
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 13 iulie - Soborul Sf. Arh. Gavriil * Duminică 20 iulie-Sf.Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul * Vineri 25 iulie - Adormirea Sf.Ana;Sf.Părinţi de la Sin.IV Ecumenic *

$825

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

26 şi 27 iulie

VIDEO ŞI POZE

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
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 CenterSonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531  sonia.mihalcea@brokerstrust.ca 
Toll free: 1 800-405-2299 Ext. 340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
24 Iulie 2014

Anul 8 - Nr.162
10 Iulie 2014

În zilele de 30 şi 31 august 2014 
va avea loc Festivalul Bănăţean la 
Centrul Cultural Romanesc BANATUL 
- 2150 Bleams Rd, Kitchener.
Cântă LIVE orchestra “CARPAŢI” din 
Montreal.
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SĂPTĂMÂNA 
INTERNAŢIONALĂ DE 

CULTURĂ
DE LA CÂMPUL 

ROMÂNESC SE VA 
ÎNCHEIA SÂMBĂTĂ 12 
IULIE CU UN BANCHET 
DE RĂMAS BUN CARE 
VA ÎNCEPE LA ORA 

13:00

AREC-SOC
(South Ontario Chapter)
vă invită să participaţi la

Picnic!
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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

LONDON
Primul picnic din acest an a avut loc pe 8 
iunie, la parcul de vară din 2798 Dingman 
Dr., proprietatea Bisericii “Sf.Cruce” din 
London.  În ciuda vremii cam înnorate, s-au 
adunat mulţi români, dornici să petreacă o zi în 
aer liber şi să-şi revadă prietenii.  Dimineaţa, 
la altarul de vară s-a oficiat Sfânta Liturghie, 
după care, ca la orice picnic la iarbă verde, 
nu au lipsit preparatele la grătar, voia bună şi 
un frumos program artistic susţinut de copiii 
comunităţii. Fotografiile de mai jos rămân o 
mărturie a acestui eveniment.

Consiliul Parohial 

Picnicul românilor din London
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am revenit recent din 
România. Şi cum aş spune 
pre limba localnică… mixed 
feelings. E greu de spus că 
e bine sau rău, sau că e mai 
bine, sau mai rău ca aici. E… 
diferit. Vorba aia, apples 
and oranges sau slanină 
şi hot dogs. Ceea ce m-a 
impresionat cel mai tare în 
România a fost comunicarea 
şi în general  relaţiile atât cu 
prietenii vechi de ani mulţi 
şi buni, dar şi cu cei abia 
întâlniţi şi cunoscuţi. Nu 
pot şi nu vreau să idealizez 
proaspăta şi recenta-mi  
experienţă românească. 
Există şi multe, sau să nu fiu 
rău, unele lucruri nelalocul 
lor. Dar, nici Canada nu e 
perfecţiunea întruchipată. 
Este adevărat că cele ce îl 
deranjează pe localnicul 
român, nu m-au atins, sau 
le-am perceput aşa, ca find 
neimportante. A fost foarte 
greu să evit a mă implica în 
conversaţii pe teme politice. 
Pentru cei mai mulţi sursa 
şi mama problemelor 
naţionale şi judeţene pleacă 
de la meciul Ponta-Băsescu 
şi echipele lor. Uneori mai 
apare în teren şi câte un 
primar, dar aşa, în trecere 
doar.  Şi că nu mă pot abţine 
să comentez un fapt concret, 
iată unul ce îmi stă înfipt 
în minte de fiecare dată 
când conduc prin infernul 
numit Toronto; (menţionez 
că locuiesc într-o suburbie 
liniştită şi înfloritoare cu un 
primar în vârstă de 93 de 
ani, o doamnă aleasă de 13 

ori, fără a-şi fi făcut vreodată 
campanie electorală, o 
doamnă primar care şofează 
zilnic, mai patinează şi 
biciclează, atunci când 
poate). Deci conduc prin 
Toronto şi nu văd picior 
de poliţist atunci când 
semafoarele nu merg, sau 
când e traficul traficelor. 
Poliţistul Canadian e ocupat 
şi important. Sau important 
de ocupat. Îl văd stând 
comod în maşina perfect 
întreţinută, cu radarul 
pregătit de acţiune, sau 
prin parcări, probabil în 
pauzele de donuts. Las 
la o parte şi pentru altă 
dată toate incidentele în 
care acesta e implicat, şi 
care îl discreditează şi îi 
erodează aura de apărător 
al legii în faţa, sau în ciuda 
cetăţeanului. Şi am mai văzut 
în Bucureşti, parcă în Unirii, 
atunci când semafoarele 
mergeau şi  mergea şi 
traficul, am văzut doi, nu 
unul poliţişti care ajutau 
la fluidizarea  traficului, 
poliţişti care transpirau 
în căldura de 30 de grade 
şi care sigur nu câştigă la 
fel cum câştigă confratele 
transatlantic şi canadian. 
Sigur, e doar un aspect izolat, 
o comparaţie poate scoasă 
din tabloul general, dar tare 
mi-ar plăcea să văd pete de 
transpiraţie la subsuoara 
aprigului poliţist canadez.

Mere, portocale 
şi slănină

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)

Odată căsătorit, eşti căţelul care a 
găsit un os. De-acum, e al lui şi nu 
negociază asta, iar dacă încerci să i-l 
smulgi, ţi-l dă până la urmă, dar îşi 
ia la schimb urechea ta şi alte mostre 
de cărniţă, de pe unde nimereşte. 
Recunosc, statistica e de partea 
femeilor (sau împotriva lor, depinde 
cum vedeţi lucrurile). Din zece 
oameni care se ţin de căsnicie ca de 
gâtul salvamarului, nouă sunt femei.

Nu vorbi de funie în casa înşelatei 
Ionela şi Tibi sunt doi foşti vecini 
de-ai mei care, acum câţiva ani, au 
împlinit 25 de ani de căsnicie. Cu şase 
luni înainte de data magică, au bătut 
darabana prin oraş că fac o petrecere 
de pomină. Şi avea să fie de pomină, 
s-au ţinut de cuvânt, ce-i drept. Dar 
să nu începem cu sfârşitul. Datele 
problemei erau următoarele: el se 
însurase cu ea dintr-o mare iubire şi, 
mai ales, dintr-o mare teamă că, în 
caz contrar, tatăl ei o să-i crape capul, 
pentru că o lăsase gravidă în clasa 
a doişpea. Fata a trecut cu succes 
probele de bac: română, matematică, 
fizică şi greţuri. La o lună după asta, 
socrul mic a închiriat o sală la un 
cămin cultural, unde s-a încins nunta. 
Fericita şi dolofana mireasă a stat mai 
mult pe scaun. În acest timp, ginerică 
dansa languros cu invitatele sexy şi 
singure, ca Ion al lui Rebreanu. Ionela 
l-ar fi mâncat de viu, dar nu mai avea 
loc, deoarece mâncase deja trei feluri 
şi-o mai aşteptau două. Au urmat ani 
frumoşi în viaţa lor. Frumoşi mai 
ales pentru Tibi care, generos, se 
oferea să plece de-acasă foarte des, 
pentru ca Ionela să aibă linişte şi loc 
să crească vreo trei copii rezultaţi 
de-a lungul superbei lor convieţuiri. 
Când se întorcea noaptea afumat ca o 
slană, Ionela declara deschisă şedinţa 
de scandal cu amortizor – oricât vi 
s-ar părea de ciudat, oamenii pot 

răcni în şoaptă, ca să nu-i scoale 
p-ăia mici. Într-un final, ca un tată 
responsabil, Tibi s-a lăsat de băut. 
Şi s-a apucat de femei. Timp de alţi 
ani minunaţi, el n-a mai întârziat 
seara acasă, în schimb dacă-l 
căutai la serviciu, nu era niciodată 
acolo, secretara era dresată să 
spună că domnul e pe teren. Ionela 

a fost curioasă să afle ce face un 
inginer de la fabrica de biscuiţi ”pe 
teren”. El şi-a început explicaţia cu 
invariabila indignare că ea continua 
să-i numească locul de muncă 
”fabrică de biscuiţi” (cu variantele 
”fabrică de grisine” şi ”fabrică de 
pişcoturi”), asta în condiţiile în care 
el o declara combinat de panificaţie 
modernă. Pe urmă, spunea că are 
întâlniri de afaceri, pentru că şeful 
de la Marketing era un pămpălău şi 
se vedea nevoit să-i ia locul, când 
era vorba de contractele importante. 
Ionela a mai vrut să ştie de ce, în acest 
caz, fabrica lui de colărezi merge în 
pierdere. Aşa a aflat, deci, că Tibi o 
înşela cu tot ce-avea puls. Prima dată, 
i-a spus că nu-l iartă decât dacă-i jură 
pe mormântul maică-sii că nu mai 
preacurveşte. El i-a spus că ar face 
asta cu toată convingerea, doar că mă-
sa nu murise încă, iar asta ar fi plasat 
jurământul în zona crepusculară. În 
fine, după alte serii de promisiuni 
ratate, Tibi s-a decis să devină om 
serios: n-a mai înşelat-o pe Ionela cu 
toate femeile care-i permiteau asta. 
S-a aşezat la amantlâcul lui, a intrat 
într-o relaţie stabilă cu o tânără şi 
entuziastă ingineră stagiară, pe care 
n-o luase nimeni de nevastă până 
terminase facultatea, deci pierduse 
un tren important. Tibi s-a îndurat 
de singurătăţile ei şi, fiindcă pruncii 
lui erau majori, s-a logodit cu ea în 
secret, în secţia ”Ambalare biscuiţi 
export”. Spre a fi un bărbat integru 
până la capăt, s-a dus acasă şi i-a 
spus Ionelei că el şi-a găsit adevărata 
fericire şi, deci, va divorţa civilizat. 
Din tot ce recitase el, Ionela n-avea 
decât trei lucruri de contestat: amanta 
lui, fericirea lui şi divorţul lui. În rest, 
era de acord cu totul, căci nu era o 
femeie intolerantă. De exemplu l-a 
aprobat din toată inima când el a 

spus ”Ştiu, sunt un porc”. Seara a 
decurs relativ lin, până când ea s-a 
ridicat cu graţie de pe fotoliu, a pus 
un taburet sub o grindă şi a adus o 
funie. Tot ca-n ”Ion”. Tibi s-a făcut 
indigo la faţă. A sărit la ea, i-a smuls 
din gheare harnaşamentul destinat 
sinuciderii şi i-a spus că nu-i va da 
voie să facă asta. ”Ok, asta înseamnă 
că trebuie să mă păzeşti zi şi noapte, 
deci n-ai să te mai duci la mimoza ta. 
Alege: viaţa mea sau picioarele ei!”. 
Prostul a picat lat în faţa şantajului şi 
a renunţat în cele din urmă la amantă, 
mai ales când a aflat că, sătulă să 
aştepte până se spânzură nevasta 
lui, ea îşi găsise alt iubit, pe tânărul 
şef al secţiei ”Colorare Tăieţei”. Iar 
acum, eram aşadar invitaţi la Nunta 
de Argint. Totul a început cu aperitive 
migălite în casă, de către mâinile lor 
înnobilate de verighetele iubirii. 
S-au pupat pe bot de unşpe ori, la 
intervale măsurate. Dar când vinul 
şi-a croit drum până-n ţeastă, ea şi-a 
adus aminte cum bea el de stingea 
pe vremuri, în primul cincinal al 
căsniciei. Acum, el încetase, dar se 
apucase ea, zicea că din răzbunare. 
La sarmale, după alte pupături şi 
urări de bine şi de sănătate, el şi-a 
amintit ce caţă era ea de fiecare 
dată când îl prindea cu mâţa-n sac şi 
amanta-n pat. Ea a trântit furculiţa-n 
farfurie, dar n-a spart nimic, fiindcă 
a nimerit o sarma. Stropi de sos au 
sărit pe cravata lui, fapt care l-a scos 
din sărite. Iar ea s-a enervat când el 
s-a enervat, pentru că ştia prea bine, 
Tibi avea cravata aia de la o fostă 
amantă. S-au împăcat iar, au adus 
tortul, şi-au urat toate cele bune, 
sănătate şi împliniri. La televizor, 
începuse emisiunea lui Capatos, unde 
venise una dintre paţachinele astea 
care-şi spun vedete şi se plângea că o 
părăseşte sponsorul ei interlop pentru 
o altă gonflabilă cu buletin. Moment 
la care Ionela a punctat, spontan: ”La 
fel cum voiai şi tu să mă laşi pentru 
aia de la fabrica de brânzoaice!”. Am 
sărbătorit până-n zori, când am plecat 
şi le-am urat în continuare casă şi 
nervi de piatră, spre a ne reîntâlni cu 
toţii la nunta lor de aur.

Simona Catrina

Scandal de tinichea
la nunta de argint

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
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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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Căutând urmele noastre la început de 
creştinism, am ajuns să vorbesc despre 
libertate. Ideea nu mă lasă în pace nici 
cu “vorbele memorabile” ale lui PETRE 
ŢUTEA: “Fără nemurire şi mântuire, 
libertatea e de neconceput. Omul, dacă 
nu are în substanţa lui ideea nemuririi şi 
mântuirii, nu e liber.”
Istorici antici au lăsat mărturii despre 
strămoşii noştri. Hipolit Romanul (175-
250) scrie că „Andrei a vestit (Evanghelia) 
sciţilor şi tracilor.” Origene din Alexandria 
Egiptului, în cartea a II-a, Comentarii la 
Geneză, recunoaşte că lui Andrei i s-a 
dat Scythia (Cf. Fontes ad Historiam 
Dacoromaniae pertnentes, vol. I, Buc., 
1964, p. 640 şi altele), dar  se contrazice 
când, printre popoarele  care n-au auzit 
Evanghelia, aminteşte de sciţi şi daci. 
Tertulian din Cartagena în scrierea “Contra 
Iudeos” dă informaţii despre răspândirea 
creştinismului la daci, la sciţi. Eusebiu din 
Cezareea (260-340), în Istoria bisericească, 
precizează că apostolul Andrei a dus 
Cuvântul Evangheliei în Scythia, informaţie 
preluată de la marele teolog Origene. Se 
spune despre aceste mentionări că provin 
din tradiţie apostolică, că nu se bazează pe 
documente sigure, că au fost determinate 
de spiritul apologetic. Nu rămâne altceva 
de făcut decât să vedem ce spune Biblia. 
Apostolul Pavel, în Epistola către romani 
(din anul 58), 15, 19 scrie: “…Prin puterea 
semnelor şi a minunilor, prin puterea 
Duhului Sfânt, de la Ierusalim până în Iliria, 
am împlinit propovăduirea Evengheliei lui 

Hristos…”. În Epistola II Timotei, 4, 10, se 
fac precizările: “… Dimas, iubind veacul 
de acum, m-a lăsat şi s-a dus la Tesalonic, 
Crescent în Galatia, Tit în Dalmaţia…
”Într-o altă scrisoare adresată “adevăratului 
copil în credinţă”,Tit, 3,12, se scrie: “Când 
voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, 
sârguieşte-te să vii la mine la Nicopole, 
căci acolo m-am hotărât să iernez.” 
Apostolul Pavel a stat la Nicopole, în Epir, 
în iarna  dintre anii 65-66, de unde putea 
să ajungă destul de repede în Macedonia, 
în Iliric. Cu alte cuvinte cunoştea mai bine 
situaţia în comparaţie cu scriitorii creştini 
de mai târziu. Nimeni nu se poate îndoi de 
informaţia clară despre sciţi din Coloseni 
3,11.
Iliric şi Dalmaţia, denumiri geografice, 
nu se pot confunda. Iliria a denumit, mai 
restrâns sau mai larg un teritoriu în Balcani, 
chiar a cuprins şi Grecia, Macedonia, 
Tracia, Moesia, Scythia în organizarea 
administrativă imperială din secolul al IV-
lea (Prefectura Iliriei). Dalmaţia acoperă 
un teritoriu mai mic, de-a lungul ţărmului 
Mării Adriatice, cam de la nordul Albaniei 
de azi, care prin limbă continuă ilirii, în 
vecinătate cu dacii prin ramura lor besii, 
din care se trage Niceta de Remesiana, 
apostolul dacilor.
Fidelitatea creştină apostolică faţă de 
adevăr nu poate intra sub semnul îndoielii. 
Cuvintele Evangheliei lasă urme şi azi, cu 
atât mai mult la început de nouă credinţă.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

LIBERTATEA ÎN RELAŢIE 
CU SPIRITUL CREŞTIN

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

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

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
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Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto 
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi 
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi 

detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

Patricia Lako Photography

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

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

LONDON

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

Holy Cross Romanian Orthodox Parish 
of London and Romanian Community 

has received an OTF grant for 
renovations during 2014

The London Romanian community 
consists of people from various regions of 
Romania and other countries, that share 
the same wish and desire to preserve and 
further develop the Romanian beliefs, 
traditions and culture, within the Canadian 
society. The community came together in 
1986, and since, it has grown to include 
most Romanians residing in London.
As the Romanian community enlarged, it 
was imperative to establish a place to hold 
various events and gatherings. The place 
is located on 47 Adelaide Street, London, 
On, which currently serves as a Christian 
Orthodox church, and a cultural centre.
However, our current property needs to 
undergo major repairs and renovations to 
remain functional. Therefore, we applied 
for a financial help.
On April 02,2014 our community has 
successfully obtained a grant in the 
amount of $33,700 from OTF (Ontario 
Trillium Foundation). The application for 
the grant was filled out and submitted by 
Marta Paladi, with the help of committee 
members Cristian Urian and Remus 
Ciorba.
The amount granted will be allocated to 
install an air conditioning system, replacing 
old windows, replacing old siding, soffits 
and eavestrough, repair foundation cracks 
at the back of the building.
Receiving the OTF grant will be a beneficial 
incentive that will advance our community 
to a different stage by promoting and 
preserving our cultural heritage.
As a community we are grateful for the 
enormous help received from OTF, and we 
will ensure, that our members will respond 
with great enthusiasm to the improvement 
of our center.

Organization Committee

Biserica si comunitatea romaneasca din 
London a primit un OTF grant (ajutor 

financiar) pentru renovari ce se vor 
executa in anul 2014

In aprilie 02,2014 s-a obtinut de la OTF 
(Ontario Trillium Foundation) un nou grant 
in valoare de $33,700 in urma aplicatiei 
intocmite de Marta Paladi cu sprijinul 
membrilor consiliului, Cristian Urian si 
Remus Ciorba.
Destinatia acestui grant va fi instalarea 
aerului conditionat si renovarea 
exteriourului cladirii; inlocuirea ferestrelor 
vechi, siding, burlane, repararea crapaturii 
fundatiei din spatele cladirii.
Acest grant primit de la OTF este un impuls 
deosebit pentru comunitatea romaneasca, 
eliberindu-ne de poverile financiare, si 
totodata creandu-ne cadrul de a ne dedica 
cu credinta, suflet si devotament organizarii 
de mai multe activitati in scopul pastrarii 
credintei, culturii romanesti si transmiterii 
la generatiile viitoare o parte din bogatia 
si traditia folclorului nostru romanesc; 
limba, portul. dansurile, muzica, sportul, 
arta noastra traditionala.
Membrii comunitatii romanesti din 
London sint entuziasmati de primirea 
acest grant oferit si multumesc din inima 
intregului comitet al OTF.

Comitetul de Organizare
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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!

KITCHENER

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

AREC-SOC (South Ontario Chapter) vă 
invită să participaţi la Picnic!
O să aveţi posibilitatea să vă cunoaşteţi 
colegii din AREC-SOC, inclusiv pe cei din 
AREC, care vor avea plăcerea să participe, 
să faceţi “networking” şi să vă bucuraţi 
alături de noi într-o ambianţă plăcută de 
vară. Haideţi să consolidăm comunitatea 
românească şi să dovedim că “Împreună 
suntem mai puternici”, aşa cum este 
menţionat în sigla noastră!
Acţiunea va avea loc pe data de 26 Iulie 
2014 la Biserica Ortodoxă Română “Sf. 
Ioan Botezatorul”, 2150 Bleams Road, 
Kitchener, ON Canada, N2E 4K5, începând 
cu ora 10:00. Picnicul este deschis nu 
numai membrilor AREC/AREC-SOC, ci 
întregii comunităţi româneşti care doreşte 
să participe alături de noi. Costul de 
participare şi parcarea sunt gratuite.
În timpul acestei acţiuni vor avea loc şi 
alegerile pentru EXECUTIVUL AREC-
SOC. Rugăm pe această cale pe toţi 
membrii AREC, cu cotizaţia plătită la zi, 

să participe la aceste alegeri şi să facă 
propuneri de candidaţi pentru viitorul 
Executiv. Orice membru AREC-SOC 
poate candida pentru oricare funcţie în 
noul Executiv, cu specificaţia că o scurtă 
prezentare de specialitate ar fi de folos în 
vederea cunoaşterii candidatului.
Asociaţia AREC-SOC va pregăti 
tradiţionalii mici la gratar, dar apreciem 
orice preparate tradiţionale româneşti 
(şi nu numai româneşti) pe care aveţi 
bunăvoinţa să le aduceţi. Acţiunea noastră 
se desfăşoară într-un spaţiu public, 
deci regulile legislative aferente vor fi 
respectate.  
Vă rugăm să confirmaţi participarea la 
eveniment la adresa de email: arec.soc@
gmail.com până cel mai târziu pe data de 
24 Iulie 2014.
Aşteptăm noi membrii în AREC-SOC şi 
la această acţiune, în condiţiile, de acum 
cunoscute, pentru asociaţia noastră.

Executivul AREC-SOC

PICNIC 2014
AREC-SOC

(South Ontario Chapter)
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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
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KITCHENER
În data de 5 iulie 2014 a avut loc 
în Kitchener la Centrul Cultural 
Românesc BANATUL, ediţia 
cu numărul 60 a Picnicului 
Petrovicenilor. Petrovicenii emigraţi 
(peste 500 de familii) din localitatea 
Petrovasîla, din Banatul Sîrbesc, 
au inceput cu 60 de ani în urmă să 
organizeze acest picnic prin care şi-
au dorit să se revadă şi să păstreze o 
legătură permanentă cu toţii cei sosiţi 
în america şi canada. De fiecare dată 
picnicul începe cu un “frushtuck” 
(aperitiv compus din slănină, brânză, 
ceapă, roşii, etc), după care urmează 
friptura (în acest an s-au pregătit 
3 purcei şi un viţel), iar spre final 
se pegătesc cârnaţi pe grătar. Nu 
lipsesc prăjiturile, cafeaua, ceaiul şi 
mult aşteptata tombolă. În acest an, 
premiul cel mare a fost un televizor 
LED donat de Cristina Pekurar din 
Kitchener, care pe lângă acest obiect 
la tombolă a mai făcut şi alte donaţii, 
ca de altfel ca şi mulţi alţi sponsori. 
Formaţia “Carpaţi” din Montreal a 
încântat publicul prezent cu melodii 
de toate genurile pentru toate 
gusturile. Felicitări organizatorilor!

Picnicul Petrovicenilor - a 60-a ediţie
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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

OSHAWA

Cu dragoste frăţească, într-o frică a 
Domnului Hristos, vă invităm la hramul 
Bisericii noastre, Sfinţii Ştefan Cel Mare şi 
Nectarie din Oshawa, începând cu data de 
12 iulie 2014 (sâmbătă), orele 18:30 p.m. 
la slujba Sfântului Maslu şi în data de 13 
iulie 2014 (duminică), orele 10:00 a.m., la 
Sfânta Liturghie oficiată de Preasfinţitul 
Ioan Casian de Vicina.
Ca mărturie peste veacuri a credinţelor 

noastre ortodoxe, vă asteptăm cu drag, 
urmând a ne împărtăşi de darul sfinţitor si 
tămăduitor al sfintelor moaşte: Sf. Ierarh 
Nectarie.
Orele 12:00 p.m. Agapă Creştină de Hram.
Vă aşteptăm cu mare drag să transmitem 
impreună dragostea pentru sfinţi, flacăra 
credinţei vie şi plină de lumină, de căldură, 
de slujire faţă de Dumnezeu!

Pr.Petre Busuic

Hramul Bisericii
Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie 

din Oshawa

KITCHENER

EXCURSIE LA NIAGARA
Grupul de Seniori Români din Kitchener organizează în data de 16 
august 2014 o excursie de o zi la Cascada Niagara cu autocarul. 
Preţul este de $35 de persoană. Este inclus doar transportul. Pentru 
cei care doresc să participe o pot contacta pe doamna Livia Bonta la 
telefonul 519-579-9378. 
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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

Picnicul Petrovicenilor - a 60-a ediţie
continuare de la pag.8



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Pericol de a avea probleme cu 
ficatul, intestinele sau pancreasul. Dragoste:
Atmosfera din cămin este cam tensionată, 
tonul partenerului este mai tot timpul ridicat 
şi ţi-e greu să menţii pacea de la o zi la alta.
Financiar: Trebuie să fii precaut şi să 
calculezi cu atenţie fiecare bănuţ.
TAUR (20aprilie-20mai)
Sănătate: Ai nevoie să te odihneşti mai mult, 
să mănânci mai consistent, ca să îţi aduni 
puterile. Dragoste: Te simţi iubit şi oferi şi 
tu, la rându-ţi, o imensă iubire. Poate fi o 
perioadă de vârf pentru inima ta, bucură-te! 
Financiar: Planul financiar este calm, pe un 
teren sigur, nu ai motive de îngrijorare aici.
GEMENI (21mai-21iunie)
Sănătate: Vei simţii o ameliorare a vechilor 
probleme sau descoperi un nou stil de viaţă, 
ce te menţine în formă. Dragoste: Poate 
fi doar o aventură de vară, o escapadă de 
vacanţă, dar, atât cât durează, îţi aprinde 
călcâiele şi te simţi excelent. Financiar: 
Apare un surplus. Ai tendinţa să cheltuieşti 
mai mult pentru a arăta şi a te simţi bine.

RAC (22iunie-22iulie)
Sănătate: Este recomandabil să-ţi  
supraveghezi constant sănătatea şi să nu 
tratezi cu superficialitate niciun semnal de 
alarmă al organismului, fie el cât de mic. 
Dragoste: Dragostea nu îţi oferă prea multe
motive de bucurie. Financiar: Planul 
financiar este instabil.

LEU (23iulie-22august)
Sănătate: Sunt posibile unele indispoziţii  
respiratorii, cardiace, hepato-biliare. 
Dragoste: Partenerul tău trece prin momente 
mai dificile şi eşti puternic influenţat(ă) de 
ceea ce simte. Financiar: Te confrunţi cu o 
acuta criză bănească sau te lupţi aprig, dur 
şi hotărât, pentru obţinerea unor drepturi 
sau profituri.

FECIOARĂ (23aug.-22sept.)
Sănătate: Dacă ştii că suferi de ceva anume, 
urmează întocmai recomandările medicului.
Dragoste: Tu eşti factorul perturbator în 
cuplu, criticile tale pot strica atmosfera 
bună de altădată şi conflictele dintre tine 
şi partener sunt gata să izbucnească. 
Financiar: Cu banii stai bine.

BALANŢĂ (23sept.-22oct.)
Sănătate: Preia iniţiativa unor controale şi 
analize medicale sau încearcă să renunţi la 
o dependenţă dăunătoare: alcool, ţigări... 
Dragoste: Sfârşitul lunii nu priveşte cu 
simpatie relaţiile şi oferă puţine momente   
plăcute. Financiar: La nivel financiar, 
situaţia se prezintă staţionar.
SCORPION (23oct.-21noi.)
Sănătate: Ai mari şanse să găseşti medicul 
salvator sau medicamentul minune de care 
aveai nevoie! Dragoste: Atmosfera este 
apăsătoare în cuplu, cu sau fără cineva 
alături, te simţi singur, neglijat, părăsit. 
Financiar: Te gândeşti foarte serios la un 
credit şi acum găseşti persoana sau instituţia 
potrivită să te ajute în acest sens.
SĂGETĂTOR (22noi.-21dec.)
Sănătate: Probleme digestive, dar nu va fi 
nimic foarte grav. Dragoste: Dacă există 
unele mici neînţelegeri în cuplu, umorul 
şi buna dispoziţie, eventual o vacanţă 
împreună, vor îmbunătăţi simţitor relaţia. 
Financiar: Nu ai plăţi stringente, banii vin, 
chiar şi din surse suplimentare.

CAPRICORN (22dec.-19ian.)
Sănătate: Caută să te protejezi şi să nu 
faci nimic din ceea ce ştii că-ţi dăunează. 
Dragoste: Flirtul şi escapada sentimentală 
îţi cam dau târcoale, ceea ce poate supăra 
profund pe partenerul tău oficial. Financiar:
Este vremea colaborărilor, consultărilor, 
dezbaterilor contractuale, dar şi a 
rivalităţilor şi concurenţei.
VĂRSĂTOR (20ian.-18feb.)
Sănătate: Posibil să ai dureri de cap sau de 
spate. Dragoste: Începutul verii îţi aduce 
un plus de sex-appeal, o dispoziţie dulce 
şi seducătoare, uşurinţa de a cocheta şi 
de a schimba mesaje subtile cu persoana 
care te atrage. Financiar: Ai unele frustrări 
materiale, dar situaţia nu este îngrijorătoare.

PEŞTI (19februarie-20martie)
Sănătate: Este posibil să fii expus unui risc 
de criză (dacă ai deja unele neplăceri de 
sănătate) sau de vătămare prin imprudenţă 
ori agresiune. Dragoste: Te avânţi în alte 
direcţii, iubiri noi, relaţii îndrăzneţe, 
escapade sentimentale. Eşti dornic de 
schimbare şi de noutate. Financiar: Sunt
posibile unele inconvenienţe băneşti.
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CÂMPUL ROMÂNESC

SĂPTĂMÂNA CULTURALĂ
a Câmpului Românesc

7-12 Iulie 2014

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

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

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

MARKHAM

Sâmbata, 12 Iulie 2014, Biserica noastra 
organizeaza la Simeon Park Magna 
(13190 Woodbine Avenue, Gormley, ON, 
L0H 1G0), Picnicul de vara la care sunteti 
invitati sa petreceti o zi minunata începând 
cu orele 11:00 a.m. Vom fi la dispozitia 
Dvs pâna la orele 7:00 p.m. Pentru ca 
atmosfera sa fie autentic româneasca, 
oferim mici si bere, bauturi racoritoare, 
friptura, cafea, prajituri si înghetata. Pe 
langa toate acestea, Simeon Park Magna 
pune la dispozitie urmatoarele facilitati: 
piscina, spatii de joaca pentru copii, 
terenuri de tenis, volei, baschet si fotbal, 

precum si posibilitatea unei plimbari în 
jurul lacului.Taxa de participare este de 
$35 de persoana adulta, gratuit pentru 
copii si include toate cele enumerate mai 
sus.Pentru parcare, Simeon Park Magna 
percepe o taxa de $5 de masina. Sumele 
de bani din taxa de participare si din 
donatii vor fi alocate pentru sustinerea 
bisericii si acoperirea cheltuielilor aferente 
organizarii acestui eveniment.

Eliberam pe loc chitanta de charity pentru 
donatiile facute.

Va asteptam cu drag!

Biserica Ortodoxă din Markham
“Sf.Apostol şi Evanghelist Luca”

organizează PICNICUL DE VARĂ



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

KITCHENER
Duminică, 29 iunie, în cadrul turneului 
de promovare a cărţilor despre Revoluţia/
Contrarevoluţia din România anului 
1989, Grigore Cărtianu a susţinut o 
conferinţă la Biserica Sfântul Ioan 
Botezătorul din Kitchener, în cadrul 
cenaclului literar “Florica Baţu Ichim”.
Au fost prezentate cele patru cărţi 
publicate pe această temă: “Sfârşitul 
Ceauşeştilor”, “Crimele Revoluţiei”, 
“Teroriştii printre noi” şi “Cartea 
Revoluţiei”. Iar pentru amatorii de fotbal 
sau de poveşti de succes, încărcate de 
emoţie, a fost promovată cartea “Hagi”.
Conferinţa a fost urmată de o sesiune de 
autografe.

Agenda Românească

Grigore Cărtianu 
la Kitchener



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

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

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

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Adrian Uturaş

Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Stela Muresan

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

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

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
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 ?

Simplu Ghid de Sănătate

Balonarea este acumularea de gaze în 
stomac şi intestine. Atunci când gazele 
intestinale nu sunt eliminate prin eructaţii 
sau flatulenţă, ele se pot acumula în stomac 
sau intestin, rezultând mărirea în voluma 
abdomenului. Balonarea este adesea însoţită 
de dureri abdominale - de intensitate mică 
sau severă. Eliminarea gazelor poate duce 
la dispariţia durerii. Balonarea este asociată 
stresului şi/sau anxietăţii, fumatului, bolilor  
şi infecţiilor gastrointestinale, sindromului 
de colon iritabil, bolii celiace (intoleranţa la 
gluten), intoleranţei la lactoză. Următoarele 
alimente provocă gaze intestinale: băuturile 
carbogazoase, sucurile de fructe, dulciurile 
cu îndulcitori, stafidele, ceapa, varza 
de Bruxelles, alimentele foarte sărate, 
mâncărurile grase (grăsimile încetinesc 
viteza cu care stomacul descompune 
carbohidraţii, crescând astfel senzaţia de 
balonare), fasolea, făina integrală, varza, 
broccoli, ridichiile, caisele, prunele şi 
combinaţiile nefaste de fructe cu alte 
alimente. Există însă şi alimente care reduc 
senzaţia de balonare. Iată câteva dintre 
acestea:
SPARANGHELUL
Pe lângă proprietatea de a elimina 
disconfortul dat de balonare, sparanghelul 
are şi un efect diuretic, ajutându-ne 
să combatem retenţia de apă, menţine 
inima sănătoasă, scade colesterolul şi are 
proprietăţi anti-inflamatoare.
GHIMBIRUL (GINGEMBRE)
Într-o limonadă, o salată sau sub formă de 
ceai, ghimbirul luptă cu succes împotriva 
compuşilor inflamatori din stomac. De 
aceea în medicina naturistă, ghimbirul este 

considerat un factor important în procesul 
de eliminare a gazelor intestinale şi de 
relaxare a tractului intestinal.
LĂMÂIA
Acest fruct este un detoxifiant natural, plin 
de vitamina C, care ajută sistemul digestiv 
să funcţioneze bine. Puţină apă caldă cu 
lămâie după masă poate să facă să dispară 
orice urmă de balonare.
CASTRAVETELE
Acesta previne  retenţia de apă şi este foarte 
întrebuinţat pentru efectul decongestionant 
pe care îl are în zona ochilor. El acţionează 
similar şi în stomac, împotriva balonării, 
fiindcă antioxidanţii pe care îi conţine 
inhibă acţiunea enzimelor inflamatorii.
OŢETUL DE MERE
Nutriţioniştii recomandă ca în situaţiile de
balonare să beţi o jumătate de pahar de apă 
în care să amestecaţi o lingură de oţet de 
mere. Acesta stimulează producerea de acid
gastric care ajută la digerarea mai uşoară a 
mâncării.
CEAIUL VERDE
Acesta accelerează metabolismul, are 
efect antiinflamator şi calmează durerile 
de stomac. Deasemenea, ajută la reducerea 
gazelor din stomac şi intestine.Ca să aibă 
efect, ceaiul verde trebuie consumat cald.
IAURTUL
Este renumit pentru faptul că aduce bacterii 
bune în stomac, ce reduc senzaţia de 
balonare. Bineînţeles, iartul nu trebuie să 
conţină zahăr adăugat şi nu este recomandat 
persoanelor cu intoleranţă la lactoză.

sursa ACCENTMONTREAL
www.accentmontreal.com

Alimente care combat 
balonarea
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PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

MESAJ PUBLICITAR

HRAM
 Parohia Ortodoxă Română “Sf. Prooroc Ilie” din Richmond Hill

Vă invită la Hramul Bisericii
 Duminică, 20 Iulie 2014 la adresa:

5592 Aurora Sideroad, Ballantrae Community Centre, Stouffville, ON
 L4A 7X3, Hwy48/Aurora Rd.

Intrarea şi parcarea gratuită.
Muzică de calitate.
Tombolă cu premii.
                  Din Programul zilei
10am-12pm Sf. Liturghie
12:30pm-3pm Competiţia de Fotbal
4pm Sampania alături de generoşii   
        sponsori
5pm Tombola cu premii
Buna dispoziţie va fi întreţinută de către: 
DJ Gabriel iar muzica live: Florica Ţigău 
şi Dan Florea.

Alte activităţi: concursuri pt. copii, volei, 
tenis, face painting şi disracţie la maxim în 
castelul gonflabil.
Bucătăria românească va excela prin 
renumita ciorbă de burtă, mici, gogoşi şi 
alte delicatesuri.
Băuturi alcoolice şi răcoritoare.
Aşadar, vă aşteptăm cu drag să ne bucurăm 
de o zi însorită de vară, iar toate veniturile 
rezultate în urma acestui eveniment vor 
intra în contul Parohiei noastre.
Vă aşteptăm cu drag!

SÂMBĂTĂ 19 IULIE
de la 6:00pm 
Taina Sfântului Maslu săvârşită de P.S 
Episcopul Ioan Casian în prezenţa unui 
sobor de preoţi.

DUMINICA 20 IULIE
Sfantul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, 
Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie 
Arhiereasca de la 12:30 Pm.
Sarbatoarea Hramului, Masa Festiva in 

curtea bisericii (picnic) de la 03:00 Pm.

În fiecare săptămână, Taina Spovedaniei, 
Joi, Vineri, Sâmbătă, de la 11:00am cu 
telefon în prealabil.

Doamne ajuta, Pr. Mihail
(416-897-3111)

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

(www.sfcuvioasaparascheva.com)

HRAM
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

SF.CUVIOASA PARASCHEVA din Newmarket 
 VA INVITĂ LA HRAM

Veloster turbo manual
numai unul rămas din 2013.

Mare discount!

Veloster -  este unicat pe piaţa automobilistică, o maşină 
sport care are totuşi o a treia uşă pentru pasagerii din 
spate. Este dotat cu tot ce poate avea o maşină de lux 
(scaune încălzite, navigaţie, back up camera, oglinzi 
laterale încălzite şi cu semnalizator, panoramic roof, 
projector lights cu LED, o audiţie de excepţie furnizată 
de cele 8 difuzoare, cruise control, bluetooth pentru 
telefon, toate scaunele au piele.  Pe consola din mijloc 
are un ecran de 7” touch–screen, proximity key şi push 
start button.
Motorul este de 1,6 l şi are Gas Direct Injection cu 
turbo care oferă o putere de 201 cai putere, transmisia 
are şase viteze, în acest fel va ţine motorul  la o turaţie 
scăzută. Roţile au 18” alloy cu accent de chrome.

Aşa cum spuneam este o maşină sport unică 
prin felul cum arata şi prin performanţele
avute, o maşină care vine cu o garanţie de
5 ani totul inclus şi road assistance pentru 3 ani.
Aici la Schlueter Hyundai în Waterloo încă
avem acest Veloster Turbo din 2013 şi aşa cum
spuneam veţi putea beneficia de un mare
discount numai pentru faptul că este din anul
2013.
Pentru mai multe informaţii vă stau
la dispoziţie la telefonul si e-mail-ul
de mai jos.

Nicolae Raiciu
519.841-4250

nic@waterlooautomall.com
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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

Cine oi fi
că n-am râvnit
privighetorii glasul,
nici lebedei
visul
de fulg în albă arcuire
cu izvodiri de opt
înscris pe pragul clipei,
nici pajurei
majesticul aripei,
nici curcubeul,
nălucindu-l zarea,
nu ştiu cum se îmbracă,
nici să-i închei culoarea
cu florile de mazăre.
Ce fel de pasăre
oi fi?

Că haina din stihiră mai  săracă,
croită din cenuşă de târziu,
nu ar putea să-ntraripeze.
nici ultimul cocor.
Să vă răspund? Nu ştiu.
Ce pot, şi-s 
sigur să vă 
spun,
că îngerul 
meu păzitor,
nu-i cel 
ascuns 
printre bujori 
de epitaf,
ci vrăbiuţa ce 
se scaldă-n 
praf.

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.

CURRICULUM  VITAE

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



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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