
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

* Vineri 1 august - Scoaterea Sf.Cruci (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) * Miercuri 6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului *

$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 & PHOTO

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

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
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HRAMUL CAPELEI
la Câmpul Românesc de la Hamilton

PICNIC - Graiul Românesc din Windsor

pag.5

pag.6



AGENDA ROMÂNEASCĂ 24 Iulie * Nr.163pag.2

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

TORONTO
Aici, atât de departe de locurile noastre 
româneşti, cei care vorbim şi simţim în 
limba cea dulce şi frumoasă de acasă, ne-
am adunat cu mic cu mare, la cele dintâi 
tabere de vară în limba română din Toronto. 
Aproximativ 100 de copii de a 4 la 14 ani 
se adună în fiecare dimineaţă la Pleasant 
View JHS şi la West Glen JS.  Bucuria 
şi nerăbdarea, se citeşte pe fiecare chip. 
Se înfiripează prietenii, se fac activităţi 
minunate, mici cercuri şi şezători din care 
nu lipsesc poveştile, poeziile, cântecele, 
dramatizările şi lecturile în limba română 
şi la îndemâna copiilor noştri. Desigur, în 
măsura timpului ne întrecem şi pe terenul 
de fotbal, învăţăm din arta picturii şi a 
desenului de performanţă, ne întrecem 
în a fi bucătari celebri la bucătărie şi 
participăm cu toţii la păstrarea Limbii şi 
culturii româneşti. 
Împreună cu profesorii, copiii noştri află 
necontenit despre evenimente mari care 
au marcat istoria noastră, învaţă despre 
tradiţiile şi obiceiurile noastre strămoşeşti 
şi toate, în Limba Română.  
Cu aceste gânduri mari şi pornite din suflet, 
vă îndemn cu mare drag să continuaţi să vă 
aduceţi copiii la şcolile de Limba Română 
şi să păstraţi vie flacară aprinsă.   
Dragi părinţi şi bunici, primiţi mulţumirile 
noastre cele după putere, pentru 
grija neobosită ce o purtaţi pruncilor 
dumneavoastră şi dragostea ce o arătaţi 
Limbii Romane.
Alese şi din inimă mulţumiri colectivului 
minunat de profesori (Liliana Popescu. 
Alexandrina Irini, Antoaneta Gruescu, 
Ortansa Moraru, Nathalie Marga), precum 
şi studenţilor Andrea Ignat, Emilia 
Fitzikas, pentru pasiune, dragoste şi mai 
ales dăruirea şi munca neobosită de zi cu 
zi.
Aceleaşi calde şi din inimă mulţumiri 
inimosului colectiv de iniţiativă al 
părinţilor, avându-l alături pe D-l Viorel 
Rusu şi D-na Minodora Grigorescu, care 
sunt alături de toţi cei dornici să păstreze 
tot ce-i mai bun şi sfânt la români. 
Cu mult drag a scris pentru toţi,

Livia Popa
TDSB-ILE / Program Officer

 Prima tabără de vară în Limba Română
continuare în pag.10
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Una dintre problemele 
fierbinti ale romanilor si 
ale Romaniei, de ce nu, 
este coruptia. Nu trece zi 
fara ca buletinele de stiri 
sa nu trimbiteze pe tonuri 
stridente despre cel putin 
un corupt de vaza. Atita de 
vazos ca apa ajunge pina 
sus de tot… in primarii, in 
Parlament, ba mai da si pe-
afara, prin Guvern. Si cum 
poate fi altfel, daca totul 
si toate pornesc de la – nu 
ai pe cineva, pe undeva? 
Vorba raposatului Toma.  
Adica de jos de tot. D-aia, 
noi emigrantii astia amariti 
nu ne descurcam aici, 
asa cum o faceam acasa. 
Nici nu cred ca as avea 
dreptul sa ii acuz pe cei din 
Romania care apeleaza la 
un prieten, la prietenul unui 
prieten, la contraservicii si 
contrainformatii (din cele 
inocente, nu periculoase) 
pentru a scapa cu o 
amenda mai mica, sau 
a intra peste rind la un 

medic specialist. Cine nu 
ar face-o, daca fostul coleg 
de banca din liceu e sef la 
biroul X? Si aici, in Canada 
se practica coruptia 
(scuzati cacofonia), insa 
mult mai discret. Discret, 
pina presa da buzna si 
dupa urmele de fum, da 
si de focul impricinat. Si 
atunci ies scintei.  Revenind 
in Romania ma intreb 
daca moral se poate face 
distinctia intre “n-ai pe 
cineva la politie sa-mi mai 
taie din amenda” si “n-
ai pe cineva la ministerul 
agriculturii pentru citeva 
mii de hectare de arabil la 
pret de mlastina”? Aparent 
cele doua “n-ai pe cineva” 
sint la ani lumina distanta, 
in realitate am o vaga 
banuiala ca ele sint foarte 
apropiate si imposibil de 
separat. Om trai, si om 
vedea.

Cineva,
pe undeva

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)

Nu s-a inventat nimic într-o 
căsnicie, deocamdată, care să nu 
poate fi făcut praf. Primul lucru 
care se strică e relaţia cu socrii, 
al doilea lucru care se strică e 
instalaţia de tras apa la toaletă, 
al treilea lucru care se strică e 
sexul conjugal. În cele mai multe 
cazuri, din motive învăluite în 
mister, bărbatul tău va începe 
reparaţiile cu wc-ul. Celelalte 
două pot să mai aştepte, fiindcă 
n-aveţi nevoie de ele de opt până 
la zece ori pe zi.
Nu cauzele acestor stricăciuni ne 
demolează căsnicia, ci efectele. 
Cauzele nu ne interesează 
niciodată, de fapt. Nu-ţi va spune 
niciun bărbat: ”Hai să facem nişte 
teste medicale, hai să înţelegem 
împreună de ce te-ai îngrăşat tu 
20 de kile, căprioara mea, deşi 
mănânci ca o vrăbiuţă!”. Nu, 
el te va scuti de acest mic atlas 
zoologic, va trece direct la efecte: 
îşi va găsi o amantă cu 20 de 
kile mai slabă. Conştiinţa lui va 
fi salvată de ideea că silfida care 
se lăfăie goală lângă el în patul 
conspirativ îi aminteşte de tine, 

când erai ca ea. Şi mai ales cât 
ea.
Clădim greu şi stricăm 
uşor, asta am învăţat şi de 
la regii asfaltului, şi de la 
regii adulterului. Când lipsa 
pijamalelor se preschimbă în 
pijamale sexy, e semn că vine 

iarna. Când pijamalele sexy se 
preschimbă în pijamale bej cu flori 
maro, e semn că vine blazarea.
Înainte să vă mutaţi împreună, 
când el voia să faceţi sex a treia 
oară într-o noapte, îi spuneai, 
chicotind fericită, ”Încetează 
odată, nebunule!”. După ce vă 
mutaţi împreună, când el vrea să 
faceţi sex a treia oară într-o lună, 
îi spui, mârâind ciufulită, ”Eşti 
nebun? Încetează odată!”. Dau 
acest exemplu clasic pentru că 
unii mă acuză că sunt feministă, 
când de fapt eu le-am făcut mai 
multe rechizitorii femeilor, de-a 
lungul scrierilor mele, decât 
bărbaţilor.
Zece ani de căsnicie nu te-au 
învăţat nimic? Când nu ştii să-ţi 
repari singur ce-i defect prin casă, 
vine cineva din afară şi te costă 
mai mult. E valabil şi în cazul 
prizelor, şi în cazul nevestelor. 
Mi-a povestit cineva de un cuplu 
care începea şi termina orice seară 
romantică şi suavă cu celebrul 
vers ”Nu te pricepi la nimic!”. 
După vreo câteva luni, au hotărât 

să facă un concurs, să vadă cine se 
pricepe la mai multe lucruri. Toate 
urmau să fie monitorizate timp de 
30 de zile, ca arestul preventiv. 
Isprăvile fiecăruia dintre ei aveau 
să fie notate într-un carneţel, 
adunate şi comparate.
La finalul acestui superb interval 
de timp, carneţelul se scărpina 
deja, de la atâtea cărcălituri. 
Spicuim, deci: soţul se pricepuse 
la aruncat fistici în sus şi la prinsul 
lor direct în gura căscată. S-a mai 
priceput să scape de musafirii 
insistenţi, în sensul că i-a zis 
soacră-sii, într-o seară: ”Sper că 
aluniţele alea de pe faţa dumitale, 
din care au răsărit fire de păr, 
nu se transmit ereditar!”. A mai 
reuşit să gătească toată luna şi 
nu s-a tăiat decât de patru ori, 
din care numai de două ori a fost 
nevoie de ambulanţă. A înregistrat 
chiar şi o premieră mondială: a 
parcat maşina puţin cam peste 
altă maşină şi i-a convins p-ăia 
de la asigurări să-i deconteze 
reparaţiile. În fine, cert este că el 
a demonstrat câte poate realiza un 
bărbat adevărat într-un interval 
atât de scurt. Soţia a pierdut 
concursul, fiindcă în dreptul 
numelui ei din carneţel notase o 
singură realizare: ”Mi-am găsit un 
amant tânăr, frumos şi deştept”.

Simona Catrina

Căsnicia bazată pe nervi 
şi respect reciproc

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

KITCHENER

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. 

EXCURSIE LA NIAGARA
SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
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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

  ”Să nu arunci cu pietre în fântâna din care 
ai băut apă” spune un proverb românesc. 
Setea stâmpărată nu trebuie să ducă la 
acte necugetate. Cândva, în România, era 
o cinste pentru un om, pentru o aşezare, 
ca la încrucişarea de drumuri să se sape 
o fântână. Cumpăna ei se fixa în memoria 
locului alături de o cruce care amintea de 
drumul credinţei. Şi toate erau sub semnul 
tainei.
Deocamdată aşezarea antică Civitas 
Ausdecensium e un mister. Se presupune 
că ar fi pe teritoriul comunei Dobromir, 
satul Cetate. Pe timpul romanilor, aşezarea 
a fost centrul unui district autonom, condus 
de un princes civitates. Se consideră că 
tribul ausdecensi din munţii Rodopi, din 
rândul tracilor, a fost strămutat aici din 
motive rămase necunoscute. Se ştie însă că 
ramura mare a strămoşilor noştri ce trăia 
acolo pe o mare întindere  era a  bessilor. 
Conflictul lor cu geţii a fost rezolvat de 
comandantul Cohortei I Cilicum, tribunul 
Anterinus Antoninus, dovedind protecţia 
imperială la anul 177 d. H. E posibil 
ca tocmai loialitatea faţă de romani şi 
problema pământului primit spre folosinţă 
să fi determinat neînţelegerea. Mai mult 
ca sigur şi aici credinţa creştină trebuie să 
se fi impus, deoarece era la limita de sud 
a provinciei Scythia Minor, în apropiere 
de localitatea Durostorum. La Durostorum 
(Silistra de azi), foarte aproape de Civitas 
Ausdecensium, în rândul martirilor au 
intrat soldaţii Pasicrat, Valentin, Marcian şi 

Nicandru, apoi Emilian. Lângă Durostorum, 
în satul Ozobia, au pătimit pentru credinţă 
Quintilian, Maxim şi Dadas. În anul 451, 
pe Câmpiile Catalaunice, hunii lui Attila, 
au fost opriţi definitiv în incursiunile din 
Gallia. Generalul roman  Flavius Aetius 
s-a născut la Durostorum în 390 sau 391. 
Există şi părerea că locul naşterii ar fi un 
sat din apropiere. E dac de origine. Pentru 
a opri atacul hunilor în sudul Galliei, 
Aetius a decis să apere localitatea Orléans. 
Hunii, conform strategiei lor, preferau 
atacul surpriză, fulgerător, astfel au început 
retragerea. Au încercat o confruntare cu 
romanii la Câmpiile Catalaunice. Pe timpul 
nopţii, după bătălie, hunii s-au retras, 
păstrându-şi forţele pentru a devasta Italia 
în anul următor, 452. Învingătorul hunilor 
va pieri într-un complot mizerabil, grăbind 
prăbuşirea Imperiului în apusul Europei 
prin conflictul dintre supremaţia politică 
şi cea spirituală. Supremaţia religioasă 
a Romei îmi aduce aminte de hegemonia 
bizantină pe care am acceptat-o după 
„marea schismă”.    
Hegemonia bisericii greceşti, mai întâi prin 
forma slavonă, apoi prin limba greacă şi 
domniile fanariote, a avut şi un caracter 
politic. Biserica ortodoxă greacă deţine 
documente care ar putea să facă lumină 
în privinţa limbajului liturgic folosit de 
neamul bessilor. Ar fi un dar creştinesc 
făcut fraţilor de credinţă români.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

DE LA VIAŢĂ LA VIAŢĂ PRIN 
ISTORIA CREŞTINISMULUI

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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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

CÂMPUL ROMÂNESC

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

A devenit o tradiţie frăţească de peste 50 
de ani, ca toţi românii din zona oraşelor 
Toronto, Kitchener şi Hamilton, să se 
întâlnească în prima duminică după 
sărbătoarea “Adormirii Maicii Domnului” 
la Câmpul Românesc şi să se roage 
împreună la Capela “Sf. Maria”, iar apoi să 
se bucure frăţeşte la o serbare câmpenească 
găzduită de Asociaţia Culturală Română.
De-a lungul anilor doar Biserica “Sf. 
Gheorghe” din Toronto, Biserica “Sf. Ioan 
Botezătorul” din Kitchener şi Asociaţia 
Culturală de la Câmpul Românesc s-au 
ocupat de organizarea acestei sărbători. 
Pe lângă membrii Comunităţilor amintite, 
au luat parte la acest eveniment şi fraţi 
români de pe întinsul Canadei şi Statelor 
Unite, ca o mărturie vie a credinţei şi 
unităţii frăţeşti adusă din România şi 
formând o nouă VATRĂ românească pe 
aceste meleaguri.
Mii de români şi canadieni s-au rugat 
şi bucurat împreună, vizitaţi de multe 
personalităţi din România, Canada şi USA, 
binecuvântaţi şi de IPS Sa Arhiepiscopul 
NATHANIEL şi PS Sa Episcopul IRINEU.
În ultimii ani populaţia românească din 
sud estul provinciei Ontario a crescut şi 
odată cu ea s-au înfiinţat mai multe Parohii 
şi Asociaţii culturale. Socotim de cuviinţă 

ca toate aceste Comunităţi noi înfiinţate să 
participe la sărbătorirea Hramului Capelei 
“Sf. Maria” de la Câmpul Romănesc - 
Hamilton, respectând truda înaintaşilor 
noştri pe aceste meleaguri şi tradiţia unităţii 
de neam promovate de Comunităţile 
româneşti la care fiecare, la timpul său, ne-
am integrat şi ne-am simţit ca acasă.
Un sobor de preoţi vor susţine slujba la 
Capelă care va începe la ora 10:30 am.
Aici vă puteţi relaxa pe marginea râului 
pescuind or înotând în bazinul din parc 
care vă aşteaptă.
Muzica, dansul popular, horele româneşti 
vă vor potoli dorul de petrecerile din 
România.
Se va servi contra cost, Mici, Friptură, 
Cârnăciori olteneşti, salate şi alte 
mâncăruri specific româneşti. 
Intrarea în park va fi $5.00 de adult şi 
$3.00 copii sub 12 ani.

Vă invităm să participaţi la organizarea 
acestei sărbători anuale, tradiţionale, 
în acelaşi spirit de unitate frăţească 
şi creştinească şi cu toţii împreună să 
petrecem o zi pe an în unitate deplină. 

Comitetul de Organizare
www.campulromanesc.ca

    Organizează Sărbătorirea
Hramului Capelei “Adormirea Maicii Domnului”

La CÂMPUL ROMÂNESC - 17 August 2014, ora 10:30am

Câmpul Românesc, Hamilton, Ontario
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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
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!

WINDSOR

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

PICNIC
Asociaţia Graiul Românesc -Windsor

Asociaţia culturală Graiul Românesc din 
Windsor vă invită la Picnicul Românesc 
în data de 16 August la Cedar Beach în 
Kingsville.  Într-o atmosferă familială, 
comunitatea românească din Windsor 
participă la acest picnic unde sunt depănate 
amintiri, se fac planuri de viitor li se leagă 
prietenii.
Graiul Românesc a definitivat activităţile 
pentru restul anului. În luna octombrie 
se va organiza Halloween Party iar în 
Decembrie Ziua Naţională a României 
- o acţiune organizată în colaborare cu 
Parohia Ortodoxă “Sfântul Gheorghe” din 
Windsor.
 Graiul Românesc va continua colaborarea 

începută cu  Parohia Ortodoxă “Sfântul 
Gheorghe” pentru sustinerea noului grup 
de dans “Periniţa”. Dorim să mulţumim 
celor implicaţi în acest proiect şi în special 
Vanessei Bleandea pentru entuziasmul 
ei şi efortul depus în iniţierea micuţilor 
urmaşi români în tainele dansului popular.
Graiul Românesc continuă şi în acest an 
tradiţia acordării de burse pentru studenţii 
români care termină liceul. Pentru mai 
multe informaţii vă invităm să vizitaţi 
website-ul nostru www.graiul.com.
Un gând bun tuturor românilor, oriunde va 
veţi afla,

Graiul Românesc,
Windsor, Ontario

KITCHENER

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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HAMILTON
Se spune că Sf. Ilie prin rugăciunile sale a pus capăt 
unei secete de ani de zile şi a adus ploaia care a salvat 
poporul de la moarte.  Tradiţia spune că de Sf. Ilie de 
obicei plouă, lucru ce s-a adeverit azi, ziua când parohia 
noastra avea planificat şi pregătit picnicul al doilea din 
această vară la ferma bisericii “Invierea Domnului” 
din Ancaster.  Din cauza vremii nefavorabile din jurul 
prânzului, picnicul s-a ţinut în interior, la adăpost de 
ploaie.  La acest picnic s-a servit mâncare tradiţională 
românească la grătar plus renumitele gogoşi făcute 
de specialistele din Reuniunea Doamnelor.  La 
picnic am avut ca invitaţi pe renumita solistă vocală 
Rucsandra Saulean şi Ansamblul de Dansuri ARTA.  
Artista Rucsandra Saulean a oferit un concert de 
muzică românească interpretând cântece îndrăgite 
de participanţii la picnic.  De mai multe ori în timpul 
spectacolului a reuşit să scoale lumea de la mese 
şi i-a făcut să se prindă în joc, tineri şi vârstnici, şi 
să savureze frumuseţea cântecelor şi a jocurilor 
româneşti. Ansamblul de Dansuri ARTA, şi el foarte 
apreciat în comunitatea noastră, a prezentat în faţa 
celor prezenţi multe jocuri populare.  Dansatorii 
de azi, majoritatea din parohia noastră, unii chiar 
consilieri la biserica “Învierea Domnului”, ne-au 
încântat cu jocurile şi dansurile lor frumoase, aducând 
aici pe meleaguri canadiene cultura şi arta poporului 
român.  Spectatorii au aplaudat de nenumărate ori pe 
invitaţii de azi care prin cântecele, dansurile şi jocurile 
lor ne-au adus aminte de acasă.  Cu speranţa că data 
viitoare vremea va fi mai potrivita pentru a petrece o 
zi frumoasă în mijlocul naturii, Consiliul Parohial va 
începe în curând pregătirile pentru următorul picnic, 
ultimul din acest an, ce este planificat pe data de 24 
august pe terenul de picnic de la 2148 Book Road 
West, Ancaster.  Vă invităm la picnic alături de familia 
şi prietenii dumneavoastră.

George Popa
Hamilton

Picnicul de “Sfântul Ilie” la Hamilton
Organizat de biserica ortodoxă “Învierea Domnului”
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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

June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine
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TORONTO

Renovări şi amenajări
pentru proprietăţile dumneavoastră din 

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

1-772-410-9710 (Gusti)

Go Pro Logistic

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

Home Delivery

 Prima tabără de vară în Limba Română
continuare din pag.2



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Se menţine pericolul de a 
avea probleme cu ficatul, intestinele şi 
pancreasul. Dragoste: Eşti ceva mai rece, 
nu te mai aprinzi aşa, la primul fior, ci treci
dragostea prin prisma raţiunii. Financiar: 
Jupiter se menţine în mişcare retrogradă, 
ceea ce va prelungi lipsa de bani.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La nivel fizic, nu apar probleme 
deosebite. Dragoste: Ai un magnetism 
devastator, afectivitatea şi imboldul erotic 
sunt stimulate la maxim. Financiar: Banii 
sunt punctul sensibil al acestei perioade, 
dar nu e prima dată când treci prin astfel de 
momente.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti şi nu o 
laşi mai moale cu munca şi cu viaţa socială
destul de încărcată, nu se poate vorbi de 
o stare de sănătate acceptabilă. Dragoste: 
Consideră totul un flirt şi cam atât, fără să-
ţi faci prea multe iluzii. Financiar: La nivel 
financiar situaţia se prezintă îngrijorător. 
Poţi avea mari necazuri legate de bani.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Esti epuizat fizic şi acest lucru se 
oglindeste şi asupra stării tale de sănătate. 
Dragoste: Eşti răsfăţat de gesturile de 
afecţiune ale sexului opus, iar numărul de 
admiratori creşte. Financiar: Cu banii nu 
eşti prea norocos acum. Resursele pe care 
te-ai bazat se cam subţiază.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele pot să te lase fără vlagă, 
deci nu cere de la tine mai mult decât poţi 
da. Dragoste: Te simţi bine cu persoana 
iubită alături, vă afişaţi cu mândrie în 
societate, nu mergeţi într-un loc decât 
împreună şi vă dedicaţi mai mult timp unul 
altuia. Financiar: Vei beneficia de bani 
neprevăzuţi, obţinuţi din surse originale şi 
neaşteptate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O răceală rebelă sau o durere 
neaşteptată ar putea să te sâcâie sau să te 
ţină la pat câteva zile. Dragoste: Dacă 
partenerul nu se implică la fel de serios, 
înseamnă că aveţi o problemă. Financiar: Îţi 
iei ceva pentru sufletul tău, redescoperind 
faptul că uneori banii aduc fericirea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Singurele momente mai riscante 
în privinţa sănătăţii ar fi legate de aparatul 
respirator. Dragoste: Chiar dacă ai pe 
cineva drag alături, descoperi că nu aveţi 
ce vă spune, căci sentimentele au cam pălit. 
Financiar: Nu te aventura în investiţii prea 
mari.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi de 
energie şi sănătate, continuă exerciţiile şi 
dieta. Dragoste: În viaţa de cuplu, pe umerii 
tăi cade tot greul; nu te aştepta ca partenerul 
să vadă câte sacrificii faci. Financiar: Banii 
sunt acum motivul marilor tale griji, deşi 
exagerezi gravitatea situaţiei.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Vei ajunge la medic, dar nu pentru 
că ai avea probleme grave de rezolvat, ci 
pentru că eşti prevăzător şi nu vrei să laşi 
nimic la voia întâmplării. Dragoste: Eşti 
ales de astre pentru evenimente cu totul 
deosebite în amor. Financiar: Scapi de o 
datorie care îţi stătea pe cap

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: E nevoie de o schimbare a 
regimului de viaţă pentru a te simţi în 
formă: un program de sport, de exemplu. 
Dragoste: Dragostea nu are numai momente 
frumoase şi tandre în meniu, ci mai există 
şi situaţii dificile. Financiar: Bani ai şi 
asta mai compensează puţin din celelalte 
insatisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu se 
întrevede nicio problemă în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Viitorul e promiţător, 
speranţele sunt imense, pentru că ai pretenţii
mari de la iubire. Financiar: Acum e vremea
unei schimbări de atitudine sau de strategie 
în privinţa banilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă suficient de bună ca 
să nu acorzi atenţie bolilor. Dragoste: Dacă 
închizi orice portiţă care duce spre sufletul 
tău, cum vrei să scapi de singuratate? 
Financiar: Banii vin cu mari oprelişti - dacă 
cineva ţi-a promis plata unei datorii într-o 
anumită zi, şansele sunt să nu se ţină de 
cuvânt.
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Jocurile Olimpice

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

Dacă în toamna trecută 
Comitetul Internaţional 
Olimpic (CIO) credea 
că problema ediţiei 
Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 2022 va fi 
alegerea oraşului gazdă
dintr-o multitudine de 
candidaţi, ei bine situaţia 
la ora actuală este exact 
contrară.

Polonia s-a retras din 
cursă pe 25 mai, după 
ce locuitorii oraşului 
Cracovia au votat, 
în cadrul unui referendum, împotriva 
proiectului comun polono-slovac 
de găzduire a întrecerii olimpice. În 
decembrie anul trecut, Stockholm s-a 
retras din competiţie din cauza costurilor
mult prea mari. Munchen s-a retras în luna
noiembrie, iar Davos şi St. Moritz din 
Elveţia au renunţat tot anul trecut. 

Patru ţări au mai rămas în cursa pentru 
organizarea JO din 2022. Oslo (Norvegia) 
se confruntă cu o opoziţie puternică, la 
nivel politic dar şi în rândul cetăţenilor, şi 
din acest motiv s-ar putea retrage. Ucraina, 
prin oraşul Liov, şi-a depus candidatura 
înainte de izbucnirea crizei politice, însă 
acum, sub spectrul uni război civil, are 
cu totul alte priorităţi decât să hrănească 
vise olimpice. Almatîi din Kazakhstan 
şi Beijing sunt singurele oraşe în care nu 
există o opoziţie din partea locuitorilor 
pentru organizarea acestor jocuri - şi chiar 
dacă ar exista, probabil că nu s-ar vedea 
la nivel internaţional şi n-ar conta pentru 
autorităţi. China devine astfel favorită, 
Beijing având ambiţia de a fi singurul oraş 
din istorie care să găzduiască atât jocuri de
vară, cât şi de iarnă. Numai că aceste două
oraşe, Almatîi şi Beijing, nu sunt reputate 
ca mari gazde ale sporturilor de iarnă. În 
plus, există şi handicapul că viitoarele 
Olimpiade vor avea loc tot în Asia: în iarna 
lui 2018 la PyeongChang, în Coreea de 

Sud, iar în vara lui 2020 la Tokyo.

Oraşul organizator va fi anunţat pe 31 iulie 
2015, în Kuala Lumpur, Malaiezia. Singura 
întrebare este dacă va fi o cursă solitară 
pentru organizare, caz aproape unic pentru 
un eveniment de asemenea importanţă. De 
vină pentru lipsa de entuziasm vizavi de 
găzduirea JO sunt costurile enorme pe care 
acestea le presupun. Bugetul pe care Putin
l-a alocat pentru Soci este intimidant pentru 
viitoarele gazde (peste 51 de miliarde de 
dolari) iar imaginea ruinelor olimpice - a 
marilor centre construite cu sute sau chiar 
miliarde de dolari - nu este nici ea foarte 
încurajatoare. 

În medie, oraşele care au organizat jocurile
olimpice între 1962 şi 2012 au depăşit cu 
179% costurile anunţate iniţial, conform 
unui studiu realizat de Universitatea 
Oxford. În cazul celor din 1976 de la 
Montreal, costul a fost achitat 30 de ani 
mai târziu, în 2006.
Jocurile de la Atena din 2004 au fost fitilul
care a detonat criza economică în care 
ţara s-a afundat în ultimii ani. 15 miliarde 
de dolari este suma neoficială pe care 
guvernul de la Atena ar fi cheltuit-o pentru 
organizarea jocurilor. Grecia, ca şi Japonia 
(Nagano 1998), încă mai plăteşte datoriile.

Accent Montreal
www.accentmontreal.com

Clădiri abandonate din compexul olimpic de la Soci.

JO de iarnă din 2022,
în pierdere de candidaţi



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
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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

Simplu Ghid de Sănătate

Frecvenţa cancerului de piele este în creştere

Prevenţia cancerului de piele

■ Evitaţi expunerea la soare, în 
special între orele de vârf (10.00 - 
16.00).
■ Folosiţi zilnic o cremă de 
protecţie UVA şi UVB, cu un factor 
de protecţie (FPS) de cel puţin 30, 
pe suprafeţele expuse ale corpului.
■ Aplicaţi cca. 20g (echivalentul a 
două linguri) de cremă de protecţie 
pe toate zonele expuse ale corpului 
cu 30 de minute înainte de a ieşi 
afară. Repetaţi aplicarea din 2 în 
2 ore sau mai frecvent dacă aţi 
transpirat mult sau aţi intrat în apă.
■ Purtaţi pălării cu borurile largi, 
pantaloni lungi, bluze cu mânecă 
lungă şi ochelari de soare cu filtru 
UV.
■ Evitaţi solarul şi lămpile de 
bronzare artificială.
■ Nou-născuţii nu trebuie lăsaţi la 
soare.
Cremele de protecţie pot fi folosite 
pentru copii începând de la vârsta 
de 6 luni.

Potrivit raportului Canadian Cancer 
Statistics 2014 întocmit de Societatea 
Canadiană de Cancer, melanomul malign 
este unul din cele mai frecvente cancere 
diagnosticate în Canada - circa 6.500 
de noi cazuri vor fi depistate în 2014. 
În plus, tot în cursul acestui an, 76.100 
de alte tipuri de cancere de piele vor fi 
diagnosticate.   
  Acestea sunt carcinomul bazocelular 
- apare de obicei sub forma unui nodul 
perlat, translucid, ce poate ulcera şi 
sângera, şi carcinomul spinocelular - de 
obicei noduli roz opaci sau plăci al căror 
centru ulcerează frecvent. Combinate, 
noile cazuri de cancer de piele vor 
echivala în 2014 numărul total al celor 
patru principale forme de cancer - de 
plămâni, de sân, colorectal şi de prostată.
  Melanomul malign este cel mai grav 
cancer de piele, format din înmulţirea 
dezorganizată a celulelor care produc 
pigment în piele. Boala se dezvoltă iniţial 
doar pe piele dar are o mare capacitate 
de metastazare. De aceea, tratamentul 
chirurgical de îndepărtare a leziunii 
trebuie
făcut cât mai repede. Când tumora 
este depistată precoce, operaţia asigură 
vindecarea. Cu cât tumora este mai 
avansată cu atât şansele de supravieţuire 
sunt mai mici, melanomul malign fiind o 
boală letală.

   Expunerea la radiaţia ultravioletă de la
soare sau în saloanele de bronzaj constituie 
principala cauză a melanomului: circa 
90% din cazuri. Vârsta apariţiei, în 
general, este între 30 şi 40 de ani, dar poate 
apare chiar şi în copilărie sau la vârste 
mai înaintate. La persoanele sub 30 de 
ani, 75% din cazurile de melanom malign 
sunt legate de frecventarea solarelor. 
Arsurile solare produse în copilărie cresc 
riscul îmbolnăvirii de acest tip de cancer 
cu 50%, potrivit Organizaţiei Mondiale 
a Sănătăţii (OMS), iar mai mult de cinci 
arsuri cu băşicarea pielii până la vârsta de 
35 de ani cresc riscul cu până la 75%.
La bărbaţi, localizarea frecventă este 
toracele posterior; la femei - gamba 
posterioară. Orice modificare de culoare, 
textură, volum, suprafaţă a unei aluniţe 
constituie un semnal de alarmă, caz în 
care trebuie să vedeţi urgent un medic.
La acestea se adaugă simptome ca 
ulcerarea, sângerarea, mâncărimea unei 
leziuni.

În 2014, Canadian Cancer Society 
estimează că numărul total al noilor cazuri 
de cancere de piele depistate în Canada 
(82.600) va echivala, cu aproximaţie, 
numărul celor patru principale forme de 
cancer combinate - de plămâni, de sân, 
colorectal şi de prostată.

SIMONAPOGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com

www.accentmontreal.com

Divertisment

ŞTIAŢI CĂ ?
■ Cei mai mari iubitori ai cărnii de porc sunt 
danezii. În Danemarca există de două ori mai mulţi 
porci decât întreaga populaţie umană a acestei ţări.
■ De peste 4.000 de ani, nicio specie animală nu a 
mai fost domesticită.
■ În prezent, pentru prima dată in istoria planetei, 
numărul persoanelor cu vârste de peste 60 de ani 
îl depăşeşte pe cel al copiilor cu vârsta sub 5 ani.
■ În Santa Fe, New Mexico, legea impune ca 
animalele de casă să poarte centura de siguranţă în 
maşină.
■ Marea piramidă a lui Keops conţine suficientă 
piatră încât să poate fi construit un zid înalt de 50 
de centimetri care să înconjoare planeta la Ecuator.
■ Pentru fiecare tonă de peste prinsă în oceanele 
lumii, oamenii aruncă trei tone de gunoi în aceleaşi 
ape.
■ Cea mai mare caracatiţă descoperită vreodată 
cântarea 4 tone. A fost vânată în anul 1878, în 
nordul Oceanului Atlantic.
■ Cea mai mare meduză observată vreodată avea 
un diametru de 2,3 metri. Tentaculele sale se 
întindeau până la 36 de metri.
■ În statul american Dakota de Nord nu s-a 
înregistrat niciodată un cutremur. 
■ Hawaii se apropie de Japonia cu aproximativ 10 
centimetri în fiecare an.
■ Rechinii sunt singurele animale despre care se 
ştie că nu se pot îmbolnăvi de cancer.
■ Vreţi să ştiţi în ce ţară se acordă cele mai 
lungi concedii? Ei bine, în Franţa statul asigură 
angajaţilor 5 săptămâni de concediu pe an. Cei mai 
mulţi francezi primesc, însă, două luni de concediu 
anual.
■ Un cal adult poate consuma într-un an o cantitate 
de hrană ce depăşeşte de 7 ori propria sa greutate.
■ Există mai mulţi oameni care învaţă limba 
engleză în China decât cei care o vorbesc oficial în 
Statele Unite (peste 300 de milioane).
■ O femelă de dihor poate muri dacă, odată intrată 
in călduri nu-şi va găsi un partener mascul.
■ Adezivul de pe timbrele din Israel a fost tratat 
astfel încât să fie considerat „kasher”.
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

RODICA OPRIŞ
Consultant în asigurări
Wise Solutions Network Inc.

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

ÎN MÂINILE CUI ÎNCREDINŢAŢI CEEA CE
AVEŢI MAI DE PREŢ?

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

Asigurare prin
bancă

Banca

Banca

Banca
pentru stingerea 

datoriei

Asigurare personală

Dumneavoastră

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cine este proprietarul 
poliţei de asigurare ?

Cine este beneficiarul
poliţei ?

Cine decide alocarea 
fondurilor din poliţă în 

caz de deces ?

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

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
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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

Opinii & Analize

Democraţia depinde de ştiinţă pentru a 
adresa în mod eficient diverse probleme 
publice. La rândul ei, ştiinţa furnizează un 
model raţional de deliberare democratică.
Cele două se întăresc una pe alta. Din 
păcate, Canada ultimilor ani - Canada 
sub conservatorii lui Stephen Harper - 
are o problemă cu ştiinţa, mai cu seamă 
cea care nu corespunde agendei politice 
conservatoare.

O naţiune are cu atât mai multe şanse de 
dezvoltare economică, de prosperitate 
individuală şi de împlinire a principiilor 
democratice cu cât mai mulţi cetăţeni şi 
conducători ai săi dispun de un stoc minim 
acceptabil de cunoaştere ştiinţifică.
Această relaţie dintre ştiinţă şi democraţie 
este bine documentată şi, din această 
perspectivă, un atac la adresa ştiinţei şi a 
libertăţii de exprimare a cercetătorilor este 
în cele din urmă unul la adresa guvernanţei
democratice. Din păcate, „era Harper” 
se caracterizează printr-o relaţie foarte 
spinoasă cu ştiinţa şi comunitatea ştiinţifică. 
Începând cu 2006, guvernul conservator a 
luat o serie de măsuri pentru a controla sau 
împiedica libera diseminare a informaţiei 
ştiinţifice în Canada, mai ales atunci când 
aceasta pune în evidenţă consecinţele 
mai puţin dezirabile ale unor activităţi 
industriale.
Acest control se exercită în două feluri: pe 
de-o parte cercetătorii sunt împiedicaţi să 
comunice informaţii ştiinţifice, pe de alta se 
elimină programe de cercetare care produc 
acest tip de informaţie. Problema este una 
larg răspândită în departamentele, agenţiile 
şi organizaţiile federale care au ca misiune 
cercetarea ştiinţifică.
Mai jos, câteva exemple.
În 2007, guvernul a stabilit noi reguli 
privind interacţiunea cercetătorilor de la 
Environment Canada cu reprezentanţi ai 
presei. Conform noului protocol, pentru a 
sta de vorbă cu jurnaliştii, oamenii de ştiinţă
din cadrul acestui departament federal 

trebuie să obţină permisiunea 
guvernului. Subiectul 
încălzirii globale şi al 
schimbărilor climaterice a fost 
direct vizat: în 2010, graţie 
unei scurgeri de informaţii 
de la acest departament, 
publicul a putut afla cât de 
eficace a fost măsura impusă 
de guvernul Harper, ea 
reducând cu 80% acoperirea 
mediatică a acestor subiecte. 
Cum? Datorită faptului că, 
având nevoie de aprobare 
guvernamentală, răspunsurile 
la cererile de informaţie sau solicitările de 
interviuri din partea massmediei veneau 
după termenul limită pentru publicare!
Continuând pe aceeaşi linie, în 2008 
guvernul Harper a eliminat postul de 
National Science Advisor, al cărui rol era să
asigure o legătură între comunitatea 
ştiinţifică şi liderii politici ai ţării, inclusiv 
primul ministru. În condiţiile în care 
majoritatea cercetării ştiinţifice întreprinse 
în Canada este finanţată public, din taxele 
cetăţenilor, liniile de comunicare între cei 
însărcinaţi cu elaborarea politicilor ţării şi 
oamenii de ştiinţă ar trebui multiplicate, 
nu reduse. Din păcate, cum era de aşteptat, 
măsura guvernului conservator a avut ca 
efect o diminuare severă a contactului 
dintre aceste două sfere.
Când, în 2011, cercetătorii de la Environment 
Canada au confirmat rezultatele unui studiu 
întreprins la University of Alberta privind 
acumularea de substanţe toxice în zăpada 
de lângă nisipurile bituminoase albertane, 
guvernul federal a acţionat pentru a 
descuraja discuţiile directe dintre reporteri 
şi cercetători. Aceştia din urmă au fost 
instructaţi asupra răspunsurilor pe care 
trebuiau să le dea presei şi, mai ales, asupra
întrebărilor pe care trebuiau să le evite -
cele privind rolul şi acţiunile întreprinse de
Environment Canada în regiunea nisipurilor
petrolifere din Alberta.

Acelaşi scenariu privind un studiu tot din 
2011, publicat în Geophysical Research 
Letters: echipa de cercetători de la 
Environment Canada care l-a condus a fost 
împiedicată să se adreseze presei în mod 
liber. Aceasta deoarece respectivul studiu 
a concluzionat că o creştere a temperaturii 
cu 2 grade Celsius ar putea fi inevitabilă în 
secolul următor.
Şi tot în 2011, guvernul a anunţat eliminarea 
a 700 de posturi din cadrul acestui 
departament, pe motiv că trebuie să urmeze 
o politică fiscală responsabilă....
Tăierile „responsabile” au continuat în 
2013, când guvernul federal a încetat să mai
finanţeze National Roundtable on the 
Environment and Economy, un organism ce
căuta să reglementeze emisiile de carbon 
ale Canadei.
Aceeaşi soartă a avut-o şi Institutul Ştiinţelor 
Oceanice (BC), care, ne mai beneficiind de 
finanţare din partea guvernului, a fost nevoit, 
în 2012, să renunţe la toţi cercetătorii care 
se ocupau de monitorizarea poluării apelor 
oceanice canadiene.
Niciun act n-a fost însă mai antiştiinţă 
ca Omnibus Budget Bill C-38, adoptat 
în iunie 2012. Prin intermediul său au 
fost desfiinţate sau şubrezite numeroase 
organisme de mediu sau acte legislative în
domeniu, ca de exemplu: Canadian 
Environmental Assessment Act; Canadian 
Environmental Assessment Agency, 
Canadian Environmental Protection Act, 

Kyoto Protocol Implementation Act, 
Fisheries Act, Navigable Waters Protection 
Act, Energy Board Act, Species at Risk Act, 
Parks Canada Agency Act, Canadian Oil 
and Gas Operations Act, Coasting Trade 
Act, Nuclear Safety ControlAct, Canada 
SeedsAct.
Şi exemplele pot continua, căci 
recent, meteorologilor de la Canadian 
Meteorological Service (care aparţine 
de Environment Canada) li s-a interzis 
să discute public despre schimbările 
climaterice. Motivul invocat: studiul 
meteorologiei nu califică o persoană să 
vorbească de fenomene climaterice care 
durează mai mult de câteva luni! La modul 
practic, aceasta înseamnă că meteorologii 
pot vorbi despre evenimente meteo care 
s-au petrecut sau urmează să aibă loc, însă 
nu pot discuta de ce ele au loc, dacă aceasta 
se referă la un fenomen climateric mai 
amplu.
Ceea ce am prezentat în acest articol 
reprezintă doar câteva din exemplele care 
ilustrează atitudinea pe care, de opt ani de 
zile, guvernul conservator o are în privinţa 
liberei circulaţii a informaţiei ştiinţifice.
Suficiente totuşi ca să ne punem întrebări 
asupra calităţii democraţiei actuale în 
Canada. Căci oare cărui tip de guvernare îi 
este proprie cenzura şi reflexul de a pune 
botniţă celor care prin afirmaţiilor lor 
contravin ideologiei de partid?

Când politicul cenzurează ştiinţa
SIMONAPOGONAT
simona.pogonat@accentmontreal.com
www.accentmontreal.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

Tot ce aş vrea 
să spun despre tine,
alţii au scris cu mult înainte
cu mult prea izvor,
de aceea mi-e dor
de un neam mai  străin de cuvinte.

Diseară
o să alerg spre tine
cum am văzut apele muntelui 
din piatră pe piatră cântând.
Porţile pădurii
ni s-or deschide pe rând
până la cetina de heruvim,
şi deoarece 
cuvinte din alţii nu ştim,
cuvine-se toţi pinii,

fără trohei, strune şi tâmpine,
să te întâmpine
în numele meu şi-al luminii.

La ce ne-ar folosi
cuvinte cu 
pene albastre
când 
pentru rostirea 
zborului
suficient ne 
este psalmul 
tăcerii
ştiut doar 
de buzele 
noastre?

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.

TOT CE AŞ VREA ...

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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