
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

watersofteners.c o m
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

* Luni 23 februarie - Începutul Postului Sfintelor Paşti * Marţi 24 februarie - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf.Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului *

$849

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

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.

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
26 Februarie 2015

Anul 9 - Nr.176
12 Februarie 2015

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

28 februarie şi 1 martie

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531
toll free:1-800-405-2299 ext.340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

sonia.mihalcea@brokerstrust.ca

ANGAJĂM
Zugravi cu experienţă (sau echipă de zugravi) pentru noi subdivizii.
Cei interesaţi trebuie să deţină propriul echipament, maşină 
proprie şi SIN. Info la 905-814-8629 de luni-vineri 7am-5pm.

La tombola inclusă în preţul biletului de la acest 
spectacol, cei prezenţi au şansa să câştige un 
televizor cu diagonala de 32” donat de KW Casa 
Realty (Cristina Pekurar din Kitchener)

Canadian International 

AutoShow
February 13-22, 2015

Sala Socială a Bisericii Sf.Ştefan cel Mare
261 Bloor St East, Oshawa, On, L1H 3M3
Contact: 905-922-8006, 14 Februarie 2015, 7pm
Preţul Biletului $25 (copiii sub 16 ani vor intra 
gratuit), Tombolă cu surprize.
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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

KITCHENER
Sâmbătă, 24 ianuarie, elevii Şcolii Publice 
de Limba Română din Kitchener au 
sărbătorit aniversarea Unirii Principatelor 
Române, act de excepţională importanţă în 
istoria poporului român.
Cele două clase au urmărit împreună 
dramatizarea poveştii “Moş Ion Roată şi 
Unirea” de Ion Creangă, au învăţat despre 
patrioţii români care au făcut posibilă Unirea 
şi despre domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 
domnul Pricipatelor Unite.
Copiii au participat apoi la activităţi adecvate 
vârstei lor. Cei de la grupa mică au refăcut 
harta Pricipatelor din părţile componente 
iar elevii clasei mari au învăţat despre Hora 
Unirii.
În încheierea orelor, pe undele minunatei 
melodii “Hora Unirii”, elevii ambelor clase 
s-au prins în horă, alături de profesori.
Şcoala Publică de Limba Română 
promovează, pe lângă învăţarea limbii şi 
aprecierea istoriei, tradiţiilor şi culturii 
româneşti în această parte a lumii, atât de 
departe de locurile în care ne-am născut.
Pe data de 14 februarie Şcoala Publică de 
Limba Română organizeaza o excursie 
la Muzeul din Kitchener “The Museum”, 
întâlnirea este la ora 10 în holul de la intrare. 
Toţi copiii din comunitate care doresc să ni 
se alăture sunt bineveniţi.

Colectivul Şcolii Publice de Limba Română
 Ramona Fitero

Romanian Public School Coordinator
519-749-2297

admscro@yahoo.com

24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Ca multe alte ţări şi Canada 
are ciudăţeniile ei. Astăzi 
despre “Groapa”, “The 
Hole”. Aşa este dezmierdată 
baza militara NORAD din 
North Bay. 
NORAD înseamnă North 
American Aerospace Defence
Command, iar baza 
canadiană de la North Bay are 
indicativul 22 Wings. Baza 
a fost construită între 1959 
şi 1963 şi are dimensiunea a 

două terenuri de fotbal. 
Nu se ştie exact ce fel de fotbal: 
american, sau european. 
Secret militar. O dată pe an 
publicul nevinovat poate 
vizita baza NORAD. Accesul 
se face prin două tunele, unul 
de un kilometru, celălalt 
de doi kilometri; la capătul 
acestora există câte o uşă de 
18 tone care rezistă atacurilor 
atomice.
“Groapa” este varianta mini 
a complexului NORAD din 
SUA de la baza Cheyenne 
Mountain, acea baza 
subterană ultrasecretă de 
unde supravieţuitorii unui 
atac atomic terestru sau ai 
unui atac extraterestru pot 

conduce operaţiunile de 
retaliere şi de relansare a 
speciei umane. 
Destul cu fanteziile; înapoi 
la Groapa noastră. Rostul 
instalaţiei militare de la North 
Bay este acela de a monitoriza, 
identifica, controla, atenţiona 
şi a apară teritoriul Canadei 
şi al Statelor Unite de atacuri 
aeriene venite de cine mai 
poate şti de unde. Toate 
detaliile de functionare ale 
bazei sunt ultrasecrete. 
Se zvoneşte însă că printre 
violatorii spaţiului aerian 
canadian se numără şi mai 
multe duzini de ozeneuri. 
Asta pentru ca misterul să fie 
şi mai misterios.

Canada are ciudăţeniile ei

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

Printre alte isprăvi, am făcut odată 
un reportaj despre nişte fenomene 
bizare care se petreceau într-
un cimitir din Bucureşti. Când 
mă văd pe-acolo, şi azi mă mai 
aleargă o haită de gropari ca să-
mi tragă câte-o lopată pe spinare, 
fiindcă i-am pozat şi i-am dat în 
revistă fără încuviinţarea lor. Când 
fusesem în recunoaştere ca să adun 
date despre fantomele din zonă, 
îi găsisem beţi lângă o (evident) 
groapă şi-i manipulasem în aşa fel, 
încât s-au trezit că sunt întru totul 
de acord cu mine: ”Da, doamnă, 
e multe fantome, toate vine aicea 
seara, ca nişte cearşafuri cu ochi, că 
câteodată toţi groparii vrea să caute 
alt servici, că nu mai putem nici noi, 
doamnă, că suntem oameni...”. Mi-
au mai spus, cu glas sugrumat şi cu 
cinzeaca tremurându-le-n mână, că 
fantomele preferă să stea călare ”pă 
mormintele ăstora mai bogaţi sau 
care s-a sinucis singuri”, deci nu pe 
orice cavou. În fine, cu ce-au mai 
delirat ei, cu ce-am mai reformulat 
eu, am alcătuit o compunere de o 
inestimabilă valoare publicistică, 
fapt care i-a confirmat şefului meu 
că a avut o idee genială atunci când 
m-a repartizat la secţia cu stafii. 
Groparii au luat câte-o scatoalcă 
după ceafă de la administratorul 
lor, că de ce-au vorbit cu presa. Iar 
eu cred că mai am şi azi interdicţie 
oficială să calc în cimitirul cu pricina. 
O specie aparte de articole care 
adunau cumpărătorii la chioşcuri 
ca pe nişte piuneze la magnet erau 
cele cu extratereştri. Asta pentru 
că nimănui nu-i place să fie singur 
în univers, deci orice poveste cu 
omuleţi mai mult sau mai puţin 
verzi era binevenită. Primeam zilnic 

la redacţie mărturii zguduitoare de-
ale românilor care se întâlniseră cu 
vizitatori din spaţiu. În câteva dintre 
relatări, recunoşteam scenariile 
unor SF-uri celebre, dar evident că-i 
lăsam să trăncănească mai departe, 
nu puteam răni sentimentele unor 
oameni de pe urma cărora ne 
luam leafa, în fond. Bunăoară, 
angajaţii unei firme din Cluj ne-
au oferit mărturii despre o situaţie 
îngrozitoare: bănuiau că unii 
dintre colegii lor sunt extratereştri, 
pentru că se purtau ciudat şi aveau 
abilităţi supraomeneşti, în sensul 
că erau capabili să muncească opt 
ore pe zi. Plus că vorbeau româna 
cu accent străin, fapt care confirma 
bănuielile colectivului terestru 
de muncă. Ştiu că azi vă vine să 
râdeţi când citiţi ceea ce scriu aici, 
probabil vă imaginaţi că glumeau. 
Aşa credeam şi eu, iniţial, doar că 
discuţia a curs în aşa fel, încât mi-
am dat seama că paranoia unuia îi 
infectase şi pe ceilalţi. Ajunseseră 
cu toţii să creadă că nişte bieţi arabi 
care, după ce făcuseră facultatea la 
noi, refuzaseră să mai plece acasă şi 
fuseseră angajaţi la firma aia, erau 
nişte invadatori din altă galaxie. 
Poate vă miră, dar am refuzat 
să fac un reportaj pe tema asta, 
deşi şeful meu spunea că e musai 
să transformăm boala psihică a 
ăluia într-un reportaj cutremurător 
despre începutul sfârşitului lumii. 
După multe certuri, am ajuns la un 
compromis: am să scriu că angajaţii 
firmei clujene au văzut OZN-uri, 
dar nu şi omuleţi verzi. Şi cu atât 
mai puţin omuleţi verzi angajaţi cu 
carte de muncă la Contabilitate, la 
firma lor.

Simona Catrina

Între 
spirite si 
spirtoase

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

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

KITCHENER

MĂRŢIŞOARE
create manual de Grupul de Pensionari români din kitchener

Membrii Grupului de Pensionari Români din 
Kitchener au creat o serie de MĂRŢIŞOARE, 
manual, le-au ataşat şnurul alb şi roşu, iar până la 
data de 1 martie, doresc să caute clienţi care să le 
aprecieze munca depusă. Persoanele care doresc să 
ofere aceste mărţişoare persoanelor dragi, îi invităm 
să ne contacteze pe adresa redacţiei ziarului, să le 

trimitem un email cu aceste mărţişoare şi să-şi 
aleagă modelul dorit. Preţul este de $3/bucată sau 
2 mărţişoare la $5. Sumele cumulate din aceste 
vânzări vor ajuta la buna desfăşurare a întâlnirilor 
săptămânale a grupului. Pentru informaţii şi 
comenzi trimite-ţi un email la:

redactia@agendaromaneasca.com
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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

ANGELS SMILES

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

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.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

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

TORONTO

oferă servicii de curăţire (cleaning) şi înălbire (whitening) a dinţilor.
Alte servicii oferite: SCALING, POLISHING AND FLOURIDE TREATMENT. 
SEALANTS, ORAL CANCER SCREENING,  SPORTGUARDS AND WHITENING.

Pentru clienţii care au asigurare se trimite nota de plată direct companiei de asigurare, iar 
pentru clienţii care nu au asigurare se oferă rate reduse. 
Pentru mai multe informaţii (în engleza, română şi spaniolă) contactaţi pe Ramona sau 
Angelica la 519-756-4537 sau  angelsmiles-dentalcare@hotmail.com

LOCAŢIE:
Metro Toronto Convention Centre
255 Front St W
Toronto, ON
M5V 2W6

ORAR:
VINERI 13 Feb.
12:00 PM - 10:00 PM

SÂMBĂTĂ 14 Feb. până 
SÂMBĂTĂ 21 Feb. 
10:30 AM - 10:00 PM

DUMINICĂ 22 Feb
10:30 AM - 6:00 PM

PREŢ:
ADULŢI  $23.00
COPII $7.00
Vârsta între 7 şi 12 ani însoţit 
de 1 adult
FAMILIE $45.00
2 Adulţi şi 2 Copii (vârsta 
copiilor între 7 şi 12 ani)

Canadian International 

AutoShow
February 13-22, 2015

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Spousal RRSPs

În cazul 
în care vă 
hotărâţi să 
contribuiţi 
la RRSP-
ul soţului  

sau al soţiei - “Spousal RRSP” 
- într-o familie în care diferenţa 
dintre cele două venituri este 
considerabilă, puteţi oarecum 
egaliza economiile pentru pensie 
şi reduce taxele (o marjă de 
taxare redusă) când veţi retrage 
fondurile la pensie.

Să vedem cum funcţionează 
“Spousal RRSP”:
a. Soţia, Jane, cu un 
venit (considerabil) mai mare,  
foloseşte o parte din contribuţia 
limită pentru RRSP, pentru a 
pune bani în “Spousal RRSP” 
în numele soţului, John, care 
are un venit mai mic. Nivelul 
contribuţiei limită a lui John 
şi RRSP-ul personal nu sunt 
afectate.
b. Jane poate deduce 
contribuţia din venitul ei;
c. John este titularul şi 
el controlează “Spousal RRSP” 

care creşte, fiind netaxat.
d. Când John va retrage 
fonduri din “Spousal RRSP”, ele 
vor fi taxate la nivelul lui, mai 
scăzut, nu al soţiei contributoare.
Reducerea taxelor, acum şi 
mai târziu – Cu un “Spousal 
RRSP”, soţul sau soţia care 
câştigă mai mult, îşi reduce 
taxele considerabil atunci 
când contribuie, iar, cel care 
câştigă mai puţin, plăteşte mai 
puţine taxe, când fondurile din 
RRSP vor fi retrase. Rezultatul 
combinat este diminuarea 
taxelor în ambele momente.
În acelaşi timp, soţii care planifică 
să se pensioneze înainte de 65 
de ani, beneficiază de pe urma 
unui “Spousal RRSP”, pentru 
că ei îşi pot împărţi (egaliza) 
retragerile de fonduri între ei. 
Dacă majoritatea fondurilor 
RRSP ar fi sub un singur nume, 
cei doi ar trebui să plătească mai 
mult la taxe înainte de 65 de ani.
Există totuşi o reglementare 
restrictivă în această situaţie: în 
cazul de mai sus al lui John şi 
Jane, daca John retrage bani din 
“Spousal RRSP”, atunci aceşti 

bani vor fi incluşi în venitul 
taxabil al lui Jane din acel an, 
deci taxaţi la un procent mai 
mare, aceasta în cazul în care 
contribuţia ei la “Spousal RRSP” 
a fost  făcută în anul retragerii, 
sau cu doi ani înainte.
Evident, este de luat în 
consideraţie că, banii puşi într-un 
“Spousal RRSP” aparţin soţului 
în numele căruia este RRSP-ul 
– ceea ce poate conduce la ceva 
probleme în cazul unui divorţ 
sau separare.

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

Insurance Broker
Membru ADVOCIS

TORONTO

Am deschis propria mea 
companie: Edelweiss 
Wellness, lucrez singură 
toate tehnicile de Massage şi 
tratamente cu Parafină, Hot 
Stone Therapy şi Produse 
Naturale cu Uleiuri naturale 
care nu crează Alergii.
Vom deschide o nouă locaţie 
într-o Clinica Terapeutică 
4646 Dufferin  Cabinet nr 10 -
Open House 1 martie 2015.
Lucrez şi acasă iar pentru  
marea majoritate a persoanelor 
în vârstă am reducere 10% 
din preţurile afişate pe pagina 
web. Ofer servicii Mobile 
Spa - la domiciliul Pacientului 
care nu se poate deplasa.

Dorina Visoiu   
Licensed Massage Specialist
Certified  Foot Massage 
Reflexologist - Certification 
Program of Canada
Member of Natural Health 
Canada Association
647.866.6783 
Mobile Spa - 
            Wellness at your door
edelweiss_wellness@yahoo.
ca

UN NOU 
BUSINESS
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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

LONDON
Biserica Ortodoxă “Sfânta Cruce” din London

- comemorări -
La Biserica Ortodoxă 
“Sfânta Cruce” din 
London, Duminică 18 
ianuarie, a avut loc un 
scurt moment de aniversare 
a celor 165 de ani de la 
naşterea nemuritorului 
poet Mihai Eminescu. 
La slujba religioasă s-a 
expus portretul poetului 
cu poezia “Rugăciune”, 
şi comentarii de apreciere 
deosebită pentru poet ale 
unor mari celebrităţi, iar 
în holul bisericii un grup de admiratori au 
comemorat cu mare preţuire acest moment. 
Evenimentul s-a deschis cu minunatul 
imn închinat poetului nostru, cântecul 
“Eminescu” de Ioan Aldea Teodorovici. 
Doamna actriţă Ana Vlădescu a interpretat 
cu multă gingăşie poezia “Freamăt de 
codru”, apoi grupul care a participat 
s-a delectat cu 
romanţele şi 
gingaşele cântece 
pe versuri de 
Eminescu, “O, 
rămâi”, “Atât 
de fragedă”, “Pe 
lângă plopii fără 
soţ”. Cu emoţie 
şi evlavie grupul 
însuşi a interpretat 
melodiile “Somnoroase păsărele” şi 
“Sara pe deal”. Am fost emoţionaţi până 
la lacrimi şi cu sufletul mulţumit că i-am 
oferit un moment de recunoştinţă celui care 
a suferit pentru limba română, credinţa 
ortodoxă şi pentru România, căci aşa cum 
spunea Nichita Stănescu “iubindu-l şi 
preţuindu-l pe el (Eminescu), vom iubi ceea 
ce el a iubit: Adevărul, Binele, Frumosul, 
Libertatea, şi vom fi apăraţi de acestea”. 

Duminică, 25 ianuarie, 
în holul Bisericii “Sf. 
Cruce” s-a sărbătorit 156 
de ani de la înfăptuirea 
Unirii Principatelor 
Române (Moldova cu 
Ţara Românească), Mica 
Unire, sub conducerea 
lui Alexandru Ioan Cuza, 
un eveniment istoric de 
mare importanţă, care a 
marcat primul pas pe calea 
înfăptuirii statului naţional 
unitar român şi care a 

rămas viu în memoria noastră. Evenimentul 
s-a deschis cu comentarii despre renaşterea 
naţională sub domnia lui Cuza. Doamna 
Vioara Matias a prezentat o scurtă biografie 
a domnitorului Cuza şi câteva exemple de 
întâmplări adevărate din viaţa lui. Miruna 
Pasculescu a recitat poezia “Pe-al nostru 
steag e scris Unire” de Andrei Barseanu, 

iar Marta Paladi 
a recitat poezia 
“Jurământ“ de 
Vasile Alecsandri. 
Apoi grupul de 
participanţi a 
vizionat cu mult 
interes o mică 
schiţă “Moş Ioan 
Roată” interpretat 
de un grup de 

copii talentaţi. În încheiere s-a cântat şi 
dansat Hora Unirii. Programele prezentate 
ne-au oferit prilejul de a ne reaminti cu 
bucurie şi mulţumire sufletească de cei care 
şi-au jertfit viaţa pentru binele generaţiilor 
de români, şi să nu uităm nicio clipă că 
sacrificiul lor ţin neamul nostru românesc 
cu fruntea sus.

Marta Paladi
London

TORONTO

Acordul în domeniul securităţii sociale 
între România şi Canada a intrat în vigoare 
la 1 noiembrie 2011.
Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, 
foştii asiguraţi ai sistemului public de 
pensii din România, rezidenţi pe teritoriul 
canadian, pot să se adreseze Service 
Canada în vederea depunerii dosarului 
pentru acordarea unor drepturi de pensie 
din România. Astfel, foştii asiguraţi români 
pot beneficia de drepturi de pensie conform 
normelor legislaţiei române şi legislaţiei 
canadiene.

Programele canadiene de pensii incluse 
în acest Acord sunt Canada Pension Plan 
şi pensia federală de bătrâneţe (Old Age 
Security). Pentru persoanele rezidente 
în provincia Québec, Acordul se aplică 
doar în ceea ce priveşte pensia federală 
de bătrâneţe (Old Age Security), restul 
beneficiilor făcând obiectul unui document 
juridic separat, aflat în curs de ratificare.

Informaţii despre modul de aplicare a 
Acordului pot fi găsite pe site-ul Service 
Canada la adresa http://www.servicecanada.
gc.ca/eng/isp/pub/ibfa/romania-i.shtml 
(Infosheet on the Agreement on Social 
Security between Canada and Romania).

De asemenea, formularele pentru 
constituirea dosarelor în vederea obţinerii 
drepturilor de pensie pot fi accesate la 
adresa http://www.servicecanada.gc.ca/
cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=list&
group=IBF&dept=sc&lt;=e (formularele: 
CAN/RO 204, CAN/RO 202, CAN/RO 
124, CAN/RO 203).

Pentru informaţii suplimentare, agenţia 

Service Canada poate fi contactată la 
adresa de internet: www.servicecanada.
gc.ca sau telefonic la numerele 1 800 
454-8731 sau 1 800 255-4786 (TTY) (din 
Canada sau Statele Unite) şi la +1-613-957-
1954 (din alte ţări), prin fax: +1-613-952-
8901 sau prin poştă la adresa International 
Operations, Service Canada, Ottawa, ON 
K1A 0L4, CANADA

În România, Casa Naţională de Pensii poate 
fi contactată la adresa
Str. Latina nr. 8, Sector 2, Bucuresti,
Telefon: 021/316.91.11; 08 00 826 727,
Site/Web: http://www.cnpas.org,
REGISTRATURA GENERALA -
Telefon: 021/316.28.94,
E-mail: petitii.sesizari@cnpas.org ; birou.
presa@cnpas.org

Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, 
foştii asiguraţi ai sistemului public de 
pensii din România, rezidenţi pe teritoriul 
canadian, se vor putea adresa Service 
Canada în vederea depunerii dosarului 
pentru acordare unor drepturi de pensie din 
România. Astfel, foştii asiguraţi români pot 
beneficia de drepturi de pensie conform 
normelor legislaţiei române şi legislaţiei 
canadiene.

In cazul in care se solicita depunerea 
cererii prin mandatar in Romania, trebuie 
completate formularele canadiene 
echivalente cererii de pensionare, impreuna 
cu documentele doveditoare a stagiului de 
cotizare realizat in Canada.

(informaţii preluate de pe website-ul 
Consulatului General al României la 
Toronto)

Informaţii utile privind 
obţinerea drepturilor 

de PENSIE din 
România
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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

Idol Concerts şi INK Entertainment vă invită pe data de 28 februarie 
la petrecerea de Mărţişor Stereo Love cu invitatul special DJ Tudor 
alături de resident-ul Chris LaRoque.

Petrecerea va avea loc la Cube Nightclub (314 Queen Street 
West, Toronto) începând cu orele 22:00. Clubul are un sistem de 
sunet german D&B, iar aspectul retro al clubului a fost creat de 
Alessandro Munge.

Intrarea este gratuită pentru domnişoare şi $10 pentru domni 
înainte de miezul nopţii pe guest list, şi $20 după miezul nopţii. 
Pentru guest list trimiteţi numele complet şi numărul de invitaţi la 
rsvp@idolconcerts.ca sau vizitaţi www.idolconcerts.ca

Mărţişor Stereo Love
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

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



HAMILTON

Evenimentul istoric al Unirii Principatelor 
Române a avut loc la 24 ianuarie 1859 
când Alexandru Ioan Cuza, ales la 5 
ianuarie 1859 domnitor al Moldovei, a 
fost ales domnitor şi al Ţării Româneşti.   
Românii din Hamilton şi împrejurimi au 
sărbătorit Unirea Principatelor la Casa 
Română duminică 25 ianuarie 2015 cu o 
masă festivă dedicată evenimentului.   La 
masa festivă ne-am bucurat de mâncare 
excelentă pregătită de doamnele din 
Reuniunea Doamnelor şi de băuturi pe 
gustul tuturor, de prezentări de imagini 
şi muzică românească şi am asistat la 
o frumoasă suită de dansuri populare.  
După spectacol, participanţii la masa 
festivă s-au ridicat de la masă şi au jucat 
alături de dansatori Hora Unirii.  În acest 
an la 15 ianuarie s-au împlinit 165 de ani 
de la naşterea marelui nostru poet Mihai 
Eminescu, aniversare punctată prin 
prezentarea de imagini cu Eminescu şi 
recitări din poeziile sale.  
În această duminică ne-a vizitat Părintele 
Arhimandrit Ştefan Guşă, stareţul şi 
fondatorul Mânăstirii Sfântul Ştefan Cel 
Mare din România care a participat la 
slujba duminicală şi apoi ne-a încântat 
cu prezentarea despre Ştefan Cel Mare şi 
despre activitatea domniei sale ca stareţ.  
Părintele Arhimandrit se află în Canada 
cu ocazia înfrăţirii Parohiei Sfântul 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie din Oshawa 
cu Mânăstirea Sfântul Ştefan Cel Mare 
din România. Ceremonia de semnare a 
actului de înfrăţire a celor două lăcaşuri 
de cult va avea loc duminică 8 februarie 
la biserica din Oshawa, la agapa frăţească 
de după liturghie. 
La masa festivă din Hamilton a participat 
şi domnul Sorin Mitrea din partea 
grupului de iniţiativă Romanian Heritage 
care ne-a prezentat proiectul Romanian 
Heritage ce vizează creşterea vizibilităţii 
comunităţii româneşti în cadrul 
comunităţilor din Canada şi în acelaşi 
timp urmăreşte întărirea spiritului de 
unitate în cadrul comunităţii româneşti.

George Popa
Hamilton

Ziua Unirii Principatelor Române sărbătorită la Casa Română din Hamilton



KITCHENER
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia 
Vulturul din Kitchener la Polish Legion, 
601 Wellington st.N.
Muzica a fost asigurată de “CmS Global 
Entertainment”, iar ca de obicei, ca la toate 
petrecerile unde CmS este prezent, ringul 
de dans a fost plin de la început până la 
final, iar varietatea programului muzical a 
satisfăcut pe toţi cei prezenţi.
Organizatorii au oferit un meniu deosebit 
de gustos compus din supă de fazan şi raţă 
sălbatică, gulaş de căprioară cu pireu şi 
salată de varză, friptură de pui, cârnaţi şi 
cozonaci.
Photo Credit: Eugen Coman

CINA VÂNĂTOREASCĂ
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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

La ora actuală, boala Alzheimer nu este 
vindecabilă, însă rezultatele unor cercetări 
recente dau speranţe că în viitor vom putea 
întârzia, încetini sau chiar preveni această 
boală devastatoare. Nu avem certitudini 
ştiinţifice în ceea ce priveşte prevenirea 
Alzheimerului sau declinului cognitiv 
asociat bătrâneţii. Ceea ce ştim însă este că 
un stil de viaţă sănătos - dietă echilibrată, 
activitate fizică, greutate corporală normală 
şi nefumat - menţine şi ameliorează 
sănătatea şi calitatea vieţii. Stilul de viaţă 
sănătos reduce, de asemenea, riscul unor 
boli cronice precum afecţiunile cardiace 
şi diabetul şi de aceea cercetătorii sunt 
interesaţi să exploreze mai îndeaproape 
efectele sale benefice şi asupra bolii 
Alzheimer.

CE ESTE BOALA ALZHEIMER?
Boala Alzheimer este o boală degenerativă,
care afectează zone ale creierului ce 
controlează memoria, inteligenţa şi 
capacitatea de judecată. Alzheimerul este
cea mai frecventă cauză de demenţă - 
o pierdere atât de severă a abilităţilor 
cognitive şi comportamentale încât viaţa 
de zi cu zi şi activităţile unei persoane sunt 
profund afectate.

CARE SUNT FACTORII DE RISC?
Alzheimerul este o boală complexă care 
evoluează în timp, asemenea altor boli 
cronice. Factorii de risc asociaţi acestei 
afecţiuni includ: vârsta, moştenirea 
genetică, mediul şi stilul de viaţă. Precizăm 
că vârsta este cel mai cunoscut factor, 
riscul dublându-se la fiecare 5 ani după 65 
de ani. De asemenea, cu cât cercetările în 
acest domeniu se multiplică şi se adâncesc, 
cu atât se confirmă faptul că genele joacă 
un rol important în declanşarea acestei boli. 
Cercetătorii au găsit o legătură genetică 
atât în cazul Alzheimerului timpuriu - a 
cărui simptome apar de la 30 până la 50 de 
ani - cât şi a celui târziu, care se instalează 
după 60 de ani.

Cercetările efectuate până în prezent 
au indicat că această boală provoacă 
schimbări în creier cu ani - dacă nu chiar 
decenii! - înainte ca primele simptome să se 
manifeste. Se lucrează intens la perfectarea 
unor teste sofisticate pentru a putea 
identifica persoanele cu risc sporit, scopul 
fiind întârzierea sau prevenirea bolii.
De notat că testele genetice disponibile 
în prezent se pot folosi doar în cazul 
persoanele cu risc de a dezvolta un 
Alzheimer timpuriu. Incidenţa acestui tip 
de Alzheimer în rândul celor atinşi de boală 
este scăzută: în jur de 5%.

STRATEGII DE PREVENIRE
Spre deosebire de vârstă şi gene, factorii 
de risc legaţi de sănătate şi stil de viaţă 
pot fi controlaţi. În acest sens, savanţii 
explorează diverse strategii de prevenire, 
pentru a determina dacă activitatea fizică, 
dieta sau „jocurile minţii” pot întârzia sau 
preveni Alzheimerul. Se investighează 
de asemenea şi modul în care afecţiuni 
precum colesterolul mărit, tensiunea şi 
diabetul influenţează riscul de deteriorare a 
funcţiei cognitive.

ACTIVITATEA FIZICĂ PROTEJEA-
ZĂ CREIERUL?
Activitatea fizică şi exerciţiile s-ar putea 
dovedi benefice în acest sens, ele stimulând 
abilitatea creierului de a menţine conecţiile 
existente şi de a face unele noi, lucru vital 
pentru o funcţie cognitivă sănătoasă. În 
acelaşi timp, se pare că exerciţiile sporesc 
nivelul unei proteine esenţiale pentru 
sănătatea creierului, deoarece ea acţionează 
într-o arie importantă memoriei şi învăţării.

CÂT DE MULT AJUTĂ DIETA?
Există studii care sugerează că anumite 
alimente pot contribui la sănătatea 
creierului, în vreme ce altele sunt nocive. 
O dietă bazată pe fructe şi legume, săracă 
în zahăr adăugat şi carbohidraţi rafinaţi 
în general poate reduce riscul multor boli 

cronice, ca cele de inimă şi diabet. 
La ora
actuală, cercetătorii sunt interesaţi 
să afle
dacă o astfel de dietă sănătoasă 
poate reduce şi riscul de Alzheimer. 
Există câteva indicii încurajatoare: 
legumele crucifere şi cele cu frunze 
verzi (varză, broccoli, conopidă, 
kale, collard greens, rapini, spanac, 
etc.) sunt deja asociate unei rate 
mai mici de declin cognitiv. La fel 
şi dieta mediteraneană (legume, 
fructe, cereale, peşte, ulei de măsline 
şi cantităţi moderate de carne, produse 
lactate slabe şi alcool), care s-a dovedit că 
micşorează cu 28% riscul unei degradări 
cognitive lejere şi cu 48% trecerea de la 
această degradare la Alzheimer.
Unii cercetători s-au oprit şi asupra acidului 
DH, un acid gras omega-3 care se găseşte 
în somon, macrou, hering, păstrăv, hamsii, 
sardine, etc. Studiile pe cobai au indicat 
următorul lucru: DHA reduce plăcile 
beta-amiloide, nişte depozite anormale 
de proteine în creier care sunt considerate 
un indiciu de bază al bolii Alzheimer. 
Concluzia: deşi DHA nu are niciun rezultat 
în cazul celor care au deja Alzheimer, chiar 
dacă în fază lejeră sau moderată, acest acid 
gras ar putea fi benefic înainte de apariţia 
simptomelor.
La polul opus, dieta western (bogată în 
carbohidraţi şi grăsimi) poate avea efecte 
nefaste, aşa cum a arătat un studiu condus 
pe cobai. Rezultatul: cobaii care au fost 
hrăniţi cu această dietă au performat mai 
prost la anumite teste de memorie - în 
special la cele care implicau hipocampul, 
o parte a creierului cu rol fundamental în 
procesul de învăţare şi memorare - decât 
cei care au beneficiat de doar o treime din 
cantitatea de grăsime din dieta western.

CÂT DE MULT AJUTĂ SUPLI-
MENTELE?
O bună parte din cercetările întreprinse 

până acum s-au oprit asupra antioxidanţilor, 
substanţe naturale care par să lupte 
împotriva efectelor nocive provocate 
de moleculele numite radicali liberi. Pe 
măsură ce îmbătrânim, radicalii liberi 
se acumulează în celulele nervoase 
deteriorându-le, lucru ce ar putea contribui
la instalarea Alzheimerului. Deşi există 
indicii (studii epidemiologice şi de 
laborator) că antioxidanţii ar putea preveni 
această deteriorare oxidatică, testele clinice 
cu vitamina E, vitamina C, complexul B, 
ginkgo biloba şi coenzima Q au determinat 
că ele nu previn şi nu încetinesc boala. Pe de 
altă parte, cercetările privind resveratrolul, 
care se găseşte în strugurii roşii şi vin, dar şi 
sub formă de suplimente, s-au dovedit mult 
mai promiţătoare, astfel încât, în prezent, 
studii mult mai aprofundate sunt în curs de 
desfăşurare.

În concluzie, putem spune că mai multe 
studii sunt necesare, deoarece - trebuie 
precizat - nu a fost încă demonstrat că 
factorii legaţi de starea de sănătate sau 
asociaţi stilului de viaţă pot preveni 
sau încetini Alzheimerul sau declinul 
cognitiv. Rezultatele testelor clinice de 
care dispunem în prezent arată că niciun 
medicament sau supliment nu pot preveni 
aceste afecţiuni.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Ce ştim despre Alzheimer?



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
perioada ta norocoasă în amor, pentru că 
şansele de a te îndrăgosti nu lipsesc iar 
relaţia în care eşti deja implicat merge de 
minune. Financiar: Nu vin bani mai mulţi, 
dar cei de care dispui sunt suficienţi.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie 
către accidentări, boli infecţioase sau 
inflamatorii. Dragoste: N-ai început anul 
prea bine, se resimt unele greutăţi în 
relaţia cu partenerul şi fiecare întrevedere 
aduce o anumită dificultate în comunicare. 
Financiar: Aşteaptă-te la o redresare mult 
dorită.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: În cuplu, 
te mulţumeşti cu o viaţă decentă în doi. 
Dacă eşti singur, apreciezi foarte mult 
liniştea. Financiar: A venit vremea să-ţi 
achiţi nişte datorii mai vechi sau să intri 
în posesia unor bani pe care alţii ţi i-au 
promis cu ceva vreme în urmă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menţii pe aceeaşi stare de luna 
trecută. Dragoste: Joci pe două fronturi, 
iar dualitatea aceasta este trădată de 
dezinteresul cu care priveşti gesturile 
partenerului. Financiar: Un ban deoparte 
nu strică, deci nu aluneca spre lux!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea 
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: Traversezi 
o perioadă pasională, caldă, cu o mare 
disponibilitate pentru relaţia cu celălalt şi 
pentru a împărtăşi cu acesta sentimente şi 
proiecte. Financiar: Banii sunt pe un teren 
bun, primeşti banii care ţi se cuvin iar ceea 
ce ai deja în cont îţi inspiră un sentiment 
de siguranţă.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: 
Numai evenimente fericite în casa ta. 
Te bucuri de toate alături de cel drag. 
Financiar: Ar fi bine să fii prudent cu banii 
şi să-i cheltui cu mare grijă. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu eşti alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe acelaşi trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieţii tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că eşti vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Pasiunea s-a mai stins, 
atracţia s-a mai destrămat, dar asta nu 
înseamnă că nu formaţi încă un cuplu stabil 
şi de invidiat. Financiar: Banii sunt acum 
motivul celor mai mari dispute cu familia.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă excelentă, ţi 
se citeşte sănătatea pe chip ca o aură 
luminoasă! Dragoste: Relaţia cu partenerul 
de viaţă va funcţiona din ce în ce mai 
prost şi vei avea multe momente critice. 
Financiar: Cumpără doar ce ai nevoie şi nu 
investi în nimic major.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenţia acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteţi spune amândoi cât de fericiţi 
sunteţi. Financiar: Banii nu sunt punctul 
forte acum, parcă ai merge pe gheaţă 
subţire.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privinţa sănătăţii, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal. 
Dragoste: Te bucuri de mai multă afectiune 
şi înţelegere în cuplu, iar dacă esti single, 
se ivesc noi oferte. Financiar: Iei decizii 
curajoase cu privire la banii tăi.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la 
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva 
care nu-ţi face bine. Dragoste: Pasivitatea, 
aşteptarea unui miracol, răbdarea nu sunt 
suficiente pentru a aduce noul în viaţa ta 
sentimentală. Nu cumva te-ai resemnat? 
Financiar: Nesiguranţa îţi caracterizează 
veniturile şi cheltuielile.
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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

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

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 
toată experienţa acumulată de-a lungul 

anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Înfiinţarea Corului Român



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, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Stelian George-Cosh
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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

HAMILTON

Un Nou Business
                        Queenstone Retirement Home
În iunie 2014 am cumpărat un Cămin de Bătrâni (Queenstone 
Retirement Home) în Hamilton. Oferim All Inclusive Service, 
adică 3 mese pe zi, snack-uri, curăţenie, spălat rufe şi asigurăm 
tratamentul medicamentos. Avem doctor de familie care vine 
odată pe lună pentru consultaţii, sau de câte ori este nevoie.
Ce persoane se califică pentru a intra la noi ? Orice persoană care 
este independentă dar nu poate avea grijă de ea, se califică să 
intre în acest Cămin de Bătrâni. Deasemenea se mai califică acele 
persoane care beneficiază sau nu de ODSP, CPP, OAS, iar dacă 
cineva nu are resurse financiare suficiente, noi îi putem ajuta pe 
aceştia să le obţină pentru ca să îi putem accepta ca şi clienţi
ai noştri. În funcţie de aceste resurse financiare, noi putem 
să punem la dispoziţia rezidenţilor noştri, camere private sau 
semiprivate. Persoanele care aplica pentru a deveni rezidenţi 
la noi, trebuie să ne aduca un formular de înscriere (Admission 
Form) completat de medicul de familie.
Locatia noastră este în Hamilton/Stoney Creek, aproape de Red 
Hill Parkway, avem în faţa clădirii staţia de autobuz care face 
legătura la fiecare 10 minute cu centrul Hamilton şi Eastgate Mall 
(Stoney Creek).
Avem o experienţă de 15 ani în LTC (Nursing Home).
Vă stăm la dispoziţie la telefonul 905-921-2422 sau adresa de 
email sorinzahari@hotmail.com sau ne puteţi vizita website-ul 
nostru www.queenstonretirement.com

Sorin Zahari, Hamilton

KITCHENER

va cânta pe 28 februarie solo cu 
orchestra de tineret (KW Youth 
Orchestra) la Centre in the Square în 
Kitchener. Este un concert de muzică 
clasica dar şi puţină comedie, (se va 

interpreta piesa Barber of Seville compusa de Rossini, Waltzing 
Cat, The Typewriter şi Fiddle-Faddle toate compuse de Leroy 
Anderson şi o piesa compusa de Wagner) piesa care o va interpreta 
Lavinia ca solistă se numeşte Symphonie Espagnole compusă de 
Eduard Lalo. Concertul va fi la ora 2 pm, iar biletele costa  $13 
pentru adulti şi $11 pentru copii. Se pot cumpăra la:
http://centreinthesquare.com/event/youth-orchestra-program/

Lavinia Vlad

HAMILTON

Duminică, 8 februarie 2015 a 
avut loc Adunarea Generală 
Anuală a Parohiei Ortodoxe 
Române Sfântul Ioan Botezătorul 
din Kitchener, ON. Şedinţa 
prezidată de parohul acestei 
biserici, părintele Ionuţ Maerean, 
a avut o prezenţă numeroasă 
a membrilor parohiei şi s-a 
desfăşurat conform Statutelor 
şi Regulamentelor Episcopiei 

Ortodoxe Române din America. 
S-au prezentat rapoartele anuale, 
s-a aprobat bugetul pe anul în curs 
şi s-a stabilit componenţa noului 
Consiliu Parohial ce este format 
din următorii membri: Sandu 
Sindile (preşedinte), Vasa Muncan 
(vice-preşedinte), Maria Bolca 
(secretar), Ion Bojin (casier), Dan 
Cabason (auditor), Ştefan Istrofor 
(auditor), Felix Codat (auditor), 

Nicolae Miclea (epitrop), Lazăr 
Knezevici (epitrop), Ştefan Russu 
(epitrop), George Barbu, Christian 
Radu, Liviu O. Cananau, Valeriu 
Danci, George Dumitrel, Mike 
Craiovan, Marcel Cabason, 
Daniela Besliu, Mihaela Mihaiu, 
Corina Floca-Maxim şi Florin 
Purza. Dorim succes şi multe 
împliniri acestui comitet!

Agenda Românească

Adunarea Generală Anuală a Parohiei 
Ortodoxe Române Sfântul Ioan 

Botezătorul din Kitchener

Romanian Club - un website 
care aduce împreună şi 
promovează activităţile, 
acţiunile şi pasiunile  românilor 
de pe meleagurile canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club

Cell: 416-418-0887



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
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
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.

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

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca
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Northfield Plumbing 
este noul business deschis de Beni Fărcaş în zona Kitchener, Waterloo şi Cambridge.
Ca şi Licenced PLUMBER oferă servicii la cele mai avantajoase preţuri.
Dacă aveţi nevoie de finish basement, water softener, reverse osmosis (sistem pentru 
curăţarea apei de băut) linie de apă la frigider, instalarea maşinii de spălat haine, instalarea 
maşinii de spălat vase şi orice fel de instalaţie de apă nu ezitati să sunaţi pentru o evaluare 
gratuită. Beni Fărcaş 519 404 3413

• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

În ultima zi a lui Gerar, 31 ianuarie, 
credincioşii din parohia ortodoxă Sf. Ioan 
Botezătorul din Kitchener s-au adunat cu 
mic, cu mare la sala mare a Centrului Cultural 
Român “Banatul” de pe 2150 Bleams Road 
din Kitchener, ON pentru a petrece împreună 
clipe frumoase de socializare, împărtăşindu-şi 
unii altora experienţa lor pe pământ canadian. 
Consiliul Parohial, în frunte cu părintele paroh 
Ionuţ Maerean, au dorit ca prin organizarea 
acestei Seri Româneşti să mulţumească 
tuturor credincioşilor ce în decursul anului 
2014 au contribuit prin munca lor voluntară 
la întreţinerea şi înfrumuseţarea locaşului de 
cult, dar şi a pitorescului loc de întâlnire al 
românilor creştin ortodocşi din Kitchener, 
Waterloo, Cambridge, Guelph şi împrejurimi. 
Au participat peste 130 de persoane care s-au 
delectat din bucătăria tradiţională românească 
şi au putut asculta muzica din repertoriul 
popular românesc interpretata “live” de Simion 
Ciobanu (taragot), Dan Barsan (tobe) şi Radu 
Bărbat (clape). Meniul, în mare majoritate 
donat de credincioşi, a inclus ciorbă de burtă, 
tocăniţă de căprioară, şniţel de porc cu piure de 
cartofi şi salată de varză, iar pentru desert tort 
şi prăjituri de casă.
Adresăm şi pe această cale sincere mulţumiri 
tuturor credincioşilor care au fost alături de noi 
în anul ce a trecut, cu rugămintea şi nădejdea 
că din ce în ce mai mulţi creştini ortodocşi vor 
trece pragul bisericii noastre şi vor participa 
activ la păstrarea identităţii noastre româneşti, 
a credinţei, limbii şi culturii, dând slavă lui 
Dumnezeu pentru toate!

Pr. Ionuţ Maerean împreună cu Consiliul 
Parohial al Bisericii Ortodoxe Române

Sf. Ioan Botezătorul 
2150 Bleams Rd., Kitchener, ON

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

MASA DE MULŢUMIRE
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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
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26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Mă aşteptam,
cu câte-aveam în cârcă,
urât de toţi, pustiu fără 
pripor,
dar mai ales de mine,
ca Tu să fii mai drept. 
Cum, nu?
În locul Tău m-opream 
sub sicomor
şi-aş fi-nălţat către 
nemernic pumnu’ :
‘’Pui de năpârcă,
înveninată până-n 
măduvă,
ce-ai supt din sânge de 
orfan
şi văduvă...’’
Să ţipi la mine, să scobor,

că prea mă ridicasem 
peste gloate,
şi să le-arăţi
că Tu esti dreptul lor 
judecător
cu cârpa-mi murdărită 
începând
să-i ostoieşti, făcându-le 
dreptate...
Acum Tu stai pe sicomor
cu braţele întinse-a-
mbrăţişare.
Eşti gata
ca o pajură spre cercul 
mare.
Cât de uşor
ar fi din moarte ca să 
zbori, dar astăzi, sus, Tu 

eşti Zaheu,
şi-ntreaga lui iubire
va trebui s-o-ntorci de 
patru ori
aşa cum i-ai promis lui 
Dumnezeu.

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

Apartament 2 camere de vânzare, Bucureşti, Bd-ul Dacia, 
59, 20 mp, vedere sud-vest, et. 6/8, 1937, construcţie 
pe bile, izolaţie termică, centrală, cadastru, întăbulare, 
65000Euro, dzbarcea@hotmail.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.

ZAHEU

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!

Doamnă serioasă 57 ani caut
îngrijire de bătrâni sau copii 
LIVE IN. Informaţii la tel 905-320-0270.

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

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

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.

Domn văduv (61 ani,1.68m) doresc să cunosc 
o doamnă româncă, de vârstă apropiată, din 
zona Kitchener-Waterloo în vederea unei relaţii 
serioase. Contact: danbarsan@hotmail.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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