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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

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
19 Decembrie 2013

FREE

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

La Mulţi Ani 2014!

Anul 7 - Nr.148
5 Decembrie 2013

Sâmbătă 21 decembrie 2013, ora 7:30pm la 
Centrul Cultural Românesc BANATUL

din Kitchener

SERATĂ
MUZICALĂ

- COLINDE -

Doamna Consul General al 
României la Toronto, Antonella 
Marinescu (în imagine ţinând în 
braţe pe Lorelai, o “româncuţă” 
din Toronto) alături de personalul 
consulatului român a organizat  
Ziua Naţională a României într-un 
cadru festiv specific românesc. 
Românii prezenţi la acest eveniment 
au sosit atât din provincia Ontario 
cât şi din Montreal şi Florida. 
Exemplul doamnei consul general 
de a purta un costum popular 
românesc a fost urmat de foarte 
mulţi români prezenţi la Ziua 
Naţională a României, şi astfel au 
putut fi observate diferite costume 
tradiţionale din toate zonele 
folclorice Româneşti. La mulţi ani 
România!   

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI LA TORONTO

mai multe imagini la pag.11

REVELIOANE 
ROMÂNEŞTI ÎN 

PROVINCIA ONTARIO
ÎN TORONTO

ÎN KITCHENER

organizat de ARTA

ÎN KITCHENER
Organizat de Clubul Banatul
(cel mai mic preţ din Ontario - $50 pentru 
adulţi şi $30 pentru pensionari)

pag.4

ÎN HAMILTON
Organizat de Casa Română
(barul este inclus, muzică LIVE cu 
Gilmaro)

pag.3

LA CÂMPUL ROMÂNESC
Organizat de Asociaţia Culturala
(barul este inclus, muzică LIVE cu 
formaţia “Zodiac” şi solistul Paul Jurcă)

pag.13

pag.5

pag.5
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Nu ştiu dacă aţi observat 
că sărbătorirea Crăciunului 
începe în Canada în prima 
zi după Thanksgiving. În 
multe locuri şi cazuri, chiar 
înainte. Molizi şi brăduleţi 
argintii, globuri şi steluţe 
răsar obraznic prin vitrinele 
prăvăliilor încă de pe la 
mijlocul lui octombrie. 
Şi pentru că panoplia 
simţurilor să fie pe deplin 
satisfacută auzul ne e 
desfătat de multiplele 
christmas carrols, că nu le 
pot numi colinde, oricât 
de mult m-aş strădui să 
vorbesc doar în vorbe 
româneşti. În mod firesc şi 
foarte românesc Crăciunul 
vine încet, discret, fără surle 
şi zarvă, se instalează în noi 
la fel de discret, dar hotărât. 
Nu avem nevoie să ni se 
reamintească la fiecare pas şi 
la fiecare intrare în magazin 
că vine Crăciunul. Ştim, e 
acolo, nu ni-l fură nimeni. 
A face însă din el un pretext 
de cheltuit bani, e cu totul şi 
cu totul altă poveste. Unul 

dintre cele mai distractive, 
dacă pot spune aşa, aspecte 
de sezon este aglomeraţia 
de cântăreţi şi trupe ce se 
înghesuie care mai de care 
să refacă şi să reinventeze 
cântecele de crăciun, 
christmas carrols. 
Cântăreţii şi compozitorii 
de care vorbesc simt, 
probabil o înălţare şi o 
inspiraţie spirituală o dată 
cu apropierea de momentul 
X. Dar bănuiesc că şi 
dânşii, ca tot muritorul şi 
cumpărătorul de rând sunt 
prinşi la cumpărături, şi la 
cadouri, altfel ar compune 
ceva muzică nouă, originală. 
Sunt foarte frumoase 
colindele de Crăciun cele 
autohtone, dar atunci când 
sunt cântate aşa cum le-a 
gândit compozitorul lor, sau 
mă rog, cât mai aproape. 
Însă şi mai frumoase sunt 
cele pe care le-am adus cu 
noi, de acasă.

Jingle all 
the way...

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)

Cândva, oamenii mergeau la 
psiholog pentru ca, după doi ani 
de şedinţe, să ajungă la concluzia 
că părinţii sunt de vină. Azi, unele 
lucruri s-au simplificat, altele s-au 
complicat.
N-am fost niciodată la psiholog, 
deşi poate unii consideră acest fapt 
absolut necesar. Ştiu că ei nu sunt 
plătiţi ca să-ţi rezolve problemele 
cu alter-ego-ul tău mai ciufut 
decât tine, ci ca să te asculte şi să 
dea din căpăţână, cu aerul că au 
leac pentru sticleala ta. Jumătate 
din ei se prefac că iau notiţe, iar în 
realitate fac sudoku. Atunci când 
în sfârşit se satură de cărcăleală şi 
deschid gura, te întreabă ce simţi. 
De fapt, ei nu răspund niciodată, 
doar întreabă, cu justificarea 
nobilă că astfel te ajută pe tine 
să-ţi răspunzi la dracu ştie ce. Am 
cunoscut, ce-i drept, şi psihologi 
minunaţi - dar ca jurnalist, nu ca 
pacient, din păcate. 

Frica mea şi laşitatea lui 
Ţin minte şi acum o tipă care ne-a 
spus că psiholoaga ei i-a găsit 
ceva nasol ”în plexul lui Oedip”. 
Ea aşa înţelesese, poate şi datorită 
faptului că luase bacul cu brio, 
chiar din a patra încercare, şi 
rămăsese cu nişte modeste găurele 
în cultura cam prea generală. Ba 
chiar a vrut să facă şi o tomografie, 
să vadă dacă se confirmă cumplita 
maladie, doar că am oprit-o noi 

la timp, spre a nu aglomera 
inutil sistemul sanitar. Fata asta 
a plătit 200 de roni pe fiecare 
şedinţă de psihoterapie, timp 
de vreo şase luni, ca să rămână 
în cele din urmă cu ideea că 
are ceva la stomac, din cauza 

faptului că taică-su o părăsise 
pe mă-sa. Am vrut să merg la 
psiholog fiindcă mi-e frică de 
şoareci, dar mi-a fost ruşine, vă 
spun drept. Acolo merg oameni 
cu probleme serioase, de exemplu 
cei cărora le e frică de păianjeni, 
ceea ce reprezintă cu totul altceva. 
Deci m-am tratat pe Google, cică 
groaza asta se cheamă musofobie 
şi e o tâmpenie, întrucât şoricelul 
moare de frica ta înainte de a muri 
tu de frica lui. Totuşi, n-am pe 
conştiinţă niciun şoarece care să 
fi murit propriu-zis de frica mea, 
poate şi pentru că pe toţi pe care 
i-am văzut i-au lichidat pisicile 
din jurul meu. Oricum, psihologii 
spun că, atunci când ţi-e teamă 
de ceva, e musai să te confrunţi 
cu sursa spaimei, ca să scapi de 
obsesie. Bunăoară, dacă era după 
hârţoagele lor deştepte, trebuia 
să las nişte şoareci să circule 
pe burta mea, ca să mă conving 
că sunt doar nişte biete fiinţe 
gingaşe şi nostime, cu ochişorii 
ca bobiţa de piper, incapabile 
să mă ucidă-n chinuri - până la 
proba contrarie. Dacă tot voiam 
să mă duc la cabinet pentru 
respectivii şoareci, m-am gândit 
să-l iau cu mine şi pe iubitul meu 
de-atunci, deoarece avea şi el o 
fobie: îi era foarte, foarte frică 
să se însoare, mai ales cu mine. 
Altfel, dragostea din el dospea ca 

o cocă, numai că avea o groază 
patologică în faţa câtorva mici 
elemente din mediul înconjurător, 
cum ar fi starea civilă, banderola 
tricoloră, pirostria, popa, rochiile 
albe şi monogamia. El mi-a spus, 
amabil, că numai nebunii se 
duc la psiholog. Atunci, eu mi-
am permis să mă citez pe mine 
însămi, după modelul lui CTP: 
precum am scris eu într-un articol, 
nebunii nu se duc la psiholog, ci 
sunt duşi la psiholog. Când tocmai 
încheiam citatul, el era deja la lift. 
Se grăbea, că tocmai îl sunase 
Sorana (sunt cam chioară, dar din 
fericire şi el era cam chior, aşa 
că-şi setase pe ecranul telefonului 
nişte litere cât caii). L-am întrebat 
cu zâmbetul pe buze - cum facem 
noi, femeile, de obicei - cine 
biiiip!-ul mă-tii e Sorana. El 
a răspuns că e o pizzerie, că a 
comandat odată ceva la ei şi de-
atunci îl sună mereu, să-l întrebe 
dacă mai vrea. Evident, ca-n 
bancul cu ”iubitule, te-a sunat 
iapa pe care ai pariat, are ceva să-
ţi spună”, pizzeria l-a mai sunat 
de optzeci de ori, iar relaţia lor 
a devenit foarte intensă, că aşa-i 
capitalismul. Odată, l-am auzit 
spunându-i pizzeriei ”credeam că 
am lămurit lucrurile între noi, nu 
mai insista, te rog mult”. Desigur, 
în prostia mea de-atunci, credeam 
că au lămurit câte măsline să-i 
bage-n calzone şi dacă vrea blat 
pufos sau crustă. Mi-a trebuit un 
an până m-a sunat pizzeria pe 
mine personal şi mi-a spus să-i las 
iubitul în pace, fiindcă e gravidă 
cu el.

Simona Catrina

Pacientul nostru, ciudatul 
nostru. Fobii şi nebunii

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

- prima parte -

KITCHENER

Biserica Ortodoxă “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener, 2150 
Bleams Road, anunţă că în data de 15 decembrie, imediat după 
slujba religioasa (12:30pm), va avea loc o expoziţie (cu vânzare) de 
icoane realizate de copiii şcolii duminicale. Ea va cuprinde icoane 
cu “Naşterea Domnului” şi “Maica Domnului cu Pruncul”, un dar 
nepreţuit ce-l puteţi face, de Crăciun, celor apropiati.
Vă aşteptăm cu multă dragoste!

Comitetul parohial

EXPOZIŢIE DE ICOANE

NEWMARKET

Dragi creştini.
 Biserica “Sf. Cuvioasa Parascheva” organizează, Duminică 15 
Decembrie 2013, de la orele 03:00 pm, după Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, de la 12:30pm/02:30Pm, o masă cu peste pentru strângerea 
de fonduri în vederea achitării plăţilor curente ale parohiei. 
     
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

În fiecare săptămână, TAINA SPOVEDANIEI,
Joi, Vineri, Sambata, de la 11:00am cu telefon în prealabil.
                                                                                           
Doamne ajută,
Pr. Mihail (416-897-3111)

227 Church Street(Church/Eagle)
Newmarket, ON. L3Y 4C5

MASĂ CU PEŞTE



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

Copil fiind, n-am ştiut că ceea ce credeam 
colindă se găsea în Troparul Naşterii 
Domnului: „Naşterea Ta, Hristoase, 
Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii lumina 
cunoştinţei, că întru dânsa cei ce slujeau 
stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine 
Ţie, Soarele Dreptăţii, şi să te cunoască 
pe Tine, Răsăritul cel de Sus, Doamne, 
mărire Ţie”. Cu ce nerăbdare aşteptam 
Ajunul Crăciunului! Pregăteam din timp 
„colenda”, băţul de alun, pe a cărui coajă 
încrustam cele mai diferite semne. În 
acest băţ de alun se adunau puteri magice, 
deoarece bărbatul cel mai în vârstă din 
casă, în ziua de Anul Nou sau după 
Bobotează, se ducea la „moşie” (grădină 
cu pomi fructiferi) şi-l frângea stropit cu 
aghiasmă, punându-l la îmbinătura unei 
crengi cu trunchiul pomului, pentru ca 
ramurile să se rupă de rod. Nici o legătură 
n-avea cu explicaţia unor folclorişti de 
birou: băţul folosea copilului pentru a se 
apăra de câini. Porţile caselor erau larg 
deschise şi câinii legaţi. Satele nu aveau 
câini comunitari. Cu bucurie şi dărnicie, 
femeile răsplăteau colindătorii, după ce 
ascultau colinda. Se întâmpla ca vreun 
gospodar să fie nemulţumit, fie că trebuia 
să repetăm colinda sau voia alta. Nu era 
supărare, deoarece darurile erau mai multe 
şi neaşteptate. 
Cuvintele troparului erau vii încă de 
pe vremea călugărilor sciţi. Nu mă 
interesează explicaţia care demonstrează 
trecerea de la Cultul Soarelui la „Soarele 
Dreptăţii”, nici existenţa unor reminiscenţe 
gnostice. Pentru mine, o înţelegere îmi 
dă N. Stăniloae: „Fiecare neam îşi are 

felul spiritualităţii lui”. Prin scopul lor, 
colindele religioase erau diferite de cele 
laice şi, firesc, circulau paralel. Un vechi 
obicei a determinat tradiţia măririi Naşterii 
Mântuitorului. Un singur lucru le mai unea: 
„vremea colindelor”, după cum inspirat a 
spus poetul Mihai Eminescu. E frumos 
să ne amintim: „Colinde, colinde!/E 
vremea colindelor,/ Căci gheaţa se-ntinde/ 
Asemeni oglinzilor/ Şi tremură brazii/ 
Mişcând rămurelele;/ Căci noaptea de azi-i/ 
Când scânteie stelele// Se bucur’copiii,/ 
Copiii şi fetele; De dragul Mariei/ Îşi 
piaptănă pletele;/ De dragul Mariei/ Ş-a 
Mântuitorului/ Luceşte pe ceruri/ O stea 
călătorului”. Şi colindătorii erau călători 
deosebiţi. Eu găsesc această spiritualitate 
în cuvintele troparului. Apoi, dacă suntem 
puţin mai atenţi, cuvintele troparului vin 
din latina vulgară, mai puţin verbul a sluji.
O ciudăţenie ştiinţifică apropiată de 
ridicol găsesc în trimiterea etimologică 
din dicţionarele noastre, unde se spune „- 
Slav(v. sl.kolenda < lat.). În primul rând 
popoarele slave s-au creştinat în urma 
românilor prin forţa politică, de sus în 
jos. În al doilea rând, slavona bisericească 
a devenit limba cancelariei domneşti 
şi a bisericii mult mai târziu. Obiceiul 
colindatului, la acea vreme, avea o vechime 
considerabilă. De aceea vă îndemn să fim 
în armonie cu ideea lui Ov. Papadima „În 
lumina magică a sărbătoririi Crăciunului, 
gândul omului se îndreaptă către înălţimile 
albe ale lumii dumnezeieşti”.

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!

VREMEA COLINDELOR
ŞI CĂLUGĂRII SCIŢI

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

Societatea Culturală Românească 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



5 Decembrie * Nr.148 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5

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

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

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  

KITCHENER

Va fi o seară în care vă vom oferi muzică 
de calitate, melodii pe care cu siguranţă 
le îndrăgiţi. Veţi asculta canţonete, arii 
celebre de operetă în a doua jumătate a 
seratei, iar în prima parte vom aduce în faţa 
dumneavoastră cu multă bucurie şi căldură 
acele superbe cântece de Crăciun de care 
nu ne vom sătura niciodată ascultându-
le, acele cântece care ne vor introduce în 
atmosfera Crăciunului, această sărbătoare 
unică, această sărbătoare pe care o 
aşteptăm cu atâta nerăbdare.
Avem plăcerea să vă anunţăm că anul 
acesta am făcut efortul de a angaja câţiva 
solişti profesionişti, care împreună cu 
binecunoscutul nostru cor al bisericii 
“Sf. Ioan Botezătorul”, dirijat de Nicolae 
Raiciu vor transforma seara de Sâmbătă 

într-o seară de excepţie, nu numai că 
veţi asculta acele frumoase colinde, dar 
dacă doriţi veţi putea cânta împreună cu 
noi câteva cântece pentru care fiecare 
spectator va primii versurile, da veţi 
putea cânta cu noi, va fi o seară pentru 
noi Românii de pretutindeni, pentu noi cei 
care ştim să ne păstrăm tradiţiile şi ştim să 
apreciem o muzică bună.

Suntem convinşi că veţi pleca de la 
această serată muzicală fredonând câteva 
din melodiile ascultate.
Vă aşteptăm cu mult drag la această Serată 
Muzicală, unde intrarea va fi LIBERĂ, 
donaţiile sunt apreciate.

Nicolae Raiciu, Kitchener

Centrul Cultural Românesc Banatul – 2150 Bleams Road, Kitchener

Serată muzicală
- Colinde -

Sâmbătă, 21 Decembrie, ora 7:30pm

KITCHENER
Programul de sărbători al 
parohiei ortodoxe române
“Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel”
 din Kitchener -184 Madison Ave.S., 

Primiţi cu colindul?
Dacă primiţi, atunci şi anul acesta, aşa 
cum deja v-am obişnuit, grupul nostru 
de colindători mari şi mici vor veni 
pe la casele dumneavoastră după cum 

urmează:
-adulţii, în week-end-urile de: 14-15 
decembrie, 21-22 decembrie,
-copiii, în zilele de 23 şi 24 decembrie.

-Miercuri 25 Decembrie 2013 - Naşterea 
Domnului  9:00a.m. - Utrenie urmată de 
Sfânta Liturghie 12:00 p.m.- Concert 
de Colinde 12:30 p.m.- venirea lui Moş 
Crăciun
-Joi 26 decembrie 2013 – Soborul Maicii 
Domnului 9:30 a.m.- Utrenie urmată de 
Sf.Liturghie

-Vineri 27 decembrie 2013 - Sfântul 
Arhidiacon Ştefan 9:30 a.m. - Utrenie 
urmată de Sf.Liturghie
-Duminică 29 decembrie 2013 9:30 a.m.  
Utrenie urmată de Sf.Liturghie.
   
Noi, Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel” din Kitchener vă dorim s-aveţi un 
Crăciun binecuvântat, cu pace, sănătate 
şi bucurie. Fie ca Pruncul Sfânt din 
ieslea rece a Betleemului să-şi găsească 
sălaş cald în inimile noastre.
La mulţi ani tuturor!
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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

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
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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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HAMILTON
Duminică 1 Decembrie românii din Hamilton şi din 
împrejurimi au sărbătorit Ziua Naţională a României 
cu o masă festivă organizată la Casa Română din 
Hamilton.  La a 95-a aniversare a Marii Uniri am 
avut ca oaspeţi pe Excelenţa sa Consulul General al 
României la Toronto doamna Antonella Marinescu 
cu familia, şi pe preşedintele Asociaţiei Culturale 
Române din Hamilton domnul Dumitru Răchitan 
cu familia.  Sala mare a Casei Române s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru numărul mare de conaţionali 
care au dorit să participe şi ne cerem scuze celor ce 
nu au mai găsit locuri la mese sau au trebuit să stea 
înghesuiţi.  Sărbătoarea românilor din zona Hamilton 
a început cu un program artistic prezentat de copii 
de la Şcoala Română care au deschis serbarea lor cu 
imnul României şi al Canadei.  Au urmat cântece şi 
dansuri populare româneşti. Micuţii artişti îndrumaţi 
de profesoarele Gabriela Covaci şi Mirela Burgui au 
încântat publicul din sală cu talentul lor şi cu frumuseţea 
costumelor populare purtate.  Spectacolul s-a încheiat 
cu o horă unde dansatorii au coborât în sală şi adulţii 
s-au prins în horă alături de copii.  Spectatorii i-au 
aplaudat cu drag pe artiştii noştri iar în alocuţiunile lor, 
doamna Consul General Antonella Marinescu, Preotul 
Paroh Lucian Puscariu şi George Popa i-au felicitat 
şi au avut cuvinte de laudă atât la adresa copiilor cât 
şi a celor două profesoare care au pregătit momentul 
artistic.  Au urmat prezentări de imagini din România şi 
muzică românească.  Reuniunea doamnelor condusa de 
doamna Ileana Murgoci a pregătit o masă gustoasa iar 
barul a oferit băuturi la alegere.  Următoarele activităţi 
la Casa Română vor fi: întâlnirea cu Moş Crăciun 
pe 22 decembrie şi Revelionul pe 31 decembrie.  Vă 
invităm să participaţi la aceste evenimente importante 
în comunitatea dumneavoastră.

George Popa,
Hamilton

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI SĂRBĂTORITĂ LA HAMILTON 
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WINDSOR
Societatea “Graiul Românesc” din Windsor a 
organizat o seară de poezie şi muzică pentru 
a marca Ziua Naţională a României. Peste 
120 de români au aplaudat la scenă deschisă 
parada costumelor populare prezentate de copii 
(coordonator-Cristina Rahoveanu), poezii şi 
momente artistice la pian susţinute deasemenea de 
copiii comunităţii româneşti şi D-nul Grigorescu la 
acordeon. Doamna Doina Popa a marcat momentul 
aniversar cu o scurtă prezentare a evenimentelor 
premergătoare Marii Uniri. Lacrimi şi emoţie, 
dor de ţară, mândria de a fi român, dar mai ales 
liniştea sufletească vis-a-vis de viitorul românilor 
de pretutindeni că nu se va pierde, a fost mesajul pe 
care comunitatea românească din Windsor l-a trăit 
în seara de 1 Decembrie. 
Aşa cum ne-a obişnuit în ultimii zece ani, “Graiul 
Românesc” a acordat două burse ($1000 fiecare) 
pentru tinerii studenţi români care au excelat 
la învăţătură şi au pus umărul la consolidarea 
comunităţii româneşti. Cezara Chesu şi Dragoş 
Chiriac sunt beneficiarii acestor burse şi suntem 
siguri că vor duce mai departe mândria de a fi 
român.
“Graiul Românesc” mulţumeste tututor celor 
implicaţi în organizarea acestui eveniment şi în 
special sufletistului DJ, Cristi Grigorescu.
Vă aşteptăm cu drag să sărbătorim împreună 
Revelionul organizat de Graiul Românesc!
La mulţi ani România, La multi ani români oriunde 
vă veţi afla!

Graiul Românesc,Windsor

Ziua Naţională a României
la Windsor
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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

KITCHENER

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

Duminică 1 Decembrie, la biserica “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener a avut loc 
imediat după Sfânta Liturghie, un scurt program 
artistic dedicat Zilei Naţionale a României.
Momentul a fost deschis de către preotul nostru 
paroh, Didel Furtună, care a relatat pe scurt 
însemnătatea acestei zile. A urmat un program 
emoţionant, în care cei mici, îmbrăcaţi în 
costume populare, au recitat poezii, timp în 
care au fost proiectate pe un ecran imagini 
reprezenatative din România.
Mare le-a fost bucuria când au primit pacheţele 
cu fructe şi dulciuri pentru osteneala lor, iar toţi 
cei prezenţi în biserică, au primit flori.
Mulţumim în mod special Laviniei Vlad care a 
acceptat să cânte la vioară pentru comunitatea 
noastră, Balada lui Ciprian Porumbescu, 
încântându-ne auzul cu această piesă minunata 
a marelui nostru compozitor.
Festivitatea s-a încheiat într-o atmosferă 
efervescentă în care cu toţii am intonat Imnul 
Naţional al României.

Marcela Lazăr, Kitchener

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
LA KITCHENER

Foto: George Belu



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de 
alimentaţie şi odihnă, fă putină mişcare şi
totul va fi bine. Dragoste: Eşti ocrotit de 
astre în chestiuni sentimentale, deci visele 
tale cele mai frumoase se pot împlini chiar
acum. Financiar: Vei avea de făcut faţă 
multor cheltuieli, dar te vei descurca.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice fel. 
Noiembrie te găseşte într-o perioadă de 
depresie sau eşec. Dragoste: Dragostea se 
desfăşoară exact după firea ta: calm, comod, 
fără răsturnări de situaţie şi fără noutăţi 
spectaculoase. Financiar: Limitează-ţi 
investiţiile cu risc şi nu-ţi lăsa situaţia 
financiară în mâinile altcuiva.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în pielea 
ta, te preocupă o durere ascunsă, dar îţi este 
teamă să înfrunţi realitatea şi să mergi la 
medic. Dragoste: Chiar dacă dragostea nu 
pare domeniul predilect în această lună, 
atmosfera e mai curând pozitivă în ceea ce 
priveşte relaţia cu celălalt. Financiar: Banii 
sunt la un nivel optimist.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient 
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Noiembrie se anunţă cel puţin 
hibernal pe plan sentimental. Financiar: 
Multe aspecte, anterior apăsătoare sau 
neplăcute, revin acum la normal.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Problemele de sănătate nu te 
preocupă câtuşi de puţin şi dai dovadă de 
o vitalitate de invidiat. Dragoste: Nu este 
timpul unei discuţii decisive, încearcă să-
ţi păstrezi calmul şi să te gândeşti bine ce 
spui, altfel ai putea să-ţi jigneşti partenerul.
Financiar: Banii se adună greu, dar măcar 
se adună, asta contează.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Există riscul unei boli contagioase.
Dragoste: Toate planurile merg prost, te-
ai îmbufna şi nu ai crede în astre, dar, din 
păcate, este una dintre cele mai sumbre 
perioade ale anului. Financiar: Dacă mai 
amintim şi de bani, atunci ai tot tabloul 
negru al lunii.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Fii mai moderat! Sănătatea este 
sectorul cel mai sensibil al Balanţelor în 
aceasta perioadă. Dragoste: Singurătatea 
nu îţi prieşte, deci nu sta acasă la televizor, 
aşteptând ca cineva să te cheme la plimbare.
Financiar: Banii sunt, totuşi, ceva mai 
limitaţi ca în alte luni.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Pentru cei care 
au văzut lumina zilei după 30 octombrie, 
echilibrul general poate fi perturbat. 
Dragoste: Eşti norocosul astrelor în materie 
de iubire, partenerul se poartă cu tine de 
parcă ai fi totul pentru el. Financiar: În plan 
financiar eşti bine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Tonus bun pentru majoritatea 
nativilor, dacă se odihnesc mai mult. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, nu te joci, 
şi lacrimile pot însoţi multe nopţi pierdute, 
ducând dorul unei perioade frumoase din 
viata ta de cuplu. Financiar: Nu mai ştii 
cum să te dai peste cap pentru a-ţi achita 
toate datoriile la timp.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Cu sănătatea nu e de glumit şi 
acorzi maximă atenţie chiar şi celor mai 
mici semnale pe care organismul tău ţi le 
transmite. Dragoste: Marte poate aduce 
putină picanterie în dragoste, dar îţi poate 
prilejui şi o mică dispută. Financiar: Banii 
sunt pe teren sigur, dai dovadă de multă 
prudentă şi nu iei decizii pripite.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică scăzută 
pentru nativii de la sfârşitul lui ianuarie; 
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste: 
Nu apare nimic nou în cuplu, te mulţumeşti 
cu starea de confort paşnic în care ai ajuns.
Financiar: Banii nu sunt pe un nivel foarte 
bun, dar, atât cât sunt, eşti mulţumit şi 
liniştit.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nimic de semnalat pentru 
majoritatea semnului şi a lunii. Dragoste:
Eşti îndrăgostitul lunii, răsfăţat în gesturi 
de tandreţe. Financiar: Ai cam rămas fără 
rezerve iar surse noi nu se prea anunţă, 
de aceea ar fi bine să laşi orice cheltuieli 
majore pentru altădată.
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Ziua Naţională a României organizată de Antonella 
Marinescu Consul General al României la Toronto



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

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: Copilul meu se plictiseşte în 
clasă, este foarte inteligent, cred că are 
nevoie de un program de “enrichment”. Ce 
trebuie să fac pentru a beneficia de aceste 
servicii?
Şcolile în Ontario oferă servicii pentru 
copiii talentaţi, supradotaţi, conform Legii 
181/98 din Education Act.
În primul rând profesorul clasei identifică 
pe acei copii care se remarcă prin aptitudini 
excepţionale. Aceşti copii au numai note 
la nivelul 4, unii lucrează la matematică 
peste nivelul clasei. Ei pot avea câteva ore 
speciale oferite de profesorul de educaţie 
specială din şcoală, fie în biblioteca 
şcolii să înveţe să facă o cercetare sau 
în laboratorul de computere. Există şi 
profesori itineranţi care vin odată pe lună 
în şcoală şi lucrează cu un grup mai mare 
de elevi.  Unii elevi sunt trimişi o zi pe 
lună într-o clasă specială.
Iată câteva calităţi, indicatori că aveţi în 
familie un copil excepţional. Copilul dvs 
are:
- minte perceptivă

- curiozitate intelectuală ieşită din comun
   o abilitate de a gândi profund
- gândire critică şi abstractă
- originalitate
- abilitatea să facă conecţii între idei
- concentraţie pe o perioadă lungă
- mare putere de observaţie
- sensul umorului
- preferă să se joace cu copii mai mari
  decât el şi adulti
- citeşte repede şi are un vocabular   
  extensiv
- învaţă uşor
Există un program “full time” pentru 
copiii talentaţi. Şcoala trimite o aplicaţie 
la inspectoratul şcolar care este semnată 
de profesori şi de psihologi. Aceste 
nominalizări se completează în luna 
decembrie când copilul este în clasa  a 4-a. 
În mijlocul lui martie veţi primi răspuns 
dacă copilul a fost acceptat sau nu pentru 
clasa a 5-a care începe în septembrie. 
Există numai 50 de locuri disponibile 
pentru elevii de clasa a 5-a şi a 6-a.

Pa
ul
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a 
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u Întreabă un

 PROFESOR

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

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



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

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

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

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

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

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

Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

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

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

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

VENIM NOI DUPĂ MAŞINA 
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA 

ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.

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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TORONTO

CONSULATUL 
GENERAL AL 
ROMANIEI LA 

TORONTO VA INVITA 
LA EVENIMENTUL

“Shared Dreams of 
Freedom” 

The Romanian General Consulate & One 
Room Theatre invites you to a reception and 
a literary evening, which will bring together 
Romanian-Canadian and African-Canadian 
poets, celebrating Romania’s National 
Cultural Day and the anniversaries of 
Mihai Eminescu and Martin Luther 
King, Jr.

LOCATION: Romanian General 
Consulate, 555 Richmond Street, Suite 
1108, Toronto. 

DATE & TIME: 15 January 2014, 6:30 
p.m.

•	 The event will be introduced by 
Antonella Marinescu, Romanian 
General Consul in Toronto. 

•	 Eminescu’s poems will be 
followed by an excerpt from 
King’s “I Have a Dream” speech. 

•	 Romanian-Canadian Calin 
Mihailescu and Diana Manole will 
join African-Canadian Pamela 
Mordecai and George Elliott 
Clarke, Toronto’s Poet Laureate, 
voicing their own dreams through 
poems in both English and 
Romanian. 

•	 A short reception featuring the 
infamous Dracula wine and tasty 
traditional snacks will conclude 
the evening, giving everyone a 
chance to talk to the writers and 
the other guests.

*Organized by Dr. Diana Manole with the 
support of the Romanian General Consulate 
in Toronto.

Known as the Star of the cosmic essence 
of Romanian poetry, Mihai Eminescu 
was born on 15 January 1850 in Botosani. 
A Romantic writer and a sharp journalist, 
his work greatly influenced the subsequent 
development of the national language 
and literature. His philosophical and 
romantic lyrics, including “The Morning 
Star” (“Luceafarul”), his masterpiece, 
are some of the most famous Romanian 
poems. Eminescu also addressed political 
and historical subjects, particularly in his 
epic “Letters” (“Scrisori”) as well as in 
“Emperor and Proletarian” (“Imparat si 
proletar”), but also in his newspaper articles 
and pamphlets in The Time (Timpul). His 
scorching political satire is complemented 
by his passionate plea for freedom and 
justice, as well as the tender expression of 
patriotism. 

“What I wish for you, sweet Romania, 
my country of glory, my country of 
yearning” remains one of the most touching 
declarations of one’s love for one’s country. 

Martin Luther King, Jr., born on 
15 January 1929 in Atlanta, Georgia, 

was an American clergyman, activist, 
humanitarian, and leader of the African-
American Civil Rights Movement. Between 
1957 and 1968, King traveled over six 
million miles and spoke over twenty-
five hundred times while he wrote five 
books as well as numerous articles. King 
also helped to organize the 1963 peaceful 
March on Washington, D.C. of 250,000 
people. Here, he delivered his famous 
“I Have a Dream” speech, considered 
one of the most passionate and effective 
political statements of the 20th century. In 
1964, King was the youngest recipient of 
the Nobel Peace Prize for combating racial 
inequality through nonviolence. He was 
assassinated on 4 April 1968, in Memphis, 
Tennessee, becoming one of the martyrs 
whose death testified that the dream he 
longed for would not easily become reality. 

“Now is the time to make real the promises 
of democracy,” King’s speech reverberates 
across decades, reminding us that we 
should share THE dream that will finally 
lead us out of the valley of an increasingly 
globalized despair. 

GUEST WRITERS

George Elliott Clarke

Hailing from Nova Scotia, George 
Elliott Clarke is the author of fourteen 
collections of poetry, in addition to 
dramatic plays and opera librettos, a 
verse novel and a prose one, numerous 
journal articles and a comprehensive 
study of African-Canadian literature, an 
academic discipline he pioneered. His 
numerous awards include the Governor 
General’s Award for Poetry (2001) but 
also the Poesis prize for the anthology 
of poems Poeme incendiare (Oradea: 
Cogita, 2005), translated by Flavia 
Cosma. He is currently Toronto’s 
Poet Laureate and the William Lyon 
Mackenzie King Visiting Associate 
Professor of Canadian Studies at 
Harvard University. 

Diana Manole

Diana Manole is an award-winning 
Romanian-born Canadian poet, 

playwright, theatre director, scholar, 
and professor. She has published eight 
poetry and drama collections, poems 
in several national and international 
anthologies and magazines, as well 
as nine scholarly articles and book 
chapters. Her work has been reviewed 
in The History of Romanian Literature: 
Drama (2008) and The History of 
Romanian Contemporary Literature 
1941-2000 (2005). She founded and 
is the artistic director of One Room 
Theatre, a company specialized in 
multimedia performance inspired by 
poetry. 

Călin-Andrei Mihăilescu 

Călin-Andrei Mihăilescu is a 
multilingual writer and a professor 
of Comparative Literature, Critical 
Theory, and Hispanic Studies at the 
University of Western Ontario in 
London, Canada. Among his many 
authored volumes are Ţară europsită 
(2002), 16-17~ Renaştere, manierism, 
baroc (2005), and, among the edited 
volumes, This Craft of Verse by Jorge 
Luis Borges (2000) and What Was It 
Like? Something Like That… Memories 
from the Years of [Romanian] 
Communism (2006). His most recent 
book, Happy New Fear!, came out in 
Bucharest in 2011.

Pamela Mordecai 

Born in Jamaica and educated there 
and in the USA, Pamela Mordecai 
earned a PhD in English for a 
dissertation that proposes a cognitive 
style called prismatic vision for 
Anglophone Caribbean poetry. She 
writes poetry, fiction, plays and 
occasional criticism. Her writing for 
children is well known internationally. 
Her most recent collection of poems, 
Subversive Sonnets, was published in 
2012 by TSAR Publications. She lives 
in Kitchener, ON.
 www.pamelamordecai.com

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

BISERICA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ

“SF. GHEORGHE”–TORONTO

Organizează în luna decembrie la Biserică 
şi Sala Culturală “Dacia” următoarele 

evenimente:
- duminică 15 decembrie 2013 – ora 1:00pm 
Serbarea Pomului de Crăciun a studenţilor 
Şcolii Duminicale.
- între  22 - 24 decembrie - studenţii Şcolii 
Duminicale vor merge cu colindul pe la 

casele credincioşilor
- miercuri 25 decembrie 2013 ora 12:00pm  
Concert de Colinde cu Corala “Vox Dacis”
- joi şi vineri 26-27 decembrie 2013 ora 
12:00pm – Colinde tradiţionale interpretate 
de grupuri de colindători.

Pentru programul religios şi alte informaţii 
vizitati website-ul bisericii:

     www.romanianchurchtoronto.com
sau sunaţi la
                      905-770-8529
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii
TARAGOTIST

PENTRU
 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Nu cumva ca slovei să-i 
sfărâm
crudul tâlc, întredeschis abia,
tac şi spun cum se făcuse seară
când Iisus
s-a retras sub umbra de salcâm
să se roage.

Şi s-a auzit de sus 
glasul alb - salcâmu-şi înflorise
icoana:
‘’Pentru mâine, de Florii,
lasă-mi mie 
ca să-ţi port coroana
spinului
şi rămâi doar Rege.’’
Iar a doua zi,
pare-mi-se,

când toţi îi cântau osana,
Iisus s-a oprit din mersul
asinului
în faţa salcâmului înflorit.
Apoi, către pescarii Lui
grăitu-le-a
ne-nţeles cumpănit cu răscruce
ca taina unduită spre larg:
‘’Iată, 
acesta mi-ar fi lemnul
cel bun pentru cruce,
dar cruce de catarg!’’

Dar n-au înţeles ucenicii
nimic
din vorovirea către alt tărâm.
Şi nimeni ascunsul nu-l ştie
că-n Vinerea Mare

coroana,
cu-mprumutul de spini,
mirosea, până  astăzi,
ca floarea - plâns alb -  
de salcâm.

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.

DENIA  MIRESMEI  DE  SALCÂM

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

Îmi amintesc cu nostalgie,
Pe vremi, copii, eram o 
droaie,
Îl aşteptam cu bucurie,
Să vină Moşul Nicolae,
 
Puneam la uşă, lustruite,
Tot peticite de cizmari,
Ghetuţe vechi şi obosite,
Pe rând purtate de cei mari;
 
Nu mai conta, c-am fost 
cuminţi,
Ori c-am făcut numai 
belele
Încărunţindu-i pe părinţi…
În zori…găseam ceva în 
ele,

Covrigi şi nuci, vreo trei 
praline,
Şi totodat’, afar’, la uşă,
Sătui fiind…ştia el bine(!)
Ne mai lăsa şi-o nuieluşă…
 
Numai c-aveam respect şi 
teamă
De nuieluşa respectivă,
Că, fără a băga de seamă,
Ea ne-a creat o 
perspectivă…
 
Ei, bine,-acum, la 
pensionare,
Ne amintim copilăria
Şi chiar avem momente-n 
care
Ne-apucă, nene, pandalia,

Văzând ce guvernanţi 
năuci
Avem acum…şi-avem o 
droaie!
Ce bâte sunt, şi ce măciuci,
Că…plângem după 
Nicolae! 

Moş Nicolae

Valeriu Cercel    
Hamilton

IN MEMORIAM

Familia anunţă cu nespusă durere 
stingerea din viaţă a lui Valentin 
Robert Roşu la numai 45 de ani, 
după o luptă îndârjită cu cancerul. 
Soţia, băietelul lui şi prietenii îl 
vor păstra veşnic în memorie pe 
acest om minunat, plin de curaj, 
care iubea cu pasiune viaţa, 
pescuitul şi florile.

Valentin Robert 
Roşu

noiembrie 1968 - noiembrie 2013



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


