
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

* Duminică 15 iunie - Duminica Tuturor Sfinţilor * Duminică 22 iunie - Duminica Sf.Români (Chemarea primilor Apostoli) * Marţi 24 iunie - Naşterea Sf.Ioan Botezătorul *

$825

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

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

Ziua Româno 
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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.
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

KITCHENER
Sâmbata, 31 mai 2014 la picnicul organizat 
de Şcoala Româneasca-St. Louis Centres, 
copii, părinţi, invitaţi şi cadre didactice au 
sărbătorit Ziua Internaţională a Copilului 
în parcul Waterloo. Ca în fiecare an 
întâlnirea a fost un excelent prilej pentru 
copii sa (re)lege prietenii, sa exploreze 
împrejurimile, sa se joace, sa cânte, sa fie 
creativi profitând de ofertele variate ale 
parcului şi de vremea foarte frumoasă. 
Totodată organizatorii şi invitaţii au 
avut ocazia să strângă legăturile cu 
şcoala, cu comunitatea şi cu membrii 
acesteia, să depene fiecare amintiri din 
propria copilărie şi nu în ultimul rând 
să-şi ofere sprijinul pentru organizarea şi 
desfăşurarea oricăror astfel de evenimente 
viitoare. Tombola organizată de Comitetul 
Părinţilor a fost din nou momentul cel 
mai aşteptat de cei mici, iar bucuria, 
curiozitatea şi entuziasmul s-a citit pe 
feţele copiilor odată cu primirea premiului 
mult dorit.
Mulţumim Comitetului Părinţilor pentru  
implicarea, devotamentul şi entuziasmul 
cu care an de an pregăteşte astfel de 
evenimente, mulţumim celor care au 
participat la aceasta întâlnire şi urăm 
tuturor copiilor un sincer: LA MULŢI 
ANI!

Prof. coordonator, Stela Mureşan

Picnicul Şcolii Româneşti “St.Louis Centres” din Kitchener
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Măicuţe versus puicuţe 
Puiu îşi dorise maşină încă de la vârsta 
când credea că maşina e un sortiment 
de păpiţă la borcan. Când s-a făcut 
mare şi a luat bacul undeva prin primele 
trei tentative, taică-su a suspinat cu 
mândrie de pom roditor şi a scos nişte 
crăiţari de la teşcherea, pentru maşina 
lui fiu-său. Greşeala fatală a fost că l-a 
lăsat pe ăla micu’ să-şi aleagă singur 
marfa, în limita bugetului alocat. Puiu 
a venit acasă cu o rablă care aducea cu 
maşina din prostia aia de Miami Vice, 
doar că era mult mai mică şi mult mai 
galbenă. Ca să fie circul complet, îşi 
cumpărase şi un sacou alb şi-i rulase 
mânecile până la cot, ca să semene 
cu Don Johnson. Când a parcat în 
faţa blocului, arăta ca un idiot. Taică-
su l-a văzut de la balcon şi s-a lăsat 
repede pe vine, să nu-l vadă vecinii. 
Sau să nu-i mai vadă el pe ei, cum se 
holbau la beizadeaua picată din lună. 
Din Luna anilor ’80, evident. Prostul 
gust nu vizează numai învelişul, ci şi 
dezvelişul, ca să zic aşa. De zeci de 
ori am intrat să vizitez mânăstiri unde 
mă uitam mai mult la bărbatul care mă 
însoţea decât la picturi. Asta pentru că 
el se uita mai mult la alte femei decât la 
mine. Asta pentru că ele aveau câte-un 
decolteu cu care n-ar fi avut voie nici la 
club, cu atât mai puţin în faţa icoanei. 
Din fericire, nu pătrundeau prea adânc 
în istoria multiseculară, fiindcă foarte 
curând apărea câte-o măicuţă căreia 
îi era ruşine de ruşinea lor şi le dădea 
un pulovăraş. Am fost într-o vară la 
Voroneţ, cu mai mulţi amici. Mirela 
crăpa de cald şi a considerat că e firesc 
să poarte pantaloni scurţi inclusiv în 
mânăstire. La intrare, i s-a explicat 
blajin că nu e permisă o asemenea 
ţinută în incinta unui lăcaş de cult. Mai 

ales că nu erau orice fel de nădragi, ci 
un fel de chiloţi mai lungi, din material 
de blugi, din ăia cu franjuri ciufuliţi. 
S-a arătat foarte indignată de asemenea 
amendament şi a invocat drepturile 
omului, în apărarea ei. Ba chiar i-a spus 
călugăriţei că ar face bine să găsească 
şi ele acolo o soluţie vestimentară de 
vară, deoarece se ştie că soarele încinge 
mai tare hainele negre. Nu ştiam în ce 
pungă să-mi bag capul, ca să nu mai 
văd şi să nu mai aud. Normal, nu i-au 
permis accesul, ea a spus că în acest caz 
se poate lipsi de ”albastrul ăsta sau ce-o 
fi” şi că ne aşteaptă în parcare. Înainte 
de a ne întoarce fundul, şi-a cumpărat 
totuşi de la intrare nişte iconiţe sfinţite. 
După ce-a plătit şi şi-a luat restul şi 
credeam că nimic rău n-avea să se 
mai întâmple, i-a şuierat măicuţei: 
de-astea puteţi să-mi vindeţi dacă 
sunt în pantaloni scurţi, dar înăuntru 
n-am voie, numai la bani vă gândiţi!”. 
Plănuiam ca, odată ajunsă în biserică, să 
mă rog pentru sufletele celor adormiţi, 
dar în loc de asta m-am trezit rugându-
mă să nu se prindă nimeni că ţoapa de 
la poartă făcea parte din grupul meu. 
Tot din gama trăncănelilor de gust 
îndoielnic, m-a mai făcut una de râs, 
odată. Îi spusesem o bârfă cum că fata 
adolescentă a unor cunoştinţe rămăsese 
gravidă cu un libanez, iar acum voia să 
se lase de şcoală, la doar 16 ani, şi să se 
mute la ăla, în Beirut. Asta căreia i-am 
povestit tărăşenia s-a întâlnit într-o zi 
cu părinţii fetei (îi cunoştea şi ea). Şi 
deodată gura ei s-a deschis ca un crater 
şi a început să scuipe lava indiscreţiei: 
am auzit că aveţi mari necazuri cu aia 
mică, îmi pare rău, asta e, tineretul 
din ziua de azi, ce să-i faci... Bieţii 
oameni au rămas stană de ciment, nu 
pricepeau cum a ajuns chestiunea asta 
până-n urechea ei şi cum avea proasta 
inspiraţie să aducă ea vorba despre 
fătul interetnic din familia lor. Când 
am auzit ce-a făcut, am vrut să-i trag 
o greblă-n cap, dar pe urmă mi-am 
amintit că risc între 10 şi 20 de ani şi 
nu merita deranjul.

Cocuri de artificii
Dar dacă există o chintesenţă a prostului 
gust, ea se găseşte pe la trei sferturi din 
nunţi. Nouă din zece rochii de mireasă 
par candelabre şmanglite din Casa 
Poporului şi zornăie ca nişte cădelniţe 
de la cele opt kile de mărgele aplicate, 
atârnate sau pictate. N-am mai văzut de 
mult mireasă fără coc. Din dumnealui 
atârnă, câteodată, nişte macaroane 
numite generic bucle. Pe fiecare 
tâmplă, se bălăngăneşte căte-o şuviţă 
spiralată, ca la evreii hasidici. Am 
văzut verighete pe care nu le-ar purta 
nici Cioabă, i s-ar părea prea chicioase. 
Naşele se simt datoare să poarte coafuri 
doar un pic mai dezumflate decât 
căciula lui Ghiţă Ciobanul. Maşinile 
din convoi sunt tapetate cu garoafe 
lipite cu scoci. Unii au şi câte-o păpuşă 
pe capotă, ceea ce e sinistru, mai ales 
că unele chiar seamănă cu asasina 
Chucky, doar că-n loc de salopetă 
poartă rochiţă de mireasă. La local, 
chelnerii aduc mâncarea defilând pe 
arii din Aida. Tortul etajat are în vârf 
un mire şi-o mireasă pe care nici măcar 
nu-i poţi mânca, fiindcă sunt din plastic. 
Nu există DJ care să nu re-redifuzeze, 
la cererea invitaţilor beţi, Pinguinul, 
Meniaito, Macarena, Lambada şi 
integrala Pepe. Se fură mireasa şi 
mirele sau naşul achiziţionează ad-
hoc o ladă de şnaps ca s-o răscumpere, 
chipurile. Un ginerică ridicol scoate 
cu dinţii jartiera unei mirese cu talpa 
prea obosită şi mintea prea odihnită. 
La final, la masa principală se numără 
banii strânşi, se pun pe valute distincte, 
se convertesc în lei şi se plăteşte nota, 
nu înainte ca naşul şi socrul mare să 
se bată un pic cu şeful de sală, din 
cauza unei mici neînţelegeri legate de 
cantitatea de icre de la aperitive. Ajuns 
acasă, deşi e afumat ca o slană de Sibiu, 
ginerică vrea neapărat să-şi ia mireasa 
în braţe, ca s-o treacă pragul. O saltă, 
o dă din greşeală cu capul de uşă, apoi 
trăiesc fericiţi până la adânci divorţuri.

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

- partea a doua -

KITCHENER

Sâmbătă 31 mai 2014, reprezentanţii Consulatului 
General al României din Toronto s-au deplasat la 
Kitchener pentru a oferi serviciile consulare românilor 
din această zonă. Prezenţa şi interesul românilor 
pentru aceste servicii consulare i-au ţinut ocupaţi de 
la 9am până la 6pm pe reprezentanţii consulatului. 
Celor prezenţi li s-au rezolvat diferite acte notariale, 
de pensie, imputerniciri, si legalizări pentru permisul 
de conducere. Pe lângă aceste servicii, personalul 
consulatului a mai oferit informaţii deosebit de 
preţioase tuturor acelora care au fost prezenţi doar 
pentru a pune diverse intrebări legate de cetăţenia 
română, de obţinerea paşaportului românesc sau 
diferite alte situaţii.
Logistica acestor servicii consulare a fost asigurat 
de publicaţia Agenda Românească în colaborare cu 
Biserica Penticostală Română “Church of God” care 
a asigurat locaţia, Cardinal Print - Your local printer 
care a asigurat partea tehnică (imprimanta şi hirtie), 
Adrian’s Plumbing & Repairs care a asigurat partea 
de protocol a celor patru reprezentanţi, Luminita 
Mironescu & Michael Ellis (consultanţă financiară) 
care a asigurat partea tehnică (imprimanta şi hirtie).

Consulat Itinerant la Kitchener
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

Cu sensibilitate modernă, poetul L. Blaga, 
în poezia Dorul, se adresează liric: „Femeie, 
/ ce mare porţi în inimă şi cine eşti? / Mai 
cântă-mi înc-o dată dorul tău, / să te ascult /
Şi clipele să-mi pară nişte muguri plini, / 
din care înfloresc aevea – veşnicii”.
Creştinismul a schimbat poziţia socială 
a femeii. Prezenţa vie a femeii în primele 
biserici creştine nu poate fi nesocotită. 
Dacă sunt acoperite de anonimat nu 
înseamnă absenţa lor. Documentele istorice 
păstrează durerea unei mame care şi-a 
găsit liniştea în noua credinţă la Halmiris 
(Murighiol), ultima cetate importantă pe 
braţul Sf. Gheorghe, port într-un golf al 
Mării Negre, de unde şi alt nume, Salmorus 
(Apa Sărată?). Secolul al VII-lea i-a stins 
strălucirea. S-au găsit aici urmele a două 
basilici şi moaştele unor martiri. În anul 
290, au fost martirizaţi, sub Diocleţian, 
la ordinul comandantului local Latronius, 
Epictet, un preot bătrân, şi Astian, dintr-o 
familie de aristocraţi din Cappadocia. 
După martiraj, a venit aici primul episcop 
de Tomis, Evanghelicos (290-300), de la 
care mama lui Astian, Marcelina, a primit 
botezul creştin, înţelegând mesajul morţii 
fiului şi adevărul descoperit în credinţa lui.
E imposibil de crezut că nici unul dintre 
cei trei martiri (Chiril, Chindeas, Tasios) 
de la Axiopolis (Cernavodă) să nu fi fost 
căsătorit, mai ales că numele Tasios are 
rezonanţă autohtonă.
Maxima, soţia presbiterului (preotului) 
Montanus din Singidunum (Belgrad) 
şi-a urmat soţul în credinţă şi în moarte 

martirică. A murit în vâltoarea apei râului 
Sava.
La Cluj-Napoca s-a descoperit un altar 
funerar, datat fiind din secolul al IV-lea, 
deci cu mult după retragerea administraţiei 
şi armatei romane din Dacia. Epitaful a 
fost pus de o femeie, Valeria Valentina, 
pentru Claudius Valentinus, fiul ei de 20 
de ani. Inscripţia latină are înţelesul atât 
de obişnuit în zilele noastre: „SIT TIBI 
TERRA LEVIS”- „Să-ţi fie ţărâna uşoară!”
Deoarece a pierdut o bătălie cu romanii, 
regele got Athanaric (370-372), bănuind 
că goţii creştini şi dacii de aceeaşi credinţă 
ar fi avut legături cu armata romană 
sub conducerea împăratului Valens, din 
răzbunare a iniţiat o persecuţie cumplită. 
Astfel în jur de 26 de creştini au fost 
arşi de vii îmtr-o biserică dintr-o aşezare 
rurală la vărsarea râului Argeş în Dunăre. 
Rămăşiţele goţilor morţi au fost duse în 
comunitatea goţilor încreştinaţi de lângă 
Constantinopol de către o creştină Gaatha, 
ajutată de fiica ei Dulcilla. La reîntoarcere, 
Gaatha şi însoţitorul ei Vellas au fost 
omorâţi cu pietre.
Aceste femei creştine mă determină să 
le elogiez prin cuvintele lui A. Comte: 
„superioare prin dragoste, înclinate să 
subordoneze totdeauna sentimentului, 
inteligenţa şi activitatea; ele constituie 
spontan fiinţele intermediare între 
umanitate şi oameni”.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

FEMEI CREŞTINE
ÎN SPAŢIUL STRĂMOŞESC

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

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

OSHAWA

ANA PĂDURARIU
Campioana Canadei la Gimnastică

Ana Pădurariu din Oshawa, în vârstă de 11 ani, a câştigat la inceputul luni iunie 2014 
locul întâi la Campionatul Naţional de Gimnastică Artistică de la Ottawa, la categoria 
de vârstă 11-13 ani. Ana se antrenează de la vârsta de 4 ani la clubul Gimini din Oshawa 
sub îndrumarea cunoscutei Elene Davydova.

KITCHENER

În urmă cu 5 ani de zile (pe data de 17 martie 
2009) publicaţia Agenda Românească a 
demarat un proiect în zona Kitchener, mai 
exact la piaţa agroalimentară Farmer’s 
Market (300 King St, E): Grupul de 
Seniori Romani. La acea vreme un număr 
restrâns de seniori (doamnele Ardelean, 
Minculescu, Maria Huber, Viorica, Mia 
Preda, Blaga, Livia Bonta, Doina Cirneci, 
Elena Marin, Popovici Maria, Virginia 
Gabor şi familia Ursu Octavian şi Zamfira) 
şi-au exprimat dorinţa de a se stabili o 
întâlnire săptămânală pentru românii 
pensionari şi nu numai. Publicaţia Agenda 
Românească a luat legătura cu oficialităţile 
pieţei agroalimentare pentru a obţine 
locaţia, deasemenea, datorită unor sponsori 
inimoşi a mai obţinut fondurile necesare 
pentru a oferi tuturor participanţilor 
cafeaua GRATUITĂ, iar cu businessurile 
de la piaţă (Everyday Gourmet şi Apple 
Fritter) condus la acea vreme de doamna 
Elena Sopt a stabilit un preţ redus pentru 
langoşul pe care seniorii îl comandă la 
fiecare întâlnire. În prezent cele două 
businessuri au fost preluate de Mihaela 
şi Mariana, două doamne deosebite care 
continuă să sprijine grupul de seniori în 
aceleaşi condiţii.
Zilele de naştere ale fiecărui senior 

sunt sărbătorite în cadrul grupului, iar 
sărbătoritul primeşte un buchet de flori şi 
un tort (florile şi tortul sunt deasemenea 
sponsorizate de 2 români cu suflet mare din 
comunitate).
În imaginea alăturată se poate vedea cum 
doamna Maria Huber taie şi împarte tortul 
celor prezenţi. Am aniversat săptămâna 
trecută ziua de naştere a doamnei Mia 
Preda. Vă aşteptăm în fiecare zi de miercuri 
la ora 12 la amiază la Farmer’s Market în 
Kitchener la o cafea aburindă şi un langoş 
delicios.

Agenda Romaneasca

Aniversarea zilelor de naştere
la Grupul de Seniori Români
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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

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 Ionuţ 
Maerean,(226)600-2911,sf.ioankitchener@gmail.com

HAMILTON

Parohia ortodoxa romana “Învierea Domnului”
FATHER`S DAY PICNIC 15 Iunie

2148 Book Rd. West, Ancaster
10.30 – Sfânta Liturghie

12.00 – Parastas pentru taţi
PICNIC

Mititei, Cotlete, Piept de pui, Cârnaţi,
Bere rece, Muzică Românească, Tombolă,

Surprize!!!
Toată lumea este binevenită!

www.biserica.ca
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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!

LONDON

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

Balul Florilor în London
Pe data de 3 mai a avut loc în sala de petreceri a Bisericii “Sf.Cruce” din London, Balul 
Florilor, o sărbătoare a primăverii. Într-un decor festiv şi o atmosferă de voie bună, 
oaspeţii s-au delectat cu mâncăruri tradiţionale româneşti. Programul a cuprins dansuri 
populare, concursuri cu premii, muzică pentru toate gusturile.  Mulţumiri Comitetului 
Doamnelor care au organizat această seară de neuitat cât şi celor care au participat la buna 
desfăşurare a acestei petreceri: Nina Moreira, Marga Popet, George, Tony si Luci Carali, 
Cleopatra Greco, Vichi Capatina, Laura si Maria Klein, Gheorghe si Ioana Dumitrache, 
familia Madalinei si Cristi Urian.

Mara Mohaupt, London
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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



   AGENDA ROMÂNEASCĂ 12 Iunie * Nr.160pag.8

TORONTO
La 1 iunie 2014, de Ziua Copilului, elevii 
Şcolii Duminicale ai Bisericii Ortodoxe 
Române “Sf. Gheorghe” dinToronto au 
prezentat un frumos program artistic de 
poezie şi cântece vocale şi instrumentale.
Spectacolul a fost dedicat poetului naţional 
român Mihai Eminescu, la aniversarea a 
125 de ani de la moartea sa.
Deosebit de bine pregătit de doamnele 
profesoare de la Şcoala Duminicală, la 
juniori de Eliza Ghinea, Alina Patra, 
Anca Popa, Cristina Teoderascu, iar la 
seniori de d-l Cristian Zamrii, spectacolul 
s-a desfăşurat în trei părţi: partea 1  “Ce 
frumoasă e copilăria”; partea a doua 
“Talent Show”; partea a treia “Eminescu 
- Muzică şi Poezie”.
Sala “Dacia” a Centrului Cultural Român 
a răsunat de vocile calde şi emoţionate 
a studenţilor, mici şi mari, intonând sau 
cântând versurile marelui poet Mihai 
Eminescu, atât în limba română cât şi în 
engleză, delectând audienţa cu compoziţii 
deosebite interpretate la pian, clarinet şi 
ghitară.
Au fost momente deosebit de emoţionante, 
marcate de copiii şi tinerii noştri, trăite din 
plin de întreaga audienţă, mărturie vie a 
trăirii pline de spiritualitate românească 
şi creştinească, adusă şi menţinută şi pe 
aceste meleaguri, ca un legământ sfânt din 
Vatra străbunilor noştri.
Mulţumim tuturor “artiştilor” şi studenţilor 
Şcolii Duminicale, profesorilor, audienţei 
şi în mod deosebit tuturor părinţilor care 
au grijă de copiii lor, asigurându-le nu 
numai cele materiale, dar şi cele spirituale.
Dorim tuturor copiilor mulţi ani fericiţi 
într-o lume a păcii şi buneiînţelegeri.

B.N. Roman - participant  

Ziua Copilului la Biserica “Sf.Gheorghe” din Toronto
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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

TORONTO

Ziua Copilului
la biserica “Sf.Gheorghe” din Toronto

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener 
cu locaţia la nr.184 Madison Ave. S, vă 
invită să fim împreună rugători la Sfintele 
Slujbe ce se vor oficia în luna Iunie după 
următorul program:

Duminică 15 Iunie 
  ora 9:00 AM- Utrenia.
  ora 10:30 AM- Sfânta si Dumnezeiasca 
                           Liturghie
  
Sâmbătă 21 Iunie
ora 6:00 PM. - Vecernia, urmată de 
Sf.Spovedanie şi Seară Duhovnicească.

Duminică 22 Iunie
  ora 9:00 AM-Utrenia
  ora 10:30 AM-Sfânta şi Dumnezeiasca 
                          Liturghie

Sâmbătă 28 Iunie
     ora 6:00 PM- Slujba Sfântului Maslu, 
în prezenţa PS. Ioan Casian de Vicina, 
însoţit de un sobor de preoţi.  

Duminică 29 Iunie
     ora 9:00 AM-Utrenia
       ora  10:30 AM- Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească, urmată de Agapa 
creştină prilejuită de Sărbătoarea Sfinţilor 
Apostoli Petru şi Pavel, - Hramul Bisericii 
noastre.

 Mulţumim pe această cale tuturor 
binefăcătorilor Parohiei noastre şi celor 
ce cu frăţească dragoste întru Hristos 
Domnul, vor fi parte la Sfintele Slujbe şi 
la sărbătoarea hramului bisericii noastre.

 Vă aşteptăm cu drag!

Biserica Ortodoxă Română
“Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”

din Kitchener
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KITCHENER

OFERIM TRANSPORT
DIN KITCHENER/ WATERLOO

şi
CAMBRIDGE

la

TORONTO 
AIRPORT

 PREŢURI AVANTAJOASE

 Deasemenea oferim 
TRANSPORT din regiunea
Waterloo în toată provincia 
Ontario pentru evenimente 

speciale.

Pentru informaţii şi rezervări:
1-519-778-0311 (Alex) sau pe 
website:     www.a-dcharter.com

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: Te eliberezi de unele obsesii şi, 
dacă nu te gândeşti la boală,ea nu mai apare.
Dragoste: Ai noroc în iubire, chiar poţi 
spune că visele ţi s-au împlinit. Financiar: 
Nu vei avea prea mulţi bani, dar vei reuşi 
să te descurci şi-ţi vei achita toate facturile 
şi cheltuielile.

TAUR (20aprilie-20mai)
Sănătate: A sosit momentul unui tratament 
mai costisitor ce are rolul de a-ţi restabili 
sănătatea. Dragoste: Nu se mai poate aşa, 
te gândeşti foarte serios la o schimbare de 
atitudine în cuplu. Financiar: Te descurci 
bine, iar eventualele tranzacţii pe care le 
decizi acum îţi pot aduce ceva bani.
GEMENI (21mai-21iunie)
Sănătate: Eşti predispus la disfuncţionalităţi 
şi infecţii ale organelor genitale. Dragoste:
Relaţia cu partenerul de viaţă va cunoaşte 
multe surprize şi momente imprevizibile. 
Financiar: Nimeni nu va bate la uşa ta să-
ţi încredinţeze vreun ban, de aceea merită 
să te lupţi cu toată lumea dacă la final te 
aşteaptă rezultatele financiare visate.

RAC (22iunie-22iulie)
Sănătate: Nimic grav la orizont, eşti în 
formă, te simţi excelent şi o viaţă mereu 
activă te ţine în priză. Dragoste: Este 
posibilă o ruptură, un conflict sau alt eveni-
ment traumatizant în cuplu. Financiar: 
Există şansa de a mai găsi o sursă de venit 
din altă direcţie decât cea oficială.
LEU (23iulie-22august)
Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă 
dependenţă de sănătatea oamenilor alături 
de care trăieşti. Dragoste: Aşteaptă-te 
la declaraţii de dragoste dintre cele mai 
frumoase şi la daruri speciale. Financiar: 
Banii sunt pe un teren bun, primeşti banii 
care ţi se cuvin iar ceea ce ai deja în cont îţi 
inspiră un sentiment de siguranţă.

FECIOARĂ (23aug.-22sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. Te 
bucuri de toate alături de cel drag. Financiar:
Banii sunt bine gestionaţi. Iei decizii mature 
şi bine chibzuite.

BALANŢĂ (23sept.-22oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe acelaşi trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieţii tale.

SCORPION (23oct.-21noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Vi se cere amândurora 
mai mult realism, mai multă implicare 
şi decizii mature, bineînţeles dacă se 
mai doreşte viaţa în cuplu. Financiar: 
Singureleplăceri le găseşti în cumpărăturile 
de care, recunoaşte, nu prea ai nevoie acum.
SĂGETĂTOR (22noi.-21dec.)
Sănătate: Orice abatere lasă urme, deci 
evită excesele! Dragoste: Este o vreme 
riscantă pentru cuplurile aflate în impas, 
pentru că ajungi la concluzia că ar fi mai 
bună o despărţire. Financiar: Nu te aştepta 
la venituri prea mari, pentru că şi cele care 
vin sunt nesigure.

CAPRICORN (22dec.-19ian.)
Sănătate: Sănătatea este relativ bună, dar 
trebuie să te fereşti de infecţii şi accidentări.
Dragoste: Parcurge etapele cu răbdare, nu 
te aventura în vise imposibile! Financiar: 
Banii nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subţire. Nesiguranţa îţi 
caracterizează veniturile şi cheltuielile.
VĂRSĂTOR (20ian.-18feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privinţa sănătăţii, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal, ca 
atare te simţi bine în pielea ta. Dragoste: 
Te bucuri de echilibru în plan sentimental. 
Financiar: Nesiguranţa îţi caracterizează 
veniturile şi cheltuielile.

PEŞTI (19februarie-20martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la 
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva 
care nu-ţi facebine. Dragoste: Nu te sperie 
deloc ideea de a pune capăt unei relaţii.
Priveşti situaţia cât se poate de raţional, 
fără regrete şi fără slăbiciuni. Financiar: 
La capitolul bani stai foarte bine, fiind unul 
dintre fericiţii acestei perioade.
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

SĂPTĂMÂNA CULTURALĂ
a Câmpului Românesc

7-12 Iulie 2014

Luni 7 Iulie
- Sandu Sindile (Kitchener) - ”300 de 
ani de la înveşnicirea lui Constantin 
Brâncoveanu”
- Prof. Constantin Teodorescu (Kitchener) 
“Constantin Brâncoveanu în cultura şi 
spiritualitatea românească”

Marti 8 Iulie
- Ing. Florin Ene (Kitchener) - “România 
cuantică”
- Ing. Dan Groza (Hamilton) – “Mărturii 
ale străinilor despre continuitatea 
românească pe teritoriul românesc”

Miercuri 9 Iulie
-Lia Lungu – Omagierea a 40 de ani de 
activitate artistică 
-Grigore Cartianu (România – sciitor, 
Tvr. repoter) – “Sfârşitul Ceauşeştilor şi 
crimele Revoluţiei”
-Mircea Stefan (Cleveland - poet, scriitor) 
“Poeţii închisorilor comuniste - Vasile 
Voiculescu şi Radu Gyr”

Joi 10 Iulie
-Ion Anton Datcu (Montreal – scriitor) – 
“Războiul împotriva ţărănimii” 
-Marius Fincă (scriitor – Montreal) 
“Împăraţii de origine daco-getă ai 
Imperiului Roman”

Vineri 11 Iulie
-Grigore Culianu (ziarist - New York 

Magazine” – “Cum arată România după 
10 ani sub regimul Traian Basescu”
-Prof. Constantin Teodorescu ( Kitchener) 
“Poetul Dumitru Ichim la 70 de ani”;  
Prezentarea ultimelor cărţi din România, 
Canada şi Republica Moldova
-Grigore Cartianu (România – sciitor, Tvr. 
repoter) -  “Firava democraţie română şi 
demolarea statului de drept”
-Doina Uricariu  (New York-Director 
Centru Cultural Roman) Tema conferintei  
urmeaza sa fie anuntata

Sambata 12 Iulie
Banchetul de închidere
cu incepere de la ora  1:00 PM
Participa: Cenaclul literar NICAPETRE al 
revistei OBSERVATORUL – Organizator: 
Dumitru Popescu, Toronto.  
Program artistic: Lia Lungu, Formaţia 
muzicală  Antonn Pann,  Corul Ateneu, 
precum si alti invitati

NOTA:
- Conferinţe au loc în fiecare seară 
incepand de la 7:00 p.m
- Se vor oficia Slujbe religioase la Capelă 
- Se vor organiza mese rotunde cu diverse 
tematici
- Se organizeaza excursii la puncte de 
referinta din Ontario
Pentru mai multe informatii si eventuale 
modificari ale programului, vizitati:
         
            www.campulromanesc.ca

HAMILTON, ONTARIO ORGANIZEAZĂ

Programul Conferintelor

Go Pro Logistic
Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, etc în GTA.
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

Oferim între $500-$1000/săptămână.  Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968



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

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 MASINILE NOASTRE (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.    Info la tel. (647-998-4228)
Resume-ul poate fi trimis pe fax: 18155501872 sau email: uts247fast@gmail.com

TORONTO
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.

CÂMPUL ROMÂNESC

HAMILTON, ONTARIO
Organizează

“Retreat de sănătate” la Câmpul Românesc din Hamilton

Sâmbătă şi Duminică 21 respectiv 
22 iunie Doctorul Cristian Răchitan 
ofera un “Retreat de sănătate” la 
Câmpul Romanesc din Hamilton, 
Canada, în beneficiul Asociaţiei 
Culturale şi a Câmpului Românesc 
de la Hamilton.
Acest retreat va avea următorul 
program:
Două conferinţe (oferite gratuit) cu 
următoarele teme:
Ziua I:  Cauza Bolilor, sursa 
stresulului şi efectul lui asupra 
sănătăţii
Ziua a II-a. Ce este viaţa şi care 
este relatia dintre spiritualitate şi 
sănătate.
Contra-cost, în beneficiul Câmpului 

Românesc, Doctorul Cristian 
Răchitan oferă:
- consultaţii şi tratamente (2 sesiuni: 
consultaţii dimineaţa începând cu 
8:00am şi după ora 4:00pm)
- 2 clase de gimnastică medicală 
cu exerciţii indicate specific pentru 
afecţiunile celor care participă 
(veniţi cu propriul covor/mat pentru 
gimnastică)
Pentru informaţii suplimentare 
şi înscrieri la programul acestui 
“Retreat de sănătate”, vă rugăm 
sunaţi la (905)265-9884 sau 
trimiteţi un email la 
        info@campulromanesc.ca

Dumitru Răchitan

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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Aţi deschis 
un nou 
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Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.
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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

WATERLOO

AIRSHOW

Preţurile: General Admission: $30/zi pe persoană (între 13-64 ani),
                $17/zi pentru persoanele cu vârsta de 65+,
                $15/zi pentru copiii între 5-12 ani
Parcare: Pentru cei care au nevoie de “Accessible Parking” sau sunt “Disabled” întraţi 
normal în aeroport via Fountain Street. 
Pentru “General Parking” trebuie plătit $5/zi şi parcarea va fi la “Speedsville Road” 
(Cambridge); autobuzele GRT oferă transport gratuit de la parcare la aeroport şi de la 
aeroport înapoi la parcare.
Pentru mai multe informaţii: http://www.waterlooairshow.com/ 

28-29 iunie 2014
Region of Waterloo International Airport 

(Aeroportul Internaţional din Waterloo lângă 
localitatea Breslau, pe Fountain Street).

FESTIVAL MULTICULTURAL
Sâmbătă 21 iunie între orele 12-9pm şi 
duminică 22 iunie între orele 12-8pm 
în victoria Park din Kitchener va avea 
loc Festivalul Multicultural. Pe scena 
festivalului, peste 25 de artişti şi grupuri de 
dans din diferite comunităţi din Kitchener şi 
împrejurimi vor susţine programul artistic. 
Preparatele culinare tradiţionale pregătite 
în timpul festivalului vor fi ca întotdeauna 
atracţia generală pentru cei prezenţi, iar 
peste 40 de vânzători de  produse artizanale 

vor fi prezenţi ca în fiecare an cu diferite 
accesorii de îmbrăcăminte confecţionate 
manual sau industrial.
Indienii nativi îşi vor sărbători National 
Aboriginal Day în cele doua zile de 
Festival Multicultural între orele 12-7pm 
în aceiaşi locaţie ca în fiecare an, pe mica 
insulă din Victoria Park, prin dans specific, 
sunet de tobe, jocuri pentru copii, mâncare 
tradiţională şi produse de artizanat 
confecţionate în stilul specific.
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Există un proverb chinez: “În cer există 
paradisul, pe pamint există Suzhou şi 
Hangzhou”. Autobuzul ne-a condus direct spre 
malul Lacului de Vest, unde am făcut o mică 
croazieră pe un vaporaş tipic chinezesc în formă 
de dragon şi de acolo am avut puţin timp liber 
pentru a hoinări prin parc. În mijlocul lacului se 
afla 3 mici “boyas”, statui în apă.  Am admirat 
superbele vile amplasate pe malul lacului cum 
ar fi vila lui Xueyan Hu, un prosper negustor din 
sec 19, care a avut o soţie, 12 concubine şi 19 
copii, şi care a fondat o farmacie pentru săraci. 
Tot aici am văzut faimoasele cafenele Starbucks, 
unde în loc de cafea se consumă ceai verde sau 
wuolong tea şi unde exista free WiFi. Pe străzi 
am văzut cum oamenii practicau caligrafia cu 
un jet de apa şi Tai Chi. Hangzhou este singurul 
oraş în China care ofera WiFi gratuit. 
Am fost cazaţi în centrul oraşului, într-un hotel 
de lux şi de acolo am avut timp să vizităm un 
factory outlet. Nu demult aici a avut loc un protest 
al populaţiei, oamenii s-au revoltat împotriva 
poluării, corupţiei şi acapararea pământului de 
cei la putere. Dimineaţa următoare ghida ne-a 
condus spre Dragon Well Tea Plantation. Pentru 
a ajunge acolo am traversat păduri de bamboo 
şi terase cu arbuşti de ceai. Aici am vizitat o 
plantaţie de ceai, ni s-a explicat cum se culeg 
frunzele de ceai şi cum se usucă. O cutie de 
metal de ceai longjinng costa $60. Ceaiul produs 
aici este renumit în lumea întreagă. Ceaiul este 
a doua băutură consumată din lume după apă.
Ceaiul a fost descoperit accidental de către 
împăratul Shen Nung acum 5.000 de ani când 
a fost folosit ca antidot împotriva efectelor 
dăunătoare a unor ierburi medicinale. Frunzele 
de ceai sunt culese din martie până în aprilie 
când apar noi frunze. Culesul frunzelor se face 
manual ca apoi să fie uscate imediat pentru a 
preveni oxidarea şi înmulţirea bacteriilor. Se 
spune că acest ceai ajută la arderea grăsimilor 
din corp, calmează, şi ridică moralul, întăreşte 
sistemul imunitar find bogat în vitamina C. 
Ceaiul este considerat ca băutura regală, o 
băutură miraculoasă, care oferă energia necesară 
meditaţiei. Se vorbeşte despre o adevărată 
ceremonie a ceaiului, sau “timpul ceaiului”. 
Exista 6 familii de ceai: negru, roşu, albastru-
verde, verde, galben şi alb. Culoarea fiecărei 
varietăţi depinde de gradul de fermentaţie. 
Ceaiurile verzi nu sunt fermentate, sunt pur 
şi simplu uscate după cules şi se consumă 
de-a lungul anului. Ceaiurile albastre-verzi 
sau wuolong sunt ceaiuri semi-fermentate, 
fermentaţia poate dura câteva ore. Ceaiul 
roşu sau negru pe care îl consumăm noi este 

produs numai pentru export. Ceaiul Puerh, un 
ceai de lux, este un ceai fermentat şi provine 
din provincia Yunnan din sudul Chinei, fiind 
compresat pentru a fi mai uşor de transportat 
şi care devine mai bun cu cât este mai vechi. 
Este faimos pentru proprietăţile sale medicinale 
şi parfumul amar. Ceaiurile galbene sunt cele 
mai fine şi rare ceaiuri, care sunt supuse unor 
oxidari. Ceaiurile albe sunt uscate în aer liber.
Un proverb chinez spune că “Se bea ceai roşu 
iarna, ceai verde primăvara şi ceai din flori 
în orice sezon.” Există 3400 soiuri de ceai, in 
funcţie de locul de producţie şi fermentaţia 
frunzelor. 
În sfârşit, ultimul oraş din cadrul circuitului 
a fost Shanghai, numit “New Yorkul” Asiei, 
oraşul tuturor posibilităţilor pentru chinezi, o 
megalopolă cu un amestec de arhitectură tip 
colonial, art déco, contemporană, adăpostind 20 
milioane de locuitori. În limba chineză înseamnă 
“oraş situat pe o mare” şi într-adevar oraşul va 
deveni cel mai mare port al lumii. Este capitala 
economică a Chinei, un oraş în efervescenţă 
care a adăpostit în 2010 Expoziţia Universală. 
Shanghai este o metropola high-tech, un fel de 
Manhattan chinez, capitala excentrităţilor, a 
modei şi a gastronomiei internaţionale. Toate 
clădirile au fost construite în ultimii 20 de ani 
şi în fiecare an oraşul adaugă 120 de zgârie nori.
Shanghaiul se poate lăuda cu un imens aeroport 
high-tech şi cu un tren futurist care atinge peste 
400 km la oră, sau cu un metrou ultramodern 
de o curăţenie ireproşabila. Ai impresia că ai 
debarcat pe platoul de filmare al unui film SF 
în plină filmare. Deşi totul este fascinant şi 
derutant ai totuşi sentimentul că eşti în plină 
securitate. Nu poti uita cartierul futurist Pudong 
cu un orizont realizat de turnuri de sticlă şi de 
oţel. În anii 1990, Pudong era un mic cartier 
unde se cultiva orezul şi existau câteva şantiere 
navale abandonate. Astăzi, el a devenit mândria 
Shanghaiului cu clădiri ca Perla Orientului 
(1994, 468 metri), turnul Jin Mao (1996, 420 
metri şi 88 de etaje), Shanghai World Financial 
Centre (2008, 492 metri şi 101 etaje). Fiecare 
clădire din Pudong este concepută pentru a 
eclipsa cladirile precedente prin gigantism şi 
prin creativitate, fiind laboratorul experienţelor 
arhitecturale cele mai îndrăzneţe. Noaptea poţi 
admira jocul de afişe publicitare care se schimbă  
ritmic. Nu poţi să treci prin Shanghai fără să 
vizitezi strada Nanjing, lungă de 1,5 km, o stradă 
bătută de peste un milion de persoane zilnic, un 
adevărat torent uman. Imediat te laşi prins într-o 
maree umană. În Shanghai m-a impresionat 
numărul de centre comerciale pe km pătrat.

Pentru cei nostalgici şi iubitori de istorie există 
vechiul Shanghai, cu străzi micuţe şi case joase. 
În mijlocul acestui cartier se află grădina Yu, 
situata pe 2 hectare, realizată în anii 1570, la 
origine fiind o grădină privată. Pentru a vizita 
această grădina am avut numai 30 de minute, 
revoltător, nu! În schimb nici nu am intrat bine în 
Shanghai că am fost împinşi într-un alt magazin 
de jad. I-am spus ghidei că fusesem deja într-un 
astfel de magazin. Mi-a răspuns cu impertinenţă 
că “nu am plătit mult pentru excursie”, iar eu 
i-am ripostat că am plătit preţul ce mi-a fost 
cerut şi că nu m-am “tocmit” ca ei, chinezii. 
Tot la Shanghai, ghida noastră a organizat o 
excursie cu trenul rapid de la aeroport în oras, 
pentru care cerea $20 şi care de fapt costă $6, 
preţul biletului la tren. Numai că nu toţi cei 38 
de  turişti au optat pentru această excursie, fapt 
pentru care cei care nu s-au dus cu trenul au 
rămas în autocar aşteptând. Văzând că îi merg 
afacerile strună a mai organizat o excursie la 
care a cerut $5 pentru a-i duce pe turişti într-un 
fel de piaţă cu lucruri ieftine, un bazar ordinar, 
situat într-un subsol. În momentul când cumperi 
această excursie eşti obligat să plăteşti $100 
bacşişul pentru ghizi şi şoferi. A fost un ghid 
care a cerut bacşiş şi chiar ne-a cântat un cântec 
în limba chineză. Personal, am pregătit din 
Canada cadouri pentru ghizi, o sticlă de parfum 
made în USA, o cutie de bomboane de ciocolată, 
care este scumpă în China, gumă de mestecat, 
etc. Ni s-a dat o oră să vizităm le Bund (cheiul) 
un bulevard situat pe malul râului Huangpu, care 
a fost în trecut centrul financiar al extremului 
Orient. Începând cu 1840 au fost amenajate aici 
birouri, consulate, camere de comerţ, bănci şi 
care a devenit un veritabil muzeu de arhitectură 
internaţională cu 26 de construcţii majore 
repartizate pe 1,5 km. Dimineaţa aici chinezii 
practică Tai Chi şi înalţă zmee.
La Shanghai am vizitat şi Muzeul Oraşului, 
situat în Piaţa Poporului, un muzeu gratuit, cu 
trei etaje, unde ni s-a dat numai o oră pentru 
vizitat. Noi ne-am rupt de grup şi am stat trei 
ore. Se pot vizita colecţiile de caligrafie, de jad, 
vechi monezi chienezeşti, obiecte de porţelan, 
costume etnice şi bijuterii, colecţia de mobilă, o 

adevărată lecţie de istorie.
Am hotărât să ne obţinem 
libertatea de grup şi să ne 
întoarcem la hotel cu metroul 
după ce am făcut o croazieră pe 
fluviu, cu numai $20 în loc de 
$50 cum ne-a cerut ghida. De 
aici am mâncat un sandwich, 
nu mai mâncasem pâine de 10 
zile şi am explorat pe jos oraşul. 
Din întâmplare am descoperit 
un magazin de ceai, al cărui 
proprietar era un tânăr chinez. 
Părinţii lui produceau ceai iar 
el îl vindea. Băiatul rupea puţin 
în limba engleza şi ne-a oferit 
pentru degustare trei feluri de 

ceai. Ne-a impresionat felul cum prepara ceaiul. 
Ceainicul era mic la fel şi ceaşca de ceai. Turna 
apă fierbinte peste frunzele de ceai şi arunca 
această apă peste o mica statuietă, zeul ceaiului. 
După care ne-a servit o băutură aromată, cum 
nu mai băusem niciodată. Mi-a plăcut în mod 
special ceaiul de iasomie. Bineînţeles că preţul 
era similar cu cel din Canada şi că am cumpărat 
ceai de la el. Hoinărind prin aceste străduţe, am 
dat peste tot felul de magazine ieftine, unde se 
vindeau mărfuri contrafăcute ca de exemplu, 
eşarfe Hermes pentru 2 dolari. Am intrat şi 
într-un magazin cu cinci etaje unde se vindeau 
numai perle, la preţuri onorabile.
Excursia în China ne-a oferit momente 
fabuloase, descoperiri şi trăiri intense. Este de 
recomandat să citiţi, să vă informaţi înainte de a 
pleca în călătorie. Am cumpărat această excursie 
în septembrie şi timp de 6 luni am citit cărţi de 
istorie, am vizionat filme, sunt o mulţime de 
filme istorice sau de ficţiune despre China la 
biblioteca publică locală.

Paulina Popescu
Kitchener

Pa
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a 
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sc
u IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Prin CHINA,
în timpul “dinastiei” comuniste

                    - ultima 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

“Vino, vino, vino”,
am auzit narcisa
chemând
pe Thomas de Aquino.

“Fără andrea,
fără fus,
fără fuscel,
cu slova lutului
şi-a nevăzutului,
uite, 
cum I-am ţesut în scrisul nou -
aureaola!

Poate şi-acum Îţi poartă
tot corola,
asemănarea-n cântec  de demult,

din prima săptămână 
a lumii,
când,  după ce-a oftat cu greu în 
palmă,
s-a luminat zidindu-se pe Sine
într-un altar  
de flăcări şi 
ţărână.”

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.

AUREOLA NARCISEI

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

Angajăm şofer AZ single, LONG/SHORT 
Haul Canada and USA pentru companie 
bazată în Milton. Plata competitivă. Pentru 
informaţii vă rugăm sunaţi la

226-338-0571

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.

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!

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

Casă de piatră tinerilor căsătoriţi Elena 
şi Marian, din partea naşilor Alex şi 
Gabriela, precum şi a celor dragi.



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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