
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.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

* Joi 29 mai - Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor * Sâmbătă 7 iunie - Pomenirea morţilor - Moşii de vară * Duminică 8 iunie - Pogorârea Sfântului Duh *

$825

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

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

14 şi 15 iunie

VIDEO ŞI POZE

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

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

519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri

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

Rom Car Automotive Service Center

416 893-3531 sau 905 752-3600 
smihalcea@insureitgroup.com
www.insureitgroup.com

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră
Toll Free

1 855-752-3600

SERVICII 
CONSULARE LA

KITCHENER

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
12 Iunie 2014
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

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

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

KITCHENER

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

Sâmbătă 31 mai 2014, reprezentanţii 
Consulatului General al României din 
Toronto se vor deplasa la Kitchener pentru 
a oferi serviciile consulare românilor 
din această zonă. Aceste servicii vor 
consta exclusiv în acte notariale precum 
autentificarea de înscrisuri, inclusiv de 
procuri de pensie. 

NU pot fi onorate la Kitchener alte 
servicii precum reînnoirea paşapoartelor 
sau întocmirea actelor de stare civilă 
(certificate de naştere, căsătorie ori deces). 

Persoanele care doresc să beneficieze de 
aceste servicii au nevoie de programare 
prealabila. Această programare se face 
direct la Consulatul General al României la 
Toronto, la adresa de e-mail:
         toronto.cg@mae.ro
sau la telefoanele:
  416-585-9177 si 416-585-5802.

Pe lângă aceste servicii consulare, în 
funcţie de timpul disponibil, reprezentanţii 
consulatului mai pot oferi servicii de 
informare cu privire la serviciile pe care 
consulatul le poate procesa: redobândirea 
cetăţeniei române, certificate de naştere 
pentru copiii născuţi în Canada, obţinerea 
de duplicate ale documentelor româneşti, 
caziere etc.
Tarifele serviciilor consulare sunt afişate pe 
website-ul www.mae.ro.
Pentru Kitchener plata se va face numai 
cash.

Logistica acestor servicii consulare este 
asigurată de publicaţia Agenda Românească 
în colaborare cu Biserica Penticostală 
Română “Church of God”, Cardinal Print 
- Your local printer, Adrian’s Plumbing & 
Repairs, Luminita Mironescu & Michael 
Ellis (consultanţă financiară).

SERVICII 
CONSULARE 

LA
KITCHENER

31 mai 2014
Locatia: Biserica Penticostala “Church 

of God” din Kitchener, 160 Grand River 
Blvd., Kitchener, Ontario, N2A 3G6.

(în zona magazinului ItaloFood)
Orele de program: 9am - 6pm

MISSISSAUGA
Invitaţie la Resfinţirea Bisericii 

“Sfântul Apostol Andrei şi 
Adormirea Maicii Domnului”

din Mississauga

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului, şi 
cu împreună lucrarea Duhului Sfânt s-au 
finalizat lucrările la biserica noastră şi 
Preotul Paroh Gheorghe Ţiu, Consiliul 
Parohial, împreună cu Comitetul 
Doamnelor, invită pe toţi românii din GTA 
să participe la resfinţirea bisericii, care 
va avea loc Duminică, 1 Iunie 2014 ora 
9:00, cu participarea Înalt Prea Sfinţitului 
Arhiepiscop Nicolae, împreună cu PS Ioan 
Casian de Vicina şi un sobor de preoţi. 
Târnosirea unei biserici este un eveniment 
deosebit din viata unei comunităţi, când 
întreaga adunare a credincioşilor, inclusiv 
femeile, intră în Sfântul Altar şi pot săruta 

Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta 
Cruce. Legat de acest obicei, rămas 
în practică doar în Biserica Ortodoxă 
Română, un teolog şi misionar rus, Andrei 
Kuraev, spunea: “Odata ce biserica a fost 
construită împreună, e normal ca toţi 
împreună să se bucure de acest moment 
al sfinţirii şi (resfinţirii) să mulţumească 
lui Dumnezeu!”. Târnosirea bisericii 
din Mississauga a avut loc în prezenţa 
vrednicului de pomenire, IPS Victorin în 
anul 1999.
Anul acesta, cu binecuvântarea şi 
pogoramântul IPS Nicolae, cu ocazia 
resfinţirii, se va permite intrarea iarăsi în 
Sfântul Altar a intregii comunităţi, bărbaţi, 
femei, şi copii, ca unii care au contribuit 
împreună la împodobirea bisericii “în 
haină aurită şi prea înfrumuseţată”. 
Dupa slujbă, la ora 13:30pm se va organiza 
o masă festivă la Maple Banquet Hall, 

aflat în apropiere la adresa: 1325 Eglinton 
Avenue East, Mississauga, L4W 4L9. 
Pentru o mai bună organizare şi deoarece 
locurile sunt limitate, rugăm pe cei 
interesaţi să-şi  cumpere bilete din vreme. 
Costul unui bilet include doar meniul şi 
chiria sălii si este de $28 pentru un adult. 
Copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate 
(daca sunt ţinuţi în braţe de părinţi). Copiii 
între 3 şi 12 ani vor plăti $17 de personă 
fiind amenajat un loc special pentru ei. 
Copiii mai mari de 12 ani sau care vor sta 
la masă cu parintii plătesc preţul de adult. 
Pentru rezervare va rugăm să sunaţi la: 
(905) 845-6279 (D-na Anca),  (905) 273-
5270 (D-na Mihaela) sau (416) 277-4355 
(Pr.Gheorghe).
Vă aşteptăm cu drag la acest moment de 
sărbătoare pentru biserica noastră şi pentru 
comunitatea românească din Mississauga.

Comitetul Parohial

Invitat de onoare

Helmut Duckadam
Info si bilete la: www.romaniansocceracademy.comPlease reserve your ticket today:

• The costs of the participation are:
o $70/adult over 19 years of age
o $60/adult golden age (over 65)
o $25/teenager (14-19 years old)
o $10/child (7-14 years of age)
o Free for children 0-7 years old
o We are offering a family package 
(2 adults and 2 young children) at 
$150

• The fee will cover ALL you can 
eat and drink during the day, from 10:00-
6:00pm. BBQ food and drinks will be 
offered.
• The tournament will be followed by an 
evening ceremony, from 6:00-11:00pm, 
where trophies will be handed out to the 
winners. As the spots are limited by the 
banquet hall capacity, we invite you to 

reserve your spot as early as possible. The 
cost of participation is:
o $30/adult,
o $20/teenager and
o $10/child over 7.
• The amount will cover a 3 course meal 
and 2 drinks (e.g. 2 biers, 2 glasses of 
wine, etc)
• Cash bar available

• As usual, the banquet will include live 
music, raffle, and much more
Payments can be made by:
- email transfer at: turneulkassandra2013@
gmail.com
- PayPal at: 
         www.romaniansocceracademy.com
- cheque
- cash

2014 Kassandra International Soccer Tournament
7 iunie 2014 - Ediţia a III-a

5057 Mt.Albert Rd

KITCHENER

Parohia Ortodoxă Română “Sf. Ioan 
Botezătorul“ din Kitchener vă invită să 
participaţi la Hramul Bisericii ce va avea 
loc în data de 21 şi 22 iunie în prezenţa 
Prea Sfinţitului IRINEU, Episcop vicar al 
Episcopiei Ortodoxe Române din America.
Programul slujbelor :
Sămbătă, 21 iunie, ora 7:00PM – Slujba 

Vecerniei urmată de o gustare în basementul 
bisericii;
Duminică, 22 iunie, ora 8:30AM – Slujba 
Utreniei
ora 9:45 AM- Întâmpinarea ierarhului
ora 10:00 AM – Sfânta Liturghie Arhierească
ora 1:00 PM – Banchetul festiv la Sala Mare 
a bisericii

Hramul Bisericii
Biserica Ortodoxa Romana
    “Sf. Ioan Botezătorul”
2150 Bleams Rd., Kitchener, ON
Preot paroh Ionut Maerean
(226) 600-2911
sf.ioankitchener@gmail.com
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

În curând. Deocamdată 
plouă cu promisiuni. De 
sus, de jos, din stânga, din 
dreapta şi de la centru-
stânga. Europarlamentare 
şi prezidenţiale în România, 
provinciale şi municipale în 
Ontario, respectiv Toronto. 
Un an bogat în promisiuni 
şi zâmbete electorale. 
Urmăresc meciurile dintre 
candidaţii de aici, din 
Canada pentru că sunt mai 
aproape. Cu puţin efort îi 
veţi vedea şi dumneavoastră 
pe sticla televizorului, la 
emisiunea  noastră. 
Ceea ce este interesant este 
limba pe care politicienii o 
folosesc în discursul lor. Am 
spus-o înainte, dar merită 
repetat: limba politiciană 
este o limbă aparte, deşi 
cuvintele sună cunoscut, 
puse laolaltă în propoziţii, 
ele, cuvintele nu se prea 
încheagă în idei cu sens. 
Să vă dau un exemplu, şi voi 
evita nume pentru a nu fi 
acuzat de partizanat politic: 
la o întâlnire cu presa, unul 
dintre candidaţii la poziţia 
de premier Ontarian a fost 
întrebat despre o chestiune 

oarecare. 
Exagerând şi dramatizând 
puţin dialogul, acesta a 
decurs cam aşa: “Este 
adevărat că cerul e 
albastru?” “Da, aşa e, 
varza e foarte sănătoasă”. 
Multiplicaţi cu patru, adică 
de câte ori a fost pusă şi 
repetată întrebarea care 
a primit unul şi acelaşi 
răspuns de fiecare dată 
şi vă puteţi face o idee 
aproximativă.  În România 
i se spune “limbă de lemn”. 
Rigidă, incoloră şi fără 
gust, limba politiciană este 
înţeleasă numai de cei care 
au învăţat-o special pentru 
a debusola auditoriul 
neiniţiat. 
La întrebarea despre 
culoarea cerului şi la 
răspunsul cu varza, în ciuda 
perplexităţii profanilor, 
iniţiaţii dau din cap 
aprobator, zâmbesc unul 
către celelalt şi înţeleg că 
răspunsul se referă de fapt 
la bugetul pentru mijloacele 
de transport în comun. 

Plouă peste 
noi cu alegeri

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
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Se spune că gusturile nu se 
discută. Aşa este, dar pe de 
altă parte ştim cu toţii că există 
gusturi bune şi gusturi proaste. 
Poarta kitsch-ului se deschide 
mai uşor în faţa celor cu bani.
Unora, banii le scarmănă minţile 
cam brutal. La un trai cu venituri 
modeste spre normale, încă 
au figuri umanoide. Dacă dau 
de punguţa cu galbeni însă, se 
transformă în extratereştri veniţi 
de pe planeta zorzoanelor. Până 
şi vocabularul lor are geacă de 
scai şi covor cu păuni. Toate 
elementele unei existenţe până 
mai ieri bej devin dintr-o dată o 
drăgaică metafizică.

Programul ”Biata casă”
Într-o zi, o colegă de serviciu, 
care până atunci se îmbrăcase 
ca un om clinic sănătos, a apărut 
echipată ca o persoană care a 
pierdut un pariu sau a câştigat 
o avere. Adevărul constituia o 
a treia variantă, apropiată de a 
doua: câştigase un amant bogat, 
un parvenit care avusese norocul 
porcesc de a fi singurul plod dintr-
un neam plin de femei sterpe şi 
bogătane, aşa că se procopsise 
cu moşteniri din toate direcţiile. 
Nici nu învăţase bine cu câte 
zerouri de scrie miliardul, râdea 
aia de la bancă de el. În schimb, 
se apucase imediat să-şi caute ”o 
bunăciune”, cum intitula el, ca 
un lord, femeile sexy. Iar în calea 
destinului atât de bun cu el şi atât 
de sarcastic cu noi, îi ieşise într-o 
zi colega asta a mea, de care vă 
vorbeam. A luat-o sub aripa lui 

protectoare şi grăsună – nu mai 
făcea sport, la atâţia gologani, 
considera că nu mai are nevoie 
de îmbunătăţiri ale carcasei. Pe 

scurt, fata avea capul coafat ”la 
fiţe”, părul arăta ca un panettone. 
Îşi lipise nişte gene false cât 
periile de ghete şi nişte unghii 
tot false, de care ne-a fost foarte 
frică, erau arme albe – vopsite, 
paradoxal, în negru, peste care 
pulverizase purici coloraţi. Când 
i-am văzut cerceii, am crezut 
că furase piese din Cloşca cu 
puii de aur. Ne-a împărtăşit că e 
minunat să ai bani şi te îmbraci 
bine. Se îmbrăcase bine doar în 
sensul că-şi încheiase nasturii 
corect la pantaloni – dacă poate fi 
numită aşa pieliţa scânteietoare, 
de culoarea tigrului turbat, care-i 
învelea picioarele, mulată ca un 
maţ de lebăr. Din clipa aia, am 
pierdut o amică, dar am câştigat 
un bâlci ambulant. Fiecare zi 
era o nouă provocare. Când îi 
auzeam cataligele pe coridor, 
apropiindu-se de birou, puneam 
pariuri ce haine gen papagal îi 
mai cumpărase papagalul ei. Dar 
ăsta e un caz modest, comparat cu 
erupţia de prost gust în materie 
de case şi maşini. Giulia dăduse 
brusc de bani, nu ştiu cum, 
probabil găsise petrol în fundul 
curţii, mă rog. Şi ne-a anunţat că 
îşi renovează un pic ansamblul 
imobiliar, până atunci sub nivelul 
aspiraţiilor ei. Am crezut că-şi 
schimbă bateria la chiuvetă şi 
că vopseşte tocurile uşilor. După 
vreo două luni, ne-a invitat să 
ne arate capodopera. Când am 
ajuns la poartă, am crezut că am 
greşit adresa. De peste gard se 
iţea o aripă nouă de clădire, cu 

acoperiş turcoaz. Ok, am intrat, 
nu înainte de a ne lăsa lătraţi de 
un dalmaţian îmbrăcat în bundiţă, 
care purta la gât un fel de medalie 
aurită, probabil era campion 
mondial la patinaj viteză. Am 
pătruns în edificiu şi ne-am 
înecat cu propria salivă, aşa cum 
nu ni se mai întâmplase de când 
anunţase Iliescu, la Revoluţie, că 
a cerut ajutorul armatei sovietice. 
Pereţii parterului erau pictaţi cu 
flăcări şi vulturi, ca motocicletele 
din Bronx. Şemineul avea becuri 
în loc de foc, iar pe pardoseală 
se lăbărţau nişte blănuri de urs, 
cu căpăţâni cu tot. Dintr-un colţ, 
un lampadar în formă de prinţesă 
ne veghea conversaţia. Giulia era 
atât de mândră de casa ei, încât am 
întrebat-o - cu o ironie care, din 
fericire, n-a ajuns până la mintea 
ei - dacă angajase un arhitect 
pentru toate minunăţiile de-
acolo. A spus că mai dă-i încolo 
de ţicniţi, că ăia nu ştiu decât să-ţi 
spună să nu încarci casa şi vin ei 
cu mobila lor din metal şi sticlă, 
de parcă ai fi la cofetărie. Am 
vizitat apoi dormitoarele în care 
parcaseră paturi cu baldachin, 
câteva duzini de pampoane şi 
mai multe perne decât în haremul 
lui Ahmed. Când am fost la baie, 
am avut impresia că am nimerit 
în depozitul de lingouri, la banca 
naţională. Gresia era aurie şi 
bideul avea aplicat pe margine un 
cap de leu cu colţii la vedere. Am 
plecat de-a-ndăratelea, sfâşiată de 
dorul fostei ei canapele cu dungi, 
pe care cândva stăteam turceşte 
şi mâncam floricele de porumb 
dintr-o strachină de plastic.

Simona Catrina

Drumul spre prostul 
gust e pavat cu
bune intenţii

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

Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener

Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului 
şcolar. Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, 
Kitchener. Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi email la
                                        admscro@yahoo.com

- prima parte -
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Drumul istoriei! Surprinzător? Poate 
pentru unii. Nu e de mirare ca un om să 
greşească în aprecieri, deoarece un adevăr 
comun spune că eroarea ţine de noi. Pentru 
alţii, care au învăţat ceva din lecţia istoriei, 
totul are un înţeles. Măcar au bucuria de 
a încerca să caute sensul vieţii. Oricum 
viitorul ne va oferi multe surprize. Expuşi 
la explozia informaţiilor, trebuie să ştim 
că ne aflăm în situaţia de adaptare la 
variaţiile mari de temperatură. Numai că 
în joc nu este trupul nostru vulnerabil, ci 
mintea noastră, echilibrul nostru psihic, 
chiar neamul în fiinţa lui aflată pe marea 
istoriei. Noi ştim de atâta amar de vreme 
ceea ce spune un proverb danez: „O dată ce  
ai ajuns pe mare, trebuie ori să navighezi, 
ori să te duci în adâncul ei”. Creştinii 
dintre Dunăre şi Mare aveau experienţa 
apostolului Pavel în naufragiul din drumul 
spre Roma. Creştinii nu trăiau doar în 
marile oraşe ale Imperiului, ci şi în aşezări 
pe care arheologia le redescoperă.
Beroe (lângă localitatea Ostrov din Judeţul 
Tulcea)  e o aşezare romană, cu dezvoltare 
ulterioară bizantină. Moneda emisă sub 
împăratul  trac Focas şi găsită aici nu 
înseamnă că aşezarea a fost părăsită la 
începutul secolului al VII-lea. Faptul că  
s-au descoperit mai multe „villae rusticae” 
arată o viaţă intensă chiar sub aspectul 
credinţei. Candela de aici se găseşte sub 
o datare largă, secolele IV-VI. Se ştie că a 
suportat atacul cumanilor pe la anul 1122.

Carsium, cetate romană, întărită de 
bizantini, e vatra unei vechi fortificaţii 
getice întărită cu ziduri de piatră pentru 
apărarea hotarelor împeriale. Monograma 
Chi-rho de la Carsium se atribuie epocii lui 
Constantin cel Mare. Trebuie să acceptăm şi 
ideea că monogramele sunt mai vechi decât 
această perioadă. În secolul VI aici se găsea 
o biserică, una dintre cele 14 episcopate 
care ţineau de Tomis. Denumirea Carsium 
şi celelalte atestate (Carsio, Carso, Carsos) 
poartă o semnificaţie ce reflectă aspectul 
locului, într-adevăr stâncos. Refăcută de 
bizantini, după ce au revenit la Dunăre, 
localitatea a fost dominată comercial de 
genovezi. Ajunge în stăpânirea turcilor, 
fiind amintită sub denumirea Harisona de 
cronicarul Evlia Celebi. 
Capidava, pe malul drept al Dunării, între 
Hârşova şi Cernavodă, a devenit port al 
Romei. Era o aşezare veche autohtonă. 
Pentru unii cercetători ai istoriei noastre ar 
însemna Cetatea de la Cotitură.
Creştinii din Scythia Minor( Dobrogea 
noastră năpăstuită de valurile istoriei, 
ţinutul care, după Geo Bogza, înconjurat 
de ape mari, paradoxal suferea de sete, cu 
un canal rupt din sudoare românească) erau 
capabili de sacrificiu. Nu am cum să uit 
că „Cheagul de iubire şi de sacrificiu între 
membrii naţiunii nu-l poate întreţine decât 
credinţa în Dumnezeu”. (D. Stăniloae)

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

EXPLOZIA INFORMAŢIEI 
ÎN ORIZONTUL 

CREDINŢEI

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant

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

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 

toată experienţa acumulată de-a lungul 
anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Înfiinţarea Corului Român

Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509
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AZ - OWNER OPERATORS
USA runs, CANADA only runs
$10.000 to $12.000 per month take home

- Fuel Card, Trailer
- IRP Plates
- 24/7 Dispatch
- Border clearence & Ace

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator

Ashton College
604 899 0803 | 1 866 759 6006
www.ashtoncollege.com

Contact a program adviser today.

Be part of an exciting profession.

Qualify as a 
Human Resources 
Professional.

Program available online.

“There will be a greater need for human resources professionals 
at least until 2020 due to an aging workforce and recruitment 
difficulties.”

Employment and Social Development Canada

OSHAWA

Dragi români,
Vă chemăm să vizitaţi, să susţineţi şi să 
fiţi alături de noi la pavilionul românesc în 
perioada 15 – 21 iunie ce va fi organizat de 
către biserica şi comunitatea românească 
din Oshawa, la centrul comunitar al bisericii 
noastre cu ocazia sărbătoririi ,,FIESTA 
WEEK 2014“ organizată anual de către

Oshawa Folk Arts Council.
Puteţi savura preparate din bucătăria 
tradiţional românească, să participaţi la 
parada pavilioanelor naţiunilor participante, 
să votaţi candidatele României la concursul 
de mini Miss şi Miss România şi totodată 
să fiţi alături de noi.

FIESTA WEEK 
2014

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
“SFINŢII ŞTEFAN CEL MARE ŞI 
NECTARIE”
261 BLOOR STREET EAST
OSHAWA, ON, L1H 3M3
PREOT PAROH PETRE BUSUIOC
TEL: 905-924-2324 / 905-448-3157
www.sfstefancelmare.com
E-mail: biserica@sfstefancelmare.com

TORONTO
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
DIN TORONTO “TOŢI SFINŢII”

VĂ INVITĂ LA HRAM
Sâmbătă 14 Iunie 2014
6:00pm-Slujba Vecerniei în prezenţa IPS 
Arhiepiscop Nicolae şi a unui sobor de 
preoţi;
Duminică 15 Iunie 2014
8:00am Slujba Utreniei;
10:30am Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
în prezenţa IPS Arhiepiscop Nicolae

1:30pm - Agapa frăţească la Catedrala 
Macedoneană. Participarea la agapa 
frăţească numai pe baza invitaţiilor 
nominalizate care se pot obţine gratuit de 
la Biserica Toţi Sfinţii până la data de 8 
Iunie 2014.
Vă aşteptăm să ne rugăm şi să luăm masa 
împreună credincioşi, preoţi împreună cu 
ierarhul nostru.

Preot Vasile Aileni,
Consiliul Parohial
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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 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

CÂMPUL ROMÂNESC

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Vă invităm să luaţi parte la banchetul de 
deschidere a sezonului activităţilor de vară 
2014 de la Câmpul Românesc, Hamilton 
Ontario.
Acest eveniment constituie un prilej de 
strângere de fonduri pentru repunerea în 
folosinţă a parcului şi clădirii, care au fost 
puternic afectate de ploaia cu gheaţă din 
Decembrie trecut.
Avem nevoie de prezenţa şi suportul 
dumneavoastră şi vă aşteptăm la Câmpul 
Românesc, unde împreună vom petrece 
o seară românească minunată, într-o 
atmosferă de muzică şi voie bună. 
Vom avea un program muzical pentru 
toate gusturile şi vârstele din repertoriul  
românesc şi internaţional.
Costul biletului va include un meniu bogat 

specific românesc, muzica, dansul şi voia 
bună. Un bar asortat vă stă la dispoziţie 
contra cost.
Vă rugăm să vă rezervaţi locurile din vreme, 
locurile sunt limitate.
Pentru Toronto, Mississauga, Brampton 
sunaţi la: 905-265-9884
Pentru Hamilton, Burlington, Kitchener 
sunaţi la:  905-575-5048
     Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

     Comitetul  de Conducere al 
     Asociatiei Culturale Romane, Hamilton

INTRAREA:
       $30.00 /ADULT ;  $10.00/COPII

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi:
              www.campulromanesc.ca

HAMILTON, ONTARIO
Organizează 

Banchetul de Deschidere a 
Sezonului de Vară

a
CÂMPULUI ROMÂNESC

pe data de
31 Mai  2014 orele 6:00 pm

Sâmbătă 17 Mai la Câmpul Românesc 
de la Hamilton s-a organizat o acţiune de 
muncă voluntară, de curăţire a parcului şi 
de pregătire a Câmpului pentru începerea 
evenimentelor sezonului de vară.
Pagubele produse de ploaia cu gheaţă 
din Decembrie (care a rupt copacii de pe 
proprietate, a  distrus calea de acces şi a 
întrerupt alimentarea cu electricitate) au 
trebuit reparate şi Câmpul repus în starea 
de funcţionare pe care ne-o dorim.
Ca urmare a apelului facut în presa şi pe 
website-ul nostru (www.campulromanesc.
ca), un grup de oameni de suflet şi-au unit 
forţele, au tăiat şi strâns copacii căzuţi, 
au curăţat drumul şi parcul şi au redat 
Campului imaginea frumoasă pe care o 
ştim cu toţii. 

Ne-am bucurat de o zi frumoasă muncind  
împreună, am gustat din bucatele oferite 
de membrii ACR şi am întâlnit oameni noi, 
minunaţi, care prin dedicaţia şi contribuţia 
lor vor ajuta la continuarea şi promovarea  
valorilor spirituale şi a rădăcinilor româneşti 
promovate de membrii Asociaţiei Culturale 
de la Câmpul Românesc.
Mai este încă mult de lucru: podul spre 
Capelă trebuie reparat, împrejurimile 
Capelei curăţate, drumul îmbunătăţit, etc.
Ne puteţi ajuta donând din timpul 
dumneavoastră, ajutându-ne finaciar şi 
în special participând la acţiunile noastre 
viitoare.
Vă mulţumim!

Comitetul ACR

Acţiune de Muncă Voluntară la Câmpul Românesc
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Nicolae Raiciu poate fi 
contactat începând cu 20 
aprilie la
Schlueter Hyundai 
Waterloo 

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

Tel:
519-886-2625
625 Davenport Road, Waterloo, N2V 2G2
nic@waterlooautomall.com

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Schlueter Hyundai Waterloo

Avem 3 Elantra GT, GLS rămase din 
2013 (una neagră şi două silver în stoc) cu 
sunroof, alloy wheels, power driver seat, 
fog lights, Bluetooth, heated seats, power 
everything. MARE REDUCERE
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HAMILTON
Parohia “Învierea Domnului” din 
Hamilton a sărbătorit duminică 11 mai 
Mothers Day la Casa Română.  Sărbătoarea 
aceasta din luna mai, chiar dacă la origine 
nu e românescă, e sărbătorită în parohia 
noastra în fiecare an în semn de apreciere 
şi recunoştiinţă a mamelor.  La această 
masă festivă, în parohia noastră pregătirile 
sunt făcute de bărbaţi, care gătesc şi 
servesc mâncarea pentru a oferi un răgaz 
doamnelor care în decursul anului ne 
răsfaţă cu cele mai bune mâncăruri.  Nici 
barbaţii nu s-au lăsat mai prejos, şi ca în 
fiecare an au reuşit să împodobească sala 
sărbătoreşte, să pregătească şi să servească 
o mâncare excelentă.  La intrarea în sală, 
fiecare mama a primit o floare de la un grup 
de copii de la şcoala română.  La această 
masa am avut invitaţi de onoare pe lângă 
toate mamele din parohie pe Excelenţa sa 
Consulul General al Romaniei la Toronto 
doamna Antonella Marinescu împreună cu 
soţul şi pe domnul Senator Adrian Anghel, 
Parlamentar ales în colegiul uninominal 
2 din Circumscripţia electorală nr.43, 
Circumscripţia electorală pentru românii 
cu domiciliul în afara României.  La 
această sărbătoare, copii şcolii de limba 
română au prezentat pe scena Casei 
Române un spectacol.  Micuţii artişti au 
reuşit să încânte pe toţi spectatorii din sală 
cu spectacolul prezentat.  La masa festivă 
s-au oferit flori doamnei Consul General, 
celei mai tinere mame din sală, celei mai 
venerabile mame prezentă şi presedintei 
de onoare a Reuniunii Doamnelor din 
parohia noastră.
Urmatoarea activitate socială organizată 
de parohia “Invierea Domnului” din 
Hamilton va fi Picnicul de  Fathers Day 
pe data de 15 iunie 2014 când de data 
aceasta îi vom sărbători pe taţii parohiei.  
Vă invităm să participaţi la picnicul nostru 
care va fi organizat, ca de obicei la ferma 
parohiei din Ancaster, Book Road West nr. 
2148.

George Popa, Hamilton

Mothers Day la Hamilton
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside

HAMILTON

Mothers Day la Hamilton



AGENDA ROMÂNEASCĂ 22 Mai * Nr.159pag.10
KITCHENER

Renovări şi amenajări
pentru proprietăţile dumneavoastră din 

FLORIDA
 Am locuit şi lucrat 5 ani de zile în Kitchener 
în domeniul construcţiilor, iar începând cu 
anul 2014 ne-am mutat definitiv în Florida 
şi sunt în acelaşi domeniu. Vă întreţin 
şi renovez proprietăţile din Florida. 
Informaţii la:

1-772-410-9710 (Gusti)

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

Au început pregătirile pentru cea de a şasea ediţie a Zilei 
Româno-Canadiene.
Anul acesta evenimentul va fi precedat de o seară de 
dans (Sâmbătă 14 iunie). O parte din banii strânşi din 
vânzarea biletelor vor intra în bugetul evenimentului 
Ziua Ro-Ca.
În ziua de 15 iunie ne vedem, conform tradiţiei, la 
Kitchener City Hall, unde vă aşteptăm cu mâncăruri 

delicioase româneşti şi cu un bogat program artistic 
românesc.
Lista de voluntari este în continuare deschisă. Avem 
nevoie de oameni care să ne ajute atât cu pregătirea 
evenimentului cât şi în zilele de 14 şi 15 iunie. Cei 
doritori ne pot suna la 519 896 9545.
Mai multe informaţii în afişul alăturat şi pe www.arta.ca

Comitetul de organizare



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate:  Agitaţia, graba, excesul şi 
imprudenţa îţi pot cauza neplăceri 
neaşteptate. Dragoste: Conjuncţia dintre 
Venus şi stăpânul zodiei tale, Marte, îţi dă 
mult farmec şi îţi accentuează predispoziţiile
amoroase. Financiar: Situaţia financiara 
rămâne staţionară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sensibilităţi în zona capului şi 
predispoziţie spre lovituri. Dragoste: Ai 
o atitudine optimista si constructivăşi te 
vei bucura de momente plăcute alături de 
partenerul de viaţă. Financiar: Nu stai prea 
bine cu banii şi eşti predispus la pierderi fi-
nanciare. Posibilă excrocherie sau fraudă.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă ai cumva un deficit mineral, 
acesta s-ar putea agrava, conducând la 
spasme sau crampe. Dragoste: În ciuda 
atmosferei destul de încărcate, îţi păstrezi 
înclinaţiile visătoare şi romantice. Dar, 
dacă vrei aventură, ai grijă cu cine şi în 
ce condiţii - există riscul unor consecinţe 
neplăcute. Financiar: Drămuieşti-ţi banii 
şi achiziţionează numai lucruri absolut 
necesare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Un singur aspect cere mai 
multă atenţie acum: regimul lichidelor în 
organism. Dragoste: Este posibilă o ruptură, 
un conflict sau alt eveniment traumatizant 
în cuplu. Financiar: Trebuie să înveţi să mai 
tai din cheltuieli şi să te rezumi la strictul 
necesar, cel puţin în această lună.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Degaji un aer proaspăt, 
primăvăratec, ceea ce demonstrează că 
eşti sănătos şi în plină formă. Dragoste: 
Relaţia cu partenerul de viaţă va decurge 
pozitiv, fiind presărată cu multe momente 
plăcute. Financiar: Situaţia financiară este 
staţionară, dar lejer favorabilă investiţiilor 
de mică anvergură.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cu Jupiter în casa sănătăţii, nu 
ar trebui să-ţi faci griji. Dragoste: Gelozia, 
posesivitatea, teama permanentă de a nu fi 
trădat ţi se cuibăresc în suflet. Financiar: 
Primeşti banii numai dacă iei măsuri mai 
drastice, cerându-ţi drepturile cu fermitate.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu ar fi mai bine să ceri un 
sfat specializat care să-ţi alunge teama 
din suflet? Dragoste: Unde e toleranţa, 
diplomaţia şi amabilitatea cu care reuşeşti 
întotdeauna să te faci iubit? Financiar: 
Stabileşti contacte utile, afli informaţii 
interesante şi atragi banii.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci mişcare 
multă, ceea ce îţi asigură o sănătate de 
invidiat. Dragoste: Chiar şi relaţiile vechi, 
„consacrate”, pot intra într-un blocaj. 
Financiar: Recompensele băneşti pot fi mai 
mici faţă de alte luni, dar nu este exclus să 
ţi se ofere de undeva o altă şansă de câştig.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii prudent deoarece poţi avea 
probleme cu gâtul sau cu căile respiratorii 
superioare. Dragoste: Eşti dispus să lupţi 
pentru fericirea cuplului, cu toate că voi doi 
vă certaţi cam des. Financiar: Poţi rezolva 
totul cu brio, dar cu o condiţie: să nu dai 
banii pe nimicuri. 

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti predispus la probleme cu 
bazinul, ficatul sau cu coapsele, dar nu va fi 
nimic grav. Dragoste: Dacă nu ai pe cineva 
la suflet, acum ai toate şansele să pui ochii 
pe o persoană care corespunde criteriilor 
tale amoroase. Financiar: Ai putea plătii 
nişte datorii care îţi stăteau pe cap ca o 
povară şi îţi permiţi şi unele mici plăceri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu genunchii, 
cu articulaţiile şi cu ligamentele. Dragoste:
În acest interval, viaţa ta sentimentală va 
fi monotonă şi neinteresantă. Financiar: 
Poţi primi un onorariu excelent pentru o 
activitate prestată şi simţi nevoia să arăţi 
lumii cât de bine o duci. 

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vei fi excesiv de nervos şi ar fi 
bine să te manifeşti cu prudenţă. Dragoste:
Începi să ai mari dubii cu privire la relaţia 
în care eşti, dar nu cumva exagerezi cu 
pretenţiile? Financiar: Dacă eşti în căutarea 
unui job, acum poate ajunge la urechea ta o 
ofertă de muncă ce merită luată imediat în 
consideraţie.
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A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta 
USA. Pentru Ontario, reprezentantul 
acestei companii este Radu Secăşan. 
Ce înseamnă un reprezentant oficial ? 
Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.

Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI 
sau AV la televizor. Aparatul STB 
vine cu o telecomandă şi din această 
telecomandă se pot selecta cele 32 de 
programe româneşti. Pe 4 din aceste 
programe se transmit câte 2 programe şi 
astfel fiecare client beneficiază practic de 
36 de programe româneşti transmise în 
direct din România. Datorită decalajului 
de fus orar, toate emisiunile acestor 
programe sunt înregistrate şi păstrate timp 
de 48 de ore, ceea ce oferă utilizatorului 
posibilitatea de a urmări în reluare oricare 
din emisiunile transmise. Mai exact dacă 
vă aflaţi la servici sau la cumpărături 
şi aţi pierdut o emisiune sau un meci de 
fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar 
trebuie să selectaţi emisiunea dorită din 
urmă cu până la 48 de ore şi puteţi urmări 
emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri 
sau derula peste reclame, pentru că pe 
telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului 
era mult sub această limită sau în unele 
cazuri ajungea să fie chiar sub 1Mbps. 
În aceste situaţii există posibilitatea ca 
aparatul să nu funcţioneze. Ca o unitate de 
comparaţie, 5 ore de rulare a programelor 
româneşti pe zi, consumul de internet la 
final de lună este de 55Gb.

Pentru cei care deţin un modem 
de internet şi doresc să folosească 
programele româneşti în paralel cu un 
computer, este necesar conectarea unui 
router la modemul de internet. Aceste 
routere nu sunt necesare să facă parte 
din gama celor mai scumpe routere, dar 
trebuie menţionat faptul că există pe piaţă 
anumite routere care nu sunt compatibile 
cu aparatele noastre STB de recepţionare 
a programelor româneşti.

Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, 
Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal D, U 
TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 TV, 
EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun 
TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 
3, RomaniaTV, Transilvania Live, 
SportTv, MiniMax, Music Chanel, Travel 
Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV



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.

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
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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, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

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

Travel Agency

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

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

KITCHENER

Ca în fiecare an, şcoala noastră organizează 
un picnic prilejuit de Ziua Internaţională a 
Copilului. 
Rezervarea pentru întâlnirea noastră din 
Waterloo Park-Gazebo East Park Area 
pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie a 
fost făcută pentru sâmbătă 31 mai 2014, 
între orele 12:00pm - 4:00pm. Copiii vor 
avea acces la parcul de apă, precum şi la 
vizitarea clădirii şcolii vechi, de lemn. 

Picnicul nostru va fi de tip potluck, vom 
cânta, dansa şi recita poezii, iar surpriza 
întâlnirii va fi din nou tombola, organizată 
de Comitetul Părinţilor pentru toţi copiii 
şcolii noastre.  

Stela Mureşan-IL Key Instructor
Romanian School

St. Louis Centres-80 Young St., Kitchener
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

Şcoala Românească St.Louis Centre din Kitchener
organizează un PICNIC cu ocazia

Zilei Internaţionale a Copilului

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

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener

Firmă de Transport, angajează Full şi Part Time ŞOFER
pentru livrări cu Sprinter-Van în Ontario şi Michigan

- Permis conducere Categ. G (A-Z binevenit) 
- Posibilitatea să fie admis pe teritoriul USA (posesor viza USA sau cetăţean Canadian)
- Condiţii avantajoase inclusiv weekend liber
Resume-ul poate fi trimis pe fax: 18155501872 sau email: uts247fast@gmail.com

TORONTO

Devenită deja tradiţie,  Ziua copilului se 
sărbătoreşte de câţiva ani buni prin joacă 
la Şcoala Românească din Toronto. Jocul 
dezvoltă copilul fizic, emoţional, social, 
moral şi intelectual. Limba este liantul care 
uneşte, ajuta copiii să comunice şi să dea 
frâu liber imaginaţiei.  Jocurile spontane 
sau ghidate, concursurile în aer liber şi 
desenele pe asfalt sunt pe agenda noastră 
şi în acest an. Ceea ce o sa fie diferit anul 
acesta, este concursul internaţional în 
care ne-am înscris şi noi prin bunăvoinţa 
unei colege dragi, Antoaneta Gruescu, 
care menţine legături profesionale cu alţi 
dascăli români, la fel de inimoşi şi doritori 
să transmită copiilor noţiunea de identitate 
naţională. Copiii de la Şcoala Românească 

vor participa la 3 secţiuni: creaţie/poezie/
compunere, joc şi confecţionat de jucării 
din materiale reciclabile. 
Aproape organizată ca o sărbătoare 
câmpenească unde copiii servesc pizza 
şi suc, această sărbătoare a copilăriei o să 
ne aducă în suflete bucuria de a transmite 
tinerei generaţii dorinţa de a interacţiona cu 
alţi copii români, de a se exprima în limba 
strămoşilor şi de a duce mai departe această 
tradiţie.  
La această sărbătoare sunt invitaţi toţi copiii 
înscrişi la şcolile româneşti din Toronto.
 Aceste activitaţi nu ar fi posibile fără aportul 
deosebit al părinţilor care înţeleg misiunea 
noastră şi ne sprijină necondiţionat.  Le 
mulţumim şi vă invităm la joacă şi bucurie!

Activitate extraşcolară la Şcoala Românească din Toronto

Un grup de părinţi inimoşi au luat iniţiativa să închirieze o sală de clasa şi să prelungească 
programul pentru încă o oră în care copiii prezenţi vor învăţa diferite dansuri populare.
Astfel, sub îndrumarea D-lui Doru Deboveanu şi a profesoarei Cristina Mares pe data de 
14 iunie la Milne Valley MS, cei 20 de copii înscrişi la cursul de dans popular vor prezenta 
copiilor şi părinţilor dansuri din Maramureş,  Caluşarul şi Fetele de la Căpâlna.

Ziua Copilului
la Şcoala Românească din Toronto Milne Valley MS
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

RODICA OPRIŞ
Consultant în asigurări
Wise Solutions Network Inc.

Tell 519.744.1112
Cell 519.496.7009
Toll Free 1.855.947.3765
rodica.opris@gmail.com

ÎN MÂINILE CUI ÎNCREDINŢAŢI CEEA CE
AVEŢI MAI DE PREŢ?

Dacă în cazul dumneavoastră, răspunsul la cele trei întrebări
                  de mai jos este Banca, vă sugerăm o a doua opinie.

Asigurare prin
bancă

Banca

Banca

Banca
pentru stingerea 

datoriei

Asigurare personală

Dumneavoastră

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cine este proprietarul 
poliţei de asigurare ?

Cine este beneficiarul
poliţei ?

Cine decide alocarea 
fondurilor din poliţă în 

caz de deces ?

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case 

în Windsor şi împrejurimi

Asociatia Inginerilor Romani din Canada - AREC
va invita sa celebram impreuna inaugurarea noului sediu AREC.

*** AREC OPEN HOUSE ***
Ziua: Wednesday, June 4, 2014
Ora: 6:00 P.M. - 8:00 P.M.
Locatia: 1170 Sheppard Ave. West - Unit #15, Toronto (map)
Vor fi servite gustari si bauturi racoritoare.
Haideti sa ne cunoastem mai bine!
Veniti sa va aflati ce facem si cum va putem ajuta!
Va asteptam!
Inscrieri la seminar@arec.ca pana Sambata 31 Mai 2014.

AURORA

Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere şi alte surprize. Parcul oferă facilităţi 
pentru toate vârstele: terenuri de fotbal, 
tenis, volei, baschet, piscină pentru copii şi 
adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe malul 

lacului.
Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru renovarea bisericii.

Comitetul Parohial

Biserica Ortodoxă “Sfinţii 40 de Mucenici” din AURORA

PICNIC
Sâmbătă, 14 Iunie 2014, de la ora 11.00 am, 
Biserica Ortodoxă “Sfinţii 40 de Mucenici” din 
AURORA vă invită la primul Picnic al acestui 
an. Va avea loc în Simeon Park, 13190 Woodbine 
Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
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Noul nostru obiectiv a fost oraşul Wuxi, 
unde se află Lingshan Grand Buddha, una 
dintre cele mai înalte statui din China şi 
din lume, având o înălţime de 88 de metri 
constuită în 1996. Mâna dreapta a lui 
Buddha este îndreptată spre cer iar ochii lui 
te urmăresc tot timpul din toate unghiurile. 
Este un fel de parc budist spiritual, de 
distracţii, luxuos şi extravagant. Fântâna 
Buddha, înaltă de 7,2 metri se deschide de 
4 ori pe zi, din floarea de lotus apărând un 
copil, reprezentând naşterea lui Buddha. 
Micul Buddha s-a născut cu abilitatea 
de a vorbi şi de a merge. Nouă dragoni 
înconjoară fântâna, care conform legendei, 
l-au îmbăiat pe micul Buddha la naştere.  
Publicul se îngrămădea la o fântână pentru a 
consuma apa “sfinţită”. Poţi vedea o replică 
a stâlpului Ashoka, emblema naţională 
a Indiei. Ashoka, un fost împărat indian, 
viteaz luptător în tinereţe a devenit călugar 
budist la bătrâneţe şi a creat numeroşi stâlpi 
cu scriptura budistă înscrisă pe ele pentru a 
educa poporul. În vârful muntelui se ridică 
statuia din bronz a lui Buddha şi un muzeu 
al culturii buddiste în China.Tot aici se află 
şi mâna lui Buddha, înaltă de 11 metri, se 
spune că dacă o atingi vei avea noroc şi vei 
trăi o viaţă lungă. Se pot vizita de asemenea 
templul Brahma şi templul Mudras. Palatul 
Brahma este siderant, construit din piatră, 
cu o colecţie impresionantă de cloisonné 
(tehnică specific chinezească de imbinare 
dintre bronz cu porţelan), obiecte din 
porţelan, picturi. În interior se află un 
elefant alb din jad, un simbol sacru al 
budismului. La etajul doi este un fel de sală 
de spectacol cu 1500 de locuri. Am petrecut 
câteva ore bune hoinărind printre băştinaşi, 
urcând  cele 216 trepte, reprezentând  108 
probleme pe care le are omul şi 108 dorinţe 
pe care şi le-a pus. Localnicii ne-au solicitat 
să fim alături de ei în fotografii. Pentru cei 
care nu voiau să meargă pe jos puteau să se 
îmbarce în maşini de golf pentru preţul a 
$5. Spectacolul, muzica, ambianţa au fost 
originale.
Budismul este cea mai importantă religie 
în China, datând din anul 67, în timpul 
dinastiei Han.

În timpul revoluţiei culturale religia a fost 
activ reprimată în China. Numai după 
1978 religia fost autorizată într-o anumită 
măsură, anumite temple au fost restaurate 
şi călugării autorizaţi să poarte veşminte de 
ceremonie în locuri publice.
Există mai mult de 100 de milioane de 
credincioşi în China. Principalele religii 
autorizate în China sunt budismul, islamul, 
creştinismul şi taoismul. Budismul a fost 
introdus în China în secolul 1 fiind importat 
din India. Exista mai mult de 13.000 de 
temple budiste în ziua de azi, budismul 
fiind practicat în general de chinezii Han.
Islamul a fost introdus în secolul 7 şi a 
cunoscut amploare în timpul dinastiei Yuan 
(1271-1368).
Catolicismul a ajuns în China în secolul 7 
şi protestantismul la începutul sec. 19. În 
China există astăzi peste 4600 de biserici 
catolice, 12.000 biserici protestante. 
Creştinismul este practicat de chinezii Han.
Taoismul s-a dezvoltat ca religie în secolul 
2, filozofia lui Lao Zi fiind fundamantul 
religiei. Astăzi China deţine peste 1500 de 
temple taoiste.
China este o ţară campioană în executarea 
prizonierilor săi, 80% din pedepsele capitale 
cu moartea având loc în China. O pedeapsă 
capitala poate fi primită pentru fraude 
fiscale şi deturnarea banilor. De asemenea 
au loc transplante cu organele prizonierilor 
condamnaţi la moarte,  guvernul asasinând 
masiv şi sistematic membrii lui Falun 
Gong, o mişcare spirituală.
Noaptea, înainte de a a merge la hotel am 
vizitat Nanchang Street, o stradă pietonală, 
cu restaurante, baruri, magazine. Ceea ce 
m-a frapat a fost o seară de dans în aer liber 
într-un mic parc, unde cupluri de chinezi 
sau chiar două femei dansau într-un cerc 
tangouri. 
Wuxi este de asemena renumit pentru lacul 
Tai, al treilea lac cu apa dulce în China, 
unde se produc perlele de cultură, una din 
principalele industrii locale. Se spune că o 
fată primeşte de la părinţii ei când se mărită 
un colier de perle.
A doua zi am fost expusi unei alte şedinţe 
de shopping, un alt hoax, de data asta la 

un magazin de stat de perle. În pamfletul 
nostru era trecut vizitarea unei ferme de 
perle, în schimb ni s-a arătat  numai o scoică 
pe care a desfăcut-o în faţa noastră, câteva 
produse cosmetice folosind praful de perle 
şi chiar un fel de medicament fabricat din 
perle, care conţine multe proteine. După 
care la atac, o armată de vânzătoare gata 
să îţi ia ultimul ban. Ghidul este obligat 
să ţină grupul pentru o perioadă de timp, 
completând un formular cu ora la care a 
ajuns grupul şi ora când a plecat. Dacă un 
grup de turişti vine în fabrică şi nu cumpără 
nimic vânzătoarelor li se reţin 5 yuans din 
salariu, nu ştiu dacă este adevărat!
Perla, lacrima lui Dumnezeu, este un mister 
al naturii care degajă un farmec seducător 
şi sensual, de graţie, discreţie şi pudoare, 
posedând frumuseţea eternităţii la gâtul 
unei femei. În China se spune că numai 
luna are puterea de a crea perlele, în timp 
ce grecii credeau că perlele se nasc din 
roua depusă de lună în carnea scoicilor care 
plutesc noaptea deschise pe mare. Omul 
a considerat perla ca una dintre cele mai 
preţioase comori, ocupând din antichitate 
un loc de cinste pe coroanele regale, inele, 
coliere, cercei, curele şi broşe.
Perlele sunt rezultatul unei reacţii a 
organismului unei scoici şi introducerea 
accidentală a unui corp străin, fie el un fir de 
nisip sau un fir de praf. Cele mai renumite 
perle naturale vin din golful Persic, de-a 
lungul coastelor Iranului, Arabia Saudita, 
Koweit, Quatar, Bombay, Ceylan, şi Marea 
Roşie. În 1904 trei japonezi au descoperit 
secretul grefei unei scoici pentru a obţine 
perla. Este o operaţie dificilă, 10% din 
grefe nu reuşesc, o scoică poate produce 7 
perle, cele mai perfecte sunt folosite pentru 
coliere iar restul pentru produse cosmetice.

Pudra de perle obţinută 
din stridia de apă dulce 
este un vechi remediu 
cosmetic şi terapeutic 
datând de 2000 de ani, 
folosit de femei pentru 
a avea un ten frumos şi 
tânăr, care conţine în 
jur de 16 aminoacizi şi 
calciu în doze forte.
Pudra de perle (Zhen 
Zhu) s-a dovedit a fi 
un tonifiant puternic, 
recomandat pentru 
energie şi antioboseală. 
În medicina chineză 
pudra calmează 

sufletul, inima şi durerile inflamatorii, 
palpitaţiile, vindecă ulcere, etc.
Adevărata pudră de perle valorează de la 
160 la 450 Euro/kg. Bineînţeles că aceste 
produse erau de 5 ori mai scumpe decât 
în magazinele normale. Au fost turişti din 
grupul nostru care au cumpărat aceste 
produse.
De aici am plecat spre Hangzhou, una din 
fostele capitale ale Chinei şi pe care Marco 
Polo l-a descris ca pe unul dintre cele mai 
frumoase şi elegante oraşe din lume. Când 
Marco Polo (1254-1324) a venit în China, 
acest oraş avea un milion de locuitori.
(continuarea în numărul următor)

Paulina Popescu
Kitchener
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Prin CHINA,
în timpul “dinastiei” comuniste

                    - a patra parte -

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
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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

ANGAJĂM
Personal pentru renovări interioare. 
Plata se face la oră sau la lucrare în 
funcţie de experienţă. Lucrările sunt în 
zona GTA şi în zona Kitchener.
Info la 647-229-1974.

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

...iar Petru i-a-ntrebat a doua oară,
cumva şi a dojană de pelin:
- ‘’În capul vostru ce era
de aţi crezut că e-un străin,
şi nu Iisus?’’
- ‘’I-am spus
rămâi cu noi
că ziua se aplecă înspre seară
şi-i doar la începutul săptămânii.’’
Dar Petru i-a-ntrerupt din nou,
că neputând să-i creadă
le râcâia cuvântul spre dovadă:
‘’Şi cum  adică L-aţi recunoscut
 abia la frântul pâinii?
Era la fel (cum amintirile mă dor!)
aşa ca, în ajunul morţii Lui, în foişor?

Numai Ioan zâmbea
gustând pe îndelete taina,
de-ajuns credinţei zborul,
cum bradul îşi îmbracă haina
cu nasturi de răşină,
aşa veşmântul lor 
le mirosea,
nu a pescar, ci a 
lumină
din pâinea 
aburindă de la Cină
când o frângea 
Învăţătorul.

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
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

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

ÎNTOARCEREA  DIN  EMAUS

Caut femeie la curăţenie.
Zona Kitchener
Info la 519-465-2948

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

Caut doamnă pentru îngrijirea unui bătrân în zona 
Stanley Park (Kitchener).
Internă sau externă.
Telefon 519- 893-7586 după 6pm. 

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).
Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com

ORGANIZĂM 
PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER

Informaţii la: 519-220-9177
Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!



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

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

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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