
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

* Duminică 5 aprilie - Duminica Floriilor * Luni 6 aprilie - Săptămâna Patimilor * Joi 9 aprilie - Denia celor 12 Evanghelii * Duminică 12 aprilie - Sfintele Paşti *

$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.

519-781-2929
NOU!
- Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

Adresa: 76 Woolwich Street N
(drumul spre aeroport) Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
16 Aprilie 2015

Anul 9 - Nr.179
26 Martie 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

4 şi 5 aprilie

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

SFINTELE PAŞTI
-5 aprilie
     Duminica Floriilor
-6 aprilie
     Săptămâna Patimilor
-12 aprilie
    SFINTELE PAŞTI
-13 aprilie
    a II-a zi de Paşti

Programul de Paşti al 
bisericilor ortodoxe 

româneşti din Ontario
pag.14

SUNDAY 15
A avut loc în 15 martie - următoarea petrecere pe 15 noiembrie

pag.8

TEATRU
DE

PĂPUŞI
pag.10
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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

OAKVILLE
Mamele au fost în centrul atenţiei 
Serbării de 8 Martie a elevilor de la 
Şcoala Noastră din Oakville. 
Copiii între 4 şi 13 ani, din cele 4 
clase de limba română, împreună 
cu instructoarele Mihaela Năstase, 
Gabriela Covaci, Oana Dragalin, 
Adriana Cupsa (suplinitoare) şi 
Monica Tudor (suplinitoare), au 
prezentat scenete, au spus poezii, au 
cântat şi înmânat mărţişoare mamelor.
Video-uri şi mai multe poze puteţi 
găsi pe pagina şcolii de Facebook sau 
pe YouTube.
Următoarea serbare va fi cea de 
sfârşit de an şcolar. Între timp, ne 
pregătim să organizăm primele 
tabere de vară 2015, de zi, ale Şcolii 
Noastre din Oakville. Dacă sunteţi 
interesaţi, puteţi să ne contactaţi la 
scoalaoakville@gmail.com.

Octavian Năstase
www.vorbescromaneste.com

Ziua de 8 Martie la Şcoala de Limba Română din Oakville
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Raul Dudnic

Reflecţii Canadeze

Trăim vremuri interesante. 
Multe lucruri se mișcă și 
se schimbă atît în ograda 
noastră, cît și prin cele ale 
vecinilor. La capitolul “o 
nouă victorie a capitalismului 
asupra capitalismului” putem 
nota două fapte vitejești. 
Cea mai cea este aventura 
sinucigașă a marelui șirag de 
magazine americane, Target, 
sau cum îl alintă francofonii, 
Tarjet. Este super-prăvălia 
originară din SUA la care 
trăgeau toți canadienii care 

practicau turismul comercial.  
Și la care trag și acum, și bine 
fac deoarece una dintre legile 
capitalismului este “fiecare 
pentru sine”. Așadar, cu 
surle și trompete a intrat 
Targetul în Canada după ce 
inițial a cumpărat și ulterior 
transformat prăvăliile Zellers. 
Transformatu-le-a în chip 
megalomanic american. Și în 
final, vorba lui Shakespare 
“mult zgomot pentru nimic”. 
Rezultatul este că după un an 
și ceva de funcționare (unele 
magazine au funcționat chiar 
mai puțin de șase luni) Target 
se retrage de unde a venit, la 
sud de graniță cu coada între 
picioare. Costul aventurii 

canadiene în cifre? 7 miliarde 
de dolari pierderi, 133 de 
magazine se vor închide, 
17.600 angajați vor deveni 
șomeri. Cealaltă victorie 
a capitalismului asupra 
capitalismului este dispariția 
postului de telviziune cam 
de dreapta el, SUN TV. Și în 
cazul dînsului socotelile au 
fost cam nepotrivite pentru 
gusturile consumatorului 
canadian. De presă, de data 
asta. La un acces potențial 
de cinci milioane de suflete, 
SUN TV reușea să adune 
doar opt mii de telespectatori. 
Așa încît, SUN TV a apus în 
tăcere, fără nici un anunț sau 
un la revedere. Un weekend 
plăcut și capitalist.

O nouă victorie

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

În România, sunt sute de meserii 
ciudate, posturi vacante care 
sună ca nişte medicamente şi 
destui şomeri cât să cucerească 
Bulgaria doar cu furci şi 
topoare. S-a întrebat multă lume 
ce înseamnă “finisor de cocleţi”.

Meseria asta chiar există în lista 
oficială a Ministerului Muncii. 
Cocletul e ceva de la războiul 
de ţesut şi ceva de la clanţa uşii. 
Probabil ăştia de la Forţele de 
Muncă au mai multe informaţii 
(deşi mă îndoiesc). Dacă nu vă 
place să finisaţi cocleţi, există şi 
specializarea de “confecţioner 
cocleţi”. Poate că e mai înălţător 
să confecţionezi decât să 
finisezi. Mai există meseria de 
“fierbător-uscător de păr”.

Nu se specifică nicăieri în ce 
constă, dar am senzaţia că 
trebuie să lucrezi la fabrica de 
păpuşi. Nu de alta, dar n-am 
auzit niciodată la coafor vreo 
clientă cerând: “Vreau să-mi 
fierbeţi cocul, vă rog”. Pentru 
meseria oficială de “împletitor 
de panglică împletită” e nevoie 
de studii medii. Deci e musai 
să luaţi Bac-ul şi după aia 
să faceţi nişte cursuri, ca să 
învăţaţi să împletiţi o panglică 
deja împletită. Nu mă credeţi? 
Verificaţi site- ul Ministerului 
Muncii (când merge).

Oricum, nomenclatorul 
meseriilor oficiale şi recunoscute 

se află pe multe alte site-uri. 
Dragi copii, când veţi fi mari, 
puteţi să vă faceţi finisori de 
creioane şi tocuri. Da, asta e o 
meserie reală, chiar dacă în zilele 
noastre nu mai scrie nimeni 
cu creionul, deci n-o să aveţi 
satisfacţia muncii împlinite. Iar 
dacă întrebi pe cineva ce-i ăla 
toc, o să-şi scoată pantoful din 
picior şi-o să ţi-l vâre sub nas.

Şi-o să te întrebe, foarte serios, 
cum se poate scrie cu tocul 
de la sandale. Aviz celor ce-
şi pierd joburile actuale sau 
pornesc în viaţă plini de visuri: 
există meserii fascinante în ţara 
asta - “miezuitor” (Doamne, 
spuneţi-mi că nu se ocupă 
cu scărmănarea miezului 
din pâine!), “hipnotizator” 
(nimeni nu crede în hipnoză, 
dar ministerul a legalizat 
hipnotizatorii), “honuitor-
ledator-lopuitor” (n-am auzit nici 
unul dintre aceste trei cuvinte în 
viaţa mea), “umplutor sifoane” 
(foarte frumos, avem o singură 
micuţă problemă, nu mai există 
sifoane), “ghemuitor” (aş fi un 
foarte bun candidat pentru asta, 
pot dormi ghemuită toată ziua), 
“gospodar” (te plăteşte cineva 
ca să-ţi speli vasele?), “operator 
scămoşetor” (chiar avem nevoie 
de angajaţi care să-şi bată joc de 
munca noastră şi să scămoşeze 
ce-am împletit noi?).

Simona Catrina

Şomer 
deştept, 

caut 
meserie 
tâmpită

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

TORONTO

Ambasada Republicii Moldova în Canada şi 
Consulatul Onorific al Republicii Moldova în 
Ontario organizează la 15 Aprilie 2015, o zi de 
audienţă pentru prestarea serviciilor consulare.
Vor fi prestate servicii notariale şi de supralegalizare 
a actelor canadiene.
Adresa: 1170 Sheppard Avenue West, unit 
15,Toronto,Ontario, M3K 2B5
Programul de lucru: 15.00-18.00
Vor fi examinate doar cererile programate în 

prealabil.
Pentru programare şi alte detalii organizatorice, 
persoanele interesate sunt invitate să contacteze 
asociaţia Moldova Canada Link la dciupac@
moldovacanadalink.ca cell 416-454-0185.
Pentru consultaţii cu privire la serviciile consulare 
prestate, puteţi contacta Ambasada la numărul de 
telefon 1 613 695 6168.

Corneliu Bobeica
Embassy of Moldova

Servicii consulare la Toronto
15 Aprilie 2015

Ambasada Republicii Moldova în Canada, oferă
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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

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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Citind un 
articol pe 

internet şi cercetând puţin pe acest 
subiect, mi-am propus să împart 
cu dvs. câteva informaţii…
Un studiu recent făcut de un 
institut de cercetări din Marea 
Britanie, arată că probabilitatea de 
a ne îmbolnăvi de cancer, este mai 
mare decât ştiam până acum. Unul 
din doi oameni se pot îmbolnăvi 
de cancer pe parcursul vieţii. 
Evoluţia este de la  38.5% pentru 
bărbaţii născuţi în anii 1930  la 
53.5% pentru cei născuţi în anii 
1960. La femei este de la 36.7% 
la 47.5%. În acelaşi timp, şansa de 
supravieţuire în urma cancerului, 
s-a dublat în ultimii 40 de ani.
În timp ce sunt multe grijile şi 
problemele ce apar când cineva 
este diagnosticat cu o boală critică 
(cum este cancerul), ceva nu lipsit 
de importanţă, este scăpat deseori 
din atenţie: impactul financiar 
asupra familiei. În aceste condiţii, 

ar trebui să vă întrebaţi:
Cunoaşteţi pe cineva care în 
ultimii ani a suferit de cancer, atac 
de cord, sau o altă astfel de boală 
care să-i afecteze grav viaţa?
A avut un astfel de nefericit 
eveniment un impact serios asupra 
finanţelor şi vieţii celor apropiaţi?
Ar fi fost binevenită o sumă de 
bani, netaxabilă, primită la acel 
moment?
Critical illness insurance 
(asigurarea pentru boală critică) 
oferă ca beneficiu o sumă de bani 
care nu este taxabilă şi poate fi 
folosită în orice scop familia 
găseşte de cuviinţă. Reacţia cea 
mai des întâlnită este: ”Eu nu am 
nevoie de o astfel de asigurare, 
pentru că sunt sănătos!”; “Mie nu 
mi se poate întâmpla aşa ceva”. 
Statisticile arată că şansele sunt 
cu mult mai mari să suferim de 
o boală critică, decât să murim 
înainte de 75 de ani. În Canada, 
probabilitatea de a supravieţui 

unei boli critice înainte de 65 de 
ani, este de doua ori mai mare 
decât a muri. Ceea ce înainte era 
considerată o boala terminală, 
acum se poate supravieţui cu ea. 
Majoritatea contractelor acoperă 
până la 25 de astfel de boli: 
cancer, atac de cord, atac cerebral, 
Parkinson, orbire, multiple 
sclerosis, paralizie şi altele.
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

OSHAWA

În Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare se vor oficia zi de 
zi slujbe nocturne. Cunoscute şi sub denumirea de denii, acestea 
sunt slujbele care se săvârşesc în bisericii după orele 18.00-19.00 şi 
care, începând din seara Floriilor, se desfăşoară până vineri seara, 
inclusiv. Deniile conţin elemente specifice care le dau caracter de 
unicat, iar cele mai importante sunt cele de joi seara (Denia celor 
12 Evanghelii) şi vineri seara (Denia Prohodului), cunoscute şi sub 
denumirile de Denia Mica şi Denia Mare. 

Deniile nu sunt doar slujbe de dimineaţă savârşite seara, până tarziu 
în noapte, ci scopul lor principal este ca, prin rugăciune şi cântare, 
prin citirea Sfintei Scripturi şi meditaţie, prin pocăinţă şi post, să se 
alunge din suflete întunericul păcatelor. 

Pentru orice credincios, zilele de luni şi marţi din Săptămâna 
Patimilor sunt pregătitoare în vederea înţelegerii sensului venirii 
lui Hristos în lume, a patimilor şi morţii Sale, anume acela de a 
birui păcatul şi moartea prin jertfa de Sine. În aceste zile, la denii 
se citesc pilde despre împărăţia cerurilor, despre părerea de rău 
pentru păcatele săvârşite şi, mai ales, despre adevărata iubire pentru 
Dumnezeu.

“În Ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuirea şi unii pe alţii să ne 
îmbrăţişăm,  şi să le zicem fraţi şi celor ce ne urăsc pe noi şi aşa să 
strigăm: Hristos a înviat din morţi cu moartea pe moarte călcănd şi 
celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

Pr. Petre Busuioc.

Săptămâna 
Mare pentru Boală Critică

Asigurarea
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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

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 31 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 35 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
- vă oferim 35 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

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

Transportation Company looking to hire Owner-Operators with Sprinter Van, Strait-
Truck or Tractor-Trailer and G-Licence experienced driver ( A-Z welcome) to run hard 
from Monday to Friday for deliveries between Ontario and US.
- Weekends off
- All vehicle are equipped with GPS tracking devices 24/7
- Average weekly miles: 2500
- Home every 48 h or less
- Experienced driver paid up to 40 cents/mile
- O/O paid by percentage : 70% for Sprinter, 75% for Strait-Truck, 80% for Tractor (Bob-
Tail), 85% for Tractor & Trailer.

More info at: 647-998-4228 or Email: gabi.ursache@gmail.com

Career Opportunity

CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi Prieteni Români,
avem din nou ocazia să arătăm simpatia şi 
respectul pentru fraţii noştri de peste Prut.
An de an, de la începuturile Asociaţiei 
Culturale Române, la Câmpul Românesc 
s-a comemorat Unirea Basarabiei cu 
România, ultima din teritoriile româneşti 
care au întregit România Mare.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să arătăm 
suportul nostru pentru cetăţenii Basarabiei 
independente. Cu această ocazie Asociaţia  
Culturală Română - Hamilton organizează 
un banchet comemorativ unde vom avea 
invitaţi, vom prezenta un program special 
despre Basarabia, urmat de un program de 
dans şi voie bună.  Se va servi un meniu 

cu  preparate specifice româneşti,  vă stă la 
dispoziţie un bar asortat contra cost.
Vom avea invitaţi care vor conferenţia 
despre evenimentul unirii dar şi situaţia 
actuală din Basarabia. Acest eveniment  va 
avea loc pe data de 29 Martie 2015 la ora 
2:30 pm în sala mare a Centrului Cultural 
Nae Ionescu de la Câmpul Românesc, 
Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, 
vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp. 
 Pentru mai multe informaţii şi rezervări 
de locuri puteţi suna la tel. 905- 265-9884  
(Toronto) ori 905- 575-5048 (Hamilton).
or vizitaţi:  www.campulromanesc.ca

Comitetul Asociaţiei

Hamilton, Ontario

STONEY CREEK / HAMILTON
Biserica Ortodoxă Română “Sf.Nectarie” Stoney Creek

Perioada Postului Mare este una de pregătire 
duhovnicească şi trupească în vederea 
întâmpinării marii sărbători a Învierii 
Domnului. Alături de post şi milostenie, 
rugăciunea este cea care completează 
această pregătire duhovnicească a 
creştinului. Tocmai de aceea, la Biserica 
Ortodoxă Românească “Sfântul Nectarie” 
din Stoney Creek/ Hamilton, se va oficia 
Taina Sfântului Maslu în ziua de vineri 3 
aprilie 2015 de la ora 15:00 de către un 
sobor de preoţi sub protia Prea Cucernicului 
Părinte Dan Hoarste, Vicar al Canadei din 
partea Episcopiei Ortodoxe Române din 

America. Credincioşii sunt rugaţi să aducă 
cu ei o pungă/borcan cu făină de grâu şi 
o sticlă cu ulei de măsline (acestea fiind 
materiile utilizate în cadrul acestei taine). 
Lumânări din ceară de albine se vor găsi 
la biserică. De asemenea după săvârşirea 
tainei toţi cei prezenţi sunt invitaţi să 
participe la o masa comunitară de post 
ce va avea loc în sala socială a bisericii. 
Adresa bisericii este Wesley United Curch: 
651 Hwy 8, intersectia Fruitland& Hwy 8.

Preot Ioan Rădulescu
647.330-2319

st.nectarios.hamilton@gmail.com

Taina Sfântului Maslu
vineri 3 aprilie 2015 de la ora 15:00
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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



OAKVILLE
Dragi Prieteni,
Inspirat de întâlnirile frecvente ale unora dintre 
noi la cafea în Oakville şi vacanţa la ski de 
Crăciun în 2011 unde s-a organizat o petrecere 
românească adhoc-potloc am început din 
Ianuarie 2012 să facem o traditie, pentru cei ce 
simt încă româneşte, din a ne aduna în fiecare 
Duminică atunci când cade pe 15 şi s-o punem 
de o Petrecere Românească.
Motivul principal pentru care am creat această 
tradiţie este ca împreună să construim pas cu pas 
o comunitate românească mai unită, puternică şi 
vizibilă. Scopul e să ne întâlnim şi cunoaştem că 
“nu se ştie de unde sare iepurele”!
Mâncarea şi băutura cât mai ieftin, atitudinea 
şi muzica pe toate gusturile par să fie cele mai 
importante ingrediente pentru reuşita întâlnirilor 
noastre.
Nu suntem business şi nu intenţionăm să facem 
vreun profit personal din această nou creată 
tradiţie românească. Ca şi grup, nu avem afilieri 
la nici o organizaţie politică, religioasă sau etnică 
din România sau Canada. Este pur şi simplu o 
Petrecere Românească între prieteni şi prieteni 
de prieteni. Nu suntem exclusivişti, primim 
cu drag pe oricine încă mai simte româneşte şi 
vrea să fie cu ai săi măcar de câteva ori pe an. 
Următorul Duminica 15 în Noiembrie 2015, tu 
ce faci?
Pentru că orice comunitate puternică începe cu 
un bussines puternic, sponsorii sunt bineveniţi, 
oferim expunere la “Comunitate” live şi pe site. 
În trecut, datorită lor am reuşit să plătim muzica, 
să dăm banii înapoi la masa pensionarilor, am 
adus magician pentru copii şi chiar “babysitters” 
pentru tătici.
Dintre aceştia nu putem să nu 
mulţumim sponsorului principal 
MARIO’S HOME RENOVATIONS 
care ne-a ajutat cu idei şi bani. Toată 
lumea prezentă la ultima petrecere 
a primit o poză făcută pe loc din 
partea firmei. Această pagină a fost 
una din iniţiativele Mario’s Home 
Renovations, o companie cu o creştere 
uimitoare. Un alt exemplu de reuşită 
românească pe continentul Nord 
American.
Mulţumim sponsorilor de anul acesta:
MARIO’S HOME RENOVATIONS 
647 500-3215,
CriStar Window Fashion - 905 317-STAR
ANCA L ROTARU - 416 723-9793
PIECE OF CAKE - 647 667–7390
VIOREL RUSU - 416 877-6341
GENTIANA VANTA - 905 599-2619
MIHAELA VIDICAN - 289 795-2898
JOAN MORGAN - 905 577-2109
Şi sponsorilor vechi:
Dr. dentist VIOLETA DANCIU - 416 533-4973,
ADRIAN CAPRARU - 416 265-6707
CRISTIAN CUPEN - 647-290-3067
DANA BODNARIUC - 905-330-0414
Vizitaţi-ne frecvent pe site: http://www.
sunday15.org sau Like us pe https://www.
facebook.com/Duminica15 pentru ultimele 
noutăţi.
Citeşte, răspândeşte şi adună-ţi gasca că noi 
vă aşteptăm iarăşi, cu mic şi mare, dar mai 
ales cu acelaşi chef la Petrecerea Românilor – 
Duminică pe 15.
Să ne auzim numai de bine,

Mirela şi Florin Rusu
647 367-3380

“Sunday 15” - 15 martie 2015



OAKVILLE

“Sunday 15” - 15 martie 2015
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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

OSHAWA
Joi 28 Mai 2015

LONDON
Vineri 29 Mai 2015

TORONTO
Sâmbătă 30 Mai 2015
416-877-6341 Viorel

BURLINGTON şi KITCHENER
Duminică 31 Mai
905-802-4476 Gabriela (pt. Burlington)
519-594-1712 şi 519-241-2159 Kitchener

TEATRU DE PĂPUŞI



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană, pentru că o 
mişcare mai bruscă ar putea avea efecte 
nedorite. Dragoste: Eliberează-te de 
amintiri dacă vrei un viitor. Trecutul trebuie 
să rămână la locul lui. Financiar: Banii sunt 
pe un teren mai mult decât satisfăcător, dar 
să nu faci excese.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa sănătăţii, dar 
nici nu trebuie să faci imprudenţe din prea 
multă încredere. Dragoste: Eşti răsfăţat de 
gesturi de tandreţe şi iubire, exact aşa cum 
îţi place. Financiar: Te preocupă unele 
investiţii prin care confortul tău de acasă 
va creşte.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces lasă urme şi 
asupra sănătăţii. Poţi resimţi o oboseală 
cronică, la care se mai adaugă şi astenia de 
primăvară. Dragoste: Dacă e să fie cineva 
norocosul astrelor, tu eşti acela, pentru că 
apar şanse cu totul speciale de iubire în 
calea ta. Financiar: Faci planuri imense cu 
bani pe care deocamdată nu îi ai.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul, aşa că 
ar fi de dorit să faci ceva pentru a-ţi întări 
sistemul nervos. Dragoste: Ţinteşti sus, iar 
amorul doar de dragul amorului nu prea 
intră în socotelile tale actuale. Financiar: 
O colaborare mai veche sau o intenţie 
de colaborare nefinalizată ar putea fi de 
actualitate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii cu 
băgare de seamă dacă ai afecţiuni de tip 
„hiper” (hipertensiune, hiperglicemie, 
hipercolesterolemie, etc.). Dragoste: Pui 
mare preţ pe intimitate, pe senzualitate, 
fiind şi excesiv de romantic, de parcă ai 
fi la începutul relaţiei. Financiar: Primeşti 
o sumă în plus, poate dintrun contract de 
colaborare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă de 
siluetă. Dragoste: Omul de alături te-ar 
putea dezamăgi ori, dacă nu are calităţi 
morale ireproşabile, este posibil să facă un 
joc lipsit de onestitate. Financiar: Există 
riscul unei afaceri proaste sau a unui eşec.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
riscul să te molipseşti de vreo boală e 
cam mare. Ai grijă pe unde mergi şi cu 
cine intri în contact. Dragoste: Nimic nu 
pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu. 
Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este 
vremea să-l mai tragi de mânecă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei boli 
şi nu te laşi doborât aşa uşor. Dragoste: 
Soarele,Mercur, Marte şi Uranus îi 
favorizează pe plan sentimental în special 
pe celibatari. Financiar: Banii sunt în trend 
ascendent, au de unde veni şi se mai ivesc 
şi alte ocazii bune de a-ţi mări veniturile 
în viitor.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie sau 
migrenele care nu mai trec vor zdruncina 
starea ta de sănătate. Dragoste: Ţii mult 
la libertatea ta şi dacă partenerul nu ţi-o 
respectă, vei face un pas în fată şi îţi vei 
declara sus şi tare independenţa. Financiar: 
Cumperi şi vinzi, dai şi primeşti.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu se pune problema de 
vitalitate, ci de imprudenţă, excese şi 
acţiuni nesăbuite. Dragoste: Nimic nou în 
viata ta sentimentală, te mulţumeşti cu ceea 
ce ai, fără prea multe pretenţii. Financiar: 
Ţi se fac propuneri care vor aduce venituri 
bune, merită să le dai curs imediat, fără să 
stai prea mult pe gânduri.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Energia ta este la vârf. Totuşi, 
ai grijă la alimentaţie. Dragoste: Nu prea 
e linişte în cuplu, conflictele se încing de 
la te miri ce, de parcă aţi fi amândoi în 
competiţie. Financiar: Sunt şanse în carieră
şi afaceri, dar funcţionează doar atâta timp 
cât ai măsură şi nu rişti prea mult.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în pielea ta, 
degaji o anume energie care îşi trage seva 
din starea ta bună de sănătate. Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi, cuminte ca celălalt să te 
remarce, aştepţi degeaba. Financiar: Banii 
vin, ba chiar te poţi trezi cu sume restante 
de anul trecut, care abia acum ajung la tine.
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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

Queenstone Retirement Home

www.queenstonretirement.com

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.

Adresa: 76 Woolwich Street, Breslau
(intersecţia străzilor Victoria şi Fontaine - drumul spre aeroportul Waterloo)

Rom Car Automotive Service Center

Vă informează!
Începând cu data de 30 martie 2015, va începe sezonul de reduceri 
la cauciucurile de vară şi All Season, ajungând până la $80.
După o iarnă lungă cu multă zăpadă şi mai ales sare, e timpul să 
verificaţi sistemul de frânare al maşinii. Decupaţi acest anunţ din 
ziar şi puteţi beneficia de 10% DISCOUNT pentru înlocuirea 
frânelor. Ptr programări: 519-781-2929.

2005 FORD F150
4 Wheel Drive, 4.6 Engine
Power Doors, Power Windows
E-tested, Safety
Very good condition
Very well mentained
171.400 Km
No rust
$7000
Call: 519-781-2929

FOR SALE



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 
Patricia 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

MASLU

Your Neighbourhood Realtor

KITCHENER

50 PLUS EXPO
Un eveniment dedicat 

persoanelor peste 50 de ani
GRATUIT

Kitchener  
(505 Franklin St.N - Stanley Park, intersecţia 

Ottawa cu River)

28 martie 2015
orele 1:00 - 4:00

STEPHEN WOODWORTH, membru 
al parlamentului federal organizează 
pentru al şaselea an consecutiv în 
Kitchener, acest eveniment 
informativ benefic tuturor persoanelor 
care doresc să se pensioneze sau 
pensionari care doresc să afle ce fel de 

servicii le sunt oferite de companiile care oferă transportul în comun, 
aparate auditive, scaune cu rotile, Revenue Canada, Poliţie, etc.
Vor fi deasemenea prezente diverse servicii sociale şi guvernamentale 
care vor răspunde întrebărilor dumneavoastră. 

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

Vizita IPS Arhiepiscop NICOLAE în Parohie
Sâmbătă 18 aprilie  7:00 p.m. – Taina Sfântului Maslu
Duminică 19 aprilie   HRAMUL BISERICII
                             10:30 - Sf. Liturghie Arhierească
                             12:30 – Masă Festivă la Casa Română
Joi 23 aprilie – Sf. Gheorghe 9.30 - Acatist, Sf. Liturghie
          Vă aşteptăm să participaţi împreună cu familiile şi prietenii dumneavoastră!

TORONTO

MASLU
Miercuri 1 Aprilie  - MASLU de OBŞTE  -  ora   7:00  P.M.
                                           Vor participa mai mulţi preoţi.
                                            Aduceţi: făină, ulei şi 7 lumânări de la biserică.
Sâmbătă 4 Aprilie - Sâmbăta lui Lazăr
                                            Spovediri şi împărtăşiri - orele 9:30 AM -12:00PM
                                            Parastase - ora 12:00PM 
Nota: Până după Duminica Tomii NU se mai oficiază Parastase

Biserica Ortodoxă Română “SFÂNTUL GHEORGHE”
247 Rosethorn Ave., M6M 3K9, Toronto

Biserica Ortodoxă Română “ÎNVIEREA DOMNULUI”
20 Murray St W, Hamilton

KITCHENER

MASLU
Biserica Ortodoxă Română “SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL”
2150 Bleams Rd., Kitchener

27 martie, 18:30 - Taina Sfântului Maslu



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

Rocky Floriano îşi va amâna meciul de come-
back pe care trebuia să-l susţină în 5 Mai, datorită 
unor probleme de sănătate. Nu va renunţa la titlul 
pe care-l deţine şi le mulţumeşte fanilor pentru 
susţinere.
The come-back match on May 5th for the Canadian 
title will not take place due to health problems. 
He needs the recovery time, but Rocky Floriano 
promises he will not give up his title. “For all my 
fans, I love you and thank you for all your support!”

Rocky Floriano nu renunţă !
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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

ONTARIO

SFINTELE PAŞTI LA BISERICILOR ROMÂNEŞTI DIN ONTARIO
Învierea Domnului - Hamilton

Miercuri 1 – 7 p.m. Canon de pocăinţă către Mântuitorul
Sâmbătă 4 – 9 a.m. Mărturisire, Împărtăşire     
                     Pomenirea Morţilor - 10.30 Parastase
Duminică 5 – Floriile 
               10:30 – Sf. Liturghie, împărţirea salciei sfinţite
Joi 9 – Joia Mare   9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie  
                             7 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii 
Vineri 10 – Vinerea Mare  
                             7 p.m. – Denia Prohodului
Sâmbătă 11 – 9:00 – 11:00 – Mărturisire, Împărtăşire
Duminică 12 - ÎNVIEREA DOMNULUI
 12:00 a.m. – Slujba Învierii, 
 1:00 a.m. – Sfinţirea şi împărţirea Paştilor,
 3:30 a.m. – Sfinţirea coşurilor
 1:30 p.m. – Vecernia Sf. Paşti
Luni 13 – 10:00 a.m. – Sf. Liturghie

Sfântul Ioan Botezătorul - Kitchener
Luni 6, Marti 7 şi Miercuri 8 - Ora 19:00 Denie
Joia Mare - Ora 19:00 Denia Celor 12 Evanghelii
Vinerea Mare - Ora 15:00 Vecernia Mare cu scoaterea 
Sfântului Epitaf (biserica va fi deschisă credincioşilor 
spre închinare la Sf.Epitaf între orele 3-7pm.
Ora 19:00 Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos
Sâmbătă 11 – 21:30 Taina Sfintei Spovedanii
 23:30 Canonul Utreniei
 12:00 SLUJBA ÎNVIERII
 12:30 Canonul Învierii şi Sf.Liturghie
              2:30 Binecuvântarea cărnnurilor, brinzei şi ouălor
Duminică 12 – 11:00 a.m. – Vecernia (a doua Înviere)
       12:00 - Sceneta “Învierea Domnului”
                    prezentată de copiii de la Şcoala Duminicală

Sfântul Gheorghe - Toronto
Duminică 5 - Intrarea Domnului in Ierusalim – Floriile
                  Utrenia si Sf. Liturghie  orele 9:30AM-12:00PM
SAPTAMANA PATIMILOR
Joi 9 - Sfânta Liturghie - orele 9:30AM-12:00PM
             Denia celor 12 Evanghelii - ora 7:00 PM
Vineri 10 - Spovediri si impartasiri - orele 9:30am-
12:00pm
                  PROHODUL DOMNULUI - ora 7:00 PM
                  Biserica va fi deschisa de la ora    5:00 PM   
Sâmbătă 11 - Spovediri si impartasiri - orele 9:30am 
-12:00pm
Duminică 12 - INVIEREA DOMNULUI - SF. PASTI
            Utrenia Invierii orele  11:30PM (Sambata noaptea)
              SLUJBA INVIERII orele12:00- 1:30 AM (noaptea)
          Sf. Liturghie orele 1:30- 3:30  AM (noaptea)
            Sfintirea bucatelor si a oualor rosii – 3:30 (noaptea)
Duminică 12 - SF. PASTI -Vecernia Mare ora 12:00 PM 
(la amiaza) - Citirea Evangheliei in mai multe limbi.
Luni 13 - Utrenia si Sf. Liturghie -  orele 9:30AM-
12:00PM
Marţi 14- Utrenia si Sf.Liturghie- orele 9:30am-12:00pm
Vineri 17 - INTALNIREA SENIORILOR  - ora 3:00 PM
               IZVORUL TAMADUIRILOR – slujba de seara
              Sfintirea Apei - Aghiasma mica - ora 6:30 PM
Duminică 19 - Utrenia şi Sf. Liturghie - orele 9:30am-
12:00pm 
Joi 23 - SF. GHEORGHE – Hramul Bisericii 
           Utrenia si Sf. Liturghie -  orele 9:30AM-12:00PM
           Acatist cu Sfintele Moaşte
Duminică 26 - Utrenia şi Sf. Liturghie - orele 9:30am-
12:00pm.  MASA FESTIVĂ de HRAMUL BISERICII
                 Sala “DACIA” ora 1:00 PM

Ştefan cel Mare şi Nectarie - Oshawa

Duminică 5 - Intrarea Domnului în Ierusalim - Duminica 
Floriilor - Denie de la ora 19:00.
Luni 6 - Săptămăna Patimilor – Sfânta şi Marea Luni  -  
Denie de la ora 19:00.
Marţi 7 - Săptămăna Patimilor – Sfânta şi Marea Marţi - 
Denie de la ora 19:00.
Miercuri 8 - Tâlguirea Evangheliei din Sfânta şi Marea 
Miercuri – Denie de la ora 19:00.
Joi 9 - Sfânta şi Marea Joi din Săptămăna Patimilor – 
Denia celor 12 Evanghelii de la ora 19:00.
Vineri 10 - Sfânta şi Marea Vineri – Denia Prohodului 
Domnului de la ora 19:00.
Sâmbătă 11 - Sfânta şi Marea Sâmbătă - Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie a Învierii Domnului, de la ora 
23:30 - Lumânările speciale pentru noaptea Sfintelor Paşti 
se pot procura la intrare în biserică, înaintea începutului 
Slujbei Învierii (pentru a evita picăturile de ceară şi a 
proteja biserica, nu se aduc lumânări din afară)                                                
Duminică 12 - Vecernia Sfintelor Paşti “A Doua Înviere” 
de la ora 12:30.
Luni 13 - A doua zi de Paşti, Sfânta Liturghie de la ora 
10:00.
Marţi 14 - A treia zi de Paşti – Sfânta Liturghie de la ora 
10:00.

Sfântul Nectarie - Stoney Creek
Duminica 5 - Floriile, ora 12:00 Sfânta Liturghie. 
După slujba va avea loc masa comunitară de peşte 
cu ocazia Praznicului Floriilor, în sala comunitară a 
bisericii.
Vineri 10 - Vinerea Mare-Denia Prohodului Domnului- 
Slujba de la ora 19:00.
Sâmbătă 11 - Sâmbăta Mare - Canonul Sâmbetei Mari 
de la ora 23:30 urmat de slujba Sfintei Învieri de la ora 
00.00. După slujba Învierii va urma Liturghia Pascală 
în cadrul căreia toţi cei care s-au spovedit se vor putea 
împărtăşi.

Sfânta Parascheva - Newmarket

Duminica 5 - Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, Intrarea Domnului în 
Ierusalim (Floriile), de la 12:30 pm.
Joi 9 - Denia celor 12 Evanghelii, de 
la 06:00 pm.

Vineri 10 - Denia Prohodului 
Domnului, de la 06:00 pm.
Sâmbătă 11 - Învierea Domnului 
(Sfintele Paşti), 11:45 pm (noaptea) 
apoi Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, de la 01:00 dimineaţa.
Duminica 12 - Sfânta şi 
Dumnezeiasca Liturghie, a doua 

Înviere, de la 12:30 pm.
Luni 13 - Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, Sfintele Paşti, de la 10:00 
am.
Vineri 17 - Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie, Izvorul Tămăduirii, de la 
10:00 am.

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - Kitchener    
Duminica 5 - Floriile, Ora 9:30am. - Acatist, urmat de 
Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie. Ora 1:00pm.-Agapa 
frateasca - Masa de peste.
Luni 6, Marti 7 şi Miercuri 8 - Ora 18:30, Denie
Joi 9 - Ora 18:30, Denia celor 12 Evanghelii
Vineri 10 - Ora 18:30-Denia Prohodului Domnului
Simbata 11- Ora 11:30pm.-SLUJBA SFINTEI INVIERI
                      Ora 1:30-Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie.
Duminica 12 - Ora 12:00 - A doua Inviere.
Luni 13 - Ora 9:30am. Acatistul Sfintei Invieri,urmat de
                Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie.
Marti 14 - Ora 9:30am. Acatistul Sfintei Invieri,urmat
                  de Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie.
Vineri 17 - Izvorul Tamaduirii, Ora 9:30 Acatist,urmat
                   de Sfinta si Dumnezeiasca Liturghie.
Duminica 19 - Ora 9:30 - Acatist, urmat de Sfinta si
                         Dumnezeiasca Liturghie.

Sfânta Cruce - London
Vineri 3 - 18:00, Vecernia, Acatistul Sf. Nectarie şi
                             Studiul biblic
Sâmbătă 4 - 10:00am, Sambata lui Lazar
                      (Pomenirea mortilor) Parastase
Duminica 5 - 9:30am, Intrarea Domnului in Ierusalim
                       (FLORIILE), Utrenia si Sf. Liturghie.
                       Masa de Florii- dezlegare la peste.
Joia Mare 9 - 18:00 Denia celor 12 Evanghelii
Vinerea Mare 10 - 18:00 PROHODUL DOMNULUI
Duminică 12 - ÎNVIEREA DOMNULUI SFINTELE 
                         PAŞTI
  12:00 noaptea Slujba Invierii
  1:30 am Sfanta Liturghie
  3:00 am Sfintirea bucatelor
12:00 (amiază) SFINTELE PASTI VECERNIA MARE
Luni 13 - 9:30am A 2-a ZI de PASTI Utrenia şi
                                                             Sf. Liturghie
Marţi 14 - 9:30am A 3-a ZI de PASTI Utrenia si
                                                             Sf. Liturghie
Vineri 17 - 18:30 Izvorul Tamaduirii - Vecernia, Acatistul 
                     Sf.Nectarie, Sfintirea apei (Aghiazma mica)
Duminica 19 - 9:30am DuminicaTomii, Utrenia si
                                                                       Sf. Liturghie
Joi 23 - 9:30am Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Sf.Liturghie

Bucuria Învierii Domnului, să vă 
aducă în suflet linişte şi pace! 
Hristos a înviat!

Dr. Sorin Boeriu

Linişte sufletească, belşug şi 
lumină să vă aducă Sărbătoarea 
Învierii Domnului. Paşte Fericit!

Crisina Pekurar

Sfintele sărbători să vă aducă 
numai gânduri senine, lumină în 
suflet şi multe bucurii alături de 
cei dragi. Paşte fericit! 

Tina Niţu
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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

Ca la’nceput de lumi
fusese Duhul şi aripa
cum noi i-am scris-o a 
columb sau pescăruş,
genuni chemând genunea 
spre albuş.
Era ningai de veacuri, dar 
nenăscută clipa
când fără soare se făcuse 
seară.

In Nazaret, la o fecioară,
trimis a fost într’aripatul 
spirit
dar nu avea în mână, din rai 
sau din amiază

nici crin şi nici narcise,
că-atunci când o văzuse
el însuşi înflorise
în loc de aripi vechi - petale 
noi de rază.

..şi cum va fi, pe rând i-a spus
că ea va naşte pe Iisus.
Ca la’nceput de lumi,
lumina pe lumină-o s’o 
umbrească
şi va rodi din Duhul Sfânt.

Abia la’ntoarcere ţinea,
în loc de crin,
potirul clipei de pământ

cu care către Dumnezeu 
zbura
grăbit să’mpărtăşească.

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.

BLAGOVEŞTENIE

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

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

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

Omoreanu Grape Farm
Pentru perioada de vară (15 iunie - 15 septembrie 
2015) avem nevoie de 1 lucrător la ferma de 
struguri. Program de lucru: 6 zile pe săptămână. 
Acceptăm numai pe cei cu experienţă în domeniu. 
Info la tel: 519-897-8087.

Locaţiile
Şcolilor de Limba Română

din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto: 
posta@scoalaromaneasca.ca     sau
www.scoalaromaneasca.ca

OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
West Oak Public School, 2071 Fourth 
Line, Oakville
scoalaoakville@gmail.com

KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.
com  

Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)

MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.com

HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta
WHOLESALE
Pentru pizzerii şi restaurante sau 

magazine care deţin bucătării proprii dar 
şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Tel:519-569-8899
Cell: 519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc

Defining excellence in Implantology

Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830

   AGENDA ROMÂNEASCĂ 26 Martie * Nr.179pag.16


