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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

* Sâmbătă 6 decembrie - Sf.Ier.Nicolae * Miercuri 24 decembrie - Ajunul Crăciunului * Joi 25 decembrie - Naşterea Domnului (Crăciunul) *

$825

GRATUIT

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

VIDEO & PHOTO

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE
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Poze şi video incluse. Două locaţii.
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FREE
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REVELIONUL PENSIONARILOR
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Program artistic.
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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                                        

Insurance 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

ALEGERI PARLAMENTARE 2014

La 30 noiembrie 2014 în Republica Moldova vor avea loc 
alegeri parlamentare. Ambasada Republicii Moldova în 
Canada anunţă cu această ocazie că cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi în ziua alegerilor pe teritoriul Canadei vor 
putea să-şi exercite dreptul la vot în Canada.

In Ontario sectia de vot va fi organizta in Toronto:
Adresa: 1170 Sheppard Avenue West, unit 15, Toronto, 
Ontario

Când va avea loc votarea?
Secţiile de vot vor fi deschise duminică, 30 noiembrie 2014, 
între orele 07:00 – 21:00, ora locală.

Cine poate participa la votare?
Pot participa la votare cetăţenii Republicii Moldova care au 
împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani şi care, 
la data alegerilor se află pe teritoriul Canadei, indiferent de 
temeiul şi durata aflării.

În baza căror acte de identitate se va putea vota?
Participarea la alegeri în afara Republicii Moldova se permite 
în baza următoarelor acte de identitate moldoveneşti*:
a) paşaport (inclusiv expirat) al cetăţeanului Republicii 
Moldova pentru ieşire şi intrare în Republica Moldova;
b) livretul de marinar.
*paragraful 7 din Regulamentul cu privire la votarea 
cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, 
aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 
3375 din 27 iulie 2010.

Anunt din partea 
Consulatului Onorific al Republicii Moldova in  Ontario

Duminică 30 noiembrie Parohia 
noastră sărbătoreşte

ZIUA NAŢIONALĂ A 
ROMÂNIEI

Sfântul Andrei – Ocrotitorul 
României

Vă invităm să participaţi împreună 
cu familiile dumneavoastră!
10.30 – Sfânta Liturghie
12.30 – Masa Festivă la Casa 
             Română

PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ

ÎNVIEREA DOMNULUI
din

HAMILTON

TORONTO
CONSULATUL GENERAL AL ROMANIEI LA TORONTO

Consulatul General al României la 
Toronto are plăcerea să vă invite 
la proiecţia filmului ,,Sunt o baba 
comunista,, joi, 27 noiembrie 2014, 
de la ora 18.00, la Royal Cinema,608 
COLLEGE ST.,Toronto,ON, M6G 
1B4. Pelicula regizorului STERE 
GULEA a fost realizată în anul 2013.

 La toate proiecţiile intrarea este liberă 
iar la finalul festivalului se va acorda 
un premiu pentru audienţă. Programul 
complet şi alte detalii organizatorice se 
pot citi pe site-ul oficial al festivalului 
www.eutorontofilmfest.ca.

ANTONELLA MARINESCU
Consul General

Consulatul General al României 
la Toronto, alături de emisiunea 
de televiziune NOI ROMÂNII

ARE PLĂCEREA SĂ VĂ 
INVITE LA PREMIERA 
CANADIANĂ A FILMULUI 
DOCUMENTAR:

BOIAN - Satul care 
a traversat oceanul
(o scurta prezentare poate fi 
vizionată la adresa https://www.
youtube.com/watch?v=t28YNlU
GnvI&feature=youtu.be)

(regizor şi producător Raul 
Dudnic)
De-a lungul a 44 de minute 
documentarul descrie viaţa 
primilor români sosiţi din 
Bucovina in Alberta la sfârşitul 
secolului al XIX-lea.
Proiecţia va putea fi vizionată 
în data de 4 decembrie a.c 
începând cu ora 6.00 PM la 
sediul Consulatului General 
al României la Toronto, 555 
Richmond Street West Unit 
1108, M5V3B1.
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Au trecut alegerile și am 
scăpat de o grijă. Mă refer 
la grija alesului. Ce poate fi 
mai încurajator pentru un 
cetățean, așa cum sîntem 
noi, românii-canadieni 
ontarieni care avem: una 
regină + un nou președinte 
+ un prim ministru  federal 
+un premier provincial + 
unul la București. Ar trebui 
să ne simțim în siguranța 
siguranțelor pe mîna atîtor 
lideri. E drept, pe regină nu a 
ales-o nimeni. Dînsa e aleasă 
de cineva sus-pus, sau cel 
puțin, așa merge vestea. 
Intorcîndu-ne la ale noastre 
și ai noștri, votul pentru 
președinte a fost unul cu 
multă patimă într-însul. S-a 
votat mai mult împotrivă, 
decît pentru, majoritatea a 
votat după cum știți pentru 
schimbare, o față nouă, 
proaspătă, fără dosare și fără 
controverse. 

Să nu uităm însă că în spatele 
noului președinte se află o 
întreagă industrie - putem 
spune - de produs politică 
după norme și direcții știute 
doar de cîțiva inițiați. 
Rămîne de văzut care va fi 
relația dintre noul președinte 
recent ales, și această mașină 
politică pedelist-penelista. 
Este greu de anticipat cît 
din amprenta Iohanului 
se va vedea în noroiul 
dîmbovițean; asta pentru ca 
el trebuie să joace în echipă, 
iar la această oră echipa este 
una destul de fragilă pentru 
a i se putea intui intențiile. 
Așa cum spuneam înainte, 
românii ar trebui să aibă 
opțiunea de a alege ideologii, 
și nu actori din telenovela 
politicii mioritice.

Am cules ce am ales

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzeaza 
simbata la ora 12 la prinz si se reia luni la ora 12 si miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Coşmelia şi eternul masculin Corina 
şi Dragoş au înţeles că, la nuntă, şi-
au schmbat din greşeală hainele între 
ei. Revelaţia s-a produs ulterior, 
când el şi-a rupt o falangă încercând 
să schimbe un bec, iar ea a fiert un 
ou timp de 56 de minute, ca să fie 
sigură că e gălbenuşul tare. În casa 
lor, ea merita cravata, iar el sutienul. 
Dragoş avea o misiune mai dificilă, 
era şi gospodin, şi odraslă. Corina 
hotărâse să nu aibă copii, trăise deja 
miracolul maternităţii pe când sufla 
în sosul soţului, ca să nu-i ardă lui 
limbuţa. El era la fel de împlinit pe 
latura parentală, nimic nu-l făcea 
mai fericit decât să spele şi să calce 
rochiţele Corinei. Ea a încercat o 
singură dată să bage maşina, dar după 
ce-a constatat că a pus detartrant în 
loc de detergent şi-a scos de-acolo 
un purcoi de jerpelituri, şi-a declinat 
orice pricepere şi s-a întors, spăşită, la 
ceea ce ştia ea mai bine: să facă bani 
şi să repare chiuvete. De la o vreme, 
băgând de seamă că prietenii fac mişto 
de faptul că lui îi era frică de şoricei, 
Dragoş a hotărât să aibă o discuţie 
serioasă cu Corina lui. Ea, ca orice 
bărbată, ura visceral momentele când 
el voia să vorbească despre relaţia 
lor, când o întreba la ce se gândeşte 
şi când se supăra pe ea că adormea 
imediat după ce făceau sex, ba chiar, 
uneori, înainte de finalul incandescent 
al acestui act superb. Dar în fine, de 
dragul bunei coabitări, a acceptat 
dialogul, nu înainte de a-şi descăpăci o 
bere. N-au ajuns la cine ştie ce rezultat, 
poate şi pentru că ea se uita cu un ochi 
la el şi cu celălalt la televizor, unde, 
la cererea telespectatorilor, ProTV 
difuza a şaişpea oară filmul ”Soldatul 
universal”, cu Van Damme. E drept, 
nici Dragoş nu-şi putea canaliza 
atenţia asupra tratativelor, că avea 
zacusca pe foc şi, orice bărbat ştie 
asta, dacă o scapi o clipă din priviri, 

se prinde de fundul ceaunului. Aşa că 
lucrurile sunt la fel de frumoase şi-n 
ziua de azi. Ea a încheiat recent o 
afacere din care-i ies 30.000 de euro, 
iar el a făcut un curs de artă plastică 
la şcoala populară de artă. Ş în fiecare 
primăvară face mărţişoare din câlţi şi 
scoici şi le scoate la vânzare – fără 
succes, dar cu un graţios entuziasm, 
care-i dă un sens în viaţă.

Domnul Yin şi doamna Yang
Viorel trăieşte sănătos. Nu pune gura 
pe băutură, de fapt nu pune nimic pe 
băutură, râcâie câte-o jumătate de 
oră în raftul cu deodorante şi after 
shave-uri, să nu nimerească de-alea 
cu alcool. A încercat o singură dată 
în viaţa lui să aprindă o ţigară, prin 
armată, şi-au râs toţi de el, fiindcă a 
suflat în loc să tragă. Deşi e slab ca o 
ţeavă de calorifer, nu mănâncă grăsimi 
nici de Crăciun, ca să nu-i plesnească 
vreo arteră în viitor, în floarea 
vârstei, la nici 90 de ani. E sinistru de 
disciplinat, fixist şi ordonat, dulapul 
lui de haine arată ca al lui Hitler. Dar 
destinului îi cam place distracţia, aşa 
că i-a dăruit-o drept soaţă pe Silvana, 
care era coşmarul lui pereche. O 
iubeşte cu ardoare (atât cât poate el să 
ardă), deşi îl lasă perplex de câte ori 
deschide gura sau şifonierul. Silvana 
lucrează în showbiz, se ocupă cu PR-
ul, are în grijă o cireadă de fiinţe care-
şi spun artişti. Dispune de mult timp 
liber, fiindcă-şi rezolvă încurcăturile 
exclusiv la telefon, pe e-mail sau, 
dacă are o zi nasoală, pe Facebook. 
În rest, bea singură – a încercat şi în 
oraş, dar gaşca o plictiseşte de moarte, 
fiindcă nimeni nu duce trei litri de vin, 
ca ea. Fumează în casă – a încercat 
într-o vreme să iasă pe balcon pentru 
fiecare ţigară, dar şi-a dat seama că e 
extenuant şi inuman să faci asta de 45 
de ori pe zi. Mănâncă slănină cu ceapă 
şi cu pâine, pentru că nu-i prea place 

mâncarea gătită de Viorel, pe care şi 
un octogenar cu ulcer ar refuza-o, în 
favoarea supei de la Fundeni. Silvanei 
îi place fotbalul şi, când e un meci 
important, nu-l lasă pe Viorel să 
vadă Suleyman Magnificul. El face 
bot, suspină profund şi, pentru că ea 
nu-l întreabă ce s-a întâmplat (din 
simplul motiv că l-a mai întrebat de 
câteva ori de-a lungul căsniciei, iar 
el a răspuns ”nimic”), se ridică şi 
pleacă în dormitor, nu înainte de a 
lua cu el găletuşa de îngheţată din 
congelator. Per total, casa lor conţine 
cantităţile ideale de masculinitate şi 
feminitate, doar că sunt repartizate 
un pic ciudat. Viorel bucătăreşte zi 
lumină, e meticulos ca o căpetenie 
de furnici, Silvana vrea să-l trimită 
la MasterChef. E conştientă că omul 
n-ar trece nici de proba eliminatorie, 
dar cât pierde el vremea pe-acolo, 
bea şi ea un şpriţ în linişte, acasă, fără 
ca soţul ei iubit s-o acompanieze cu 
aspiratorul şi scârţâitul de geamuri 
jughinite cu spirt medicinal. Trebuia 
să ne imaginăm de la bun început că 
aşa va decurge mariajul acesta. La 
nunta lor, Silvana s-a îmbătat şi le 
povestea unora peripeţii din armată 
– pe vremea facultăţii ei, făceau şi 
fetele instrucţie militară. Mirele stătea 
drept în jilţ, parcă mâncase aracet, sau 
dansa potolit, ca să nu-i facă soacră-
sii o impresie eronată şi, mai ales, 
ca să nu i se deranjeze freza, pentru 
că stilista plecase. Mireasa şi-a scos 
voalul, dar nu ca să-şi ia ziua bună 
de la fraţi, de la surori, ci pentru că 
o încurca. Mirele s-a schimbat în alt 
costum, la jumătatea nunţii, şi a trecut 
la al patrulea papion, cu o cochetărie 
adorabilă. Şi, dacă n-aş fi băut vreo 
trei whiskyiuleţe, aş fi putut să jur că 
l-am văzut la un moment dat aruncând 
buchetul.

Simona Catrina

Tata e numai una. Bărbatul cu 
şorţ, femeia cu puşcă

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

După milenii în care bărbatul a tot vânat şi femeia l-a bombănit că a 
prins numai animale aţoase, care fierb greu – apropo, putea să descopere 
şi el focul mai repede – rolurile s-au inversat. Familiile în care bărbaţii 
fac tocană şi femeile fac bani s-au înmulţit la modul pitoresc. Am vrut 
egalitate cu bărbaţii şi ne-am temut de reacţia lor, dar ei au spus un 
”slavă Domnului” care ne-a scăpat de remuşcări. E drept, ne-a scăpat şi 
de libertate. Dar ce e mai enervant pe lume decât să stai degeaba şi să 
faci ce vrei? Aşa că trăiască şi înflorească emanciparea femeii, orice-ar 
însemna asta.

KITCHENER

Pe data de 14 decembrie 2014, Asociaţia ARTA din Kitchener 
invită toate familiile cu copii din regiune la întâlnirea cu personajul 
principal al anului, cel mai iubit de cei mici, Moş Crăciun.
Moşul se va opri pe la noi în jur de ora 12:30 până la ora 14:30, în 
incinta şcolii franceze Cardinal Léger din Kitchener, The Country 
Way nr 345.
Fiecare copil va primi un mic cadou de la Moş Crăciun şi va participa 
la un spectacol  festiv.
Nu uitaţi aparatul de fotografiat şi dacă copilul dvs. doreşte să recite 
o poezie, să cânte un cântec sau o colindă de Crăciun vă rog să ne 
anunţaţi. Intrarea este libera dar rezervarea este obligatorie.
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 519.741-8395 Paulina sau 
519-896-9545.

Vă aşteptăm în număr mare!

Vine Moş Crăciun
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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

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

Centrul Cultural Românesc “BANATUL”

REVELIONUL

MENIUL inclus în preţul biletului cuprinde:
• Aperitive (cârnaţi, şuncă, brânză, măsline, etc)
• Cotlet de vită, piept de pui, legume, salată verde, cartofi 
•             Sarmale cu smântână şi mămăligă - specialitatea serii
• PURCEL LA TAVĂ  cu salată de varză -  specialitatea serii
• Desert şi cafea
CASH BAR : Şampanie, vin, tărie, bere, sucuri, apă (licenţa de alcool nu permite 
aducerea băuturii de acasă) 

DJ  JOHN GRNCA va oferi 
celor prezenţi un bogat 
repertoriu din muzica 
românească populară şi 
uşoară, plus melodii din 
topurile actuale ale muzicii 
internaţionale.

Preţul este:

Adult $50/persoană
-Seniori (de la 65ani) $30/persoană
-Între 12-18 ani $30/persoană
-sub 12 ani GRATUIT

Biletele se vor procura înainte de eveniment la tel: 519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

2150 Bleams Rd, Kitchener

ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION ”BANATUL”
şi Parohia Ortodoxă Română “Sf.Ioan Botezătorul”

vă invită la evenimentul mult aşteptat de românii din Ontario:

31 DECEMBRIE 2014 la Sala Mare - ORELE 7:00 PM – 3:00 AM

După 15 Decembrie 
biletele sunt

$75 si $50

WINDSOR

Asociaţia Culturală Graiul Românesc 
vă aşteaptă cu drag să sărbătorim Ziua 
Naţională a României pe 29 Noiembrie 
2014 la Place Concorde.
Agenda zilei oferită de Graiul Românesc 
constă în:
- TRADIŢIONALA premiere cu BURSE a 
studenţilor merituoşi ai anului 2014
- scurta prezentare de carte realizată de D-na 
Doina Popa. Cartea se numeste “ROMÂNII 
AMERICANI DE LA MARILE LACURI” 
scrisă de Ştefan Strajeri şi vorbeşte de peste 
100 de ani de istorie românească pe pământ 

american.
- parada costumelor populare pentru copii 
şi adulţi
- multe alte suprize presărate cu momente 
artistice oferite de români amatori şi..... 
petrecere în spirit românesc.

Iar pe 30 Noiembrie 2014, Graiul Românesc 
împreună cu studenţii Şcolii Duminicale 
va oferii un program artistic în auditoriul 
catedralei.
Haideti sa petrecem romaneste tot acest 
sfarsit de saptamana!

Asociaţia Culturală “Graiul Românesc” din Windsor

Dragi români
HAIDEŢI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească 
compusă din tocăniţă de căprioară, supă de 
fazan, pulpe de pui fript, cartofi, legume, salată, 
prăjituri şi cafea. Cash bar. Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul Ionică 
Ardeleanu. Din program acestei seri minunate 
vor mai face parte trupa Hi-Trend din Kitchener. 

21 februarie 2015
ora 7pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită
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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
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

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

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!

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

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

OSHAWA

Multumim tuturor care aţi fost alături de noi la acest binecuvântat eveniment în parohia 
noastră şi anume Hramul Sf. Nectarie.
SFÂNTUL NECTARIE ESTE CU NOI ASTĂZI ŞI DE-A PURURI

Pr. Petre Busuioc

Hramul Bisericii
“Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie”

de la Oshawa
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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

TORONTO

REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 11 ianuarie 
                       2015, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia

 a 
IV

-a

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 15 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 
50 de ani, pensionari de boala, anticipat, 
iar dacă unul din familie este pensionar şi 
soţul/soţia plăteşte $15)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:

-formatie LIVE de muzica de dans cu  
GILMARO

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
La plecare fiecare pensionar va primi 
un cadou. Pensionarilor din Kitchener 
si Waterloo care nu au cu ce ajunge 
la eveniment li se vor asigura gratuit 

transportul.
Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 
susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 
informaţii suplimentare şi rezervări de 

bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

REVELIONUL
PENSIONARILOR

519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

CONSULATUL GENERAL 
AL ROMANIEI LA 

TORONTO

DRAGI ROMÂNI,
Vă aşteptăm cu drag pe 1 Decembrie 
2014, ora 12:00 p.m., la festivitatea de 
celebrare a Zilei Naţionale a României, 
organizată la Adunarea Legislativă a 
provinciei Ontario din Queen’s Park, 
Toronto, unde se vor intona imnurile 
de stat ale României şi Canadei şi se 
va ridica drapelul naţional al României 
în faţa clădirii parlamentului.

Antonella Marinescu,
Consul General

“A fi patriot nu e un merit, e o datorie. 
Numai cine nu socoate iubirea de ţara 
drept o datorie e in stare să se laude cu 
ea.” George Topârceanu

HAMILTON
CONCURS
Câştigă 2 bilete la

SALUTE TO VIENNA 
Hamilton Place Theatre

10 MacNab St S, Hamilton, ON L8P 4Y3
Duminică, 4 ianuarie 2015 ora 2:30 PM

Pentru a intra în acest concurs trebuie trimis 
un email cu titlul CONCURS, pe adresa 
redacţiei (redactia@agendaromaneasca.com) 
cu numele complet, telefon şi răspunsul la 
întrebarea:
“Despre ce fluviu este vorba în titlul 
faimosului vals al lui Johann Strauss II ?”.
Câştigătorul celor 2 bilete va fi ales prin 
tragere la sorţi şi anunţat în ediţia Agendei 
Româneşti din 18 decembrie 2014. Biletele 
vor fi transmise prin Canada Post la adresa 
câştigătorului pe care îl vom contacta 
la telefonul din email. Concursul este 
sponsorizat de organizatorii spectacolului 
Salute to Vienna, www.glatzconcerts.com



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fă-ţi un program regulat de 
alimentaţie şi odihnă, fă putină mişcare 
şi totul va fi bine. Dragoste: Eşti ocrotit 
de astre în chestiuni sentimentale, visele 
tale cele mai frumoase se pot îndeplini. 
Financiar: Multe aspecte anterior 
apăsătoare sau neplăcute revin acum la 
normal.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Evită excesele de orice fel. 
Noiembrie e o perioadă de depresie sau 
eşec. Dragoste: Dragostea se desfăşoară 
exact după firea ta: calm, comod, fără 
răsturnări de situaţie şi fără noutăţi 
spectaculoase. Financiar: Nu-ţi lăsa situaţia 
financiară în mâinile altcuiva.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în pielea 
ta, te preocupă o durere ascunsă, dar îţi 
este teamă să înfrunţi realitatea şi să mergi 
la medic. Dragoste: Chiar dacă dragostea 
nu pare domeniul predilect, atmosfera e 
mai curând pozitivă în relaţia cu celalalt. 
Financiar: Cu banii eşti OK.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Această perioadă se anunţă 
cel puţin hibernală pe plan sentimental. 
Financiar: Banii sunt motivul principal 
de stres. Nu mai ştii ce să faci pentru a-ţi 
achita toate datoriile la timp.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ai o vitalitate de invidiat. 
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii 
decisive, încearcă să te gândeşti bine la ce 
spui, altfel ai putea să-ţi jigneşti partenerul. 
Financiar: Vei fi în faţa unei afaceri noi, a 
unei investiţii de succes, a unor achiziţii pe 
care le pregăteşti de multă vreme.

FECIOARĂ (23 aug. - 22sept.)
Sănătate: Te afli sub o aripă protectoare 
ce te ţine departe de orice boli majore. 
Dragoste: Când vine vorba de iubire, 
aproape că nu vrei să discuţi despre viaţa ta 
sentimentală, deoarece nu pare să fie atuul 
tău forte. Financiar: Banii sunt un punct 
fragil al acestei luni.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: O problemă de sănătate din 
trecut revine în actualitate, deoarece nu te-
ai ocupat de ea aşa cum trebuia la vremea 
respectivă. Dragoste: Pe umerii tăi cad, 
acum, alegeri grele cu privire la viitorul 
relaţiei. Financiar: Riscul trece prin bugetul
tău şi lasă urme greu de reparat. 
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fără abuzuri! Echilibrul general 
poate fi perturbat. Dragoste: Eşti norocosul 
astrelor în materie de iubire, partenerul se 
poartă cu tine de parcă ai fi totul pentru el. 
Financiar: Economia e cuvântul de ordine 
pentru că este una din cele mai restrictive 
luni ale acestui an.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
Sănătate: Acordă-ţi mai mulă odihnă. 
Dragoste: Când e să suferi, suferi, iar 
lacrimile pot însoţi multe nopţi pierdute. 
Duci dorul unei perioade frumoase din 
viaţa ta de cuplu. Financiar: Banii sunt 
motivul multor conflicte: obţii până la 
urmă ceea ce vrei, dar numai după o luptă 
serioasă.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai nevoie de relaxare. Prea 
multă încordare nu-ţi face bine. Dragoste: 
Gelozia sau egoismul nu te lasă în pace 
iar atitudinea ostilă pe care o abordezi în 
iubire strică atmosfera de cuplu. Financiar: 
Dai dovadă de multă prudenţă şi bine faci.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Formă morală şi fizică reduse; 
atenţie la temperaturile scăzute. Dragoste:
Nu apare nimic nou în cuplu, te mulţumeşti 
cu starea de confort paşnic în care ai 
ajuns. Financiar: Faci mari eforturi ca să-
ţi gestionezi resursele financiare aşa cum 
se cuvine, fără a declanşa niciun fel de 
dezechilibru.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Problemele de sănătate au 
rezolvare dacă te informezi mai mult, dacă 
ceri opinii avizate. Dragoste: Ţi-au căzut 
ochii pe o persoană deosebită, care ţi-a 
atras atenţia, şi te gândeşti din ce în ce mai 
des la ea . Financiar: Eşti predispus spre 
excese.
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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

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, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la final de lună este de 168Gb.
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, GLOBAL SPORTS, 
GSP, LookPlus, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, SportTv, MiniMax, Music 
Chanel, Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise prin 
satelit pe teritoriul continentului american 

şi-au încetat activitatea începând cu
1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu
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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

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

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări imobiliare Kitchener, Waterloo, Baden, 

Cambridge şi împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage, 842 Victoria St. N, 
Kitchener, N2B 3C1, office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate - 9 ani de experienţă

Feteasca Neagra 2011 - La Cramele Budureasca 
se continua o nobila traditie inceputa din vremuri 
stravechi cind tara dacilor era renumita pentru vinurile 
sale. Acest vin s-a obtinut din struguri selectionati 
recoltati de pe vite noblie plantate de mai mult de 
50 de ani. Vinul are o aroma de fructe de padure cu 
taninuri subtile si elegante. A fost invechit 5 luni in 
butoaie de stejar, pentru a deveni catifelat si plin de 
arome fine. Este un vin ce se potriveste de minune 
la fripturi, mincaruri de carne si tocanite traditionale 
romanesti. Vin perfect pentru orice ocazii speciale ce 
trebuie sarbatorite cu vinuri traditionale Romanesti.
Acest vin se gasesc pe rafturile L.C.B.O. in sectorul 
Vintage. Cantitatile sint limitate, nu aminati ca sa nu 

fiti dezamagiti. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon: 
519 572 6324 or la e-mail: rtomae752@rogers.com

Din nou un renumit vin romanesc din DOC Dealul Mare
se gaseste in magazinele LCBO – Vintages:

Cereti LCBO # 263913 - in magazinele LCBO din 11 Octombrie 2014

KITCHENER - Christkindl Market

Crhistkindl Market îşi are originile cu mult 
timp în urmă când fermierii, neguţătorii şi 
olarii se adunau în jurul bisericilor unde 
aduceau mâncare, mici 
cadouri pentru copii şi cu toţii cântau. În 
1310 în Munich, Germania, acest obicei 
se numea Nikolausdult. Reformele din 
interiorul bisericilor protestante de la 
mijlocul secolului al 16-lea a făcut ca 
numele de Nikolaus să fie înlocuit cu 
Christkindl (pruncul Isus). Iar obiceiul 
de a se aduna în jurul bisericilor a primit 
numele de Christkindl Market şi cu timpul 

acesta devine cel mai frumos şi îndrăgit târg 
tradiţional unde se vând jucării şi cadouri.
În 1996 acest obicei este introdus pentru 
prima oara în Kitchener, în piaţa din faţa 
primăriei de către Tony Bergmeier pentru a 
insufla o notă de tradiţionalism crăciunului. 
În prezent la Kitchener în perioada cât 
are loc acest frumos obicei din 4 până în 
7 decembrie, se perindă peste 35.000 de 
vizitatori.
Ceremonia de deschidere a Christkindl 
Market în Kitchener are loc joi 4 decembrie 
la ora 17:30 prin aşa zisul “marş al 

lumânărilor aprinse”. 
Punctul de întâlnire va 
fi la turnul cu ceas din 
Kitchener unde corul 
filarmonicii va cânta în 
timp ce lumânările se 
aprind de către fiecare 
participant.
Toată procesiunea se va 

pune în mişcare la ora 18:00 din Victoria 
Park, iar 2 personaje biblice, Maria şi 
cu Iosif alături de un măgăruş viu, se vor 
afla permanent în faţa acestui marş al 
lumânărilor aprinse, îndreptându-se spre 
primăria Kitchener unde fanfara, sunetul 
de clopote şi trompete vor anunţa sosirea 
acestora.
Aşadar deschiderea oficială la primăria 
Kitchener va avea loc la ora 18:30 de 
către preşedinta din acest an a festivalului, 
Astrid Braun, deasemenea va vorbi Tony 

Bergmeier fondatorul acestui obicei, 
precum şi primarul Kitchener-ului Carl 
Zehr şi alte oficialităţi.
Va avea loc iluminarea pomului de crăciun 
şi a întregii pieţe din faţa primăriei în timp 
ce corul filarmonicii va intona “Halleluja 
Chorus” de la balconul primăriei. Ceremonia 
de deschidere reprezintă punctul culminant 
din acest frumos obicei de crăciun.
În data de 7 decembrie la ora 16:00 va 
avea loc ceremonia de închidere a acestui 
festival german prin discursurile ţinute de 
aceleaşi persoane ca la deschidere.
Pe toată durata festivalului vor avea loc 
o serie de evenimente: teatru de păpuşi. 
dansuri, concerte de muzică, piese de 
teatru. Deasemenea se găsesc spre vânzare 
dulciuri, cadouri, jucării şi multe altele.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina 
web:

www.christkindl.ca

CRHISTKINDL MARKET
Un festival de Crăciun cu specific german

Aflat la cea de a 18-a ediţie în Kitchener, acest eveniment mult aşteptat atât de către 
cei mari dar mai ales de cei mici, va avea loc în perioada 4-7 decembrie 2014.
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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
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“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
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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.

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

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent
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Duminică 16 noiembrie 2014, 
începând cu ora 7 dimineaţa a fost 
deschisă secţia de votare numărul 
32, Toronto şi, conform declaraţiei 
doamnei consul general al României 
la Toronto Antonella Marinescu, au 
trecut pragul consulatului 2753 de 
persoane care au votat până la ora 
21. Două voturi au fost anulate, K. 
W. Iohannis - 2568,
V. V. Ponta - 183.
Pentru românii care s-au prezentat la 
vot a fost o zi lungă şi deosebit de 
friguroasă, iar îndemnul acelora aflaţi 
la rândul de afară a fost: “...trebuie să 
facem faţă la frigul acesta că şi cei 
din Europa au răbdat câte 10-12 ore”. 
Mihai Colceriu din Toronto ne-a 
trimis pe adresa redacţiei experienţa 
care a avut-o în ziua alegerilor:
“Am ajuns împreună cu soţia la 
sediul consulatului din Toronto în 
jurul orei 4:30 pm. Am crezut că 
vom sta o oră, maxim două, dar când 
am văzut mulţimea de români aflaţi 
în afara clădirii consulatului ne-am 
dat seama că va dura mai mult. Când 
am plecat de acasă am luat cu mine 
drapelul nostru tricolor şi o traistă 
pe care am adus-o din Romania în 
cele doua valize cu care am început 
noua viaţă canadiană. Traista este 
ornată cu motive româneşti, şi este 
simbolica “traistă-n băţ” pe care o ia 
românul pe drumul pribegiei.
În faţa consulatului, aşteptând la 
rând, am avut surpriza să vedem 
o doamnă care a venit cu o cutie 
de cafea şi pahare de carton şi care 
ne-a îndemnat să bem ca să ne mai 
încălzim. A cumpărat cafeaua din 
banii ei şi a servit multă lume, era 
destul de rece afară şi gestul ei 
a fost foarte binevenit. Felicitări 
pentru iniţiativă şi mii de mulţumiri 
doamnei pe care nici măcar nu am 
întrebat cum o cheamă. Noi am stat 
la rândul de afara mai mult de o oră, 
de acolo am intrat în holul clădirii 
şi am mai aşteptat încă aproximativ 
o oră pentru a lua unul din cele 3 
lifturi care duceau la etajul 11, unde 
e sediul consulatului. Între timp m-a 
sunat băiatul meu din România, 
aflat la Cluj-Napoca şi ne-a spus 
cum e situaţia votului în ţară. Când 
am transmis vestea celor prezenţi 
acolo, răspunsul a venit prompt: “e 
o manipulare, vor doar să ne facă 
să ne ducem acasă, nu plecăm până 
nu votăm !” .... ca să vezi voinţa la 
românii noştri din Toronto. În timpul 
aşteptării în interiorul clădirii, am 
scos steagul şi am început să ne 
pozăm, spre încântarea şi altor români 
care mi-au cerut steagul pentru poze, 
s-a creat o atmosferă entuziastă, toţi 
erau veseli şi optimişti. Ajunşi sus pe 
holul din faţa consulatului am văzut 
că erau în faţa noastră cel puţin încă 
două sute de persoane. Am mai stat 
încă o oră până când am ajuns să 
predau declaraţia, să mi se înmâneze 
ştampila şi buletinul de vot. În 3 
minute am votat, la 7:30 pm am ieşit. 
Organizarea a fost bună, persoanele 
care aveau copii mici sau vârstinicii 

aveau prioritate încă de jos, toţi au 
apreciat asta. Voluntarii care au 
dat o mână de ajutor consulatului 
românesc, vreo zece din câte am 
observat, şi-au făcut treaba excelent 
şi totul a mers foarte bine. Au 
fost şi mici incidente pe care nu le 
comentez acum, dar am realizat că 
faţă de alte consulate din lume, noi 
am fost foarte norocoşi.”, a încheiat 
Mihai Colceriu mesajul său.

Am solicitat doamnei ambasador 
al României la Ottawa Maria Ligor 
rezultatul oficial al votului în cele 4 
secţii de votare din Canada:
Sectia 30-Ottawa
597 voturi
K. W. Iohannis - 543
V. V. Ponta - 54

Sectia 31-Montreal
2070 voturi
K. W. Iohannis - 1944
V. V. Ponta - 122
Voturi nule - 4

Sectia 32-Toronto
2753 voturi
K. W. Iohannis - 2568
V. V. Ponta - 183
Voturi nule - 2

Sectia 33-Vancouver
1079 voturi
K. W. Iohannis - 1012
V. V. Ponta - 64
Voturi nule – 3 

Pe adresa consulatului au mai fost 
transmise sesizări referitoare la 
organizarea unor secţii de votare 
în localitaţile unde românii sunt în 
număr destul de mare. Răspunsul 
consulatului îl găsiţi la http://toronto.
mae.ro/local-news/896

Iar la sfârşitul zilei de 16 noiembrie 
2014 doamna consul general al 
României la Toronto Antonella 
Marinescu a mulţumit comunităţii 
româneşti:
“Votul la Toronto s-a incheiat.
Suntem fericiti ca toti romanii ce au 
venit azi la Consulatul Romaniei ca 
sa isi exercite votul,au reusit sa faca 
acest lucru.La ora 9.00 P.M., cand s-a 
inchis usa, nu a exitat nici un roman 
ce nu a putut vota.
Multumirile noastre membrilor 
comunitatii romanesti pentru 
civismul manifestat in ambele tururi 
de scrutin.
Multumesc membrilor sectiei de 
votare ce au lucrat ”la foc continuu”.
Multumesc echipei tehnice ce a reusit 
sa lucreze un numar impresionant de 
Titluri de Calatorie, venind astfel in 
sprijinul cetatenilor romani.
Multumesc observatorilor si 
voluntarilor ce au fost alaturi de noi 
pe parcursul a 14 ore de vot.
Va multumesc tuturor pentru 
sustinerea si rabdarea ce ne-ati 
acordat-o!”

Agenda Românească

VOTUL Românilor din Toronto
Foto: Mihai Colceriu, Toronto
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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

Înainte să bea cerbul
din ochiul apei lumina
mi-ai cerut ca inel
prima undă făcută de stea.

‘’La ce folos,
te-a-ntrebat iarba
spre mine venind,
primul din urmă sărut?’’

Lasă-mi
fântâna fermecată,
păzită de fluier de os,
să o apună doar cerbii.

Te-am iubit cum niciodată

cuvânt omenesc
nu ar fi fost în stare
să se-ntreacă în cântec
cu rădăcinile ierbii.

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.

CA SOARELE, NUMAI IARBA RĂSARE

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!

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

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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