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CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Vineri 6 decembrie - Sf.Ier.Nicolae * Marţi 24 decembrie - Ajunul Crăciunului * Miercuri 25 decembrie - Naşterea Domnului (Crăciunul) *

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

Următorul număr apare în
5 Decembrie 2013
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GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

Ziar fondat în 4 octombrie 2007

REVELIONUL PENSIONARILOR
Duminică 12 ianuarie 2014 - 2150 Bleams Rd,Kitchener,ora 4:00pm

Meniu complet. Muzică LIVE
Program artistic.
Tombolă şi cadouri la plecare.

Intrarea 10 dolari pentru pensionari. pag.13

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Zilele astea televiziunile 
locale şi cele americane 
ne-au oferit portretele în 
mişcare a doi politicieni: unul 
comemorat, celălalt în plină 
acţiune. La 22 noiembrie 
s-au împlinit 50 de ani de la 
asasinarea preşedintelui John 
Fitzgerald Kennedy. 
Investigaţia a fost oficial 
închisă, întrebările însă nu 
s-au epuizat. Deşi comisia 
anchetatoare a concluzionat 
că asasinul  este Lee Harvey 
Oswald şi că el a tras toate 
cele trei focuri de armă, nu 
s-au găsit decât două gloanţe 
din cele trei  trase. 
În timp ce documentarele 
despre viaţa fostului 
preşedinte american umplu 
timpul de emisie al multor 
canale de la sud şi de la nord 
de frontieră, un alt politician 
umple la rândul lui ecranul 
aceloraşi canale, şi de la nord, 
şi de la sud. 
E greu să îi pui pe cei doi 
alături într-o comparaţie, 
oricât de forţată ar fi. Primul, 
în ordine cronologică, a 
reuşit, printre multe alte 

realizări să oprească într-
al treisprezecelea ceas un 
război nuclear care sigur ar 
fi fost ultimul pe care planeta 
l-ar fi văzut. 
Celălalt, Rob Ford, primarul 
torontez, recent apărut 
pe firmamentul politicii a 
început un razboi, dupa cum 
el însuşi a declarat luni în 
şedinţa consiliului municipal. 
Război, şi nu oricum, ci 
atenţionând consilierii rebeli 
- şi majoritari în vot - că ei 
au atacat Kuweitul, aşa cum 
Sadam a făcut-o în 1990. 
Adică Rob Ford este Kuweitul 
şi consilierii sunt… Sadam. 
De ce am menţionat două din 
faptele celor doi? Deoarece 
îmi dau seama că politicianul 
nord-american adevărat s-a 
pierdut undeva, în timp, 
pe drum între momentul 
Kennedy şi momentul Rob 
Ford. Şi nu cred că mai 
există şanse ca el să revină la 
demnitatea şi ţinuta de altă 
dată.

Prea mic
pentru un război 

atât de mare

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
noiromanii@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Ar fi trebuit sa ma obisnuiesc pana 
acum cu prostii, dar n-am reusit, 
imi cer scuze. M-am opintit sa 
inteleg cum functioneaza creierii 
unora, iar in cele din urma, ca 
sa nu fac pacate, am zis ca nu 
e vina lor, ca poate asa au fost 
croiti, imbecili din nastere, deci 
n-ai ce sa le pretinzi in materie de 
glagorie.
Meseria mea imi cere sa scriu mult 
online, acolo unde oricine are puls 
poate sa comenteze ce-i trece prin 
tartacuta. Se pare ca, in ciuda 
retardului, multi nimeresc tastele. 
Sigur, nu toti gasesc cratimele si 
spatiile, dar gasesc literele, din 
pacate. Alfabetizarea cu forta are 
efecte adverse.
Am parte de comentarii de toate 
culorile, normal. Nici n-am 
pretentia sa ma aprobe toata 
lumea, ar fi absurd. In ultima 
vreme, insa, nu cei care ma injura 
de mama sunt cei mai enervanti, ci 
aia care iau totul ad litteram, zici 
ca n-au auzit in viata lor de tropi, 
de exagerari strict stilistice. N-or 
fi auzit, mai zici si-asa, fiindca la 

cati iau bacul azi, ma mir ca au 
auzit si de litera ”h”.
Am scris odata ca toti doctorii 
sustin asta si ailalta, ma rog. Au 
sarit nu stiu cati comentatori de 
cur in sus ca de unde stiu eu, 
am vorbit cu toti doctorii de pe 
planeta? Altadata, am povestit 

ce-am patit intr-o policlinica 
de stat, iar niste aparatori ai 
sistemului m-au scuipat in scris 
si-au zis ca ”generalizez”, desi eu 
povesteam un caz particular, cu 
concluziile de rigoare, desigur.
Tot ce scriu e luat la bani marunti, 
de catre unii care nu simt un 
pamflet. M-au facut ou cu otet 
fiindca ma refer la lucruri care 
mi s-au intamplat mie. Daca 
le raspundeam ceva legat de 
libertatea cuvantului si opiniei, 
cred ca se inecau cu propria saliva, 
de nervi.
Mai am o categorie amuzanta in 
viata mea. Eu spun adesea, prin 
articole ”am avut un iubit care…”. 
Daca as fi avut cate-un dolar pentru 
fiecare tampit care a comentat 
”dar cati iubiti ai avut tu, draga, 
nu-s cam multi?”, as fi stat intr-o 
vila din Baneasa. Faptul ca nu le 
dau numele fostilor mei iubiti ii 
face pe multi sa creada ca m-am 
culcat cu un sfert de continent. 
Pe aceasta cale, imi cer scuze ca 
nu i-am corelat frumos, intr-o 

infografie – ca sa arat ca multe 
intamplari sunt legate de acelasi 
om. Dar nu mi se pare moral sa-i 
dau CNP-ul pe blog sau in revista, 
ca sa priceapa toti prostii ca am 
avut mai putini amanti decat au 
calculat ei, cu o aritmetica la fel 
de buna ca gramatica din aceste 
inepte comentarii.
Cei care traiesc numai ca sa te 
ocarasca, sa li se umfle venele 
zburlindu-se pe internet (in 
anonimat, desigur), sunt o patura 
sociala din ce in ce mai groasa si 
scamosata. Si nu ma refer numai 
la mine. Ma uit pe multe site-
uri la cine comenteaza. Sunt si 
oameni de bun simt care, fie si 
daca te critica, o fac civilizat si 
argumentat. Dar dincolo de asta, 
injuratorii de profesie imbacsesc 
atmosfera imediat, indiferent pe ce 
tema e articolul. Ce copilarie trista 
or fi avut, nu i-a lasat nimeni sa se 
exprime cu voce tare, invatatoarea 
ii batea cu rigla, ii bagau colegii 
mai mari cu capul in wc-ul scolii, 
nu stiu ce-au patit, saracii, dar 
sunt tare vatamati.
De fapt, va rog sa ma scuzati ca 
ma plang de gogomaniile altora. 
Eu sunt prima proasta, fie si pentru 
faptul ca inca mai sper ca scapam 
de prosti, intr-o zi.

Simona Catrina

Încă mă mai surprinde 
prostia

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.

www.damareno.com

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

Firma DamaReno angajează

KITCHENER - Christkindl Market

Crhistkindl Market îşi are originile cu mult 
timp în urmă când fermierii, neguţătorii şi 
olarii se adunau în jurul bisericilor unde 
aduceau mâncare, mici 
cadouri pentru copii şi cu toţii cântau. În 
1310 în Munich, Germania, acest obicei 
se numea Nikolausdult. Reformele din 
interiorul bisericilor protestante de la 
mijlocul secolului al 16-lea a făcut ca 
numele de Nikolaus să fie înlocuit cu 
Christkindl (pruncul Isus). Iar obiceiul 
de a se aduna în jurul bisericilor a primit 
numele de Christkindl Market şi cu timpul 

acesta devine cel mai frumos şi îndrăgit târg 
tradiţional unde se vând jucării şi cadouri.
În 1996 acest obicei este introdus pentru 
prima oara în Kitchener, în piaţa din faţa 
primăriei de către Tony Bergmeier pentru a 
insufla o notă de tradiţionalism crăciunului. 
În prezent la Kitchener în perioada cât 
are loc acest frumos obicei din 6 până în 
9 decembrie, se perindă peste 35.000 de 
vizitatori.
Ceremonia de deschidere a Christkindl 
Market în Kitchener are loc joi 5 decembrie 
la ora 17:30 prin aşa zisul “marş al 

lumânărilor aprinse”. 
Punctul de întâlnire va 
fi la turnul cu ceas din 
Kitchener unde corul 
filarmonicii va cânta în 
timp ce lumânările se 
aprind de către fiecare 
participant.
Toată procesiunea se va 

pune în mişcare la ora 18:00 din Victoria 
Park, iar 2 personaje biblice, Maria şi 
cu Iosif alături de un măgăruş viu, se vor 
afla permanent în faţa acestui marş al 
lumânărilor aprinse, îndreptându-se spre 
primăria Kitchener unde fanfara, sunetul 
de clopote şi trompete vor anunţa sosirea 
acestora.
Aşadar deschiderea oficială la primăria 
Kitchener va avea loc la ora 18:30 de 
către preşedinta din acest an a festivalului, 
Astrid Braun, deasemenea va vorbi Tony 

Bergmeier fondatorul acestui obicei, 
precum şi primarul Kitchener-ului Carl 
Zehr şi alte oficialităţi.
Va avea loc iluminarea pomului de crăciun 
şi a întregii pieţe din faţa primăriei în timp 
ce corul filarmonicii va intona “Halleluja 
Chorus” de la balconul primăriei. Ceremonia 
de deschidere reprezintă punctul culminant 
din acest frumos obicei de crăciun.
În data de 8 decembrie la ora 16:00 va 
avea loc ceremonia de închidere a acestui 
festival german prin discursurile ţinute de 
aceleaşi persoane ca la deschidere.
Pe toată durata festivalului vor avea loc 
o serie de evenimente: teatru de păpuşi. 
dansuri, concerte de muzică, piese de 
teatru. Deasemenea se găsesc spre vânzare 
dulciuri, cadouri, jucării şi multe altele.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina 
web:

www.christkindl.ca

CRHISTKINDL MARKET
Un festival de Crăciun cu specific german

Aflat la cea de a 17-a ediţie în Kitchener, acest eveniment mult aşteptat atât de către 
cei mari dar mai ales de cei mici, va avea loc în perioada 5-8 decembrie 2013.



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
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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

„Mai ameţitoare vorbe nu s-au rostit 
niciodată, afară de: Cred, Doamne, ajută 
necredinţei mele. Despre care îmi spun 
că dacă din toată Biblia n-ar rămâne 
decât ele, ar fi de ajuns pentru a dovedi 
esenţa divină a creştinismului”. Cuvintele 
scrise de N.Steinhardt îmi pătrund sufletul 
până dincolo de ceea ce se numeşte 
conştiinţă. Marele cărturar  s-a convertit 
la ortodoxism printr-un preot, în temniţă, 
unde a fost trimis de semenii săi. A fost 
să fie şansa vieţii lui rostuită în „jurnalul 
fericirii”.
După ştiinţa lingvistică, cuvântul credinţă 
provine dintr-un termen latin neatestat 
(credentia). În acelaşi timp, pentru 
cuvântul copil (în Biblie, copil al lui 
Dumnezeu) se face trimiterea curioasă  
„comp. albanezul kopil”. Într-adevăr, în 
linie dreaptă, distanţa dintre Scythia şi 
Iliria e mică, dar timpul vorbeşte în altă 
limbă, a adevărului. Atât de profund şi 
trainic s-a fixat cuvântul credinţă în firea 
românului, încât în unele părţi ale ţării a 
devenit sinonim cu “logodnă”, adică o fată 
era încredinţată, îmbunată. N. Steinhardt 
vede în credinţă ”Lucrul cel mai puţin 
negustoresc ce poate fi. Cel mai nobil.”
În vocabularul fundamental individual 
se pare că vocabula crez se înlocuieşte 
prin credeu, pentru a denumi simbolul 
de crediţa de la Niceea. Cuvântul 
credeu apare într-un Dicţionar religios, 
considerat derivat regresiv de la verbul 
a crede şi regionalism, nefiind înregistrat 
de lexicografia oficială. Din taina simţirii 
mele, îmi place primul, chiar accept să fiu 
acuzat în această privinţă că nu-mi place 

noul. În această situaţie chiar că nu-mi 
foloseşte din punct de vedere practic, iar 
de dragul preţiozităţii nu-mi permit ieşirea 
din conservatorism. Uite aşa aparţin unui 
popor, care, după părerea unuia numit 
Engels, trebuie să dispară pentru că nu-i 
venea la socoteală chestia cu revoluţia 
aducătoare de o anumită ordine mondială.
Credinţa se mărturiseşte prin cuvânt. 
Ea recunoaşte Adevărul dumnezeiesc. 
Cuvântul necredinţă a apărut în acelaşi 
timp, nefiind un prefix productiv încă din 
străromână. Despre necredinţă, în mod 
indirect, cineva, iertaţi-mă că nu mai ştiu 
exact cine, spunea că Dumnezeu nu poate 
să facă pe om să-l iubească.
La Niceea, participanţi din părţile 
noastre la Sinod au fost un episcop scit 
(străromân din Dobrogea) şi Teofil al 
Goţiei (din Muntenia de azi), la ultimul, 
în 787,  a fost prezent episcopul bănăţean 
de la Morisena (Cenad, judeţul Timiş). 
Aceşti episcopi s-au identificat cu 
credincioşii pe care îi slujeau. N-am cum 
să uit că, în timpuri mai aproape de noi,  
preotul C.Buracu, în sudul Banatului, la 
Mehadia, a fost arestat în altar în timp 
ce oficia Liturghia, în 1914. Cauza: îşi 
iubea neamul. Iubirea de neam devenise 
„delict”politic într-un imperiu ieşit din 
istorie prin primul război mondial, himeră 
în vise anacronice. Despre acest preot 
s-au spus cuvinte vrednice de ţinut minte:  
„Este singurul om la care am întâlnit o aşa 
perfectă identitate între vorbă şi faptă.”(V. 
Economu).

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!

 CREDINŢĂ, CREDINŢĂ, CREDINŢĂ

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

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”

REVELIONUL

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, etc)
• Cotlet de vită, piept de pui, legume, salată verde, cartofi 
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea

CASH BAR : Şampanie, vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite 
aducerea băuturii de acasă) 

DJ  JOHN GRNCA va oferi 
celor prezenţi un bogat 
repertoriu din muzica 
românească populară şi 
uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.

Preţul este:

Adult $50/persoană
-Seniori $30/persoană
-Între 12-18 ani $30/persoană
-sub 12 ani GRATUIT

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

Romanian Cultural Association Banatul
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

- every weekend home
- 5000 miles/week
- dedicated runs to US
- no touch freight
- exceptional pay, steady work

- $1000 sign on bonus starting now to the 
end of December
Fast card or eligible required

Please call: (647)929-8870 
(vorbim româneşte)

We HIRE AZ Team drivers

31 DECEMBRIE 2013 la Sala Mare - ORELE 7:00 PM – 3:00 AM
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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

KITCHENER

din Kitchener/Waterloo la aeroportul din Toronto, cu preţuri începând de la $50 pe 
persoană. Pentru grup până la 7 persoane $150. Mai oferim servicii transport persoane din 
regiunea Waterloo în tot Ontario pentru grup până la 7 persoane cu $65 pe oră, la orice fel 
de evenimente, cazinouri, aeroporturi şi altele.

Mai multe informaţii: 519-778-0311 (Alex), sau www.a-dcharter.com

Servicii transport persoane

Procesul obţinerii licenţei PEO presupune 
obligatoriu pentru toţi aplicanţii, indiferent de 
ţara în care a fost obţinută diploma inginerească, 
examenul de LAW & ETHICS, după trecerea 
interviului. Astfel, după seminarul informativ legat 
de dosarul pentru înscriere şi pregătirea interviului, 
AREC-SOC, doreşte să continue sprijinul pentru 
cei interesaţi cu detalii despre acest examen 
obligatoriu de LAW & ETHICS. Examenul nu este 
foarte uşor, nici imposibil de trecut, dar pentru a 
vă familiariza cu el vă invităm să participaţi cu 
încredere la seminarul nostru. Şi acest seminar, ca şi 
precedentul, va avea un prezentator reputat (în limba 
engleză) în persoana d-lui Ramadoss Srinivasan, 
patronul companiei Focussed Consulting Inc. 
care are ca obiect de activitate tocmai pregătirea 
prealabilă a acestui examen. D-l Ramadoss nu este 
pentru prima dată invitatul filialei noastre pentru o 
asemena prezentare, iar cei prezenţi la precedenta 
întâlnire pot confirma profesionalismul, calitatea şi 
utilitatea informaţiilor recepţionate atunci. Suntem 
convinşi că prezenţa voastră la acest seminar vă va 
clarifica multe aspecte legate de cerinţele pentru 
acest examen şi cum trebuie el pregătit pentru 
a fi siguri de reuşită. Deci, în folosul vostru, vă 
aşteptăm să vă informaţi:  
Când: 14 Decembrie 2013, ora 10:30 AM 
Unde: Bis.”Sf.Ioan Botezătorul” 2150 Bleams Rd.  
           N2E 3X9, Kitchener. Parcare gratuită.  
Cost de participare: 
              Gratuit - membrii AREC-SOC/AREC;
 $10.00 pentru ne-membri (se plăteşte la 
               intrarea în sală);
Vă rugăm să confirmaţi participarea voastră la 
e-mail: arec.soc@gmail.com  până cel mai târziu 
7 decembrie 2013, pentru detaliile de organizare.
Consultaţi website-ul nostru www.arec.ca şi ziarul 
Agenda Românească pentru detalii.

EXECUTIVUL  AREC-SOC

AREC-SOC
SEMINAR

LAW & ETICS 2013  

WATERLOO

LAVINIA VLAD Lavinia, la numai 15 ani, are o experienţă bogată în domeniul muzical. Locuieşte în 
Waterloo, Ontario şi în prezent urmează cursurile ARCT ale Royal Conservatory of 
Music. De 5 ani cântă la vioară în orchestra simfonică de tineret din Kitchener, şi 
tot în acest timp a participat la foarte multe concursuri organizate pe plan local de 
Kiwanis Music Festival, K-W Youth Orchestra şi alte organizaţii sau instituţii, pe 
care le-a câştigat.  În 3 iulie 2013 a ajuns la faza naţională organizată în Quebec la 
Competiţia Naţională de Vioară, iar la categoria de vârstă de 14 ani unde a participat, 
a obţinut locul al treilea. În curând, pe data de 30 noiembrie 2013, în Kitchener la 
“Centre In The Square”, la ora 2pm, va cânta alături de orchestra de tineret diferite 
piese muzicale (Mozart: Magic Flute Overture, Johann Strauss Jr: Blue Danube 
Waltz, Debussy: Clair de Lune from Suite Bergamasque, Beethoven: Finale from 
Symphony No. 5). Felicitări şi mult succes Lavinia! 
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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

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
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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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TORONTO
Editia din 2 Noiembrie 2013 a show-ului 
Blue Moon Night la Toronto l-a avut ca 
invitat special din România pe RAOUL şi 
a fost SOLD OUT.
Un artist de excepţie, Raoul ne-a “răsfăţat” 
cu un repertoriu de 5 stele care ne-a ţinut 
pe ringul de dans pe tot parcursul celor 6 
ore de show.
Mulţumim tuturor celor care ne-au onorat 
cu prezenţa şi mulţumim lui Raoul pentru 
extraordinara prestaţie artistică!
Un adevărat regal - RAOUL organizat de 
Blue Moon Entertainment Toronto.
Vă aşteptăm la următoarele evenimente 
organizate de Blue Moon Entertainment 
Toronto:
-PAVEL STRATAN la Toronto - recital 
extraordinar Pavel Stratan la Ella Banquet 
Halls - Duminică 24 octombrie 2013 la ora 
5:00PM
-Revelion Românesc 2014 - Toronto în 
colaborare cu ProTv Internaţional şi filmat 
de ProTv Internaţional. 
Invitaţi special din România: MARIA 
DRAGOMIROIU, NICU PALERU, 
AUREL MOGA, OLTEA CHIRILĂ, 
GEORGE TIRGOVISTEANU şi PAUL 
STINGA.
Detalii la: www.BlueM.ca

RAOUL la Blue Moon Night - Toronto
un show de 5 stele !
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TORONTO

Gala AREC 2013
Aniversare 10 ani

Din mesajul preşedintelui asociaţiei 
inginerilor AREC, domnul Daniel 
Cheoreanu la Gala 2013:
“Lansată în 2003, AREC îşi propune 
să promoveze interesele comune ale 
inginerilor educaţi în România şi stabiliţi 
în Canada, să formeze şi să consolideze 
o reţea eficace în planul comunicării şi 
al accesului la resursele publice specifice 
pentru membrii săi, să ajute cu expertiza 
şi consultanţa gratuită inginerii originari 
din România în demersurile instituţionale 
privind acreditarea (licenţierea) de către 
PEO (Professional Engineers in Ontario), 
urmată de identificarea de locuri de muncă 
adecvate şi corespunzătoare nivelului de 
pregătire.
Astăzi, AREC este o organizaţie 
profesională de prestigiu nu numai în 
comunitatea românească. Parteneriatele 
pe care le-am încheiat cu Toronto Region 
Immigrant Employment Council (TRIEC) 
şi JVS Toronto, două organizaţii non-profit 
dedicate sprijinirii integrării imigranţilor 
pe piaţa muncii în Canada, au permis 
AREC să devină parte în dezbaterile 
privind politicile municipale, provinciale 
şi federale privind programele pentru 
imigranţi şi impactul lor atât asupra 
imigranţilor, cât şi asupra angajatorilor. 
Am lansat, ca parte a aceluiaşi parteneriat, 
programul de mentoring, care a fost extrem 
de bine primit şi pe care îl vom continua.
Privind în urmă, observ cu mândrie cum 
organizaţia a crescut de la an la an prin 
atragerea unui număr mai mare de membri, 
prin cooptarea în executiv a unor oameni 
cu iniţiativă, idei şi dedicare, prin noile 
parteneriate încheiate şi prin serviciile 
din ce în ce mai diverse pe care le oferim 
membrilor noştri.
Prin tot ceea ce face, AREC onorează în 
fond imaginea şi identitatea culturală şi 
profesionala a specialiştilor români în 
Canada. Începem, aşadar, cu energie şi 
optimism, al zecelea an de existenţă al 
AREC.  
Together We Are Stronger!”

 Daniel Cheoreanu
President AREC
www.AREC.ca

 

Foto:Sorin Alb
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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

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

ONTARIO

CONSULATUL GENERAL AL 
ROMANIEI LA TORONTO
DRAGI ROMÂNI,
Vă aşteptăm cu drag pe 29 Noiembrie 2013, 
ora 12,00p.m., la festivitatea de celebrare a 
Zilei Naţionale a României, organizată la 
Adunarea Legislativă a provinciei Ontario 
din Queen’s Park, Toronto, unde se vor 
intona imnurile de stat ale României şi 
Canadei şi se va ridica drapelul naţional al 
României în faţa clădirii parlamentului.

Antonella Marinescu,
Consul General

„Intr-o tara asa de frumoasa, cu un trecut 
asa de glorios, in mijlocul unui popor atat 
de destept, cum sa nu fie o adevarata religie 
iubirea de patrie si cum sa nu-ti ridici 
fruntea, ca falnicii stramosi de odinioara, 
mandru ca poti spune:”Sunt roman!” 
Alexandru Vlahuţă

TORONTO
Biserica Ortodoxă Română “Sf. Gheorghe” 
(247 Rosethorn Ave, Toronto ON, M6M 
3K9) organizează duminică 1 decembrie 
2013 ora 1:00pm - MASA FESTIVĂ de 
Ziua Naţională (ptr info: 905-770-8529 sau 
www.romanianchurchtoronto.com).

KITCHENER
Membri parohiei “Sfinţii Apostoli Petru 

şi Pavel” din Kitchener (184 Madison 
Avenue South, Kitchener) nu vor lăsa să 
treacă neobservată ziua de 1 Decembrie. 
Au pregătit un scurt colaj de versuri şi 
cântece patriotice în cinstea zilei Naţionale 
a României care va avea loc imediat după 
Sfânta Liturghie.
Îmbrăcaţi în costume populare, uniţi în 
cuget şi-n simţiri, Românii de toate vârstele  
vor marca cu emoţie însemnătatea istorică 
a acestei zile.
În calendarul istoric al poporului nostru 
există zile cu profundă semnificaţie istorică. 
Dintre toate, ziua cea mai importantă, 
sărbătoarea de suflet a tuturor românilor este 
1 Decembrie, ziua naţională a României. La 
1 Decembrie 1918 se împlinea un vis “copil 
al suferinţei, de jalea cui au răposat şi moşii 
şi părinţii“, cum spunea poetul pătimirii 
noastre, Octavian Goga.
Vă aşteptăm cu mult drag să participaţi 
alături de noi la acest eveniment.

Comitetul Parohial

AURORA
Biserica românească din Aurora “Sfinţii 
40 de Mucenici” (33 Mosley St., Aurora, 
Ontario, L4G 1G8) săvârşeşte în fiecare 
an o slujbă de pomenire a făptuitorilor 
Unirii şi a eroilor neamului românesc, 
după care organizează o masă a bucuriei, 
la care participă toţi credincioşii. Anul 

acesta copiii parohiei vor merge însoţiţi 
de câteva doamne din Consiliu şi câţiva 
părinţi la Casa de odihnă “Crizantema de 
Aur” din Richmond Hill, unde vor prezenta 
rezidenţilor ce locuiesc acolo dansuri şi 
cântece populare româneşti.

OSHAWA
Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii Ştefan 
Cel Mare şi Nectarie” (261 Bloor Street 
East, Oshawa, L1H 3M3), organizează Ziua 
Naţională a României, cu începere de la ora 
5:30 pm.

WINDSOR
1 DECEMBRIE - LA MULŢI ANI 
ROMÂNIA
HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ şi să 
sărbătorim împreună Ziua Naţională a 
României. Organizator: Asociaţia Graiul 
Românesc din Windsor.
Data: 30 Noiembrie 2013
Unde: Croatian Centre - 5259 Tecumseh 
Rd. East, Windsor
Cash Bar: 6:00 pm
Dinner: 7:30 pm
Biletele se pot găsi la:
Petru: 519-978 0217 (LaSalle)
Beni: 226-773 0315 (East)
Emilia: 519-419 5077 (South)
Anca: 519-256 3330 (Center)
Adults: $25

Children (5-15): $10

HAMILTON
Vă invităm să sărbătoriţi ZIUA ROMÂNIEI 
alături de cei mici într-un cadru festiv şi cu 
program special oferit de copiii şcolilor 
româneşti din regiunea Hamilton-Halton, 
Grupul Hora compus din copiii de la 
aceste şcoli şi copiii Şcolii Duminicale de 
pe lângă biserica “Învierea Domnului”. 
Întregul program artistic este realizat de 
profesoarele Gabriela Covaci şi Mirela 
Burgui. Partea logistică este asigurată de 
membrii comunităţii româneşti de pe lângă 
biserica “Învierea Domnului” din Hamilton. 
Începând cu ora 1pm în data de 1 decembrie 
2013, la Casa Română din Hamilton (CASA 
ROMANA, 20 Murray St., Hamilton, ON, 
L8L 1B1) sunt aşteptaţi toţi cei care simt 
româneşte să-i susţină pe toţi aceşti copii 
care doresc să păstreze cultura şi tradiţiile 
româneşti.

NIAGARA
Biserica Ortodoxă de la Niagara Falls 
(4992 Huron St, Niagara Falls, ON L2E 
2J5) va organiza în data de 1 decembrie 
2013, imediat după Sfânta Liturghie, Ziua 
Naţională a României în sala de mese a 
bisericii unde părintele paroh Cornel Sirjita 
va prezenta celor prezenţi momentul de la 1 
decembrie 1918.

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
în comunităţile româneşti din provincia Ontario

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



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea o sensibilitate pronunţată 
a sistemului nervos. Dragoste: Nu inspiri 
prea multă încredere sexului opus, dar dacă 
nu vrei o relaţie serioasă, te simţi excelent 
în postura de aventurier. Totuşi, nu te juca 
cu inima celuilalt Financiar: Posibil să 
apară noi contracte sau tranzacţii.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Acum este o perioadă bună pentru 
investigaţii, tratamente, diete şi chiar 
pentru îngrijiri de frumuseţe. Dragoste: 
Schimbările din viaţa ta sentimentală vor fi
bulversante şi vei simţi nevoia de a lua o 
pauză pentru reflecţie. Financiar: Scapi de
o datorie, faci o investiţie de zile mari sau
afli o veste excepţională.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Evită sedentarismul şi ai grijă 
de  organismul tău, ghidându-te după 
principii moderne de viaţă. Dragoste: Te 
în dragosteşti lulea, ca niciodată, sau ai 
parte de momente de apogeu în relaţia cu 
partenerul, care pot schimba major sensul 
vieţii tale. Financiar: Privind înapoi, pare să 
fie o lună mai bună decât cele anterioare, iar 
perspectivele sunt şi mai promiţătoare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Continui să ai multă energie fizică, 
dar şi o expunere mărită la accidentări din 
grabă sau imprudenţă. Dragoste: Se rezolvă 
unele probleme în cuplu ce restabilesc 
armonia şi echilibrul după care tânjeşti. 
Timp perfect pentru tihnă în doi! Financiar:
Ai cheltuieli mari, dar te descurci.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă cineva îţi oferă o reţetă 
minune prin care poţi scăpa de o problemă
mai veche de sănătate, încearc-o! Dragoste:
Sub un mănunchi de trigoane favorizante 
care leagă casa comunicării şi întâlnirilor 
de cea a cuplului, ai şanse mari să întâlneşti 
omul visat. Financiar: Poţi avea probleme 
financiare destul de mari.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu prudenţă şi control atent asupra 
tuturor factorilor de risc, nicio problemă de 
sănătate nu te poate atinge. Dragoste: Poate 
fi una din perioadele decisive pentru viaţa 
ta sentimentală, dar trebuie să decizi şi cu 
inima, nu doar cu mintea. Financiar: Ai o 
perioadă financiară bună.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să 
aibă legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile 
ori cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi. 
Dragoste: Apar noutăţi în viaţa sentimentală 
ce te determină să visezi până departe.
Financiar: Eşti activ şi inspirat, poţi încheia 
investiţii şi afaceri profitabile.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti un exemplu de regim de viaţă 
cu urmări dintre cele mai bune şi cine te va
imita, va avea numai de câştigat. Dragoste:
Un pic egocentric sau narcisist, aştepţi de la
cel drag tot ce poate da şi te complaci în 
postura de răsfăţat. Financiar: Nu cheltui 
nimic fără o analiză aprofundată.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai făcut abuzuri care au lăsat urme 
nedorite în organism şi orice neglijenţă 
costă. Dragoste: Gelozia sau egoismul nu 
te lasă în pace iar atitudinea ostilă pe care o
abordezi în iubire strică atmosfera de cuplu.
Financiar: Banii nu sunt una din 
preocupările tale de bază, deşi te gândeşti 
cum să faci rost de un venit suplimentar.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Apar mici probleme de sănătate, 
dar sunt nesemnificative, nu merită să le 
acorzi prea multă atenţie. Dragoste: Este 
un interval favorabil mai ales cuplurilor 
mature sau celor cu mari diferenţe de vârstă
între parteneri. Financiar: Vei avea o 
creştere a câştigurilor şi asta te va ajuta să 
faci faţă tuturor cheltuielilor.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Problemele de sănătate au 
rezolvare dacă te informezi mai mult, dacă 
ceri opinii avizate. Dragoste: Ţi-au căzut 
ochii pe o persoană deosebită, care ţi-a atras
atenţia, şi te gândeşti din ce în ce mai des 
la ea. Financiar: Fii mai cumpătat când 
vine vorba de cheltuieli, eşti predispus spre 
excese.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ceea ce alegi acum va avea efecte 
pe termen lung, poate îşi va arăta urmările 
abia la anul. Dragoste: Viaţa de cuplu e 
frumoasă, e o plăcere să stai cu cel drag cât
mai mult timp. Financiar: Banii sunt 
motivul multor conflicte, pentru că obţii 
până la urmă ceea ce vrei, dar numai după o 
luptă serioasă cu obstacolele.
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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.



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.

AGENDA ROMÂNEASCĂ 21 Noiembrie * Nr.147pag.12

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

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 exista un palmares al şcolilor 
din Ontario, analizate şi cotate de Institutul 
Fraser. Mulţi părinţi îl folosesc pentru a 
alege o şcoală pentru copilul sau? Este o 
sursă serioasă, sigura pe care mă pot baza?

Institutul Fraser este o organizaţie 
canadiana non profit de cercetări în 
educaţie, fondat în 1974, cu sediul 
în Vancouver cu filiale în Calgary, 
Toronto şi Montreal, subvenţionat din 
resurse private, cu caracter reacţionar şi 
conservativ. Începând cu anul 2003 sunt 
analizate şcolile elementare şi liceele 
din Ontario. Anual institutul acordă o 
notă şcolii respective şi publica School 
Report Cards. Clasamentul şcolilor 
elementare este bazat pe o scară de la 
1-10 în funcţie de randamentul obţinut 
la citire, scriere şi matematică utilizând 
testele provinciale. Pentru a scrie acest 
raport institutul foloseşte datele oferite 
de Education Quality and Accountability 
Office (EQAO), pentru elevii din clasele 
3,6,9 şi 10, care dau teste standard.
Puteţi afla informaţii despre clasamentul 
şcolii în anul respectiv, în ultimii 5 
ani, performanţa academică la citire şi 
matematică bazată pe teste standard. 
Pentru şcolile elementare report cardul este 
publicat în martie-aprilie iar pentru licee în 
februarie-martie. Pentru a afla clasamentul 
şcolii copilului dvs. vă puteţi duce la acest 
link: www.compareschoolrankings.org
Nu este de recomandat să vă uitaţi numai 
pe datele oferite de institut când alegeţi o 
şcoala anume. Institutul clasează din punct 
de vedere academic şcoala respectivă. 
Acest “report card” este numai un punct de 
referinţă pentru părinţi când aleg o şcoală 
pentru copilul lor. Părinţii sunt sfătuiţi să 
viziteze şcoala respectivă, să discute cu 
administratorii, profesorii şi cu alţi părinţi.
Datele şi metodologia oferite de institut 
au fost criticate de profesori, directori de 
şcoala, superintendenţi, trustees şi chiar 
părinţi. Institutul nu ia în considerare 
factorii contextuali, socio-economici, 
religioşi, culturali când analizează şi 
compară şcolile.  O şcoala cu foarte mulţi 
copii proveniţi din familii cu venituri mici, 
imigranţi, care nu stăpânesc limba engleză 
este comparată cu o şcoală privată, de 
elită, din cartiere selecte.
În ceea ce priveşte liceele, institutul le 
compară  bazându-se numai pe examenele 
provinciale, neluând în consideraţie 
componente importante din viaţa elevului: 
programe de sport, artă, muzică, dramă 
etc.
Rapoartele oferite de inspectoratele 
şcolare oferă o informaţie mult mai 
adâncă şi mai comprehensivă. Datele 
institutului se bazează numai pe metoda 

“test-rezultat” ingnorând alte componente 
ale vieţii scolare. Unii critică Institutul 
Fraser pentru elogierea şcolilor private, 
care, surpriză sunt întotdeauna pe locul 
întâi, având numai elevi selecţionaţi. 
Institutul Fraser a propus ca toate şcolile 
publice sa fie privatizate. Cea mai buna 
şcoală nu este în mod obligatoriu şcoala 
în care elevii au cele mai mari scoruri 
academice. Notele mari sunt obţinute în 
cartiere selecte, bogate, în care elevii au 
luxul de a avea meditatori, sunt expuşi la 
programe speciale de invăţare.
Un studiu arată că şcolile publice pregătesc 
mai bine elevii pentru unversităţi pentru 
că sunt forţaţi să lucreze independent 
într-o clasă cu 30 de elevi, cu personalităţi 
diferite, etc. Şcolile private nu se pot 
compara cu şcolile publice iar notele în 
sine nu arată cât de bună este o şcoală.
Compararea şcolilor nu poate da rezultate 
exacte. Acest raport permite unilateral 
famiilor de a începe căutarea unei şcoli 
ideale.
Unii critici consideră statisticile oferite de 
Institutul Fraser ca “o metoda dubioasă”. 
Mary Lou Mackie superintendent in 
WRDSB, a afirmat într-un interviu că 
Institutul Fraser produce “un raport 
incomplet şi inexact”. Rezultatele EQAO 
nu sunt concepute pentru a fi folosite în 
clasarea şcolilor, scopul lor fiind de a 
informa şcoala şi personalul şcolii în 
identificarea domeniilor de îmbunătăţire 
a învăţării elevului şi a obţine note mai 
bune la citire, scriere şi matematică. Acest 
test este numai o măsură a cunoştiinţelor 
elevului. O şcoală nu se poate clasa numai 
după rezultatele acestui test.
Şcolile bune au programe academice 
excelente, sprijină elevii, încurajează 
creativitatea, predau respectul şi încrederea 
în ei, promoveaza spiritul civic, umorul. 
Părinţii vor şcoli care să aibă un climat 
pozitiv, care să îi înveţe pe copii să devină 
oameni. Sistemul de clasare a institutului 
este foarte simplistic, nu ajută elevii, nu 
ajută pe părinţi să facă o alegere bună a 
şcolii şi nici să îmbunătăţească imaginea 
şcolii.
Jean-Guy Blais, profesor la Facultatea 
de Ştiinţe în Educaţie de la Universitatea 
Montreal, considera palmaresul condus de 
Institutul Fraser ca o “insultă” la disciplina 
sa, “un clasament banal care nu ţine cont 
de eroarea de estimare şi de faptul că sunt 
multe şcoli pe picior de egalitate”. Tot el 
susţine că institutul are un program politic 
şi manipuleaza eronat opinia publică.
O aberatie a institutului este clasarea pe 
anul 2012 a unei şcoli private musulmane 
din Ottawa pe primul loc, deşi musulmanii 
reprezintă numai 3% din populaţia 
Canadei.
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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



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. 
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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 
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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.

CÂMPUL ROMÂNESCPUBLICITATE

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

REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 12 ianuarie 
                       2014, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia
 a III

-a

Vom transmite evenimentul LIVE PE 
INTERNET. Capacitatea sălii pentru acest 
eveniment este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 10 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 50 
de ani, pensionari de boala, anticipat, iar 
dacă unul din familie este pensionar soţul/
soţia plăteşte $10)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:
-Melodii interpretate la vioară de Lavinia 

Vlad
-Arii din opere cu Iasmina Pătacă
-Ansamblul “Mărţişor” condus de Prof.Ion 
Damian
-Dans modern cu elevii şcolii de dans 
din Waterloo condus de Alexandra 
Sevastianova
-Valsuri şi tangouri prezentate la nivel 
profesionist de Alexandra Sevastianova
-formatie LIVE de muzica de dans cu 
formaţia “MAGIC” - Dan Florea (voce şi 
orgă) şi invitaţii lui.

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
La plecare fiecare pensionar va primi 
un cadou. Pensionarilor din Kitchener 
si Waterloo care nu au cu ce ajunge 
la eveniment li se vor asigura gratuit 
transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 

susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 
informaţii suplimentare şi rezervări de 
bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

REVELIONUL
SENIORILOR

519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

REVELION 2014
la Câmpul Românesc

S-au pus în vânzare biletele pentru  
Revelionul 2014 de la Câmpul Românesc. 
Costul biletului este $110.00/adult şi 
$50.00/copii (7-14 ani); copiii sub 7 ani 
intră gratuit.
Anul  acesta  aranjamentul muzical va 
fi susţinut de  Formatia ”ZODIAC” şi 
cunoscutul solist ”PAVEL JURCA” care au  
experienţă în organizarea de evenimente 
speciale, revelioane şi discoteci. 
Petrecerea de revelion va începe la 
ora 8:00 pm. După miezul nopţii vom 
avea un program tradiţional Românesc, 
susţinut de membrii Asociaţiei Culturale 
Române, program ce va conţine obiceiurile 

tradiţionale: Pluguşorul, Capra, Steaua, 
jocul Măştilor şi alte obiceiuri specifice 
zonelor din România. Tradiţionalul se 
regăseşte la Câmpul Românesc şi a devenit 
o mândrie pentru noi să putem să oferim 
aceste tradiţii şi obiceiuri.

Un bar asortat cu diverse băuturi este inclus 
în preţul biletului, precum şi o sticlă de 
ŞAMPANIE  la fiecare masă.
Meniul de revelion este bogat, specific 
românesc, pregătit în bucătăria Câmpului 
Romanesc. Desertul şi Ciorba de potroace 
din dimineaţa Sfântului Vasile vor încheia 
meniul nostru.
Vor fi 8 persoane la masa - locurile sunt 
limitate şi trebuie rezervate din timp.

TOTUL  ESTE  INCLUS  în preţul biletului.

Mai multe informaţii, precum şi imagini şi 
videoclipuri de la revelioanele precedente 
de la Câmpul Românesc se pot viziona  pe 
website-ul:

www.campulromanesc.ca

Vă aşteptăm să petrecem un revelion 
deosebit într-o atmosferă cu tradiţii 
şi obiceiuri româneşti, conservate în 
decursul  anilor şi transmise de primii 
emigranţi români din Ontario de la Câmpul 
Românesc.

Pentru bilete sunaţi la:
-Alexandru Colceriu 905-575-5048 pentru
  zonele Hamilton şi Kitchener  
-Dumitru Răchitan 905-265-9884 (Toronto) 

Dumitru Răchitan,
preşedintele asociaţiei
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KITCHENER
A fi bine informat înseamnă a dobândi succesul în 
activitate. “Effective Networking” – cristalizarea 
şi extinderea contactelor de orice fel - poate fi sursa 
imediată, uşoară şi sigură de informare în domeniul tău 
profesional sau de larg interes. AREC şi filiala AREC-
SOC, prin însăşi dictonul asociaţiei “Together We Are 
Stronger!”, încearcă, într-un mod organizat, să vină în 
ajutorul profesional al inginerilor români din Canada. 
Astfel, sâmbătă 9 noiembrie 2013 a avut loc seminarul 
pregătitor în vederea obţinerii licenţei PEO, organizat 
de AREC-SOC împreună cu YMCA la Conestoga 
College, Cambridge Campus din Kitchener. Profesorul 
Stelian George–Cosh, membru în comitetul Academic 
PEO, într-o prezentare competentă şi la obiect, a 
captat pentru mai bine de doua ore atenţia celor 
prezenţi interesaţi în obţinerea Licenţei PEO. A fost 
abordat modul de întocmire a dosarului de înscriere, 
documentele care trebuie să le conţină, forma şi modul 
lor de prezentare, “pigmentat”  cu sfaturi utile legate de 
participarea la interviu în vederea evitării examenelor 
evaluatoare, exemplificând cu detalii practice din 
experienţa sa, acumulată în timp ca participant în 
staff-ul academic al PEO, pentru asigurarea reuşitei 
obţinerii acestei licenţe. Fiecare participant a beneficiat 
gratuit de un ghid de admitere – Admission Guide to 
PEO, conceput de prezentator într-o nouă formă clară, 
cuprinzând multe informaţii şi detalii referitoare la 
obţinerea licenţei PEO.
Acţiunea AREC-SOC oferă posibilitatea fiecăruia 
de a putea beneficia din experienţa altora, atât pentru 
realizarea lui profesională (obţinerea licenţei PEO), cât 
şi pentru socializare şi lărgirea cunoaşterii reciproce, 
cum a fost şi la această întâlnire când, la încheierea 
seminarului, mai bine de o oră, toţi participanţii s-au 
întreţinut în discuţii reciproce benefice cristalizării 
unor noi relaţii în comunitatea noastră.  
Pentru a completa procesul de obţinere a licenţei PEO, 
AREC-SOC vă propune în luna decembrie următorul 
seminar legat de “Lege şi Etica”. Detalii în curând în 
presă.

Executivul AREC-SOC

AREC-SOC
SEMINAR PEO

TORONTO
In eforturile noastre de a ne promova in comunitatea 
romaneasca si nu numai si de a face cunoscute eforturile 
comune ale profesorilor si ale parintilor in pastrarea 
traditiilor si limbii materne pe pamintul canadian, am 
fost foarte onorati de a primi vizita a doua personalitati 
guvernamentale romanesti la Scoala Romaneasca de la 
Milne Valley.
Sambata 26 Octombrie, Ambasadorul Romaniei in 
Canada - Excelenta Sa doamna Maria Ligor si Consulul 
General la Toronto, doamna Antonella Marinescu au 
facut o vizita la Scoala Romaneasca.
Multumim pe aceasta cale doamnei Consul General 
la Toronto, doamna Antonella Marinescu pentru 
facilitarea acestei vizite si pentru suportul acordat 
scolii si comunitatii in general.

Viorel Rusu, parinte,
sustinator si sponsor al scolii

Oaspeţi de Onoare
la Şcoala Românească din Toronto
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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

Unde-ncepea grădina,
o floare
din neamul Regelui  Zambil
l-a întrebat pe Copil:
“Ai păru-n cârlionţi de soare,
nu cumva
mama Ta e lumina?”

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.

NEDUMERIRE

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

ANIVERSARe
ALESSIA 
MARIA 

LUICEANU
Cu multă bucurie în suflete, 
părinţii anunţă venirea pe 
lume a micuţei Alessia Maria 
Luiceanu. Evenimentul a avut 
loc pe 24 august 2013. Părinţii, 
naşii şi bunicii îi urează o viaţă 
minunată, plină de bucurii, 
împliniri şi multă sănătate.



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

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză
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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-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc


