
PRIMUL ZIAR LOCAL AL COMUNITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN KITCHENER, WATERLOO, CAMBRIDGE, GUELPH şi LONDON
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

ISSN 1918-5693

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

9, 10, 16 şi 17 noiembrie

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

Tel: 519-781-2929

-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă
-verificăm sistemul de încălzire şi dezaburire
-antifonăm maşina cu ulei sau cu o pastă 
 specială

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

Rom Car Automotive Service Center

* Sâmbătă 2 noi. - Pomenirea Morţilor - Moşii de Toamnă * Duminică 3 noi. - Duminica Sfinţilor Trei Noi Ierarhi *  Vineri 8 noi. - Soborul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavriil *

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
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SEMINAR PEO
cum poţi deveni un inginer licenţiat în 
Ontario. Un seminar cu Prof. Stelian 

George-Cosh.
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Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

în domeniul construcţiilor 
(renovări în zona GTA).
Vorbim româneşte.
Pentru informaţii 647-409-1517

KITCHENER

Nu e o formulare tipic jurnalistică, e o 
realitate. În anul de graţie în care ne aflăm, 
au apărut câteva cărţi de versuri scrise de 
poetul Dumitru Ichim din Kitchener. În 
cronica la volumul de versuri Psaltirea 
apocrifă a dreptului Iov (Editura EIKON, 
Cluj-Napoca, 2012), îmi exprimam cu 
încredere o presimţire: „Limbajul liturgic 
este teologic şi poetic în acelaşi timp în 
demnitatea spirituală şi în trăirea credinţei 
la Dumitru Ichim, care atinge treapta 
de încununare a vieţii de creaţie, dar şi 
capacitatea de a elabora, în continuare, la 
acelaşi nivel”. Întradevăr, poetul nu s-a 
dezminţit. 
Se vorbeşte adesea de a doua tinereţe, poate 
şi pentru a îndulci sentimentul trecerii 
timpului personal spre bătrâneţe. Aici se 
deschide o altă perspectivă. E vorba de 
tinereţea creaţiei. Creaţia nu are vârstă 
propriu-zisă. De origine divină, ea cunoaşte 
faptul devenirii. Valoarea literaturii 
româneşti din America de Nord a crescut 
şi datorită contribuţiei esenţiale a unei 
sensibilităţi lirice remarcabile.
O parte a poeziei lui Dumitru Ichim se 
regăseşte în traduceri. În limba albaneză, 
antologia NELOGODITELE TĂCERI 
/ HESHTET E PAFEJUARA a apărut 
la Editura ROZAFA, Prishtinë, 2013, în 

traducerea lui Baki 
Ymeri, cu o prefaţă 
de Dumitru  Velea. În 
limba italiană, antologia 
LE SOLITUDINI 
DELLA PETRA (Le 
poesie rumene in lingua 
italiana) a văzut lumina 
tiparului sub îngrijirea 
lui Danilo Tomasseti 
şi în traducerea Mariei 
Niculescu, la Editura 
Ginta Latina, 2013.
În limba engleză 
a apărut cartea de 
versuri The Ideogram 
of My Soul / Ideograma sufletului meu, 
Editura Gracious Light, New York, 2013. 
Traducătoarea Muguraş Maria Petrescu a 
intuit subtilităţile poeziei lui Dumitru Ichim, 
oferind variante remarcabile. In prefaţa 
semnată de Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor 
Damian se surprin aspecte esenţiale din 
creaţia poetului din Kitchener.
La Editura EIKON, Cluj-Napoca, 2013, 
cu prefaţa regretatului mare cărturar 
Valeriu Anania, se tipăreşte volumul APA 
MORŢILOR, care cuprinde poemele 
dramatice MEŞTERUL MANOLE şi 
MELCUL, ciclurile de versuri APA 

MORŢILOR, FĂCLIE 
DE PAMÂNT 
şi GRĂIREA 
P E T R E L O R 
PRIMARE.
Nu putem uita că 
revista ALBANEZUL 
/ SHQIPTARI, nr. 8, 
Bucureşti / Bukuresht, 
2012, realizează o 
„ediţie specială”cu 
poeţii Dumitru Ichim şi 
Florica Baţu.
În versiunea albaneză 
e minunat să vezi 
cuvinte care se aud şi 

în limba noastră, provenind dintr-un fond 
lexical comun: „Në vatrën e çdo bërthame 
/ Pulson në flakërime të bardha / Erëtima 
e Blirit të parë.(KOHË BINJAKE, p. 41) 
Departe de a fi împrumuturi determinate 
de vecinătatea formării celor două popoare. 
Adjectivul „geamăn” prinde unitatea 
naturală a poetului cu lumea materială. 
Individualitatea se face prin despărţire cu 
păstrarea esenţei. În româneşte, versurile 
citate apar ca o mişcare de simboluri: „Pe 
vatra fiecărei seminţe / pulsează’n flăcări 
albe / mireasma Ţeiului primar.”(TIMP 
GEAMĂN, p.40)

În momente de singurătate, fiecare dintre 
noi îşi poate pune întrebarea: „La solitudini 
della pietra / solo il vuoto / assorbe l’abisso 
/ Nascente di stella / ma tu, abete - /gemello 
dello stesso specchio - /che vuoi fare / con 
la mia ombra?”(LE SOLITUDINI DELLA 
PIETRA, p.43). Se pastrează sonoritatea 
limbii române  „Singurătăţile pietrei / numai 
vidul le / absoarbe genunea / născătoare de 
stea, / dar tu, molidule - /geamăn de-aceeaşi 
oglindă - /ce vrei să faci / cu umbra mea? 
„(SINGURĂTĂŢILE PIETREI, p. 42)
 Regret că traducerea în limba suedeză, 
apărută tot în acest an, nu mi-a fost la 
îndemână.
Poezia lui Dumitru Ichin, cerebrală şi 
sentimentală în acelaşi timp, are ca punct 
de plecare emoţia ca mişcare sufletească 
a sinelui. Imaginarul religios ca funcţie 
psihică dobândeşte valoare estetică prin 
infiltrări criptice de idei, dar şi prin semne „la 
vedere”.Doar în cazul marilor poeţi, sensul 
cuvântului se dezvoltă printr-o continuă şi 
extraordinară experienţă. Credinţa şi creaţia 
sunt experienţe fundamentale pentru poetul 
Dumitru Ichim.

CONSTANTIN TEODORESCU, 
KITCHENER

raspasusor@yahoo.com

ANUL 2013, ANUL LITERAR  DUMITRU ICHIM

KITCHENER

În curând, în prima jumătate a lunii Decembrie, vom avea la 
Centrul Cultural Român din Kitchener, 2050 Bleams Road, 
un concert de Crăciun, o frumoasă tradiţie pe care o aşteptăm 
cu nerăbdare. Vă rugăm să urmăriţi numerele următoare ale 
ziarului, unde vă vom relata mai multe amănunte şi bineînţeles 
data la care se va susţine. Dacă aveţi copii şi doriţi ca ei să-i 
recite sau să-i cânte lui Moş Crăciun,  vă rog să-mi trimiteţi 
un e-mail pe adresa   nicaur@ymail.com. La un moment dat  
Moş Crăciun va fi pe scenă şi va primi scrisori de la copii.
Vă aşteptăm cu nerăbdare să cântăm şi să ascultăm împreună 
acele superbe cântece de Crăciun.

CONCERT DE CRĂCIUN

  

HOW TO BECOME A PROFESSIONAL ENGINEER
Seminar with Prof. Stelian George-Cosh

 
 
 
 
 
 
 
 

WHEN: Saturday Nov 9 at 9:00 am
WHERE:  Conestoga College, Cambridge Campus, 850 Fountain Street South, Cambridge, On  N3H 0A8

! FREE ADMISSION AND PARKING !
Register for the seminar and you will receive a free copy of “ PEO Admission for Foreign-educated engineers” 
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Deşi istoria Canadei este  
scurtă în comparaţie 
cu altele ale altora, ea 
abundă în evenimente 
deloc plictisitoare. Mai 
mult decât atât există 
similitudini între episoade 
din istoria noastră 
canadiană, şi istoria 
noastră, a românilor. 
Vă amintiţi de celebrul 
caz al unei ferme agricole 
în care ţăranii au legat 
în pomi mere pentru ca 
recolta să pară mai bogată 
atunci când cizmarul-
preşedinte urma să 
viziteze livada fermei. 
Un caz asemănător, dar 
nu cu mere, s-a petrecut 
şi în Canada: în anul 
1939 regele George al 
şaselea se afla în vizită 
în Quebec. Husarii din 
Montreal, un regiment 
de cavalerie trebuiau 
să dea onorul familiei 
regale. Atâta tot că unul 
dintre căluţii husarilor a 
fost cuprins de nelinişti 
cabaline taman cu câteva 
ore înainte de sosirea 
importanţilor oaspeţi. 
Năbădăiosului i-a fost 
repede găsit un înlocuitor, 
numai că acesta era alb, 
pe când restul nechezăilor 
erau precum pana 
corbului. Ingeniozitatea 
organizatorilor a intrat 

în acţiune şi pe loc a fost 
angajat un frizer care a 
vopsit calul în negru. 
Un alt episod interesant 
s-a petrecut în timpul 
celui de-al doilea razboi 
mondial când o parte din 
familia regală olandeză 
s-a refugiat în Canada. În 
1943, pe când se găsea în 
Ottawa prinţesa Iuliana a 
născut o fetiţă. Problema 
era că tânăra prinţesă 
Margriet a văzut lumina 
canadiană a zilei şi prin 
urmare exista riscul 
cetăţeniei canadiene, în 
locul celei olandeze. 
Chestiunea a fost repede 
rectificată, guvernul 
Canadei declarând 
salonul maternităţii drept 
teritoriu olandez. Pentru 
ospitalitatea oferită 
oaspeţilor regali şi pentru 
sprijinul dat de militarii 
canadieni în eliberarea 
ţării lor, Olanda a trimis 
Canadei 100.000 de bulbi 
de  lalele. 
De atunci, în fiecare an, 
alţi 10.000 de bulbi sunt 
trimişi pentru festivalul 
lalelelor din Ottawa.
Data viitoare despre 
sporturi canadiene şi altele 
care se cred canadiene.

Cai, mere
şi lalele

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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Artrita precoce a stârpit 
logodnele romantice. Azi, 
probabil bărbaţii îngenunchează 
cu inelul în mână doar în filme. 
Dar până şi pentru scena asta 
se folosesc cascadori. ”Arată-
ne inelul!”, am cotcodăcit noi, 
prietenele zăpăcite ale unei 
viitoare mirese. Nici dacă i-am 
fi cerut să ne arate un rinichi 
nu îngheţa aşa. N-avea inel, 
se logodise fără brizbrizuri. 
I-au trebuit vreo paişpe minute 
de graţioasă bâlbâială ca să 
transfere informaţia asta din 
capul ei în urechile noastre. 
Atunci am constatat că sunt 
capabilă să schimb subiectul 
mai repede decât schimbă Mika 
Hakkinen vitezele. Mi-am 
dat seama că viitorul ginerică 
n-avusese banii sau mintea de 
a-i procura un zorzon preţios. 
Victima acestui prejudiciu a 
simţit nevoia să revină asupra 
informaţiei, spre a-şi apăra 
jumătatea mai buimacă. Ne-a 
spus că el îi pregăteşte un inel, a 
aflat ea asta dintr-o sursă cu gura 
spartă, dar că nu e gata încă. 
Noi ştiam că el e hair-stylist, nu 
giuvaergiu, însă orice întrebare 
suplimentară ar fi fost penibilă, 
în contextul dat. Două luni 
mai târziu, când el a părăsit-o 
pentru colegul lui de salon şi 
i-a explicat că toată viaţa lui s-a 
simţit, de fapt, un gay îndesat 
într-un corp de... într-un corp 
de gay, ce mai, am priceput că 
tot acolo era îndesat şi inelul de 

logodnă, probabil. 

Ai carte (de identitate), ai 
parte

Alina şi Vali erau iubiţi de 
şase ani, logodiţi de cinci ani 
jumate şi pacostea familiilor de 
vreo cinci ani, de când cuscrii 
aşteptau nunta. Valică dormea 
pe dânsul, în sensul că logodna 
în sine i se părea o formă de 
convieţuire absolut onorabilă. A 
avut el o bănuială că e ceva în 
neregulă, când s-a dus la poliţie 
să-şi schimbe buletinul, ca să-şi 
facă mutaţia la Alina. Atunci, 
madam plutonieră de la ghişeu 
era să facă strabism uitându-
se cum cetăţeanul cărcălise pe 
cerere calitatea lui de logodnic. 
Tanti i-a răcnit din spatele 
oberlihtului special amenajat 
că statul ocroteşte familia, nu 
ţiitorii dezmăţaţi. Atunci, Vali 
s-a târât spre casa Alinei cu greu, 
ca sergentul lui Alecsandri, 
şi i-a spus: ”Pui, am o veste 
cam naşpa. Trebuie să ne luăm 
urgent, că altfel dobitocii ăştia 
nu-mi fac buletin cu adresa ta. 
Sau stai, ar mai fi o soluţie, poţi 
să mă iei chiriaş, mergem la fisc 
şi mă declari şi plăteşti impozit”. 
Legenda spune că n-a apucat să 
spună, de fapt, decât ”trebuie 
să ne luăm, că altfel...”, după 
care s-a făcut întuneric, fiindcă 
ea l-a lovit cu pumnişorul peste 
bot. A fost clipa lui norocoasă, 
când s-a bucurat sincer că nu-i 

dăduse inel de logodnă, ca 
să mai fie şi ăla pe degetul ei 
beligerant şi să-i spargă buza. 
Georgică era sufletul găştii, 
când eram studenţi. Aşa că noi 
nu ne-am supărat prea tare pe el 
când, la o degustare de baxuri 
de tămâioasă, a pupat-o salivos 
pe iubita lui şi ne-a spus nouă, 
curioşilor mai puţin însiropaţi 
decât el: ”Ce vreţi, bă, o iubesc 
p-asta şi-o iau şi de nevastă, 
dacă mi-o dă tac-su”. Noi am râs 
ca proştii, dar ipotetica miresică 
s-a zmeurit toată în obrăjori, 
a făcut o duioasă abstracţie de 
alcoolemia lui şi-a ţipat apoi ca 
un pescăruş nervos. Avea patru 
sute de emoţii mari şi vreo şase 
sute de emoţii mai mici, plus un 
zâmbet ca o spărtură. A sărit de 
pe taburet de zici că-i intrase 
o piuneză-n fund şi-a gâjâit un 
”Da!!!” ridicol. ”Ce da?”, şi-a 
gogonat el memoria? Uitase deja, 
în cinşpe secunde de la ruperea 
zăgazului verbal. Barem a doua 
zi Georgică nu mai ştia absolut 
nimic, avea amnezie selectivă. 
Ţinuse minte că gazdele aveau 
un covor cu frunzuliţe vernil, 
rombuleţe bej, liniuţe mov, 
cerculeţe grena, bulinuţe verzi, 
buburuze albastre, ciucurei 
crem şi rămurici kaki. Dar nu-
şi mai amintea nicio silabă 
din emoţionanta sa cerere 
în căsătorie, spre groaza şi 
rudotelele tinerei din viaţa lui. 

Simona Catrina

Vrei tu neapărat 
să fii nevasta 

mea? Ok!
-prima parte-
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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

Cine nu-şi aminteşte de versurile dintr-
un cântec despre Doină: „Doină, doină, 
cântec dulce, Când te-aud, nu m-aş 
mai duce; Doină, doină, vers cu foc, 
Când te-aud eu stau în loc”. Doina 
este un cuvânt autohton. Nu credea 
doar Bogdan Petriceicu Haşdeu, care 
i-a demonstrat originea prin varianta 
fonetică daina, ce apare şi într-o poezie 
din Maramureş: „Cine a zis daina, daina, 
/ Rău l-a durut inima! / Cine a zis duinu, 
duinu,/ Rău l-a durut sufletu!”. Vechimea 
cuvântului înseamnă că specificul 
melodiei vine tare de departe la noi.                                                                                                                                        
Din secolul al IV-lea vine Imnul 
Creştinătăţii, Te, Deum, laudamus... . El 
apaţine lui Niceta de Remesiana (340-424), 
episcop de origine dacă. Pentru românii 
din Canada, la sugestia unui cititor al 
Agendei Româneşti, reproduc traducerea 
din limba latină din lucrarea Sfântul Ioan 
Cassian, A douăzeci şi patra convorbire 
duhovnicească (traducere/adaptare din 
limba latină de Prof. Univ. Dr. Decebal 
Bucurescu; postfaţă: Zalmoxianism 
şi Creştinism în Dacoromânia, Patria 
sfântului Ioan Cassian de Ion Pachia 
Tatomirescu), Timişoara, Editura 
Aethicus, 1999). E frumos să cunoaştem 
o capodoperă a poeziei universale: „Pe 
Tine, Dumnezeule, Te lăudăm, pe Tine, 
Doamne, Te mărturisim, / Pe Tine, Eterne-
Părinte, tot pământul Te cinsteşte, / Ţie, toţi 
îngerii, Ţie cerurile şi toate puterile, / ţie, 
heruvimii, serafimii, ne-ncetat glăsuind: / 
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul, Dumnezeul 

celestelor armii...! //Pline sunt cerurile şi 
pământul de-nălţarea gloriei Tale, / Doar 
pe Tine Te laudă coruri de apostoli, / 
Droaia de vrednici prooroci, / Armatele-
albind ale martirilor...! // Doar pe Tine Te 
mărturiseşte Biserica pe-ntregul pământ, 
/ Tată nesfârşitei înălţări, / Fiul, Unu-
Născutu-n-Adevărată-Cinstire, / Duhul 
Sfânt, mereu apărător-mângâietorul...!/ 
Tu, Hristoase,-mpărat slavei,/ Tu, veşnicit 
Tată, eşti Fiu, / Tu, Întrupatul-în-Om întru 
mântuirea-i, n-ai strigat frica-n pântecul 
Fecioarei, / Tu, Biruitorul-din-Suliţa-
Morţii, deschis-ai credincioşilor poarta-
mpărăţiei cerurilor; // Tu, dumnezeiască 
mână-dreaptă-ntru-slava Tatălui, / Mare-
Judecător veni-vei, după cum credem: / 
Aşadar, Te rugăm să vii-n ajutor fidelilor 
Tăi, răscumpăraţi cu nepreţuitul Tău 
sânge - / Eternă glorie dăruieşte-le cum 
sfinţilor Tăi...! // Poporul Tău, Doamne,-l 
mântuieşte, binecuvântează moştenirea 
Ta, / Diriguieşte-l, înalţă-l etern! / Zilnic, 
Te slăvim, / Lăudăm Numele-Ţi în vecii-
vecilor...! // Învredniceşte-ne, Doamne, 
în ziua aceasta, fără păcat să ne păzim, 
/ Miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne, / 
Fie, Doamne, a Ta miluire peste noi, după 
cum nădăjduit-am în Tine - / În Tine, 
Doamne, sperat-am, spre a nu mă tulbura 
în veac...!/
Ce lipseşte cântării creştine de astăzi? 
Orice răspuns la întrebare cuprinde o 
sentinţă!

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!

DESPRE ÎNCEPUTURILE 
CÂNTĂRII CREŞTINE

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)

EmilBalea@insurefinancial.ca

Asociaţia ARTA din Kitchener anunţă că au început pregătirile pentru 
organizarea Revelionului ARTA. Mai multe detalii în curând.

REVELION 2014
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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

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-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.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

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

ANGAJĂM
Personal pentru renovări interioare. Plata se face la oră sau la lucrare, 
în funcţie de experienţă. Acceptăm subcontractori. Lucrările sunt în 
zona Kitchener-Waterloo. Pentru informaţii: 647-229-1974 (vorbim 
româneşte)

KITCHENER

Ziua Româno-Canadiană după 5 ediţii 
consecutive a devenit o tradiţie în oraşul 
nostru (Kitchener). Din păcate în această 
vară evenimentul nu a mai putut fi 
organizat. Principalele motive au fost 
lipsa voluntarilor şi a fondurilor necesare 
organizării unui eveniment de asemenea 
anvergură.
În urma mesajelor primite de la oameni din 
comunitate am înţeles că Ziua Româno-
Canadiană este un eveniment important 
pentru mulţi dintre ei. Dacă doriţi ca acest 
eveniment să rămână o tradiţie anuală 
şi nu doar o amintire, vă invităm în ziua 
de 7 Noiembrie, ora 6:30 seara, la sediul 
asociaţiei ARTA (63 Courtland Rd, 
Kitchener), la o întâlnire cu oamenii din 
comunitate. Dacă doriţi să vă implicaţi în 
organizarea evenimentului Ziua Româno-
Canadiană 2014 puteţi să o faceţi ajutând 
în cadrul următoarelor proiecte:

1. Crearea afişului celei de a 6 a ediţii (până 
la sfârşitul lunii ianuarie)
2. Marketing (sponsori şi/sau găsirea 
sponsorilor)
3. Cultură şi tradiţii (participarea la 
programul artistic şi/sau organizarea 
programului). Expozitii tematice, programe 
pentru copii,etc
4. Vendori (participarea şi/sau găsirea 
vendorilor)
5. Promovarea evenimentului (reclamă 
la ziare, staţii de radio/televiziune, alte 
comunităţi)
6.  Voluntar în ziua evenimentului
 
Am creat şi un scurt survey la http://www.
surveymonkey.com/s/WG97P5X pentru 
cei care doresc să ne trimită părerea lor. 
Noi vom centraliza toate răspunsurile şi le 
vom discuta la şedinţă.

Comitetul Organizator

KITCHENER

Ziua Româno-Canadiană 2014

- Sâmbătă, 26 oct. “Sf. Dumitru”. Utrenia 
la ora 8:30 am, Sfânta Liturghie la ora 
10:00 am, Vecernie şi Acatistul Sf. Nectarie 
la ora 6:00 pm;
- Duminică, 3 nov. Pomenirea Morţilor 
(Moşii de Toamnă);

- Sâmbătă, 9 nov. “Sf. Nectarie”. Sfântul 
Maslu (pentru sănătate), cu mai mulţi 
preoţi, ora 4:00 pm;
- Duminică, 10 nov. Bake Sale - după 
Sfânta Liturghie.

Vă aşteptăm cu drag!

În data de 22 februarie 2014 
ORGANIZAT DE

CLUBUL BANATUL
DIN KITCHENER

la Centrul Cultural Românesc Banatul. Muzica live 
cu Ionică Ardeleanu va menţine buna dispoziţie şi 
ringul de dans ocupat până dimineaţa, ca de obicei. 
Biletele s-au pus în vânzare: $35 până în 31 ianuarie, 
iar după această dată $40. Se vor vinde doar 350 de 
bilete (aproape 100 de bilete sunt rezervate de anul 
trecut).

în data de

1 februarie 2014. 
Eveniment organizat 

de biserica “Sf.
Ap.Petru şi Pavel” 

din Kitchener 
Mai multe informaţii în curând.

Cina Vânătorilor

Biserica Ortodoxă “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener, 
2150 Bleams Road, vă aduce la cunoştinţă programul 

evenimentelor pentru următoarea perioadă
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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

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

RICHMOND HILL

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

Spectacol de Operă 
“ Trubadurul”

Pe data de 7 Noiembrie şi 9 Noiembrie se 
va desfăşura una dintre cele mai frumoase 
opera scrise de celebrul compozitor Verdi, 
aceasta va fi Trubadurul, realizată de Opera 
York la superbul teatru din Richmond Hill 
(Centre for the Arts  pe Young Street).
Unul din rolurile  principale (Contele 
Di Luna) va fi interpretat de Baritonul 
Nicolae Raiciu, va fi un spectacol care va 
excela prin superbele melodii create de 
compozitor, aceste melodii vă vor atinge 
sufletul şi îşi vor găsi cu uşurinţă un loc în 
personalitatea fiecăruia. În Canada avem 
multe companii de operă, din păcate în 
această frumoasă şi mare ţară nu există 
decât două teatre adecvate, construite 
special pentru operă, unul dintre aceste 
două teatre este cel din Richmond Hill 
unde de fapt se va desfăşura Trubadurul 
din 7 şi 9 Noiembrie. Acustica este foarte 
bună, iar vizionarea spectacolului va fi mai 
mult decât agreabilă datorită ecranului de 
deasupra scenei  prin intermediul căruia 
vom putea citi în engleză tot ce se va cânta 
în Italiană pe scenă. Este o posibilitate 
foarte bună pentru cei care nu au vizionat  
un spectacol de operă până acum, pentru 

a populariza cât mai mult acest gen de 
spectacole. Biletele au un preţ scăzut, 
este într-adevar un prilej foarte bun de a 
viziona o operă cu solişti profesionişti, 
orchestră, cor şi cu o realizare scenică de 
bună calitate (costume, decoruri, lumini).
Opera nu este altceva decât un teatru în 
care dialogurile sunt cântate şi nu vorbite.
Dacă veţi fi prezenţi la acest spectacol 
sunt convins că veţi avea o experienţă 
deosebita, va fi o seară binemeritată de noi 
toţi, o seară de împrospătare a sufletelor 
prin intermediul acestui antidot magnific, 
care nu este altceva decât MUZICA.
Dacă sunteţi interesaţi, biletele pot fi 
procurate on line la Centre for the Arts 
(Richmond Hill) sau la casa de bilete a 
teatrului (Centre for the Arts-Richmond 
Hill) pentru seara de 7 sau 9 Noiembrie 
sau puteţi să-mi trimiteţi mie un email la 
nicaur@ymail.com.

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
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

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 un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de
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KITCHENER
Sâmbăta 12 octombrie, elevii şcolii publice 
de limba română au fost oaspeţii Muzeului 
de Istorie al Regiunii Waterloo. Împreună cu 
părinţii ei au aflat multe lucruri noi despre 
istoria acestor locuri, despre oamenii care le-
au populat şi care şi-au pus amprenta asupra 
timpurilor. 
Vizita a început cu expoziţia permanentă unde 
am putut afla cum regiunea noastră a devenit 
locul în care s-au aşezat diverse naţionalităţi 
de emigranţi,  printre care şi românii. 
Copiii au avut surpriza să descopere o 
expoziţie dedicată comunităţii noastre, 
intitulată “Ceva Românesc”. Am putut admira 
costume populare, icoane, ouă încondeiate, 
ceramică tradiţională si numeroase fotografii. 
Există de asemenea un ecran tactil care 
conţine informaţii despre istoria, religia, limba 
si cultura poporului nostru.
Apoi am avut ocazia să ne delectăm cu o 
expoziţie interactivă despre copaci, unde am 
pipăit texturi, am mirosit diferite arome, am 
făcut poze şi ne-am jucat împreună. 
Vremea a fost extrem de frumoasă şi am 
putut apoi să mergem afară şi am admirat 
masiva locomotivă cu aburi, încă în aşteptarea 
semnalului de plecare. Locul unde copiii s-au 
simţit cel mai bine a fost curtea unei case din 
satul tradiţional, unde au putut folosi pompa 
manuală de apa si au cules mere din pom, aşa 
cum mulţi dintre noi am făcut în copilărie. 
După două ore petrecute împreună, timp în 
care am învăţat şi ne-am simţit bine, ne-am 
luat rămas bun până săptămâna următoare, 
când ne-am revăzut la şcoală. 
Intenţionăm să organizăm si alte asemenea 
activităţi în cursul acestui an şcolar şi vă 
aşteptăm cu drag să participaţi împreună cu 
copiii dumneavoastră! 

Sandu Sindile
Profesor al Şcolii Publice de Limba Română

VIZITĂ LA MUZEUL DE ISTORIE

OSHAWA
Suspendaţi la o înălţime de 30 de metri, într-un coş special ancorat de 
braţul hidraulic al unei macarale, preotul bisericii “Sf.Ştefan cel Mare 
şi Nectarie” din Oshawa PETRE BUSUIOC împreună cu dascălul 
COSMIN MARDARE vopsesc de câteva zile turlele bisericii. Şi 
operaţia aceasta va mai dura dar nu mai mult de 8 noiembrie 2013 
când va avea loc Hramul bisericii, dată la care lucrarea de vopsire 
va trebui finalizată. În total sunt 100 de metri pătraţi de vopsit iar 
datorită condiţiilor meteorologice şi a vântului care suflă cu putere la 
acea înălţime, îi obligă pe cei doi să mai întrerupă lucrul din când în 
când, înaintând cu 10-15 metri pătraţi pe zi. Lucrarea nu este atât de 
simplă pe cât pare deoarece la inceput, după ce a fost spălată tabla de 
aluminiu a acestor turle cu o soluţie specială, a fost nevoie să se pună 
la început un strat de vopsea specială care crează liantul dintre tablă 
şi stratul de vopsea final. Aşadar în final se poate spune că practic s-a 
trecut poate de patru sau cinci ori peste întreaga suprafaţă pentru a 
se ajunge la rezultatul dorit, adică o vopsea care trebuie să suporte 
intemperiile vremii timp de 20-30 de ani, după cum garantează 
producătorul acestei vopsele speciale care nu a fost deloc ieftină. Dar 
datorită susţinerii enoriaşilor bisericii şi a minunaţilor sponsori a fost 
posibil cumpărarea vopselei şi închirierea macaralei care îi susţine pe 
cei doi vopsitori suspendaţi câteva ore bune pe zi.
“Pe această cale facem apel la toţi cei care doresc să vadă lucrarea 
finală (şi poate să susţină financiar aceasta) să ne onoreze cu prezenţa 
în data de vineri 8 noiembrie 2013 ora 7:00pm când vom avea un 
Maslu la adresa bisericii “Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie” din Oshawa, 
261 Bloor St. East L1H 3M3, în prezenţa P.S Ioan Casian.
Sâmbătă 9 noiembrie 2013 vom sărbători Hramul bisericii noastre 
începând cu ora 10:00am Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
Arhierească în prezenţa P.S. Ioan Casian şi un sobor de preoţi din 
GTA, după care va urma o Agapă Frăţească la care vă invităm cu drag.
La ambele evenimente vor fi scoase moaştele Sf.Nectarie spre 
închinare.” ne-a declarat părintele Petre Busuioc.

PREOTUL PETRE BUSUIOC DE LA BISERICA
Sf.ŞTEFAN CEL MARE şi NECTARIE DIN OSHAWA 

VOPSEŞTE TURLELE BISERICII
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CÂMPUL ROMÂNESC
Sâmbătă 19 octombrie a avut loc la Câmpul 
Românesc, Banchetul de Închidere al Sezonului 
de Vară 2013. A fost o seară de neuitat, cu foarte 
multă lume care a vrut să încheie sezonul de vară 
într-o notă de bucurie şi veselie. După  scurta 
prezentare a realizărilor Asociaţiei Culturale 
Române de la Câmpul Românesc făcută de 
preşedintele  asociaţiei  dl. Dumitru Răchitan, a 
urmat programul artistic care s-a prelungit până 
târziu după miezul noptii. Au fost menţionate 
relizările făcute de membrii asociaţiei împreună 
cu numeroşi voluntari care au dorit să dedice 
din timpul lor şi să contribuie la înfrumuseţarea 
şi menţinerea acestui colţ de pământ românesc.  
Sperăm că cei mai mulţi dintre participanţi se 
vor întoarce sâmbătă 26 octombrie la ora 6:00pm 
la  Balul  Mascat  de Halloween. Vă invităm cu 
această ocazie să veniţi să petrecem împreună 
şi să ne bucurăm de cea mai frumoasă paradă 
a măştilor pentru adulţi şi copii. Se vor acorda 
premii pentru cele mai frumoase costume atât la 
copii cât şi la adulţi. Iar ca şi ultim eveniment din 
acest an este REVELIONUL, pentru care s-au 
pus în vânzare biletele la preţul cel mai mic din 
Ontario, 110 dolari de persoană, cu băutura  şi 
un meniu deosebit de bogat inclus în acest preţ.  
Muzica este asigurată de formaţia “Zodiac” şi 
solistul Pavel Jurcă.
Pentru mai multe informaţii referitoare la 
evenimentele viitoare, vizitaţi:
                     www.campulromanesc.ca 

Banchetul de Închidere al
Sezonului de Vară 2013
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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

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

Noii şoferi vor face parte din echipele pe care le avem în prezent, unde se vorbeşte româna, 
maghiara, sîrba şi engleza. Job permanent, bine plătit, brokeri excelenţi şi camioane 
noi. Sunaţi pentru a începe lucrul imediat la 1-214-770-3666 (sediul companiei este în 
Kitchener, On).

“AZ Drivers needed. Solo to Texas and teams to California” partners needed for current 
romanian, hungarian and serbian speaking drivers. Lots of work, good pay, good broker 
with new to newer equipment. Call and start ASAP. Call  214 770 3666.

ANGAJĂM ŞOFERI AZ “SOLO” PENTRU TEXAS
ŞI “TEAMS” PENTRU CALIFORNIAGUELPH PLACE

BANQUET HALL & RESTAURANT
492 Michener Rd., Guelph, Ontario, N1K 1C6 www.guelphplacebanquethall.com

Nick Sutter 519-821-3813, Fax:519-821-3692

WEDDINGS * CONFERENCES * BANQUETS

Restaurantul deţine 2 săli cu bar şi intrări separate. Sala mare are 700 de locuri şi sala 
mică are 100 de locuri. Parcare mare gratuită şi meniuri excelente (bucătari profesionişti).

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



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu trece cu vederea eventualele 
dureri severe care se mai simt prin corp, 
pentru că ele avertizează asupra unor 
puncte nevralgice care cer atenţie rapidă! 
Dragoste: Pot apărea conflicte cu partenerul 
de viaţă. Financiar: Fii prudent şi încearcă 
să reduci cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea probleme cauzate de 
funcţionarea defectuoasă a ficatului, bilei, 
pancreasului şi intestinelor. Dragoste: Nu 
e o perioadă favorabilă iubirii, de aceea 
trebuie să ai răbdare şi să fii mai tolerant cu 
sexul opus. Financiar: Bani sunt la un nivel 
promiţător, suficient cât să-ţi poţi permite 
ceva drag sufletului.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Este recomandat să te monitorizezi 
constant şi să nu lasi niciun simptom 
neinvestigat şi nicio afecţiune netratată. 
Dragoste: Chiar dacă partenerul te-ar putea 
acuza că nu-l mai iubeşti şi că tratezi totul 
cu răceală, tu consideri că şi dragostea are 
nevoie de un dram de raţiune. Financiar: 
Stai bine iar colaborările şi asocierile sunt 
foarte importante acum.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ar trebui să îţi menajezi aparatul 
digestiv. Dragoste: Trece un aer de 
nesiguranţă prin viaţă ta sentimentală, ca 
şi cum l-ai bănui pe cel drag de tot felul 
de acţiuni incorecte. Financiar: Lucrurile 
merg bine, sumele se adună în cont, dar nu 
trebuie să te arunci în cheltuieli prea mari.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Menajează-te, îngrijeşte-te şi nu 
risca! Dragoste: Dacă partenerul tău uită să 
te sune, sună-l tu, daca soţul nu ia decizii, 
ia-le tu pentru amândoi. Financiar: Nu poţi 
realiza ce vrei dacă nu începi de pe acum 
să schimbi strategia financiară a familiei 
şi, ban cu ban, se va aduna suma de care ai 
nevoie.Ai răbdare!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu e punctul forte, eşti 
nevoit să iei măsuri stricte cu privire la 
modul de viaţă. Dragoste: Uneori persoana 
de lângă tine nu se poartă aşa cum ai dori, 
ceea ce îţi dă motive de îndoială asupra 
bunelor sale intenţii. Financiar: Banii sunt 
la un nivel optimist.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea trebuie monitorizată cu 
cea mai mare atenţie. Dragoste: Ori cunoşti 
pe cineva când nu mai sperai că e posibil, 
ori persoana iubită îţi pregăteşte o surpriză 
de zile mari, care te va lăsa fără replică. 
Financiar: La nivel financiar situaţia se 
prezintă destul de prost.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ţi se citeşte sănătatea pe chip 
şi nicio problemă nu te poate doborî. 
Dragoste: Tot ce ai clădit poate fi răsturnat 
peste noapte, deci ai grijă la deciziile tale! 
Financiar: Banii sunt în ascensiune lentă, 
oricum stai mult mai bine decât acum 
câteva luni.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pot apărea probleme de natură 
fizică sau poate fi vorba doar de un stres 
pronunţat, care îţi alterează starea generală.
Dragoste: Dacă nu ai încă pe cineva alături, 
deschide bine ochii, pentru că se poate ivi o 
şansă excelentă de iubire. Financiar: Bani 
pot veni din două surse, dar aşa cum vin, 
aşa se şi duc, pentru că deja i-ai programat 
pentru diverse facturi.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui că ai 
tu leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica de 
doctor. Dragoste: Neînţelegerile se ţin lanţ 
în cuplu, de aceea ar fi bine ca la primele 
semne de ceartă să te retragi, să te prefaci 
că nici nu ai auzit acuzele sau răutăţile 
partenerului. Financiar: La nivel financiar 
situaţia se prezintă bine.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu te pripi, evită excitantele şi 
nu risca. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită tendinţei tale de a critica excesiv. 
Financiar: În această perioadă începi să 
recuperezi iar situaţia ta financiară se 
prezintă destul de bine. Uşor, uşor vei reuşi 
să-ţi echilibrezi bugetul.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Va trebui sa iei nişte decizii 
drastice prin care să dai dovadă de mai 
multă grijă pentru sănătatea ta. Dragoste: O 
idilă la drum sau cu cineva care se află la 
distanţă nu este exclusă. Financiar: Ai şansa 
de a obţine succese financiare importante şi 
ar trebui să profiţi.
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FOODTRUCK

OSHAWA

We don’t cut corners, we clean them!
Professional Environment Friendly
Commercial Office Cleaning
Janitorial Services

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge

519.502.4430
M_N@hotmail.ca

M & N
Cleaning 
Company

Facem la comandă: 
mici,sarmale,kurtos 
kolacs, hamburger, 
sausages şi alte feluri de 
mâncare; onorăm tot felul 
de evenimente.

Livrăm comenzi la 
domiciliu, comanda 

minimă de $30.
Pentru detalii vizitaţi
www.hhfoodtruck.ca.

Tel.226-978-2898

Cu voia Bunului Dumnezeu şi a Sfinţilor 
Ştefan cel Mare şi Nectarie, comunitatea 
din Durham a cumpărat în 2012 o foarte 
frumoasă biserică ortodoxă.
Doresc să menţionez că această biserică a 
fost construită acum aproape 100 de ani de 
“strămoşi noştri”, Bucovineni  Ucrainieni 
(informaţie pe care am aflat-o foarte 
recent).
Bunul Dumnezeu i-a iubit pe strămoşii  
noştri şi pe noi şi a vrut să ducem biserica 
aceasta, credinţa noastră mai departe până 
la sfârşitul veacului.
O cheltuială neaşteptată şi foarte mare a 
venit peste noi. Acoperişul bisericii trebuie 
complet schimbat şi turlele vopsite.  
Schimbarea acoperişului, pe lângă 
celelalte reparaţii şi vopsirea turlelor ne va 
costa între 50.000 si 55.000 de dolari. 
Îndemnăm pe toţi cei care doresc, 
credincioşi, parohii sau asociaţii, să ne 
ajute la finalizarea lucrărilor, fiecare după 
putinţă, rugându-l pe Bunul Dumnezeu să 
vă răsplătească jertfa. 
Rămănem veşnic recunoscători şi 
permanent rugători către Bunul Dumnezeu 

şi credem că veţi încerca să ne ajutaţi 
pentru a duce la bun sfârşit îndeplinirea 
acestei lucrări sfinte. 
Dumnezeu să primească rugăciunile 
noastre şi să binecuvânteze pe toţi: 
ctitori, restauratori, constructori, donatori, 
ostenitori şi binefăcători, care vor ajuta la 
realizarea acestei lucrări sfinte. 
“Binecuvântează, Doamne, pe cei ce 
iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aceştia îi 
preamăreşte cu dumnezeiască puterea Ta” 
(Sf. Ioan Gură de Aur). Amin.
Pentru donaţii puteţi contacta pe d-nul 
Dan Grebenişan, Secretarul Consiliului 
Parohial la 905-441-1687 sau Părintele 
Petre Busuioc la 905-924-2324
Suntem acum în plina activitate în 
renovarea acoperişului şi cupolelor.

Contul bancar al bisericii la Ukrainian 
Credit Union Limited:
Acount #: 668574-100
Pentru orice sumă se va elibera chitanţă 
pentru income tax.

Preot Paroh Petre Busuioc.

Apel către toţi binefăcători 
Sfintelor lui Dumnezeu 

Bisericii!



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, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

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

Sistemul Şcolar Canadian

Toronto PRO Moving & Storage

MIHAI IACOBUT
647-970-8853

Service offered: MOVING, CLEANING, PACKING, UNPACKING, 
TRUCK RENTAL with DRIVERS.

www.torontopromovingandstorage.ca

office@torontopromovingandstorage.ca

We make moving easier!

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.

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare:  Am auzit că există meditaţii 
gratuite la matematică pentru copilul 
meu, elev în clasa a 8-a. Câteodată are 
dificultăţi la matematică şi nu pot să îl 
ajut. Unde trebuie să mă adresez?
Atenţie părinţi! O veste bună de la 
Ministerul Educaţiei din Ontario. Meditaţii 
gratuite!
Începând cu noul an şcolar 2011 s-a 
introdus programul “Ajutor pentru 
teme”(Homework Help) şi “Întreabă 
un profesor” on-line. Iată website-urile 
respective Ask A Teacher: www.ilc.org/
aat/chatphp şi Homework Help: www.
homeworkhelp.ilc.org
Website-ul “Întreabă un profesor” oferă 
meditaţii gratuite on line în limba engleza 
pentru ştiinţe şi matematică la nivel liceal.
Website-ul  “Homework Help” este dedicat 
meditaţiilor gratuite on line pentru clasele 
7-10 matematică.
Profesorii sunt disponibili între 5:30pm şi 
9:30pm în fiecare zi cu excepţia zilelor de 
vineri şi sâmbătă.
Elevii se pot înregistra cu OEN (Ontario 
Education Number), username şi adresa 
lor de e-mail. Numărul elevului se poate 
găsi pe prima pagina a report cardului, 
lângă numele elevului, sus, în mijlocul 
paginii.

Intrebare: În curând copilul meu va 
primi primul report card al anului şcolar 
2013-2014, report cardul progresiv. Ce 
întrebări aş putea pune profesorului la 
interviu?
Report cardul reflectă stilul de învăţare a 

copilului. Există profesori care comunică 
foarte bine cu părinţii prin scrisori, 
comentarii în agenda elevului, telefoane, 
exemple de lucrări realizate în clasă, 
etc. Nu însă toţi profesorii excelează în 
comunicare. De aceea este bine să fiţi 
pregătiţi cu întrebări când vă prezentaţi 
la interviul părinţi-profesori. Exemple de 
întrebări:
-Copilul meu participă şi ascultă în timpul 
orelor? Un copil care nu ascultă, vorbeşte 
cu colegii, deranjează clasa, nu poate 
obţine note bune.
-Cum este evaluat copilul meu? Câte teste 
are la matematică, la engleză, săptămânal, 
lunar?
-Îşi face copilul meu temele la timp? 
Este surprinzător să aflaţi despre copilul 
dumneavoastră că nu îşi face temele, şi vă 
răspunde că nu are teme niciodată.
-Copilul meu are dificultăţi la vreo 
materie? Poate că anul trecut era foarte 
slab la împărţire, nu a înţeles acest concept 
care se continuă în fiecare an. Spuneţi-i 
profesorului să se concentreze asupra 
acestui lucru.
-Care este stilul de învăţare al copilului 
meu? Unii copii îşi folosesc memoria  
vizuală, alţii memoria auditivă, etc.
-Unde stă copilul meu în clasă, în faţă, 
în mijloc ? Mi s-a plâns că un coleg îl 
distrează, îi vorbeşte tot timpul, puteţi să îl 
mutaţi în primul rând?
-Aţi remarcat schimbări în atitudinea 
copilului meu? Copilul meu este gelos 
pentru că are o surioară şi nu mai are 
atenţia pe care o avea în trecut.

Pa
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a 
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 PROFESOR

HAMILTON

Sâmbătă 3 noiembrie
Moşii de toamnă
10:30 – Parastas de obşte

INVITATIE
Cu deosebită plăcere, vă invităm duminică 
3 noiembrie să luaţi parte împreună cu 
familiile şi prietenii dumneavoastră 

la Masa Festivă prilejuită de a 97-a 
ANIVERSARE A PAROHIEI NOASTRE
  9:30-Utrenia
10:30- Sfânta Liturghie
12:30-Masa Festiva la Casa Română

Consiliul Parohial
& Reuniunea Doamnelor

Biserica ortodoxă
“Învierea Domnului” din Hamilton 

anunţă:



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
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.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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.

HAMILTON

Thanksgiving Day la Hamilton
Parohienii bisericii ortodoxe “Învierea 
Domnului” din Hamilton au sărbătorit 
duminică 13 octombrie Ziua Mulţumirii cu 
o masă festivă organizată la Casa Română.
Originară din America de Nord, sărbătoarea 
aceasta e celebrată cu plăcere şi de românii 
aflaţi pe aceste meleaguri, fiecare din noi 
avem motive de a aduce mulţumiri, şi în 
plus, când ne-am dat noi românii deoparte 
de la mâncare bună şi băutură pe măsură?  
Ca în fiecare an, Reuniunea Doamnelor de 
pe lângă biserica noastră a pregătit o masă 
îmbelşugată cu un meniu după tradiţia 
canadiană şi a împodobit sala mare a Casei 
Române cu roadele pământului pentru a crea 
o ambianţă potrivită evenimentului. Am avut 
ca invitaţi Ansamblul de dansuri ARTA care 
au oferit un spectacol de dansuri şi jocuri 
populare din mai multe zone ale României, 
spectacol care s-a bucurat de un mare succes.  
S-au proiectat pe ecran videoclipuri cu 
muzică populară românească şi prezentări de 
imagini din România.  În felul acesta, pornind 
de la o sărbătoare canadiano-americană am 
reuşit să petrecem o zi frumoasă alături de 
conaţionalii noştri distrându-ne româneşte.
Acesta este primul eveniment organizat 
de biserica noastra la Casa Română după 
cele trei picnicuri de astă vară de la ferma 
parohiei dar nu este ultimul din acest an.  Pe 3 
noiembrie vom sărbători a 97-a aniversare a 
parohiei “Învierea Domnului” din Hamilton, 
pe 1 decembrie vom sărbători Ziua Naţională 
a României iar pe 31 decembrie vom 
sărbători Revelionul. La Revelionul de la 
Casa Română va cânta renumitul şi talentatul 
artist româno-canadian Gilmaro şi ca şi în 
anii trecuţi în seara de revelion vom prezenta 
de asemenea un spectacol de obiceiuri 
populare româneşti de iarnă.
Vă invităm la activităţile de la Casa 
Română împreună cu familia şi prietenii 
dumneavoastră.

George Popa,
Hamilton

PUBLICITATE

Ce este Sozo ®? Sozo ® este compania 
care foloseste fructul de cafea în toate 
produsele oferite, produse care nu conţin 
conservanţi şi coloranţi artificiali. Sucul 
SOZO este o băutură 100% naturală, 
obţinută din procesarea fructului de cafea 
si extracte din fructe si legume. Datorită 
acestui fruct de cafea, sucul obţinut din 
această procesare este de 625 de ori 
mai puternic decât orice suc antioxidant 
existent pe piaţă. Pe lângă acest suc, 
compania SOZO mai oferă diferite 
suplimente dietetice, bauturi energizante 
şi cafea cu conţinut antioxidant.
Fructele de cafea, sunt culese într-o 
anumită perioadă de timp şi procesate 
imediat (în decurs de 24 de ore) datorită 
faptului că sunt foarte perisabile şi 
dificil de conservat. Nativii din sudul 
Mexicului (din Sierra Madre) au folosit 
aceste fructe de cafea cu multe secole 
în urmă pentru a obţine vin, alimente 
energizante şi în special pentru tratarea 
anumitor boli. Dar pentru restul lumii 
fructele de cafea sunt cunoscute doar în 
faza când ajung la maturitate, adică pur 
şi simplu ca şi boabe de cafea. Acum 
puteţi încerca noile produse SOZO cu 
extract din fructe de cafea pentru o viaţă 
plină de energie şi vitalitate. Această 
oportunitate vă poate oferi o cale spre 
sănătate şi totodată libertate financiară. 
Pentru cine doreşte o mostră gratuită sau 
să obţină mai multe informaţii despre 
produsele SOZO sau cum pot deveni 
reprezentanţi SOZO o pot contacta pe 
Cristina Romina Moscal pe facebook, 
sau la www.sozolife.com/Romina, sau 
la:         romina.moscal@gmail.com

PRODUSELE SOZO
antioxidant de 

625 de ori
mai puternic 
decât afinele
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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.

Compania “CERAMIC DECOR”
CAUTĂ SUBCONTRACTORI

PENTRU INSTALĂRI COMERCIALE ŞI 
REZIDENŢIALE (NEW HOMES)

Please contact Lenny Fonte at
lenny@ceramicdecor.com

OR 519-836-6497 EXT 3
987 YORK ROAD, GUELPH ON

Oferim transport persoane 
la aeroport şi în Ontario la 
un preţ avantajos.

NOI OFERIM
*TARIFE COMPETITIVE
*PLATA LA 2 SĂPTĂMÂNI
*MATERIALELE LE ADUCEM NOI
 (ON SITE DELIVERY)
*PROGRAM FULL TIME

NOI DORIM (de la 
                      subcontractori)
*BUSINESS ÎNREGISTRAT
*CERTIFICAT WSIB
*ASIGURARE DE RĂSPUN-
  DERE CIVILĂ
*EXPERIENŢĂ ŞI CALITATE 
  LA LUCRĂRI
*REFERINŢE
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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

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

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

Nu vă miraţi de aceasta
bombănind 
oblonul şi fereasta.

Din aceeaşi obârşă,
norul şi eu,
depănăm amândoi,
firea firului,
neprinsul de vârşă -
din roua trandafirului.

Aceeaşi ni-e şi stema -
leul alb şi cocorul.

La Judecata de Apoi
ştiaţi
c-o să mă apere norul?
Fără cuvinte, după alte socoate,
doar arătând cheile

abisului:
‘’Nu-L osândi Savaoate
până nu-Ţi aduc
toate lacrimile
ce nu i le-am plâns
nici Ţie şi nici caisului.
Îl vor 
răscumpăra
curcubeiele
ce încă mai 
dorm
deasupra 
iadului 
nestâns.’’

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

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

36 Programe TV româneşti
Vă oferim 36 de programe TV româneşti. Recepţia se 
face prin internet. Este nevoie doar de internet, NU de 
computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com

Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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.

ESHATOLOGICĂ

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

ŞCOALĂ DE MUZICĂ
OFERĂ LECŢII PRIVATE DE PIAN ŞI CANTO

PROF. IASMINA PĂTACĂ
Mezzo Soprana
Hons.B.Mus, M.Mus

Lecţiile private de pian sau voce sunt deschise 
tuturor, indiferent de nivelul de cunoaştere 
muzicală al fiecăruia, dorinţa profundă de a învăţa 
muzică fiind suficientă pentru a începe cursurile.
Se oferă pregătire pentru Royal Coservatory of 
Music Examination la orice nivel.
Summer Music Camp în lunile Iulie şi August. 

Pentru detalii contactati la:
Tel. 226 240 7662 sau email
                          keeoopps@yahoo.com.

Frunze veştejite

Frunze veştejite,
Visurile mele,
Se aştern 
pământului
Şi adorm sub stele.

Dar în primăvară,
Noi frunze s-or ivi.
Mai putea-voi, 
oare,
Noi vise-a 
zămisli?

Pom bătrân şi oboist,
Frunze tinerele,
Visurile mele, 
Tinzând către stele…

Cevi Vasilescu
Kitchener

Cu ocazia aniversării zilei 
de naştere în data de 28 
octombrie, Angela, George 
şi Jose îi urează lui

DAVID 
MARIA

care împlineşte 87 de ani, La 
Mulţi Ani, multă sănătate şi 
fericire alături de cei dragi.

ANIVERSARe



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

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

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

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
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-6pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză


