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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

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

* Vineri 15 noiembrie - Începutul Postului Crăciunului * Sâmbătă 16 noiembrie - Sf.Ap. şi Ev. Matei * Joi 21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului *

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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Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Parada lui
MOŞ

CRĂCIUN
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Moş Crăciun îşi face 
întotdeauna apariţia cu mare 
fast printr-o paradă deosebită 
unde poate fi văzut alături de 
ajutoarele lui precum şi multe 
alte personaje din poveşti. Nu 
rataţi aceste evenimente în 
oraşele unde locuiţi. 

Şezătoarea Bunicilor
pag.5
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Firma DamaReno angajează

www.damareno.com

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

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

E greu în ziua de astăzi 
să mai ai încredere în 
politicieni. Indiferent de 
culoarea lor. Chiar şi aici, 
în Canada. Preocuparea de 
a rămâne pe poziţii, sau de 
a-şi discredita adversarii îi 
reţin de la trebile publice, 
de la a servi boborul, cel 
care i-a instalat în caldele 
funcţii şi scaune. 
Ei, politicienii au treburi 
importante de rezolvat, 
politice. Întâlniri, acorduri, 
călătorii şi vizite de 
lucru. Parlamentarii din 
circumscripţia mea, atât 
cel provincial cât şi cel 
federal îmi trimit o dată 
pe an o foaie cu pretenţie 
de newsletter prin care îmi 
povestesc despre măreţele 
realizări ale dânşilor: 
întâlniri, acorduri şi vizite 
de lucru. Şi multe strângeri 
de mână comunitare. Că dă 
bine. Până la a fi aleşi, însă, 
îmi amintesc că unul dintre 
ei mi-a chiar bătut la uşă. 
S-a prezentat politicos şi 
mi-a cerut votul. 
Au mai urmat câteva 
telefoane pre-electorale de 
la sediul de campanie, după 
care... linişte. A început să 
devina important. Dar nu-i 
nimic, vin iarăşi alegerile 
şi pentru câteva săptămâni 
devin şi eu important 
pentru domniile lor. Până 
atunci însă, telenovela 
Senatul Nostru, Banii 
Noştri se desfăşoară pe 
micile ecrane, de la coastă, 
la coastă, la coastă.

Lăsăm politica la o parte ca 
să vorbim puţin de sport. 
Mai exact de sportul naţional 
al Canadei: hocheiul. Se ştie 

că hocheiul a fot inventat 
de canadieni. Mai exact de 
soldaţii britanici staţionaţi 
pe acilea prin 1800. 
Unde s-a jucat primul 
meci? Trei oraşe îşi 
dispută întâietatea:Halifax, 
Kingston şi Montreal. Nu se 
ştie cu precizie şi dezbaterea 
continuă. Şi când trei se 
ceartă, al patrulea câştigă: 
în Galeria Naţională de Artă 
din Washington, DC, există 
un tablou care arată un meci 
de hochei. Anul, 1835. Şi în 
vreme ce această dispută 
pluteşte în aer, nerezolvată, 
danezii pun pucul pe i, sau 
mă rog, pe gheaţă: 
un desen vechi arată două 
siluete faţă în faţă cu câte 
o crosă în mână într-o 
aparentă aşteptare a unui 
puc. Vârsta desenului? 
Peste 1000 de ani. 
Dar să vorbim niţel de 
baseball. Sport neaoş 
american. Greşit. E neaoş 
canadian. 4 iunie, 1838, 
canadienii sărbătoresc un 
an de la rebeliunea din 
1837 împotriva Imperiului. 
În Beachville, Ontario un 
grup de entuziaşti se adună 
pe terenul unei ferme şi 
pornesc un joc nou: exact, 
baseball. Cu un an mai 
devreme de inventarea lui 
în Statele Unite. 
Dar, dacă transatlantic 
ne teleportăm la oinele 
noastre aflăm ca baseball-ul 
românesc, oina, se juca de 
pe vremea şi pe la curtea lui 
Mircea cel Bătrân, adică de 
prin 1370.

Sport, politică 
şi iar sport

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)

La bine şi la nervi
Luci mergea cam des în vizită la mă-
sa, deşi se mutase de-acasă cu ani 
în urmă şi teoretic locuia cu Dana, 
pe care susţinea că o adoră. Fata 
aflase asta pe cont propriu, de pe 
blogul lui, unde a ajuns întâmplător 
din contul lui de Facebook, unde 
ajunsese întâmplător din contul 
lui de e-mail, unde ajunsese tot 
întâmplător, după ce i l-a hackerit. 
În fine, el scria acolo aşa: ”Ador 
pe cineva şi nu ştiu când voi fii în 
vre-o dispoziţie să îi spun, v-a mai 
dura până când se merită să mă risc 
cu asemenea declaraţie care dacă o 
fac rămâne făcută, iar eu nu-mi iau 
cuvântul înapoi”. Dana ar fi leşinat 
de fericire, dar două amănunte 
au salvat-o în ultimul moment 
de la jalnica lipotimie: faptul că 
nu pricepuse dacă e vorba chiar 
despre ea sau despre alta şi faptul că 
cimpanzeii de la Zoo Băneasa scriau 
mai corect decât iubitul ei. Dar să nu 
divagăm, deci Luci mergea cam des 
în vizită la mă-sa, iar dumneaei îl 
servea cu bunătăţi. Aştepta să-l vadă 
cu fălcile umflate, ca un hamster, 
şi începea să-l dondănească: de ce, 
mamă, n-o iei pe fata aia de nevastă? 
Azi aşa, mâine aşa, cert e că, într-o 
zi când ardeii umpluţi ai maică-sii 
i se blocaseră în esofag, pe fondul 
indigest al cicălelii, a paraşutat 
ostentativ furculiţa-n castron şi-a 
ieşit pe uşă ca un tsunami mai mic. 
S-a dus la Dana şi, după ce-a privit-o 
adânc în ochi, a deschis fleanca: 
”Ştii ce m-am gândit, pisi? Mai bine 
hai să ne căsătorim naibii, să nu mai 
aud gura maică-mii, că m-apucă 
pandaliile!”. Alta, în locul ei, l-ar fi 
stropit cu acetonă şi l-ar fi scăpărat 
cu bricheta. Dar ea, născută bleandă, 
a aplaudat – nici azi nu ştie de ce - şi 
a acceptat fără să clipească. De fapt 
nu, scuzaţi-mă, a acceptat clipind 
foarte, foarte des. ”Bună ziua, 
părinte, am venit să mă spovedesc”. 
Aceasta a fost linia de start a 
logodnei lui Liviu cu Codruţa. Ea s-a 
băgat sub patrafirul popii şi i-a spus 
că îl iubeşte pe Liviu, că locuieşte 

împreună cu el, dar că nu sunt 
cununaţi. Faţa bisericească s-a 
schimonosit grăitor: ”Fata mea, 
acesta se numeşte trai în desfrâu”. 
Ea a tremurat ca piftia, terifiată 
de repercusiuni. Se aştepta la o 
sentinţă, dar cu nişte cuvinte mai 

moi, mai afânate. Popa i-a ordonat 
să spună un miliard de Taţii-Noştri, 
Crezuri şi alte rugăciuni menite 
s-o apuce de laţe şi s-o scoată din 
iadul în care se înnămolise. Şi, nu în 
ultimul rând, era imperios necesar 
să-i înşurubeze lui Liviu pirostria 
pe ţeastă. Codruţa a ajuns acasă cu 
o faţă lungă şi-o situaţie lată. L-a 
cerut pe Liviu în căsătorie, cu toată 
dragostea: ”Alege, ori ne luăm, ori 
mă întorc la Mugurel, care m-ar lua 
de nevastă şi dacă aş avea sifilis!”. 
El a ales în secunda doi: nu putea 
să i-o lase pe Codruţa lui Rămurel, 
Mugurel, ăla, cum îl cheamă, fie şi 
pentru faptul că o invitaţie de nuntă 
pe care scrie ”Codruţa şi Mugurel vă 
invită la celebrarea căsătoriei lor” 
pare făcută la mişto. Mai rămânea 
să-şi găsească naşi pe care să-i 
cheme Viorica şi Narcis. Revenind 
la inelele de logodnă, varianta hippie 
a ritualului (inel imaginar sau, treacă 
de la ei, alcătuit din flori de câmp) a 
salvat mulţi crăiţari din teşchereaua 
bărbaţilor, fiind ulterior deturnaţi 
către investiţii mai bune: vodcă, 
marijuana şi o chitară cu cel puţin 
patru corzi. ”Iubitul meu mi-a dăruit 
inelul lui Saturn, eu n-am nevoie 
de inele cu diamant!”, se sclifosea 
o amică, încercând să camufleze 
astfel lipsa lui de inspiraţie, bani 
şi interes pentru momentul zero. 
Doi ani mai târziu, când erau deja 
căsătoriţi bocnă, ea se plângea în tot 
cvartalul că pămpălăul se obişnuise 
să-i facă numai cadouri din Calea 
Lactee: stelele de pe cer, soarele din 
amurg, luna reflectată în băltoacă, 
aurora boreală (de pe internet), norii 
de bumbăcel. ”Să jucăm biliard cu 
planetele!”, striga el din rărunchi, 
aproximativ beat, atunci când n-avea 
chef s-o ducă la biliard cu bile. Au 
ajuns la nunta de argint dăruindu-
şi meteoriţi, comete şi, ocazional, 
câte-o grindină care mai răcorea 
lava pasiunii lor nestăvilite. 

Prima iubire nu se uită (la mine)
Primul bărbat care m-a cerut de 

nevastă a fost naşul care avea să ne 
cunune şi care trăncănea în numele 
finuţului. Chiar mă întrebam dacă pe 
iubitul meu l-a înţepat vreo viespe-n 
limbă şi, dacă da, atunci de ce-a 
ales taman acest moment spre a ne 
logodi întru vecie. Naşa a participat 
activ la discuţie, ne-a pus în vedere 
că o lălăim deja de vreo cinci ani 
şi că e momentul să facem ce-om 
face, că terminăm facultăţile şi or să 
ne dea ăştia repartiţii crăcănate pe 
trei sferturi de republică socialistă. 
Asta ne-a îngrozit, deoarece noi 
ne vedeam şi-aşa din ce în ce mai 
rar, în condiţiile în care locuiam în 
aceeaşi cameră de cămin, darămite 
dacă destinul nemilos ne trimitea pe 
coclauri distincte. Alesul cordului 
meu a zâmbit cu dinţii încleştaţi, 
ca omul care şi-a prins câte ceva 
în fermoarul de la blugi. Iniţiativa 
terţilor îl luase prin dramatică 
surprindere. Erau naşii lui de botez 
şi îl ameninţaseră de mult că-l 
însoară ei personal, încă de când îl 
scufundaseră în cristelniţă. Acum, 
venise sorocul. Eu mă jucam cu 
mâinile-n poală, deja împletisem 
un fular din degete şi nu mai 
reuşeam să le deznod. Situaţia mă 
stânjenea galopant, pe măsură ce 
naşii se extaziau şi iubitul meu era 
posmăgit. Nu zicea nici da, nici nu, 
dădea din cap ca o găină crescută la 
sol. A început şi el să croşeteze ceva 
din degete, avea bărbia-n stern şi 
ochii-n şliţ, iar speranţa că va începe 
un cutremur care să-l scape de cazne 
era singurul leac. Luaţi pe sus, aşa, 
ne-am trezit logodiţi. Consiliile de 
familie se întruneau fără noi, ai noştri 
ne-au văzut că suntem tolomaci şi 
au decis să ne retragă prerogativele 
de votanţi. Hotărâseră totul legat 
de nuntă, până în ziua când iubitul 
meu a hotărât totul legat de anularea 
nunţii, în sensul că şi-a regăsit, cu 
nara plină de lacrimi, o mândruţă 
din liceu, pe care o iubise ca pe părul 
din cap. Singurul meu regret a fost 
că n-am avut ocazia să-i torn un kil 
de zahăr în rezervorul de benzină 
şi să-i arunc inelul de logodnă în 
cap. N-am reuşit, deoarece plecase 
cu maşina noastră cu tot şi, în plus 
(adică în minus), nu-mi dăduse 
niciun inel de logodnă.

Simona Catrina

Vrei tu neapărat să fii 

nevasta mea? Ok!
-a doua parte-

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

REVELION 2014

- 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!

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



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

Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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KITCHENER

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
KITCHENER

În luna decembrie vom avea iarăşi concertul 
nostru de Crăciun, aici în Kitchener. Foarte 
curând vom începe repetiţiile pentru corul 
nostru care este acum bine cunoscut în 
comunitatea noastră. Sunt sigur că sunt multe 
persoane care ar dori să participe la acest 
concert, care ar dori să cânte împreună cu noi 
acele superbe cântece de Crăciun şi de aceea 
vreau să înştiinţez pe toată lumea că dorim 
să avem membri noi în corul nostru şi dacă 
doriţi puteţi participa numai pentru acest 
concert. Nu va fi nimic complicat, nu trebuie 

să citiţi note muzicale, vom învăţa împreună 
cântecele pentru concert, sunt cântece care 
sunt convins că deja le ştiţi şi dacă nu, vom 
avea câteva repetiţii pentru a ne pune la punct.

DACĂ VĂ PLAC CÂNTECELE DE 
CRÂCIUN , TREBUIE SĂ ŞTIŢI CĂ VA FI 
O ONOARE PENTRU NOI SĂ VĂ AVEM 
ÎN ACEST CONCERT.

Aştept răspunsul persoanelor interesate la 
adresa: nicaur@ymail.com

Noi membri pentru corul din Kitchener
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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

O cunoştinţă foarte apropiată, economist 
de meserie, împătimit de istorie şi 
„consumator” de literarură română, m-a 
întrebat ce reprezintă călugării sciţi.
Cărturari de excepţie, în primul rând, 
călugării sciţi, în al doilea rând, constituie 
planul cultural autohton în forma 
credinţei creştine şi în expresia limbii 
latine, formaţi spiritual de viaţa monahală 
din Dobrogea, Scythia Minor în acele 
vremuri. După „ştiinţa” mea primul 
despre care se vorbeşte ca fiind de neam 
scit este episcopul de Tomis Teotim I, 
pe la anul 392. La începutul secolului al 
VI-lea, călugării sciţi (Ioan Maxenţiu, 
Petru, Leonţiu, Lector Ioan, Mauricius, 
Achile) „arată o cunoaştere perfectă a 
latinei, o gândire europeană(...) şi dispreţ 
pentru barbari, ajunşi, prin migraţie, la 
Dunăre”(Artur Silvestri). Cercetătorii 
literaturii protoromâne vorbesc de „şcoala 
literară” de la Tomis. Puternica viaţă 
monahală, temeinic organizată, a dat, aici, 
o comunitate pe care istoria o păstrează 
sub denumirea „călugării sciţi”.
Cu puţina fantezie de care dispun cred că 
ei nu s-au mirat, când au întâlnit în Sfânta 
Scriptură cuvinte familiare, dimpotrivă, a 
fost un motiv de întărire a credinţei. Eu 
însă nu mi-am putut stăpâni curiozitatea. 
Astfel socot că e bine să vă propun 
să reflectaţi puţin. Oare chiar e o pură 
întâmplare de potrivire fonetică? Nu ştiu 
o altă limbă în care să trăiască cu vitalitate 
cuvintele dor, salcă (salcie). Împăratul 
Haţorului a organizat o coaliţie în care 
intrau „împăraţii care la miazănoapte 

de munte, în câmpia de la miazăzi de 
Chineret, în vale şi pe înălţimile Dorului, 
la apus”. Redau fragmentul din Iosua, 
cap. 11, versetul 2, în engleză, versiunea 
NKJV: “and the kings who were from 
the north, in the mountains, in the plain 
south of Chinneroth, in the lowland, and 
in the heights of Dor on the west...”. Între 
împăraţii biruiţi la apele Merom se găsea 
şi Og a cărui stăpânire „se întindea peste 
muntele Hermonului, peste Salca, peste 
tot Basanul...”( „ and reigned over Mount 
Hermon, over Salcah...”, NKJV, cap. 12, 
versetul 5). Dor era o cetate pe ţărmul 
Mării Mediterane în Palestina la sud de 
Carmel. Tribul lui Manase nu a izbutit să 
izgonească băştinaşii (Judecători 1:27; 1 
Împăraţi 4:11; 1 Cronici 4:11). Salca se 
găsea în extremitatea estică a Basanului 
(Deuteronom 3:10; Iosua 12:5; 13:11). 
Sorţii au dat-o lui Manase, dar  a intrat în 
stăpânirea lui Gad (1 Cronici 5:11). Salca 
a fost cucerită mult mai târziu de către 
regele David.
Încă nu ştiu cum voi stinge conflictul 
declanşat în mintea mea de două aspecte. 
Conform teoriei romanizării, limba 
română era deja formată în secolul al 
VI-lea când „călugării sciţi” dominau 
viaţa religioasă din Dobrogea de azi, 
deci cuvintele în discuţie existau. „Marea 
bătălie la apele Merom” a avut loc înainte 
de Hristos, aproximativ, după anul 1405, 
data biblică a invadării Canaanului . Poate 
dezlegaţi această enigmă istorică!

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!

 ŞCOALA LITERARĂ DE LA TOMIS 
ŞI CREŞTINISMUL ROMÂNESC

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

Un Nou Business

Fiecare dintre noi intrăm fără să ne dăm 
seama în stare hipnotică odată sau de mai 
multe ori pe zi şi nu ştim că de fapt este 
hipnoză. Când vizionăm un film şi trăim 
emoţiile alături de personaje, când citim 
o carte care ne absoarbe complet, când 
suntem pe autostradă şi pierdem noţiunea 
timpului suntem în tranşă hipnotică. 
Din păcate numele de hipnoză e înca văzut 
în lumină negativă: manipulare, spălare 
de memorie, control, crimă, vrajitorie si 
multe alte feţe dezvoltate în special de 
lumea filmului creând o anumită teamă 
in mintea cititorilor, viitori clienţi ai 
hipnoterapistului. Hipnoza ne ajuta sa ne 
controlam subcontientul mintii care de fapt 
este motorul intregului organism. 

Hipnoterapie la Hypnosis Motivation 
Intelligence
Sătulă de diete, greu de menţinut greutatea 
ideală, hipnoza poate să vă facă visul 
definitiv. 
Dureri cronice în special când vine vremea 
ploilor sau iarna, sunteţi în locul potrivit pot 
să vă ameliorez viaţa de zi cu zi. Probleme 
de insomnie,vă pot ajuta.

Doriţi performanţă în sport, aici veţi obţine 
ceea ce doriţi.
Frica de teste, de a vorbi in public, de a 
zbura cu avionul, etc, sunteţi pe calea cea 
buna.
Probleme in relaţii de cuplu? Stiaţi ca sunt 
doua feluri de persoane: emoţionale şi 
sexuale, foarte diferite şi ca atracţia este 
între acestea? Necunoaşterea diferenţelor 
poate duce la conflicte şi divorţ. Înainte 
de a face un pas radical veniţi la mine veţi 
înlătura inevitabilul.
Aveţi o munca stresantă, continuată de o 
familie cu probleme, sunteţi furios, uraţi 
totul, printr-o relaxare progresivă veţi pune 
totul în trecut şi viaţa fericita va fi în faţa 
dumneavoastră.
Autocontrolul şi autohipnoza pot să vă 
ajute să depaşiţi singur momentele dificile 
ale vieţii.Vă pot explica cum. 
Programarea neuro-lingvistică este 
o metodă modernă mult utilizată în 
publicitate, conducere, vânzări şi afaceri.
Vă pot învăţa cum să folosiţi limbajul 
adecvat pentru a avea succes.
Contactati-mă la HMI!

519-743-6032

Hipnoză
Hipnoterapie
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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
Sâmbătă, 2 noiembrie, 2013 la Şcoala 
Românească - St. Louis Centres din 
Kitchener elevii celor două clase au 
participat la evenimentul “Şezătoarea 
Bunicilor”, ajuns deja o tradiţie în 
cadrul şcolii noastre. Copiii şi-au 
exprimat respectul şi mulţumirea 
faţă de bunici prin realizarea unor 
felicitări, prin recitarea unor poezii 
şi prin interpretarea unor cântece. 
Totodată au aflat şi învăţat de la 
bunicii invitaţi despre obiceiurile 
tradiţionale ale românilor în trecut, 
despre costumele populare purtate 
la diferite sărbători dar şi despre 
obiceiurile culinare din diferite 
zone ale României.  Mulţumim 
tuturor participanţilor, invitaţilor şi 
părinţilor pentru ajutorul şi suportul 
oferit, precum şi d-lui Nelu Drăguşin 
proprietarul atelierului auto RomCar 
Automotive pentru sponsorizarea 
acestui eveniment.                                             

Prof. coordonator, Stela Mureşan

ŞEZĂTOAREA BUNICILOR

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
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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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WINDSOR
Cea de a II-a ediţie a balului “Cu mască şi fără 
mască” a fost şi este petrecerea unde vârsta 
nu conteaza iar imaginaţia nu are limite. 
Seara de 26 octombrie 2013 s-a dovedit a fi o 
seară plină de veselie şi de voie bună datorită 
atât participanţilor care au venit porniţi pe 
distracţie cât şi datorită lui D.J.Csabi Csengeri 
care ….a încins …. atmosfera pe ringul de 
dans. Costumele acestei ediţii au fost foarte 
ingenioase de la cel mai mic până la cel mai 
mare şi foarte inspirate ceea ce a dat mari bătăi 
de cap juriului în a decide câştigătorii serii. 
Cu aceasta ocazie echipa Graiului Românesc 
doreşte să mulţumească tuturor celor implicaţi 
în distribuirea de afişe, vânzarea de bilete, 
aranjarea sălii, lui DJ Csabi Csengeri şi mai 
ales tuturor celor prezenţi care au făcut o seară 
memorabilă. Aşa cum deja ne-am învăţat, 
Graiul Românesc continuă şirul petrecerilor 
în 2013 cu următoarele evenimente:
 - 1 Decembrie – Ziua Naţională a României
 - Revelion 2013/2014 
Mai multe informaţii despre programul 
evenimentelor vor fi postate în curând 
pe website-ul http://graiul.com/ şi pe 
facebook la http://www.facebook.com/#!/
graiulromanescwindsor.canada
Haideţi să petrecem româneşte cu mic cu 
mare de câte ori avem această ocazie!

Nicoleta Burlea, Windsor

Cu mască şi fără mască
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HAMILTON
Duminică, 3 noiembrie 2013 
parohia “Învierea Domnului” din 
Hamilton, cea mai veche parohie 
ortodoxă română (şi totodata cea 
mai veche instituţie românească 
din Ontario,) a sărbătorit 97 de 
ani de existenţă.  Prima biserică a 
fost construită pe strada Wallace 
din Hamilton, şi a fost sfinţită 
în anul 1916.  În anul 1946 se 
termina construirea Casei Române 
din Hamilton pentru satisfacerea 
necesităţilor sociale şi culturale 
ale comunităţii române.  Odată 
cu creşterea numărului de români 
în zonă, biserica a devenit 
neîncăpătoare şi în anul 1959 a 
început construcţia actualei biserici 
care a fost terminată şi sfinţită în 
anul 1960.  În anul 1990 se cumpără 
terenul şi clădirile din Ancaster unde 
comunitatea noastră organizează 
vara picnicuri şi petreceri în aer 
liber. La aniversarea a 97-a a 
bisericii noastre am avut onoarea să 
îl avem prezent alături de părintele 
paroh Lucian Puşcariu pe părintele 
Aurel Sas din Las Vegas, cu prilejul 
călătoriei misionare la bisericile 
din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din cele două Americi, cu 
binecuvântarea Înalt Preasfinţiei 
Sale Arhiepiscopul Nicolae pentru 
prezentarea celor 5 cărţi pe care 
le-a publicat anul acesta.  Am avut 
cinstea de a avea în mijlocul nostru 
pe Excelenţa Sa Consulul General 
al României la Toronto, doamna 

Antonella Marinescu împreună 
cu domnul contabil Ioan Bogdan 
Chitu.  După slujba religioasă din 
biserică a urmat o masă festivă 
la Casa Română unde parohienii 
şi oaspeţii de seamă de azi s-au 
bucurat de o masă delicioasă 
pregătită de specialistele noastre 
din Reuniunea Doamnelor cărora 
le mulţumim pentru efortul făcut 
şi de data aceasta. În cuvântul lor, 
vorbitorii au remarcat realizările 
românilor ortodocşi din Hamilton 
de-a lungul anilor şi au urat 
succes în continuare parohiei 
noastre. La masa festivă s-au 
prezentat fotografii cu parohienii şi 
videoclipuri de muzică românească 
însă succesul cel mai mare l-a 
avut renumita interpretă româncă 
din Canada Rucsandra Şăulean 
care ne-a încântat cu un concert 
de cântece din repertoriul Mariei 
Tănase.  Masa a continuat cu 
muzică şi voie bună până spre 
seară. 
Peste câteva săptămâni, pe 1 
decembrie 2013, vom sărbători 
la Casa Română Ziua Naţională a 
României iar apoi pe 31 decembrie 
vom sărbători Revelionul alături 
de binecunoscutul interpret român 
Gilmaro şi invitata sa.  Vă invităm 
să participaţi alături de familia şi 
prietenii dumneavoastră la aceste 
evenimente la Casa Română din 
Hamilton.

George Popa, Hamilton

Aniversarea a 97-a
a Parohiei “Învierea Domnului” din Hamilton
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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

ŞTIINŢĂ

Staţia meteorologică Summit din 
Groenlanda este situată la peste 3000 de 
metri deasupra vastei banchize de gheaţă 
a ţării. Temperatura măsurată într-o zi 
normală de vară este una scăzută, de doar 
-10 grade Celsius. În această vară lucrurile 
au fost diferite.
În luna iulie a acestui an, totuşi, temperatura 
a crescut deasupra limitei de îngheţ. La 
un moment dat, 97 la sută din suprafaţa 
banchizei se topea, ducând la inundaţii 
care rupeau podurile. Acesta nu a fost 
un eveniment lipsit de urmări: zăpada 
strălucitoare este înlocuită de gheaţă 
murdară care absoarbe mai multă căldură şi 
se topeşte mai repede. De-a lungul coastei, 
limbile plutitoare de gheţari se rup. Cum 
aceste “baraje” dispar, râurile de gheaţă din 
spatele lor accelerează şi se subţiază.
Până de curând, credeam că va lua secole 
înainte ca Groenlanda să piardă o cantitate 
semnificativă de gheaţă. Banchiza de 
gheaţă antarctică era aşteptată să crească, 
cantitatea de zăpadă în creştere compensând 
topirea de pe margini. Raportul din 2007 al 
IPCC prevedea că cele doua banchize vor 
contribui cu doar 0.3 milimetri pe an la 
creşterea nivelului mării în următorul secol.

Chiar şi atunci, mulţi experţi au contestat 

acest punct de vedere, măsurătorile din 
satelit au arătat că cele doua banchize 
pierd deja destulă gheaţă pentru a duce la 
creşterea nivelului mării cu 1.3 milimetri 
pe an, iar acest număr este în creştere. 
Modelarea recentă realizată de cercetători 
de la Institutul pentru Cercetarea Impactului 
asupra Climatului din Potsdam, Germania, 
precum şi studiile asupra climatului din 
trecut, sugerează că planeta se va încălzi 
curând destul de mult pentru a duce la 
topirea totală a banchizei de gheaţă din 
Groenlanda - dacă nu s-a încălzit încă de-
ajuns. Întrebarea acum este cât de mult va 
dura dezgheţul.

Mulţi glaciologi cred pe moment că nivelul 
mării va creşte cu cel puţin un metru până 
în 2100 şi posibil chiar cu 2 metri. Aceasta 
este de ajuns ca multe oraşe situate la 
altitudine redusă să fie inundate sau să 
le facă vulnerabile unor izbucniri ale 
furtunilor. James Hansen de la Institutul 
Goddard pentru Studii Spaţiale al NASA 
din New York, este chiar şi mai pesimist. 
El argumentează că dacă gheaţa începe să 
se topească, mecanisme feedback de tip 
pozitiv vor intra în funcţiune, accelerând 
pierderile de gheaţă. Observaţiile din satelit 
arată într-adevăr că rata de pierdere a gheţii 

se dublează la fiecare 10 ani dar, după cum 
Hansen însuşi arată, noi nu putem fi siguri 
că această este o tendinţă pe termen lung 
sau doar un eveniment singular pe termen 
scurt.

Apoi există posibilitatea ca peretele vestic al 
banchizei de gheaţă antarctică să colapseze, 
aşa cum s-a întâmplat în mai multe ocazii 
din ultimele milioane de ani ca răspuns la 
procesul de încălzire. Descoperiri recente 
asupra topografiei subiacente sugerează că 
aceasta ar putea fi mult mai vulnerabilă la 

curenţii calzi din mările din împrejurimi 
decât era de aşteptat mai înainte.

Indiferent dacă aceasta se întâmplă sau 
nu, noi nu ar trebui să ne lăsăm înşelaţi de 
efectele minore pe care le vedem acum, 
spune oceanograful Stefan Rahmstorf de 
la Institutul Potsdam. “Creşterea nivelului 
mării este un proces care începe încet, 
dar pe viitor va deveni unul din cele mai 
grave impacturi şi mai lungi moşteniri 
ale încălzirii globale pe care o producem 
acum.”

Nivelul mării,
în creştere rapidăSursa www.scientia.ro



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să 
aibă legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile 
ori cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi.
Dragoste: Deşi mai puţin intensă, această 
perioadă promite o viaţă afectivă mult mai 
veselă. Financiar: Eşti norocosul astrelor 
când vine vorba de bani.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot să apară pe 
fondul stresului profesional. Dragoste: 
Atracţia pe care o exerciţi asupra 
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e 
suficient să faci doar un semn pentru a avea
pe cine doreşti. Financiar: Posibil să 
primeşti un onorariu pentru o activitate la
care ţi-ai adus şi tu contribuţia.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine în 
orarul de odihnă şi în obiceiurile alimentare.
Dragoste: Suferinţele în amor nu te ocolesc, 
dar nu cumva torni gaz peste foc fără motiv?
Financiar: Eşti norocosul norocoşilor când 
vine vorba de bani, pentru că te poţi trezi 
cu un plocon la poartă exact când aveai mai 
mare nevoie de o minune.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei 
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te 
eliberezi. Financiar: Nu este luna marilor 
achiziţii şi nici a marilor câştiguri. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, de 
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiile imobiliare, 
redecorărilor sau reamenajărilor.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită la 
stomatolog şi să iei un supliment cu vitamine 
şi minerale. Dragoste: Posesivitatea, 
dorinţa de a fi lângă tine permanent, de a 
răspunde numai la ordinele tale nu fac bine 
vieţii de cuplu. Financiar: Nivelul financiar 
este satisfăcător.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai vechi, pe care le 
credeai rezolvate sau măcar uitate, pot 
reveni în actualitate mai intens. Dragoste: 
Iubirea pare să fie planul cel mai avantajat
al acestei luni. Financiar: Nu te aştepta la 
veşti bune legate de veniturile tale, pentru 
că este planul cel mai frustrant acum.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simţi bine în corpul tău, toate 
eforturile anterioare au dat roade. Dragoste:
Îţi place jocul seducţiei, pentru că îţi pune 
în valoare frumuseţea, şarmul, senzualitatea 
cu care eşti înzestrat. Financiar: Banii 
trebuie calculaţi cu multă atenţie, vei avea 
cheltuieli mari!
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Dacă nu iei o pauză pentru a-ţi 
reîncărca bateriile, vei duce după tine şi în 
lunile următoare starea de oboseală cronică.
Dragoste: Nu te aştepta la minuni 
sentimentale, treci printr-o perioadă cât se 
poate de fadă. Financiar: Este timpul unei 
investiţii majore sau a unui proiect financiar 
care va avea urmări anul viitor.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Cu prudenţă şi un control atent 
asupra tuturor factorilor de risc, nicio 
problemă de sănătate nu te poate atinge. 
Dragoste: Bate vântul schimbării prin viaţa 
ta sentimentală, dar te aşezi cumva contra 
curentului, pentru că nu doreşti schimbarea.
Financiar: Situaţia ta financiară nu se 
anunţă prea bună.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Oboseala are consecinţe asupra 
organismului iar excesul de zel îţi afectează 
starea de sănătate. Dragoste: Sufletul tău 
e apăsat de griji pe care nu ai curaj să le 
destăinui nimănui. Financiar: Este un 
moment decisiv pentru veniturile tale, de 
parcă trebuie să alegi ce e de făcut cu banii 
pe care i-ai acumulat.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un bun 
echilibru mineral. Atenţie mai ales la calciu 
şi magneziu. Dragoste: Chiar dacă ai greşit, 
recunoaşte; chiar dacă celălalt a trădat, 
iartă, pentru că este vremea judecăţii şi a 
justiţiei. Financiar: Ai cheltuieli mari, dar 
poţi câştiga mai bine.
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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

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!

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!



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

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:
Ce este GED? Baiatul meu a abandonat 
şcoala şi acum ar vrea să reînceapă 
cursurile pentru a obţine diploma de liceu.

GED este forma prescurtată pentru testul 
de General Educational Development. 
Acest test ţi se oferă când tu nu ai obţinut 
diploma de liceu şi conţine mai multe 
elemente: scriere, citire, matematică, studii 
sociale şi ştiinţă. Acest test durează aproape 
7 ore şi trebuie să plătiţi  suma de $100 
pentru a-l scrie. Dacă treceţi cele 7 părţi 
ale testului, Ministerul Învăţământului din 
Ontario va emite un echivalent de diplomă 
de liceu. Testul este oferit de Independent 
Learning Centre în mai multe locaţii din 
Ontario pentru adulţii care au peste 18 ani 
şi care au  întrerupt şcoala .

Întrebare:
Fiica mea are 19 ani şi ar vrea să îşi 
continue educaţia dar are nişte lacune. 
Exista vreun organism care să o ajute să 
recupereze aceste lipsuri? Unde poate 
apela?

Orice inspectorat şcolar ofera ESU 
(Essential Skills Upgrading). Dacă aveţi 
lacune la matematică, citit, scriere, 
computer, puteţi obtine ajutor gratuit prin 
aceste cursuri. Se poate începe oricând 
v-aţi hotărât, învăţaţi în ritmul dvs, în 
timpul zilei sau la seral dacă lucraţi. Există 
şi un program ESU modificat, gratuit 
pentru adulţii cu handicap în vârstă de 21 
de ani.
V-aţi hotărât să vă continuaţi educatia, 
atunci sunaţi la inspectoratul şcolar din 
oraş şi vă faceţi o programare  pentru un 
fel de interviu de evaluare a ceea ce ştiţi.  
Puteţi să începeţi în orice zi, nu trebuie să 
aşteptaţi începerea unui nou semestru. La 
ESU nu se oferă credite pentru liceu dar vă 
ajută să obţineţi echivalentul de diplomă de 
liceu care este recunoscută de majoritatea 
companiilor. Puteţi să fiţi prezenţi în sălile 
de clasa de la 9-12 ore pe săptămână sau 
mai mult. Există un profesor într-o sală de 
clasa care ajută până la 12 elevi în acelaşi 
timp. Se lucrează în  grupuri mici de elevi 
de acelaşi nivel.
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Un Nou Business

FOODTRUCK
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

În urmă cu câteva săptămâni, Serena 
Vartolomei din Kitchener a deschis o nouă 
afacere pe internet. Este vorba despre 
un magazin virtual cu accesorii pentru 
femei unde comenzile sunt onorate prin 
poşta canadiană CanadaPost. Numele 
magazinului este LittleFunSpace, iar 
produsele expuse spre vânzare sunt:

-Accesorii îmbrăcăminte (fulare)
  Fulare din material 70% Pashmina, 30%
  mătase. Se pot purta în orice fel de ocazii 
  şi sunt peste 36 de culori şi nuanţe.

-Gablonţuri (cercei, inele) diferite culori şi 
  materialul este INOX. Cerceii din Inox 
  pentru petreceri se găsesc în 8 culori şi au 
  baterii incluse. Cerceii pentru ocazii 
  speciale cu piatră de cristal se găsesc sub 
  6 culori diferite.
Vizitând adresa magazinului la
http://www.etsy.com/shop/littlefunspace 

se pot vedea aceste produse sau pentru mai 
multe informaţii sunaţi la telefoanele 519-
568-8563 telefon fix, 519-590-9130 cell 
sau la adresa de e-mail:
                     xliuav@gmail.com
Plata se face prin sistemul PayPal, care este 
cel mai sigur sistem de plata în prezent.

Magazin online pentru femei
LittleFunSpace



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
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Raul Dudnic
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Webmaster: Alex Titeu
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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

KITCHENERPUBLICITATE

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

Vine Moş Crăciun

PARADA DE MOŞ CRĂCIUN ÎN ORAŞELE DIN ONTARIO

-KITCHENER 16 noiembrie ora 10:00am
Pe King St., de la University Ave. din 
Waterloo până pe Cameron St. în Kitchener.

-CAMBRIDGE 16 noiembrie ora 6:00pm
Pe Hespeler Rd, începe de la Dunbar Rd şi 
continuă spre nord până la Langs Dr.

-LONDON 9 noiembrie ora 6:00pm
Pe Dundas St, începe la Egerton St(la vest 
de Kellog şi est de Western Fair) traversează 
Dundas până la Ridout St. (este al 57-lea an 
de când se organizează această paradă)

-RICHMOND HILL 24 noiembrie ora 
1:30pm
Pe Young St, începe la Wilson Niblett 
Motors se încheie la Hillcrest Mall.

-TORONTO 17 noiembrie ora 12:30pm 
Este parada cu cea mai veche tradiţie (anul 
acesta se împlinesc 109 ani).
Începe la Christie Pitts se continuă spre 
est pe Avenue Road, ocolind Queen’s Park 
până la Front St. unde parada continuă spre  
est şi se încheie la Front cu Jarvis, unde este 
piaţa St.Lawrence Market.

-MISSISSAUGA 24 noiembrie ora 1:00pm
Pe Queen St între străzile Britania Rd W 
până la Old Station Rd.

-BRAMPTON 16 noiembrie ora 5:00pm
Pe Main St, începe de la Sproule St până la 
Elgin Drive.
-AURORA 23 noiembrie ora 6:00pm
Pe Young St de la Orchad Height Blvd până 

la Murray Dr.
-GUELPH 17 noiembrie ora 1:30pm
Începe la London Rd cu Woolwich St, se 
continuă pe străzile Woolwich, Norfolk St, 
Quebec St şi se încheie pe Windham St. N.

-WINDSOR 7 decembrie ora 6:00pm
Pe Riverside Dr W începe la Atkinson Park 
şi continuă pe Sandwich St până la Brock 
St.

-HAMILTON 16 noiembrie ora 2:00pm
Pe Main St., începe la Queen cu Main şi se 
continuă spre est pe Main până la
John St, la nord pe John St
până la King St, la vest pe
King până la Bay St.

Biserica Ortodoxă “Sfântul 
Ioan Botezătorul” din 

Kitchener
Şcoala Duminicală

În curând iarna va bate la uşă aşternând 
peste câmpuri şi biserici mantia sa albă 
spre bucuria copiilor. Dar cel mai frumos 
dar pe care îl primim în acest anotimp este 
Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului. 
Noi, oamenii, avem datoria să transmitem 
celor mici bogăţia datinilor ce le-am primit 
din neam în neam de 2000 de ani.
La Şcoala Duminicală copiii vin cu bucurie 
să se pregătească pentru serbare învăţând 
colinde, poezii şi roluri pentru sceneta 
“Naşterea Domnului”. Ei mai pregătesc 
o expoziţie de icoane (cu vânzare), care 

sperăm să aibe loc înainte de Crăciun. Ea 
va cuprinde icoane cu Naşterea Domnului 
şi Maica Domnului cu Pruncul, un dar 
nepreţuit ce-l puteţi face, de Crăciun celor 
apropiaţi.
Totodată, în afara timpului acordat realizării 
acestor activităţi artistice cu amprentă 
creştină, copiii participă la ora de religie 
unde doamna preoteasa Ramona Maerean 
le deschide orizontul cunoaşterii Bibliei.
Aduceţi copiii la biserică dragi părinţi!
“Profitaţi” de aceste oportunităţi şi copiii 
d-voastra vor creşte cu ceea ce vom sădi în 
sufletele lor.
Toate aceste serbări, de Crăciun şi de Paşti, 
vor fi amintiri ce le vor purta în suflet toată 
viaţa lor.
Vă aşteptăm cu multă dragoste în fiecare 
duminică la ora 10:00 în basementul 

bisericii “Sf. Ioan Botezătorul”, 2150 
Bleams Road, Kitchener.

Comitetul Parohial
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KITCHENER
Au trecut câţiva ani buni de când asociaţia ARTA 
din Kitchener a lansat acest mod de petrecere cu iz 
românesc, la care vin cu mic şi mare adulţi cu suflete 
de copil şi puii noştri inocenţi. În pofida ninsorii şi a 
furtunii cu care iarna şi-a arătat colţii timpuriu anul 
acesta, spiriduşii, zânele, piticii, regine şi împăraţi 
şi-au făcut drum spre Balul Mascat 2013, în ziua de 
26 octombrie la Breslau.
Ca şi în anii trecuţi s-au oferit premii pentru cel mai 
original costum, cel mai sofisticat costum, costumul 
cel mai popular şi cel mai ingenios prezentat. Cel 
mai valoros premiu, un bilet de revelion la ARTA 
a fost oferit cuplului Camelia şi Tim Suciu. Unul 
dintre premii, a fost donat de Food Truck, un coş 
cu specialităţi culinare româneşti şi toate farfuriile 
cu desert de pe masă. Tot ei au asigurat mâncarea 
pentru eveniment: sărmăluţe, cârnăciori, kurtos 
colaci, gustoase şi pregătite ca la mama acasă. 
Surpriza serii a fost programul pentru cei mici 
realizat de Ana Maria Toma şi Roman Scarr care au 
interpretat o melodie în duet. Fiecare copil a primit 
un cadou din partea organizatorilor, asociaţia ARTA. 
La eveniment au venit oameni de pretutindeni, 
de la London, Brampton, Guelph, Cambridge, 
Burlington, Brantford, Hamilton şi bineînţeles 
românii din zona Kitchener-Waterloo. Am întâlnit  
oameni care au participat pentru prima dată la un 
eveniment organizat de ARTA şi care au fost deplin 
încântaţi de modul în care a fost organizat balul.
Ambianţa a fost intimă şi ne-am simţit ca în 
familie. Toata lumea a dansat în ritmul de muzică 
românească oferită de renumiţii nostri colaboratori 
fideli CmS Global Entertainment.
Vă aşteptăm din nou la anul, cu costume noi, 
mirifice şi senzaţionale, dar până atunci vizitaţi-ne 
la www.arta.ca sau pe facebook pentru următoarele 
evenimente MOŞ CRĂCIUN şi REVELION ARTA 
2014.

Paulina Popescu, Kitchener

La bal mascat cu ARTA
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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

Florind târziu, toamnatic greşeşte iar săpânţa,
ca mine altădată necugetatei fapte
când am deschis Scriptura cu moartea şi sămânţa
exact unde-a fost semnul spăimântului de moarte.
Târziului dă florii povaţa mea şi frica:
mahrama-ţi sângerată, ascunde-o Veronica!

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.

MAHRAMA FRUNZELOR DE TOAMNĂ

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

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

Pe data de 26 noiembrie

ANA
DAVID

îşi aniversează ziua de naştere.  
Angela, George şi Jose îî doresc pe 
această cale multă fericire, sănătate, 
bucurii şi tot ce este mai bun pe 
lume. La mulţi ani!

ANIVERSARe



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

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

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
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