?... 
EM
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv 
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare), 
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning. 
Avem program cu pacienţii până seara târziu 
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea 
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.

“Creating Beautiful Smiles”

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

TFSA = Tax-Free Savings Account
                  CONTUL DE ECONOMII NETAXABIL

KITCHENER

The essential services you’re already using 
will provide you with a stream of income.

Copiii prezenţi duminică 28 aprilie 
2013 la Centrul Cultural “Banatul” din 
Kitchener au avut o zi minunată pregătită 
cu mare atenţie şi dragoste de Comitetul 
Doamnelor de la Clubul “Banatul”. 
Momentul cel mai aşteptat de cei mici a 
fost Easter Egg Hunt, unde fiecare copil 
a alergat pe proprietatea din jurul clădirii 
centrului pentru a găsi ouăle colorate, bine 
ascunse de sponsorii acestui eveniment.
După ce au fost găsite toate ouăle, copiii 
s-au prezentat în faţa organizatorilor 
pentru a intra în posesia premiilor oferite 
celor care găsesc cele mai multe ouă. 
Julie Craiovan, preşedinta organizaţiei 
Doamnelor şi totodată iniţiatoarea acestui 
eveniment a înmânat tuturor copiilor 
premiile sub formă de cadouri, dulciuri, 
jucării şi iepuraşi de pluş. Nici un copil 
nu a rămas nepremiat deoarece cu toţii 
s-au străduit, şi au reuşit, să adune cât mai 
multe ouă, iar după această alergătură, cu 
toţii s-au aşezat la mesele frumos aranjate 
unde au fost serviţi cu pizza, sucuri, 
prăjituri şi fructe.
Copiii au fost foarte fericiţi după acest 
eveniment şi bucuria a fost şi mai mare 
când au auzit că pe data de 19 mai 2013 
vor avea parte de un picnic numai pentru 
ei organizat de Clubul “Banatul” din 
Kitchener pe proprietatea situată la 2150 
Bleams Rd în Kitchener.
Sponsorii acestei acţiuni au fost Cristina 
Pekurar (Casa Realty), Luminiţa 
Mironescu (Investia Financial Services), 
Mariana Ţuţuianu (Simply Elegant 
Flowers), Julia Nuţu (Scent of Flowers), 
comitetul doamnelor Clubului Banatul 
(Ladies Auxiliary).

SERBAREA DE PAŞTE
La Centrul Cultural Banatul din Kitchener

Duminica 28 aprilie 2013

LONDON

Încondeiatul ouălor în preajma sărbătorii de Paşti a devenit o activitate anuală a copiilor 
români din London, care s-au strâns pe 3 mai în sala de evenimente a Bisericii “Sfânta 
Cruce” din London, să înveţe câte ceva din arta de a vopsi şi decora ouă de Paşti.  Livia Tiba 
şi Paula Appleton au organizat această activitate din dorinţa de a transmite generaţiilor 
tinere arta de încondeiere a ouălor, obicei străvechi în tradiţia noastră creştină.  

Mara Mohaupt
London

Copiii din London au învăţat
să decoreze ouă de Paşti



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Acordă-ţi mai mult timp de odihnă 
şi nu lucra peste program, altfel vei da 
semne de extenuare. Dragoste: Fii curajos, 
îndrăzneţ, tupeist, dacă e nevoie, numai aşa 
poţi obţine ce vrei! Financiar: Vei fi mândru 
de investiţia făcută, ea reprezintă împlinirea 
unui vis pentru care ai făcut mari eforturi.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Cine te vede, te admiră sincer 
pentru felul cum arăţi, căci sănătatea ţi 
se citeşte pe chip. Dragoste: Poate apărea 
şansa unei relaţii care să-ţi dea toată viaţa 
peste cap, dar nu neapărat aducătoare de 
fericire. Financiar: Dacă te bate gândul să 
faci un credit, acum îl poţi obţine.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ca să scapi de boală, în primul 
rând trebuie să lupţi psihic cu ea, pentru 
că de acolo pornesc toate problemele. 
Dragoste: Recunoaşte că ai greşit, cere-ţi 
iertare şi fii dispus şi tu să ierţi. Financiar: 
Vei avea de făcut faţă multor cheltuieli şi te 
vei descurca cu dificultate.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Prezenţa lui Pluto în casa a 8-a 
indică risc de accident aşa că ar fi bine să fii 
prudent. Dragoste: Înarmează-te cu multă 
răbdare şi putere ca sa depăşeşti cu bine 
problemele care apar. Financiar: Intri într-o 
perioadă de diminuare a veniturilor şi de 
creştere a cheltuielilor.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci mişcare şi-ţi ţii sub 
control dieta, starea sănătăţii tale se poate 
îmbunătăţii vizibil. Dragoste: Schimbul de 
angajamente mature şi planurile de viitor 
pe care le faceţi împreună sunt o dovadă 
clară că ai ales bine. Financiar: Banii vin, 
dar cheltuieşti cam mult pentru propriile-ţi 
plăceri.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O călătorie îţi poate crea unele 
probleme de ordin fizic. Dragoste: Te 
refugiezi adeseori în amintiri, poate 
aşteptând încă un semn de la o fostă iubire 
sau sperând că relaţia ta de acum să fie din 
nou ca altădată. Financiar: Chibzuieşte şi 
fă-ţi calculele de rigoare, pentru că deciziile
pripite te ustură la buzunar.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental nu eşti în 
cea mai bună formă, nici latura fizică nu 
stă mai bine. Dragoste: Poţi primi oferte 
generoase, te poţi îndrăgosti, poţi fi cerut în 
căsătorie, deci ce-ţi poţi dori mai frumos? 
Financiar: Dacă dai iama prin banii pe care 
i-ai acumulat cu efort, greu îi vei pune 
vreodată la loc.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Cu cât ai o viaţă mai dinamică 
şi mai animată, cu atât te simţi mai bine în 
pielea ta. Dragoste: Ţii mult la libertatea 
ta, ca atare vei aprecia mult o relaţie 
independentă, în care nimeni să nu-l sufoce 
pe celalalt. Financiar: Banii sunt în creştere.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Stresul, neglijarea unei igiene 
adecvate de viaţă sau pur şi simplu ghinionul 
îţi pot aduce unele neplăceri de sănătate. 
Dragoste: Este una din cele mai bune 
perioade în plan sentimental sau familial, 
deci profită de auspiciile norocoase. 
Financiar: Se întrevede o oarecare relaxare.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Fereşte-te de accidente şi 
infecţii şi ia suplimente cu magneziu şi 
alte minerale. Dragoste: Mai dă-i o şansă, 
pentru că sentimentele sale sunt sincere. 
Financiar: Dacă te angajezi în investiţii care 
au la bază promisiuni deşarte, te vei trezi în
faţa unei situaţii penibile de incapacitate de 
plată.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe care le 
faci în momentul de faţă, ele vor avea 
consecinţe îndepărtate. Dragoste: Dacă 
tensiunea ajunge la un nivel periculos, poţi 
transforma viaţa de cuplu într-un război de 
orgolii şi o luptă pentru putere. Financiar: 
Te gândeşti că banii sunt făcuţi pentru 
plăcerile vieţii, aşa că nu te uiţi pe ce se duc.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Tot ce depăşeşte limitele normale 
poate avea efecte şi asupra stării fizice, 
deci ai mai multă grijă de tine. Dragoste: 
Nu pleca urechea la zvonuri, lacrimi sau 
rugăminţi, ci devin-o, măcar pentru o scurtă 
perioadă, insensibil şi rece. Financiar: Poţi 
trece printr-un moment dur, care poate 
declanşa o criză.

Recomandat pentru:
•    Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri 
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme, 
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii, 
stres, insomnie;
•    Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor, 
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi 
readuce culoare şi strălucire pielii;
•   Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,

Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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LIFEMAX este un distribuitor unic al produsului MILA, singurul produs lansat acum 
pe piaţă care conţine o combinaţie fantastică, naturală şi sigură de seminţe (seminţele 
Chia) care au un conţinut bogat de fibre, proteine, Omega 3 şi antioxidanţi.  MILA 
face miracole în îmbunătăţirea/menţinerea sănătăţii dumneavoastră într-o condiţie 
excelentă! Pe langă aceasta, MILA ajută împotriva diverselor boli şi este foarte bună 
chiar şi pentru curele de slăbire !
Dacă sunteţi interesaţi să aflati mai multe despre produsul MILA sau chiar despre 
această oportunitate grozavă de afacere, sunaţi cu încredere la Tel.: 519-489-6748 sau 

416-800-1649 sau trimiteţi un email la imolaciobanu1@gmail.com

DORIŢI SĂ VĂ SIMŢIŢI MAI ENERGETICI ŞI SĂ ÎNCEPEŢI 
SĂ VĂ TRĂIŢI VIAŢA LA MAXIM?

LIFEMAX
ESTE SOLUŢIA IDEALĂ PENTRU DUMNEAVOASTRĂ !

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

email: hsscare@yahoo.ca

VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON



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.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONIG

www.tratamente.ca
647-200-4077

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la 
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL 

DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

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 O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

KITCHENER

Colectivul Şcolii a sărbătorit Învierea 
Domnului printr-un program de poezii de 
Paşti şi creaţii artistice - coşuleţe decorate 
pentru Paşti, desene cu teme specifice 
Paştelui. Copiii au fost răsplătiţi pentru 
munca lor cu pachetele de Paşti, lucru 
făcut posibil prin intermediul sponsorilor 
noştri: Teresa Onsen, Simona Russu 
(Classic Beauty Spa), Florica Usztan 
(Crema Pastry) şi Luminiţa Mironescu 
(Investia Financial), cărora le mulţumim 
că sunt mereu alături de noi. S-au dat 

premii pentru cea mai frumoasă creaţie 
artistică şi premii pentru contribuţia activă 
în clasă.
Părinţii şi invitaţii noştri au putut 
admira lucrările copiilor precum şi ouă 
încondeiate specific unor regiuni din 
România. La final, cu toţii au degustat 
bucate tradiţionale româneşti de Paşti.
Mulţumim tuturor celor care au participat 
şi au ajutat la Serbarea de Paşti!

Colectivul Şcolii Publice de Limba 
Română “Forest Heights”

Serbarea de Paşti
la Şcoala Publică de Limba Română “Forest Hights”

din Kitchener



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

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu

Nicoleta Georgescu
Ioana Pop
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

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 519-220-9177)
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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.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite 
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

KITCHENER
Miercuri 8 mai 2013 la Farmer’s Market 
Kitchener, locul de întâlnire al Grupului de 
Seniori Români, a fost organizată o masă cu 
ocazia Paştelui. Fiecare au adus delicioase 
prăjituri şi gustări, iar poveştile au început 
să prindă contur între cei prezenţi. Pentru a 
doua oară în acest an, un grup de ofiţeri ai 
departamentului de Fraude din cadrul poliţiei 
din Kitchener au fost prezenţi la această 
întâlnire şi au prezentat noi cazuri de fraude cu 
care s-au confruntat în ultima perioadă. Fraude 
strict legate de persoanele în vârstă. Mulţumim 
sponsorilor care susţin permanent acest grup de 
pensionari romani: Cristina Pekurar, Dr.Sorin 
Boeriu, Tina Nitu, Imola Ciobanu, Mariana 
Tutuianu, Luminiţa Mironescu.
Vă aşteptăm cu drag în fiecare miercuri de la 
ora 12 la adresa noastră din Kitchener, 300 
King Str.E. Pentru informaţii suplimentare sau 
direcţii 519-594-1712.

GRUPUL DE SENIORI DIN KITCHENER
au organizat o masă de Paşte
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“Hristos a Înviat!” Au rostit cu emoţie românii din Ontario
Bis.”Sf.Gheorghe” Toronto Bis.”Sf.Gheorghe” Toronto Bis.”Sf.Patruzeci de Mucenici” Aurora

Bis.”Sf.Patruzeci de Mucenici” Aurora “Sfinţii Mărturisitori Din Transilvania” 
Oakville

“Sfinţii Mărturisitori Din Transilvania” 
Oakville

Bis.”Sf.Ap.Petru şi Pavel” Kitchener Bis.”Sf.Ap.Petru şi Pavel” Kitchener Bis.”Sf.Ap.Petru şi Pavel” Kitchener

Bis.”Sf.Gheorghe” Toronto Bis.”Sf.Gheorghe” Toronto “Sfinţii Mărturisitori Din Transilvania” 
Oakville

“Sfinţii Mărturisitori Din Transilvania” 
Oakville

Bis.”Sf.Patruzeci de Mucenici” Aurora Bis.”Sf.Patruzeci de Mucenici” Aurora
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Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

A
le

xa
nd

ra
 S

ev
as

tia
no

va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting

Îngrijesc copii la domiciliul acestora (babysitting 
LIVE IN) inclusiv sâmbăta şi duminica. 905-607-
0805 (Cristina).

În ultima noapte
n-a mai rămas nimic de risipit
şi la scroafe
când o făceam pe calfa,
amintele
Ţi-a unduit cuvintele,
şi nu-nţelegeam: ce ai  vrut
să spui de braţele Tale
că sunt şi omega şi alfa?

Tată,
numai culoarea noastră
a ochilor
a rămas neschimbată, 
ne stă mărturie
şi cerul şi marea
albastră.

Nu Te-am pierdut niciodată
printre nemernici şi răi.
Tată,
primeneşte-mi venirea,
că astăzi Ţi-am adus  
pe însuşi fiul ochilor Tăi!

Angajăm BUCĂTĂREASĂ 
Pentru un Daycare. Postul este pentru perioada Mai-
Septembrie. Informaţii la telefon 519-575-1124Angajam personal în domeniul 

construcţiilor. Poziţiile sunt 
Full Time. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
519.722.0921

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.

Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm

565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

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

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

PILDA CU FIUL OCHILORKitchener Romanian Orthodox Youth 
vă invită la PURCEL LA PROŢAP

 14 iulie 2013
    între orele
   1pm - 8pm 

Vă invităm să petreceţi o după amiază 
plăcută între prieteni, cu muzică, jocuri 
şi multă voie bună unde nu va lipsi 
tradiţionalul purcel la proţap (indiferent 
cum va fi vremea). Preţ: $5 o porţie de 
purcel la proţap cu salata şi pâine, $1 
suc sau apă, $5 bere import, $4 bere 
autohtonă, $5 lichior, $1 hot dogs, $2 
hamburger. Adresa este: Biserica “Sf.
Ioan Botezătorul”, 2150 Bleams Road 
Kitchener, ON N2E 3Y1

RESEMNARE
 
Se spune că pe vremi, demult de tot, 
uitate,
Când şcoli nu existau, nici google, mai 
ales,
Iar plebea de agrari era-n majoritate,
Ceva se întampla cu greu de înţeles:
 
De câte ori era gâlceavă între inşi,
Ăl mai inteligent, ţăran, cioban la oi,
Pân’ ce se ajungea la gulere de-aprinşi,
Ceda,-n mod evident, făcând pasul 
napoi,
 
Şi-apoi, el îşi vedea, savanţii spun, nu 
eu,
De drumul hărăzit, cu jenă şi respect
Şi pentru el, ca om, şi pentru 
Dumnezeu…
De-a dreptul anormal oricărui intelect,

 

Văzând iluştrii azi, toţi intelectuali,
De câte ori apar discuţii pentr-un fleac,
Cum sar la beregăţi, chiar de nu sunt 
rivali,
Făr ‘ a găsi, de fel, conflictului un leac,
 
Şi-n plus…neobrăzaţi, trufaşi, 
impertinenţi,
Dar…ce s-o mai 
lungim, rămâne 
între noi… 
Demult s-au 
dus acei ţărani 
inteligenţi,
Cu jenă şi 
respect, făcând 
pasul napoi!

Valeriu Cercel    
Hamilton



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117
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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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

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

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


