
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

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

* Marţi 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Sâmbătă 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Duminică 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de mir *

$825

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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

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

Pentru instalări 
în Ontario

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

11 şi 12 octombrie

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 Center

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
23 Octombrie 2014

Anul 8 - Nr.168
9 Octombrie 2014

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

În perioada 10-18 octombrie 2014 
va avea loc ediţia cu numărul 46 a 

Festivalului
Kitchener-Waterloo Oktoberfest
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Adunare de informare şi constituire 
a noii biserici româneşti din oraşul 
Hamilton/Stoney Creek
MISIUNEA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
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Asociaţia Graiului Românesc din Windsor
- Run for the Cure -
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Parohia ortodoxă “Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa
MONTAREA CRUCII PE CUPOLA BISERICII
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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

OTTAWA

KITCHENER PUBLIC 
SCHOOL BOARD TRUSTEE

ELECT 

MATTHEW 
ICHIM

Sunt invitaţi să participe la această Adunare toţi 
creştinii ortodocşi care nu sunt membrii ai unei alte 

Misiuni/Parohii Ortodoxe.

Misiunea Ortodoxă Română
Hamilton/Stoney Creek

• La 2 noiembrie 2014, are loc primul tur de scrutin pentru 
alegerea Preşedintelui României. În cazul în care nici unul dintre 
candidaţi nu întruneşte în primul tur majoritatea voturilor alegătorilor 
înscrişi în listele electorale, la 16 noiembrie 2014 va fi organizat un al 
doilea tur de scrutin. 
 
În Canada vor fi organizate patru secţii de vot, la sediile misiunilor 
diplomatice şi consulare:
• Ambasada Ottawa - 655 Rideau Street, Ottawa, Provincia 
Ontario, K1N6A3
• Consulatul General Montreal - 1010 rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 610, et. 6, Montreal, Provincia Québec, H3A2R7
• Consulatul General Toronto - 555 Richmond Street West, Unit 
1108, P.O. BOX 210, Toronto, Provincia Ontario, M5V3B1
• Consulatul General Vancouver - 555 Burrard Street, Two 
Bentall Centre, Suite 855,  Vancouver, Provincia British Columbia, 
V7X1M8.
 
Votul are loc între orele 7:00 şi 21:00 (ora locală a provinciei unde este 
organizată secţia de vot).
 
Acreditarea reprezentanţilor externi ai mass-media se face conform 
procedurii descrise la:
http://www.mae.ro/node/28757 .
 
Acreditarea observatorilor externi se realizează la propunerea 
Ministerului Afacerilor Externe, de către Autoritatea Electorală 
Permanentă (AEP), conform procedurii descrise la: http://www.mae.ro/
node/28756 .
 
Pentru informaţii detaliate privind scrutinul electoral, vă rugăm să 
consultaţi site-ul Ministerului Afacerilor Externe român, secţiunea 
dedicată alegerilor prezidenţiale:
http://www.mae.ro/prezidentiale-2014 .

Comunicat de presa
Alegeri prezidenţiale 2014

OSHAWA

Iubiţi fraţi întru Hristos,
Ziua de 18 octombrie 2014, va 
avea o semnificaţie deosebită în 
viaţa parohiei noastre “Sfinţii 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie”, 
a noastră, a copiilor noştrii, va 
fi o faptă şi o mărturie vie de 
credinţă creştină şi ortodoxă 
pentru generaţiile viitoare - se 
va citi acatistul sfintei cruci şi se 
va înălţa ultima cruce pe cea mai 
mare cupolă a bisericii.

Momentul montării crucii pe 
cupola bisericii are o simbolistică 
aparte. Sfânta Cruce este un semn 
dătător de viaţă, este semnul 
biruinţei lui Hristos asupra 
morţii, de aceea se pune pe cupola 
bisericii ca semn al biruinţei. 
Celelalte 4 crucii tronează deja 
de câteva săptămâni pe turlele 
bisericii “Sfinţii Ştefan Cel Mare 
şi Nectarie”.
„Ridicarea unui lăcaş sfânt a fost 
o prioritate, pentru domnitorii 
neamului nostru şi rămâne un 
îndemn şi pentru noi, urmaşii lui 
Ştefan cel Mare”.
Vreau să mulţumesc pe această 
cale tuturor celor ce au ajutat 
biserica noastră până în acest 
moment şi vreau să vă invit 

să ne fiţi alături la acest mare 
eveniment din parohia noastră 
urmat de un picnic românesc!
Programul zilei va fi următorul:    
Acatistul sfintei crucii şi 
ridicarea acesteia pe turla 
bisericii de la ora 10:30 a.m.
Picnic Românesc de la ora 
12:00 p.m.

Se cuvine să cinstim Sfânta Cruce 
din tot sufletul şi îndreptându-
ne spre Mântuitorul să zicem: 
“Crucii Tale ne închinăm 
Hristoase şi sfănta învierea ta o 
lăudăm şi o mărim”.

Al vostru rugător către Domnul 
şi de tot binele voitor,
Pr. Petre Busuioc.

Montarea crucii pe cupola bisericii
Parohia ortodoxă “Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa

MARKHAM

Duminică, 19 Octombrie, începând cu orele 9:30 
a.m. vă invităm să participaţi împreună cu noi 
la Slujba de Hram, când prăznuim pe Sfântul 
Apostol şi Evanghelist Luca, ocrotitorul parohiei 
noastre. Vă rugăm, de asemenea, să rămâneţi după 
săvârşirea Sfintei Liturghii, la agapa frăţească ce va 
urma, pentru a ne bucura şi a-I mulţumi Bunului 
Dumnezeu pentru binefacerile Sale cele mari pe 
care le-a revărsat asupra noastră.

Cu binecuvantare,
Preot FLORIAN ENE 
 
R.O.E.A.
Biserica Ortodoxa Romana Sfantul Luca
Saint Luke Romanian Orthodox Church
Markham, Ontario
Ph#: 647-338-6077
http://www.biserica-ortodoxa-markham.com/

HRAMUL
bisericii ortodoxe “Sfântul Luca” din Markham
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Nimic nu se poate compara 
cu politica și politicienii 
din România. Este suficient 
să privești sticla teveului 
vreme de două zile pentru 
ca să treci de la 110 volți, 
la 220 de draci. Gustul cu 
care rămâi este că totul e 
posibil. Se apropie alegerile 
prezidențiale și focurile 
se încing, apele se tulbură 
și mai și iar politicienii și 
ziariștii nu mai prididesc 
cu acuzele. În vremea asta 
DNA-ul lucrează din greu 
și arestează pe capete: 
corupția s-a transformat 
dintr-o artă, într-o meserie. 
Dar dincolo de toate este 
îngrijorătoare pasivitatea și 
indiferența omului de rînd; 
acela care închide ochii la 
găinăriile unui Voiculescu 
sau Becali care, deși în 
spatele gratiilor încă se cred 
mici dumnezei ce nu au 
greșit cu nimic, ci sunt de 

fapt persecutați. Politicienii 
care încă sunt în libertate 
au trecut în zona limbajului 
de mahala, așa încât aceia 
care încă mai țin la oareșice 
valori din zona decenței și a 
bunului simț, sunt ignoraţi, 
sunt considerați șterși și 
plictisitori, fără priză la 
mese (cum zicea un mare 
revoluționar, Marcu  pe 
nume, în decembrie ‘89: 
Mesele mă vrea.) Omul 
săracul nu mai e prin politică, 
e un mic copil comparativ 
cu foștii turnători, actuali 
oameni de afaceri onorabili. 
Până când românul de rînd 
nu le va sta ăstora în cale, nu 
îi va arată cu degetul și nu-i 
va pune la stâlpul infamiei, 
pînă atunci nu există nici o 
speranța ca pe Dîmbovița să 
curgă apă limpede.

Şi totuşi,
de ce Canada?

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)

Drumul spre eşecuri în materie de 
chefuri e pavat cu bune intenţii. 
Teoretic, toată lumea şi-ar dori 
petreceri-surpriză. Paradoxal, 
foarte puţină lume tolerează 
surprizele.
Nu e ziua mea, e ziua Coreei de 
Nord 
Un amic, Puiu, văzuse suficiente 
filme roz ca să-i vină ideea, într-
un an, să-i organizeze iubitei lui, 
Raluca, o petrecere-surpriză. A 
luat-o sistematic. A hotărât să facă 
asta exact în ziua ei de naştere, 
care pica într-o joi, deci nu în 
cel mai apropiat weekend, cum 
fac îndrăgostiţii de rând. Bine, 
ulterior s-a adeverit că ziua ei era 
pe 19 septembrie, nu pe 9, cum 
reţinuse el, dar asta e altă poveste. 
De fapt, prematura aniversare ar fi 
trebuit să contribuie la farmecul 
surprizei, doar că Puiu a fost 
într-atât de atent la detalii, încât 
atunci când a trimis un e-mail 

colectiv către prieteni, în care 
le dezvăluia planul şi-i invita 
de zor, i l-a trimis şi Ralucăi, 
din greşeală, fără să realizeze 

acest amănunt. Ea, fată fină, s-a 
umflat de râs, apoi s-a dezumflat 
strategic, nu i-a spus lui Puiu că 
ştie, ca să nu-i strice lui plăcerea 
de organizator tolomac. A exersat 
zile întregi în oglindă ţipătul 
de încântare, ca să pară cât mai 
autentic. Doar că, între timp, ca 
să nu crape de plictiseală, mai 
scotocea în telefonul lui, să vadă 
cam cine confirmă participarea. 
Printre cei care se tot scărpinau în 
cap şi o zi spuneau că vin, a doua 
zi că nu, a treia zi că da şi aşa mai 
departe, era şi una care a spus că ea 
tocmai atunci pleacă în Bulgaria şi 
deci n-are cum să ajungă, îşi cere 
mii de scuze. A venit şi ziua cea 
mare (care am stabilit că era cu 
zece zile mai devreme decât ziua 
şi mai mare), iar Raluca a plecat 
mai devreme de la serviciu, ca 
să se coafeze în vederea imensei 
surprize. A ajuns acasă, a intrat 

perfect în pielea personajului, a 
chiuit, a ţopăit, şi-a pus o mână pe 
inimă şi una la gură, cum văzuse 
ea la concursurile de Miss. Şi 
n-a găsit nimic mai deştept de 
spus, văzând că venise totuşi şi 
tipa care spusese că pleacă la 
Nisipurile de Aur, decât: ”Aaaa, 
ce drăguţ, deci ai venit şi tu, nu 
te-ai mai dus la bulgari!”. Puiu 
mi-a povestit ulterior că a fost 
doar începutul circului, că toată 
lumea s-a prins cum că Raluca 
aflase cumva de marele surprizoi, 
că totul era un fel de mascaradă şi 
că ailaltă regretă şi-n ziua de azi 
că nu s-a dus, totuşi, la Nisipuri. 
Sărbătorita a ţinut un spici, după 
ce-a sfârtecat vreo trei beri, ocazie 
cu care le-a mulţumit tuturor că-i 
erau atât de buni prieteni, încât nu 
s-a găsit nici unul care să-i spună 
lui Puiu: ”Boule, vezi că ziua ei 
nu-i pe 9!”. Ei au aplaudat, apoi 
s-au îmbătat doar din politeţe şi 
pe urmă au plecat, bârfind gazdele 
în gura mare, fireşte.

Simona Catrina

Surpriză!
Îţi fac ziua praf!

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

HAMILTON
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

“ÎNVIEREA DOMNULUI”
Hamilton, Ontario

Vă invită alături de familiile şi 
prietenii dumneavoastră,

să participaţi duminică 12 octombrie 
la sărbătorirea Zilei Mulţumirii 

Thanksgiving Day!
10:30 – Sf. Liturghie – Slujba de 
mulţumire
12:30 - Masa Festivă la Casa 
Română

Toată lumea este binevenită!

NEWMARKET

Sâmbătă 11 octombrie - de la 
6:00pm 
TAINA SFÂNTULUI MASLU
săvârşită de P.S Episcopul Ioan 
Casian în prezenţa unui sobor de 
preoţi
Duminică 12 octombrie - de la 
12:30pm
Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească şi 
procesiunea cu veşmintele Sf. 
Cuvioase Parascheva 

- de la 03:00pm
masa festiva de hram in cinstea 
Sf.Cuvioase Parascheva
Marţi 14 octombrie -  de la 
10:00am
Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie (Sfânta Cuvioasa 
Parascheva) săvârşită de P.S 
Episcopul Ioan Casian în 
prezenţa unui sobor de preoţi            
 

Vă aşteptăm cu drag!

Biserica ortodoxă română “Sf.Cuvioasa 
Parascheva” din Newmarket vă invită la

HRAM

KITCHENER

Şcoala Românească - St. Louis 
Centres ofera cursuri gratuite 
în limba română pentru copiii 
comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - 
Cambridge. Înscrierile sunt 
deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se 
elevi  cu vârste între 4 ani şi 14 
ani (JK - GR.VIII). Cursurile 
şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am 
şi 11:30am în cadrul centrului 

- St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 
Young St. din Kitchener.
Haideţi la şcoala noastră pentru 
a vă bucura de educaţie în limba 
română! Haideţi să descoperim 
împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, 
culturale şi istorice, precum 
şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!
Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,Stela Mureşan

Şcoala Românească St. Louis Centres
din Kitchener
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FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Din profunzimea gândirii poetice, prin 
respiraţia lirică a cuvintelor, Mihai 
Eminescu înţelegea că „toate s-au 
schimbat în lume, numai răul a rămas”. 
Există explicaţii pentru contestarea cu 
vehemenţă a părerii pătrunderii timpurii a 
creştinismului în Nordul Dunării. Eu reduc 
aceste explicaţii la noţiunea „rău”folosită 
de poet în alt context. Se reţine mai uşor 
faptul în conştiinţă. E adevărat că acest 
moment n-are importanţă pentru credinţa 
mea, însă simt că o asemenea atitudine e o 
lovitură directă asupra fiinţei mele. Dacă se 
pune aşa problema înseamnă că momentul 
are totuşi importanţă. În apărarea ideii iau 
„limba adevărului”. De când am început 
să înţeleg lumea, viaţa, în devenirea ei 
zilnică, înfrunta acţiunile semenilor mei 
care lucrau cinstit pentru ceva ce părea 
bun. Înlăturându-se o realitate economică, 
se năştea o altă ierarhie socială care scotea, 
prin propagandă, biserica din viaţă.
Existenţa bisericilor creştine în ţinuturile 
noastre nord-dunărene, dezvăluită 
arheologic pentru secolul IV, vorbeşte 
„pre” limba adevărului. Lăcaşuri de cult 
nu se puteau construi dintr-o neînţeleasă 
plăcere arhitectonică, ci din nevoia unei 
comunităţi creştine puternice, capabile să 
facă aceasta. Dacă bisericile creştine de la 
Slăveni (judeţul Olt), ridicate pe ruinele 
unui castru roman, ar putea fi legate de 
faptul că Sucidava (Celei), malul stâng 
al Dunării au cunoscut fluxul şi refluxul 
stăpânirii romane după retragerea aureliană, 
care, după logica istoriei, nu putea fi decât 
o înţelegere diplomatică dintre două părţi, 
pentru cele din Ardeal situaţia e alta. La 

Porolissum (azi Moigrad) în judeţul Sălaj, 
un templu păgân a fost transformat în 
biserică creştină, după cum la Densus, un 
monument funerar a devenit biserică. În 
părţile Buzăului, episcopul goţilor, ucis la 
12 aprilie 372, a fost luat din biserică. Apoi 
gema de la Potaissa (Turda), donariul de 
la Biertan (lângă Mediaş) s-au descoperit 
în locuri aflate departe de misionarismul 
de tip politic. Şi acestea nu sunt cazuri 
izolate. Numai o voinţă „ştiinţifică” poate 
determina optica strâmbă a unei idei ce se 
contrazice prin probele arheologice.
Italianul A. F. Marsigli (prin anul 1690), 
desenează, printre altele, pentru monografia 
despre „Dunărea Pannono-Mysiană, un 
altar onorific văzut la Tibiscum (lângă 
Caransebeş). Altarul este închinat 
Corneliei Salonina, soţia împăratului 
Gallienus (253-268). Acesta, înaintea lui 
Constantin cel Mare, a abrogat edictele 
împotriva creştinilor, chiar a garantat 
libertatea bisericii creştine (cf. Eusebiu, 
Istoria bisericească VII. 13). Altarul este 
închinat de către municipalitatea oraşului 
într-un moment de cumpănă (atacul 
carpilor, asociaţi cu goţii şi incursiunile 
marcomanilor şi cvazilor), datorită unei 
comunitaţi creştine puternice, care şi-a 
exprimat bucuria faţă de măsurile de 
toleranţă. Actul în sine ar susţine faptul că 
împărateasa ar fi trecut la creştinism. 
Pe o placă de marmură de la Tibiscum se pot 
citi versurile: „...terra tenet corpus nomen 
lapis atque animam aer quam melius fuer 
...”. Semn că poezia face parte din viaţă.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor45@yahoo.com

NORDUL DUNĂRII ŞI
INCEPUTURILE 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

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

KITCHENER

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

Sâmbătă 11 Octombrie - ora 6:00 PM
Slujba Sfântului Maslu cu participarea IPS 
Arhiepiscop Nicolae
Duminică 12 Octombrie
ora 9:00 Utrenia,
ora 10:00 Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească.

ora 13:00 Agapa frăţească cu ocazia 
Thanksgiving Day
Sâmbătă 18 Octombrie - ora 6:00 PM
Acatist, urmat de Spovedanie şi Seară
Duhovnicească.
Duminică 19 Octombrie - ora 9:00 AM
Utrenia, urmată de Sfânta şi Dumnezeiasca
Liturghie.

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

Vă aşteptăm cu drag !

Programul Bisericii 
Ortodoxe

Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel

din Kitchener
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Informaţii utile pentru 

studenţi
În cele mai multe 
cazuri, studenţii au 
un venit personal mic 

sau, chiar deloc. Chiar şi în aceste condiţii, 
este foarte utilă completarea anuală a 
formularului de taxe către Canada Revenue 
Agency. În eventualitatea în care nu o 
faceţi, puteţi pierde anumite avantaje date 
de credite, deduceri şi alte beneficii. Iată 
câteva:
Transportul public: Studenţii pot 
revendica costul abonamentelor de 
transport, ca un non-refundable tax credit 
(aceste credite reduc taxele plătite către 
CRA).
Cheltuieli cu relocarea: Dacă un student se 
mută din motive legate de lucru, incluzând 
şi lucrul pe timp de vară, el poate revendica 
o deducere a acestor cheltuieli. Acest lucru 
este valabil şi în cazul celor care se mută 
pentru a face cursuri universitare full-time.
Copiii: Chiar şi în cazul în care nu 
au venit, studenţii care au copii, pot 
revendica deducerea cheltuielilor făcute cu 
supraveghera acestora, pentru a le permite 
părinţilor să participe la cursuri, să câştige 
un venit sau să facă cercetare.
Studenţii full-time sau part-time - care 
participa la programe de învăţământ 
aprobate, pot revendica o sumă fixă pentru 
fiecare lună eligibila, fie full-time, fie part-

time.
Costul cărţilor: Dacă se califică pentru 
suma menţionată anterior, pot revendica, 
deasemeni, o sumă fixă legată de costul 
cărţilor, pentru fiecare lună eligibilă.
Taxa de şcolarizare: Studenţii pot 
revendica un non-refundale tax credit bazat 
pe taxele de şcolarizare eligibile plătite 
instituţiei de învăţământ.
Dobânda la împrumutul pentru studii: 
Există şi avantajul că se poate revendica un 
non-refundable tax credit bazat pe dobânda 
plătită la împrumutul pentru studii.
Creditul pentru GST/HST: Aceasta este 
o sumă plătită trimestrial pentru a ajuta 
persoanele şi familiile cu venituri modeste 
prin compensarea totală sau parţială a 
taxelor GST/HST pe care le plătesc.
Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispoziţie.

519-781-2069
sau       EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor Independent 

Broker
Membru ADVOCIS

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

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

Asociaţia GRAIUL ROMÂNESC din Windsor organizează

CU MASCĂ / FĂRĂ MASCĂ



AGENDA ROMÂNEASCĂ 9 Octombrie * Nr.168pag.6

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!

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

CÂMPUL ROMÂNESC

Ca în fiecare an în luna Octombrie, A.C.R 
organizează un banchet cu ocazia închiderii 
Sezonului de Vară la Câmpul Românesc. 
Va fi o seară de sărbătoare românească 
într-o atmosferă de muzică şi voie bună, cu 
dansuri şi jocuri populare româneşti, care 
ne va încălzi sufletul şi ne va rămâne în 
amintire. 
Invitat special: DORU - OCTAVIAN 
DUMITRU într-un Spectacol de Excepţie
Trupa de dans HI TREND va fi prezentă cu 
un program deosebit.
Trupa de dansuri populare ARTA va fi 
prezentă cu  o suită de dansuri populare.
Programul muzical din repertoriul  
românesc şi internaţional va fi oferit de
ConneXRo Entertainment.
Costul biletului include un meniu bogat 

specific românesc, muzica, dansul, voia 
bună şi un spectacol de umor şi comedie 
de excepţie.
Un bar asortat va sta la dispoziţie contra 
cost.

INTRAREA: $40.00 /ADULT ;
                      $20.00/COPII (7-14 ani)
Locurile sunt limitate vă rugăm rezervaţi 
bilete din vreme. 
Pentru rezervări contactaţi:
În Hamilton: Alexandru Colceriu;  905 – 
265 - 9884 şi George Popa; 905-628-9045
În Toronto: Petre Dalea; 416–574–9664
Pentru informatii vizitaţi:
             www.campulromanesc.ca  

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
HAMILTON, ONTARIO

Organizează

Banchetul de Închidere a Sezonului de Vară
al CÂMPULUI ROMÂNESC
18 Octombrie orele 6:00 pm
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NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

HYUNDAI SONATA 2015





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

ON ALL MODELS

Noi suntem aici ca să 
te ajutăm.  Taxele de 
şcolarizare sunt mult sub 
cele practicate de alte 
universităţi de medicină.
All Saints University are 
o serie de studenţi care 
au terminat cu succes 
universitatea, şi sunt 
rezidenţi în America, 
Canada, Anglia, Norvegia 
şi alte ţări din lume. 
Admiterile au loc de 3 ori 
pe an:

1)  Ianuarie 2015
2)  Mai 2015
3)  Septembrie 2015
Pentru studenţii care 
provin din familii cu 
venituri mici, noi le  
putem oferi burse de până 
la 50 % din cheltuielile 
(taxele) şcolare.
Pentru informaţii 
suplimentare în limba 
română, sunaţi la telefon: 
416 877 1044 (Dr. Florin 
Buhas).

January enrollment in progress

VREI SĂ PROFESEZI CA MEDIC ÎN 
CANADA SAU AMERICA ?

Come learn about our programs. 
Meet our Faculty. Realize your 
dream of becoming a great physician.

UPCOMING
SEMINAR

November 15, 2014 - Mississauga
Call to Register

1-866-602-9555

Suntem o companie de transport 
şi logistică cu sediul social 
în Salaberry-de-Valleyfield, QC.
Recent am fost nominalizaţi pe locul 
166 în topul PROFIT 500 Canada 
al companiilor având creşterea 
cea mai rapidă a cifrei de afaceri.  
Următorul nostru pas este dezvoltarea 
unei echipe de încredere în GTA. 

ALĂTURAŢI-VĂ ECHIPEI NOASTRE DINAMICE!

ŞOFERI CLASA <AZ> ŞI BROKERI.

1-888-795-0043 ext. 150
hireont@andytransport.com

ANGAJĂM
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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

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

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, LookPlus, 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

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



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să 
aibă legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile 
ori cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi. 
Dragoste: Deşi mai puţin intensă, această 
perioadă promite o viaţă afectivă mult mai 
veselă. Financiar: Marte în Scorpion este 
activ şi inspirat, apt să te conducă spre 
investiţii şi afaceri profitabile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot să apară pe 
fondul stresului profesional. Dragoste: 
Atracţia pe care o exerciţi asupra 
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e 
suficient să faci doar un semn pentru a avea
pe cine doreşti. Financiar: Nu este luna 
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine în 
orarul de odihnă şi în obiceiurile alimentare.
Dragoste: Suferinţele din amor nu te 
ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste 
foc fără motiv? Financiar: Sunt şanse la 
venituri colaterale şi ai noroc în investiţii şi 
în relaţiile cu instituţiile financiare. 
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei 
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te 
eliberezi. Financiar: Există probabilitatea 
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui 
contract sau a unei colaborări care te 
avantajează.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, de 
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiile imobiliare şi 
achiziţia obiectelor de folosinţă îndelungată.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită la 
stomatolog şi să iei un supliment cu vitamine 
şi minerale. Dragoste: Posesivitatea, dorinţa 
de a avea permanent pe cineva lângă tine 
care să răspundă numai la ordinele tale nu 
fac bine vieţii de cuplu. Financiar: Daca nu 
ţi-ai fixat încă un obiectiv important, ar cam 
fi cazul să o faci.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Opoziţia Saturn-Uranus pe axa 
medicală îţi poate crea blocaje energetice 
şi-ţi poate aduce dificultăţi în diagnosticare. 
Dragoste: Octombrie este luna ta şi-ar 
trebui să-ţi meargă bine în toate, inclusiv în 
dragoste! Financiar: Nu este recomandat să 
iei hotărâri sau să dai răspunsuri pe loc.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Mercur retrograd întro casă 
medicală îţi transmite un avertisment cu 
privire la sistemul respirator, umeri, braţe, 
mâini, claviculă, stern şi coaste. Dragoste: 
Ai un sex-appeal năucitor şi sentimente 
intense, violente, greu de controlat. 
Financiar: În ceea ce priveşte finanţele, 
Venus îţi zâmbeşte galeş din casa banilor.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Soarele în Balanţă are pentru 
tine un rol protector. Totuşi, ai grijă la 
pericolele ascunse! Dragoste: Ai o fantezie 
erotică debordantă, în care freamătă cele 
mai nemărturisite vise şi dorinţe. Dar nu 
se ştie dacă le poţi pune şi în practică... 
Financiar:Această perioadă se anunţă a fi 
una dintre cele mai mănoase din 2014.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Jupiter te cam îndeamnă la 
excese, care ar putea să nu-ţi pice bine 
dacă ai vreo sensibilitate anume. Dragoste: 
Apetitul sexual este atât de mare încât ai 
nevoie de cineva cu antrenamentele la zi ca 
să ţi-l poată satisfacă. Financiar: Perioadă 
favorabilă carierei, cu precădere proiectelor 
colective şi relaţiilor cu firme mari.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în cea mai bună formă, te 
simţi excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai 
ales cuplurilor mature sau celor cu mari 
diferenţe de vârstă între parteneri. Financiar: 
Se întrevăd veşti excelente pentru afacerile 
tale.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un bun 
echilibru mineral. Atenţie mai ales la 
calciu şi magneziu. Dragoste: Chiar dacă 
ai greşit, recunoaşte. Chiar dacă celălalt a 
trădat, iartă. Acum este vremea judecăţii şi 
a justiţiei. Financiar: Ai cheltuieli mari dar 
şi şanse de câştig mai mare. Ţine cont de 
faptul că e vremea să fii mai conservator.
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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

WINDSOR

La iniţiativa Cristinei Stamate, membrele 
asociaţiei “Graiului Românesc” din 
Windsor, au participat duminică 5 
octombrie la renumita activitate CIBC 
Run for the Cure. Membrele echipei 
Graiul Românesc şi-au arătat suportul 
pentru această cauză nobilă, atât prin 
participare şi donaţii personale precum şi 
prin strângeri de donaţii.
Felicitări tuturor celor implicaţi în această 
admirabilă activitate.

Componenţii echipei Graiul Românesc au 
fost: Claudia Popescu cu Stefan Popescu, 
Lucia Crainic cu Alex Crainic, Mirela 
Colgiu cu Ioana Colgiu, Rodica Neagu 
si Natalie Neagu, Emilia Parau, Marieta 
Iftenie, Maria-Magdalena Fraga, Emilia 
Matei, Nicoleta Burlea, Carmen Stan, 
Marius Dorobantu, Dana Manecuta, 
Liliana Stefan, Adriana Csomor.

Graiul Românesc,
Windsor

Graiului Românesc - Run for the Cure



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

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

Parada de Thanksgiving Day va avea loc Luni 13 octombrie 
2014. Va începe la ora 8:30am şi se va desfăşura pe King 
Street. Punctul de pornire va fi Erb Street  în Waterloo, iar 
punctul final Madison Street în Kitchener.

www.oktoberfest.ca

10 - 18 OCTOMBRIE 2014
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AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent

Diana Ramona Lup din Kitchener, a 
deschis de curând un NOU BUSINESS în 
domeniul financiar - oferă MORTGAGE 
celor care doresc să îşi cumpere o 
proprietate, şi, datorită experienţei de 9 
ani pe care o are ca şi Financiar Advisor şi 
Financiar Specialist, oferă sfaturi deosebit 
de preţioase în acest domeniu. Cu un plan 
de scurtă durată, Diana îi pregăteşte pe cei 
interesaţi să facă un împrumut la o bancă, 
cu 6 luni în avans, le organizează situaţia 
financiară existentă în aşa fel încât la 
momentul împrumutului, fiecare client să 

beneficieze de ratele cele mai bune oferite 
de bănci.
Pentru Diana adresa clientului nu este 
importantă. Dacă cineva din Vancouver sau 
din Quebec doreşte să îşi facă o refinanţare 
a casei, sau doresc să îşi cumpere prima 
casă, sau pur şi simplu doresc să se mute, 
Diana se ocupă de toată situaţia financiară 
a lor.
O puteţi contacta la cele două birouri din 
Kitchener (1187 Fischer-Hallman Rd) şi 
Waterloo, sau la telefonul 226-791-0028 
sau www.dianalup.ca

Nou Business

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener

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



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.

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

*Bookkeeping   *Accounting-analyzing financial statements   *Personal, small business, 
and corporate taxes   *Help with business and marketing plans   *Preparing objection 
reports   *Help with appealing to CRA’s assessments and reassessments

Contact us at: 519.729.7252/zini@rbtwaterloo.com
If you want service in ROMANIAN language PLEASE contact Aurora at:

519.721.3728/aurora@rbtwaterloo.com

RBT offers bookkeeping, accounting and
taxation services in many Balkan languages
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Paulina Popescu
Kitchener
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Manhattan
din altă perspectivă

Nu mă satur să vizitez Manhattan-ul şi 
îi descopăr de fiecare dată noi faţete, 
noi trăsături, noi senzaţii. Este ceva 
inimaginabil, excitant, de a fi în Manhattan 
şi amuzant în acelaşi timp, când poţi 
recunoaşte locuri unde ai fost deja, le-
ai văzut în filme sau în spectacolele de 
televiziune.
Nu pot uita cerul Manhattanului, printre 
zgârie nori, mai ales la apusul soarelui. 
Pentru câteva minute toţi turiştii, localnicii 
s-au oprit pentru a admira măreţia naturii, 
ultima suflare pe acea zi a soarelui în 
concurenţă cu luminile oraşului care se 
aprindeau după apus. Spectacular, de 
neuitat, oriunde ai fi, pe apă, din avion 
sau de pe unul din podurile New Yorkului 
priveliştea îţi taie răsuflarea. Odată în viaţă 
trebuie să ai o experienţă în Manhattan şi să 
vezi zgârie norii!
Pentru amatorii de artă nu ocoliţi 
Metropolitan Museum of Art, un muzeu 
al lumii, un loc fabulos de educaţie activă 
în artă, unde poţi petrece câteva ore bune 
sau chiar zile dacă examinezi fiecare 
capodoperă. Rivalizează 
cu marile muzee ale lumii 
ocupând locul 3 după Louvre 
şi British Museum. Nu te grăbi, 
ia loc pe o bancă şi meditează 
asupra pictorului preferat 
sau fă o pauză la unul dintre 
restaurante pentru aţi încărca 
bateriile şi continua vizita. 
E recomandat de vizitat în 
timpul săptămânii deoarece în 
week-end este prea aglomerat. 
Dacă aveţi timp opriţi-vă la 
grădina de pe acoperiş pentru a 
avea o panoramă a lui Central 
Park. Intrarea la muzeu se 
face pe bază de donaţie, ei 
îţi sugerează un anumit preţ 
dar puteţi să daţi şi mai puţin, 
după buget. Şi oamenii pe care îi întâlniţi 
în muzeu sunt interesanţi, auzi vorbind 
aproape toate limbile pământului. Aici se 
află cea mai mare colecţie de artă egipteana 
din lume. Mi-au plăcut impresioniştii în 
special, cu piese iconice. Dacă aveţi copii, 
vizitaţi expoziţia de dinozauri. Expoziţia 
latino americană cu incaşi, triburile maya şi 
mexicani a fost superbă.
O plimbare cu caleaşca în Central Park este 
memorabilă chiar dacă costă $50 pentru 
numai o jumătate de oră. Câteodată când 
ai nevoie să fugi de nebunia Manhatten-
ului, să cauţi o oaza de linişte în New York, 
acesta este locul. Esti sportiv, închiriază o 
bicicletă şi explorează parcul. Poţi vedea 
oameni alergând, făcând yoga, ascultând 
muzică, citind, meditând. Aici poţi admira 
lacuri, dealuri, păduri, grădini şi o pajişte 
uriaşă, într-un cuvânt o varitate de peisaje, 
realizate de mâna omului.
Nu uitaţi să poposiţi câteva minute la 
Gara centrală, situată în inima Manhattan-
ului, inaugurată în 1913, una din cele 
mai aglomerate gări din America. Nu vă 
duceţi acolo în orele de vârf mai ales dacă 

intenţionaţi să faceţi fotografii. Multe filme 
au fost turnate aici. Nu uitaţi să admiraţi 
tavanul înstelat şi cele 12 semne ale 
zodiacului sau să urcaţi renumitele scări 
de marmură.  Aruncaţi o privire la podeaua 
strălucitoare de marmură şi candelabrele 
aurite.  Grandoarea arhitecturii şi materialele 
folosite, marmura, sticla şi alama aveau ca 
scop să impresioneze, lucru pe care îl face 
şi azi. Ceasul central este făcut din opal şi 
valoreaza 20 milioane de dolari.
Visul fiecărui american este să viziteze 
cartierul istoric Broadway. Tânjeşti după o 
viaţă de noapte vibrantă, du-te pe Broaday! 
Este aglomerat, gălăgios, cu mulţi vânzători 
ambulanţi, demonstraţii, magazine deschise 
noaptea, artişti locali, autobuze turistice 
oprite în trafic, cerşetori, un adevărat 
spectacol în sine. Noaptea Broadwayul  
se transformă într-un spectacol de lumină 
gratuit. Poţi cumpăra bilete la jumătate de 
preţ cu 40 de minute înaintea spectacolului.
Mergând spre Central Park am trecut pe 
lângă Carnegie Hall, o sală de spectacole 
cu 3.671 locuri, construită în 1891 de 

filantropistul Andrew Carnegie, unde au loc 
concerte de muzică clasică şi populară. Se 
poate vizita şi un tur al sălii - costă $15.
Nu poţi vizita New Yorkul fără a păşi 
pe Fifth Avenue, paradisul iubitorilor de 
cumpărături şi a creatorilor de modă, cu 
magazine fabuloase. Şi arhitectura de pe 
strada este incredibil de interesantă. Nu 
trebuie neaparat să cumperi, mergi pe 
stradă şi simţi pulsul oraşului. Poţi vedea 
cele mai luxoase magazine din lume ca: 
Louis Vuitton, Tiffany & Co., Gucci, 
Prada, Armani, Versace, Cartier, Chanel, 
Nike, Swarovski, Bvlgari  precum şi mari 
magazine luxoase ca Lord & Taylor, Saks 
Fifth Avenue & Bergdorf Goodman.
Nu m-am putut abţine să nu intru în 
magazinul Tiffany and Co, cel mai mare 
magazin de bijuterii, cu cele mai frumoase 
diamante şi perle, după ce văzusem filmul 
cu Audrey Hepburn. Este un magazin 
extravagant dar face parte din visul oricărei 
femei, chiar dacă nu eşti milionar. Există 
obiecte începând de la 125 până la 125.000 
dolari. La primul etaj poţi cumpăra bijuterii 
din aur, la al doiea etaj diamante, la al 

treilea etaj argint şi la ultimul etaj obiecte 
casnice. Dacă vă plac bijuteriile trebuie 
neaparat să-l vizitaţi.
Şi pentru că mă plimbam pe Fifth Avenue 
am dat din întâmplare peste  Turnul Trump, 
o clădire cu 58 de etaje, construită în 1983, 
unde se poate vizita attriumul, un spaţiu 
enorm deschis, aruncat peste două etaje, cu 
câteva magazine, cafenele şi restaurante.

Venind din New Jersey, am 
intrat în New York prin Time 
Square, supranumită Centrul 
universului, o intersecţie de 
5 străzi. Este multă energie în 
aer, zgomot, aglomeraţie, joc 
de lumini, reclame, ecrane cu 
filme, restaurante, magazine de 
amintiri cu preţuri exagerate, 
fel de fel de personaje, oameni 
dezbracaţi sau costumaţi, 
vânzători ambulanţi, poliţişti 
plictisiţi care supraveghează 
permanent zona. Pleci de 
acolo confuz, după ce ai fost 
orbit de reclame, cu urechile 
însângerate de zgomot de 
claxoane, atingeri de trupuri 
de pietoni, care te împing ca un 

torent. Piaţa este vizitată zilnic de 360.000 
de pietoni.  Atenţie la hoţii de buzunare, 
aici este şi paradisul cerşetorilor. Este cea 
mai mare aglomeraţie de oameni îmbrăcaţi 
în personaje din Disney, Mickey Mouse, 
Spiderman, Superman, Iron Man, statuia 
libertăţii. Totul este excentric, haotic, 
nebunie, un loc suprealist. Aici poţi întâlni 
oameni din jumătate din ţările planetei. 
Avansezi încet pe trotuar ca un şarpe lent. 
Intraţi două minute în Toys R Us mai ales 
dacă aveţi copii.
Biblioteca publică din New York, o 
capodoperă arhitecturală este un loc 
interesant şi în plus este gratuit, unde multe 

filme au fost turnate ca Sex in the city. Aici se 
poate face un tur gratuit al bibliotecii în care 
vezi expoziţii de artă stimulante, cărţi rare, 
mobilier şi chiar obiecte care au aparţinut 
unor mari scriitori americani. Aici se poate 
vedea o biblie tipărită de Gutenberg, prima 
copie a Declaraţiei de independenţă, copia 
personală a cărţii lui Walt Whitman, Leaves 
of Grass şi scrisoarea de patru pagini a lui 
Columb.
Trecând pe Madison Avenue, în căutarea 
unei atmosfere de pace şi linişte sufletească 
m-am oprit să mă rog în Catedrala Sf 
Patrick, care este în prezent în restaurare. 
Este una din primele biserici catolice din 
America şi a jucat un rol important în istoria 
catolicismul american.
Strada Greenwich duce spre 9/11 Memorial 
Museum, un loc solemn şi de reflecţie, în 
care turiştii îşi arată tributul emoţional 
pentru cele 3000 de victime căzute în urma 
atacului terorist. Muzeul îţi atinge fiecare 
fibră a inimii şi a minţii omeneşti. În lumina 
noului turn WTC liniştea fântânilor are efect 
calmant, în timp ce în interior, în muzeu, 
expoziţia este intensă, îţi dau lacrimile. Se 
pot cumpăra bilete online, un bilet costă 
$24 şi vizita poate dura chiar 3 ore.
Prietena mea voia cu orice preţ să viziteze 
şi să guste din prăjiturile facute la Carlo’s 
Bakery. Pentru aceasta ne-am oprit în New 
Jersey, la Hoboken, unde există această 
cofetărie înfinţată în anul 1910. Erau sute 
de oameni, turişti paparazzi, cu aparatul 
de fotografiat de gât, care aşteptau cu 
răbdare, mi-a amintit de cozile în timpul lui 

Ceauşescu, până la 2 ore, să iei  un  număr 
de intrare.
Prăjiturile nu sunt ieftine, cupcakes încep 
de la 3 dolari. Poţi cumpăra mini-canolli (un 
fel de rulou umplut), rugelach (croissant), 
tiramisu,  biscuiţi cu ciocolată.  Americanii 
vin de pretutindeni să deguste acest prăjituri 
delicioase. Oricum părerea mea sinceră 
este că nu merită să stai la coadă pentru aşa 
ceva. Prăjiturile sunt populare din cauza 
emisiunii TV dar nimic special, un produs 
al mass mediei şi publicităţii excesive.
În drum spre Canada ne-am oprit la New 
Paltz, un sat fondat de hughenoţi, protestanţi 
francezi, situat la 130 de km de New York, 
unde există un complex muzeal de şase 
case, din piatră, datând de prin 1678. Aici a 
fost filmat filmul Dirty dancing.
Ceea ce v-am descris în câteva cuvinte a fost 
excursia noastra de o zi, într-un week-end 
însorit la New York, care s-a limitat numai 
la Manhatten. Am înnoptat într-un hotel din 
New Jersey, la un preţ convenabil pentru 
că hotelurile newyokeze sunt scumpe, de 
unde am luat un autobuz şi în 20 de minute 
am fost în inima Manhattenului. Toate 
obiectivele au fost gratuite, cu excepţia 
muzeului, a fost o zi lungă, un adevărat 
maraton.
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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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Izvorul Alb
a ajuns la noi pe pământ
din cântecul înalt către Yoho.

Fetele
beau seara pe furiş
din limpezimea lui
şi privind spre vârful lui Yoho
îşi pun o dorinţă în gând.

În limba lui Wapta
şi-al cornului de aur al lunii
taina Izvorului Alb
s-ar putea tălmăci
‘’voal-de-mireasă-cântând’’.

Ştiu ele ce ştiu...

Îndrăgostite
beau seara pe furiş
şi privind 
spre Vârful-
lui-Yoho
zâmbesc 
între ele
aceluiaşi dor.

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.

PRE LIMBA LUI WAPTA

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

Campionul României la box, Rică Florescu (Rocky 
Floriano) face înscrieri pentru copii şi adulţi la propria 
sală de fitness şi box, situată în Mississauga, 4141 Dixie 
Rd, unde vă învaţă cum să vă aparati, să puneţi muşchi, să 
slăbiţi, să fiţi în cea mai bună formă.

                     416-875-5375

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!

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).

Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com

Servicii de emigrare pentru cei 
ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.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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