
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 3E8OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1

 • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri

42.90$+6% asigurare / 30lb42.90$+6% asigurare / 30lb
TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMAMAMAMAMAMAMAMAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Vineri 17 aprilie - Izvorul Tămăduirii; Sfântul Simeon, episcopul Persiei * Joi 23 aprilie - Sfântul Mucenic Gheorghe * Duminică 26 aprilie - Sfântul Mucenic Vasile * 

$849

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

VIDEO & PHOTO

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

416-800-0832     519-594-1712

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

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 offi ce@masgraslaw.ca

9 şi 10 mai 2015

Următorul număr apare în
30 Aprilie 2015

Anul 9 - Nr.180
16 Aprilie 2015

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

pag.11
CONSULAT  ITINERANT la Kitchener - vineri 17 aprilie 2015

PAŞTILE
LA ŞCOLILE ROMÂNEŞTI

DIN TORONTO ŞI 
KITCHENER

pag. 8, 9
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Pt fi ecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fi ecare 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. SIMONA 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@insurefi nancial.ca

KITCHENER

Sâmbătă 11 aprilie 2015, la miezul nopţii, românii din Kitchener au luat Lumină de la Biserica “Sf.Ioan Botezătorul”, şi au dus-o acasă şi în sufl etele lor. Hristos a Înviat!
Noaptea Învierii la biserica Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Reiau o chestiune discutată 
mai de mult deoarece îmi pare 
a fi cît se poate de la zi. Cît 
de canadieni și cît de români 
sîntem? Sîntem români-
canadieni, sau canadieni-
români? Deși nu este politicos 
sau politic-corect, cineva 
vă poate întreaba despre 
originile dumneavoastră.  
Ce anume îi veți răspunde? 
Că sînteți canadian născut 
în România? Sau că sînteți 
român? Comunitatea noastră, 
ca toate celelalte comunități 

etnice nu este și nu poate fi 
una omogenă. 
Există români care vor să-și 
uite trecutul și rădăcinile pînă 
într-atît încît și-au schimbat 
și numele dar și obiceiurile. 
La fel, există români care 
sînt mai români ca românii 
din România. Să nu mă 
înțelegeți greșit: nu îi judec 
nici pe unii, nici pe ceilalți. 
Sînt convins că ambele 
tabere au motive serioase 
să se comporte ca atare. Să 
nu uităm că noi, românii-
canadieni, am venit aici ca 
să rămînem, să ne facem un 
rost loco și să prosperăm, în 
același timp punînd umărul 
la prosperitatea societății care 
ne-a adoptat. 

Părerea proprie și personală 
este că cei mai mulți dintre 
noi nu ne prea batem capul 
cu întrebarea asta: români, 
sau canadieni? Cei mai 
mulți ne vedem de treburi, 
iar în limita timpului și a 
mijloacelor ne implicăm în 
acțiuni comunitare. 
În felul asta comunitatea 
merge mai departe, cu bunele 
și mai puțin bunele dînsei. 
Cît despre cît de români 
sau canadieni vă simțiți pe 
dinăuntrul domniilor voastre, 
asta o veți putea verifica în 
două săptămîni cînd România 
va juca la Montreal împotriva 
Canadei la Cupa de tenis Fed 
Cup. Deci, Simona Halep, sau 
Genie Bouchard?

Nici Simona, nici Genie

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează 
sâmbăta la ora 12 la prânz şi se reia luni la ora 12 şi miercuri 

la ora 9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)
RAUL DUDNIC, Toronto

dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

Dacă aş mai lucra măcar cu 
jumătate de normă şi în altă parte, 
aş vrea să fi u PR-istă la ăştia cu 
transporturile de persoane. Aş 
da următorul comunicat: Pentru 
aceia dintre dumneavoastră 
care, afectaţi de aglomeraţia şi 
cumpărăturile premergătoare 
sărbătorilor pascale, nu au timp 
să meargă la Sfânta Liturghie, 
RATB şi Metrorex reamintesc că 
mijloacele de transport în comun 
rămân amenajate şi ca locuri de 
închinăciune spontană.
În acest sens, cele două regii 
autonome le recomandă 
călătorilor să nu omită plata 
taxei de călătorie, precum şi să 
se închine de câte ori autobuzele 
sau metrourile trec prin faţa 
unei biserici - respectiv pe sub 
biserică. Astfel, tradiţia închinării 
febrile în vehiculele publice va 
putea fi  perpetuată, desăvârşind 
spectacolul coregrafi coreligios 
atât de drag concetăţenilor noştri. 
De asemenea, Regia îi mai 
sfătuieşte pe enoriaşii ambulanţi 
să execute crucile cu consideraţie 
faţă de ceilalţi pasageri, 
deoarece s-a constatat că, din 
cauza faptului că în mijlocul 
de transport se afl ă, laolaltă 
cu publicul ortodox, şi câteva 
exemplare de public catolic, 
crucile efectuate în contradirecţie 
pot produce contuzii şi afectează 
bunul mers al acestei operaţiuni 
profund spirituale.
O mare atenţie se recomandă şi 
faţă de semenii noştri care nu 
au capacitate de auz şi vorbire, 

întrucât semnele bruşte de agitaţie 
în masă a braţelor provoacă 
anxietatea celor care, nu-i aşa, 
atunci când văd că un om dă din 
mâini, cred că li se adresează 
direct. Regia autonomă doreşte 
să evite pe viitor repetarea unor 
incidente din mijloacele de 
transport, similar celui în care 
un student musulman, bursier în 
ţara noastră, a fost luat de valul 
celor care dirijau cu disperare în 
autobuz şi s-a trezit făcându-şi 
el însuşi cruce, atrăgând mânia 
colegilor săi de jihad, prezenţi de 
asemenea la bordul vehiculului. 
În urma acestui gest necugetat, 
Regia a primit ameninţări 
anonime cu evaziuni fi scale în 
angrouri, precum şi cu bombă.
 În încheiere, regiile reunite vă 
urează încă de pe acum Paşte 
fericit, să aveţi cele cuvenite 
pe masă şi pe cardul magnetic 
de transport. Şi vă recomandă 
ca, atunci când reveniţi la 
domiciliile dumneavoastră 
după slujba de Înviere, să nu 
transportaţi lumânările aprinse 
cu mijloacele de transport în 
comun, spre a se evita efectele de 
topire, zmângălire şi incendiere 
a infrastructurii. În consecinţă, 
încercaţi să veniţi de luaţi lumină 
de la bisericile de care aparţineţi, 
unde vă puteţi deplasa în calitate 
de pietoni. Vă mulţumim 
anticipat pentru înţelegere - deşi, 
practic, ar fi  prima dată când aţi 
înţelege.

Simona Catrina

Ghidul 
credinciosului 

ambulant

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi benefi cia de 
certifi catul 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 difi cultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

ILIE BADINI

MTO APPROVED

TORONTO
Consulate General of Romania in Toronto
555 Richmond St. West, Unit 1108, Toronto, Ontario, M5V 3B1

INVITATION
It is my great pleasure to invite you to participate 
at the opening of the art exhibition “Celebration of 
Colour and Life”
by Mariana Badescu, on April 23rd 2015 from 
6:30 pm to 8:30 pm at the Consulate General of 
Romania, Toronto. Remarks at 7 pm.
Mariana Badescu is a contemporary multimedia 
artist. Her work vary from acrylics on canvas and 
masonite to unique copper and bronze crystal wire 
sculptures and one of a kind hand crafted jewelry.
Currently on display is Mariana’s exhibit 
“Contemplating Colour” at Europa, 10520 Yonge 
Street, Richmond Hill, Ontario.

On permanent display at the Aurora Town Hall for 
Preserve Aurora Collection is Mariana Badescu 
contemporary work entitled “Generations”.  Many 
other artwork pieces are part of private collections 
across Ontario, France, Israel, Romania and USA.
Selected to display for the 3rd solo show at the 
Skylight Art Gallery, Aurora Town Hall, 100 John 
West Way, Aurora, Ontario Mariana’s exhibit 
“Celebration of Colour” during the month of June 
2015.

Antonella Marinescu
Consul General

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

Rom Car Automotive Service Center
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 verifi caţi sistemul de frânare al maşinii. Decupaţi acest anunţ din 
ziar şi puteţi benefi cia de 10% DISCOUNT pentru înlocuirea frânelor. Ptr programări: 
519-781-2929.
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

TORONTO

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe afl aţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

JOI 23 Aprilie - SF. GHEORGHE – Hramul Bisericii 
                          Utrenia si Sf. Liturghie – orele 9:30AM-12:00PM
                          Acatist cu Sfi ntele Moaşte

DUMINICA 26 Aprilie - Utrenia şi Sf. Liturghie
                                             orele 9:30AM - 12:00PM
                                        MASA DE HRAM ora 1:00 PM

HRAMUL Bisericii Ortodoxe “Sf.Gheorghe” din Toronto
247 Rosethorn Ave., M6M 3K9

CÂMPUL ROMÂNESC
CÂMPUL ROMÂNESC de la Hamilton

ORGANIZEAZA pe data de 25 aprilie 2015, ORA 6:00 PM.

SEARA DE DANS…HIT-uri muzicale  80’s &  90’s

Asociația Culturala Romana Hamilton - Câmpul Romanesc 
împreună cu ConneXRo Entertainment organizează pt toți iubitorii  
HIT-urilor muzicale  80’s &  90’s, ceea mai mare petrecere de acest 
gen. 
Într-un cadru intim, modern, pregătit cu minuozitate de către 
organizatori, la aprox 35 minute de condus ( GTA or KW) area,  cu 
parcare gratuita, la un preț modic de 10$/persoana, preț în care o 
băutură la alegerea dvs, este oferita complementar ( inclusa în preț), 
credem noi, sunt ingredientele unei petreceri unice și deosebite. 
Preparate tradiționale și Cash Bar (preturi accesibile) va vor sta la 
dispoziție pe  durata întregii seri .
 NO commitment, ca sa ne exprimam asa, biletele fi ind disponibile 
la intrare în seara evenimentului. Pt cei care doresc locuri la MESE, 
sau doresc sa stea împreună cu prietenii sau familia, punem la 
dispoziție VIP REQUEST LIST astfel încât locurile dvs sa fi e 
ASIGURATE.
 Locurile la mese fi ind limitate, va recomandam sa le rezervați din 
timp.
 Sperând că am trezit interesul dvs, promitem să  revenim cu detalii 
foarte curând! 

CÂMPUL ROMÂNESC

KITCHENER

KITCHENER

Ca în fi ecare an elevii şcolii 
Româneşti de la Saint Louis 
din Kitchener s-au pregătit 
să întâmpine Sărbătoarea 
Paştelui prin realizarea unor 
icoane şi felicitări, învăţând 
în acelaşi timp despre 
importanţa acestei sărbători 
la români precum şi despre 
tradiţiile legate de  această 
sărbătoare a renaşterii, a 
speranţei şi a iubirii.

Stela Mureşan
IL Key Instructor

St. Louis Centres, Kitchener

Icoane şi Felicitări de Paşti
realizate de elevii 

Şcolii Româneşti din Kitchener

Şcoala Publică de Limba Română 
din Kitchener va oferi cursuri 
gratuite de limba română pentru 
elevii de liceu (clasele 9-12) 
începând cu anul şcolar 2015-2016 
sub îndrumarea unui profesor 
acreditat.
Cursurile vor avea loc în fi ecare 
sâmbătă de la orele 9am la 12pm, 
iar prezenţa la fi ecare curs este 
obligatorie pentru obţinerea 
creditului fi nal.
Studiul limbii române oferă 
elevilor oportunitatea de a învăţa 
si practica o noua limbă, le 
îmbogăţeşte înţelegerea structurii 
unei noi limbi sensibilizându-i la 
contactul cu alte culturi.
Aceste cursuri reprezintă credite 
pentru liceu şi mai jos sunt 
câteva avantaje de care elevii pot 
benefi cia:
- vor putea aplica la mai multe 
universităţi şi colegii;
- vor putea urma programe şi 
cursuri care cer o limba străină;
- vor putea accesa programe de 

schimb de studenţi şi programe 
de pregătire profesională în 
străinătate.
Învăţarea limbii române le 
va dezvolta auto-disciplina, 
capacitatea de rezolvare a 
problemelor şi le va creşte 
abilitatea de a înţelege diferenţele 
culturale.
Alte avantaje
- Există o cerere constantă de 
profesori cu cunoştinţe de limbi 
străine şi această cerere va 
continua să crească pe măsură 
ce tot mai mulţi studenţi vor 
descoperi benefi ciile învăţării unei 
limbi străine.
- Firmele canadiene care au 
afaceri în străinătate au creat peste 
500.000 de locuri de muncă în 
domenii ca marketing, dezvoltare 
de programe pe computer şi suport 
tehnic, relaţii publice, investiţii în 
management şi transport.
- Sectorul serviciilor oferă 
posiblităţi de angajare în turism, 
vânzări, servicii cu clientii şi 

servicii administrative.
- Bibliotecile, muzeele, fundaţiile 
şi instituţiile guvernamentale au 
nevoie de cercetători şi personal 
cu cunoştinţe de limbi străine.
- Există multe alte organizaţii care 
au nevoie de traducători, interpreţi 
şi cercetători.
De asemenea învăţarea altei limbi 
va oferi o mai bună înţelegere a 
unui popor şi a  culturii acestuia. 
Comunicarea cu o altă cultură se 
face cel mai uşor prin învăţarea 
limbii acelui popor.

Vă aşteptăm cu drag  să vă alăturati 
familiei noastre de la Şcoala 
Publică de Limba Română!

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi mesaj la adresa de email 
admscro@yahoo.com.

Colectivul Şcolii Publice de 
Limba Română

 Cursuri de credite 
pentru elevii de liceu la 

Şcoala Publică de 
Limba Română
din Kitchener



16 Aprilie * Nr.180 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5
KITCHENER

Vă ofer gratuit 
evaluarea casei 
dumneavoastră şi veţi 
benefi cia de asistenţă 
pe tot parcursul 
procesului de vânzare 
sau cumpărare a unei 
case.
Apelaţi cu încredere 
la serviciile mele şi 
nu veţi fi  dezamăgiţi.

UN NOU BUSINESS

ASOCIATIA CULTURALĂ “GRAIUL ROMÂNESC” din Windsor vă invită să 
participaţi cu toata familia la o seară inedită alături de păpuşarii Aliona Munteanu şi 
Teodor Delciu la

TEATRU DE PĂPUŞI
 
Spectacolul: PENTRU UN BALANSOARE TREBUIE SĂ FII DOI va avea loc pe 
29 mai 2015 la Auditoriul Catedralei Ortodoxe Române “Sf. Gheorghe” - Windsor, la 
orele 18:00. Pret biletului este $10/persoană.
Va fi  o seară plină de surprize plăcute!
Vă aşteptăm cu mic cu mare la teatru de păpuşi să mai fi m copii pentru încă o zi!

Windsor - 29 mai 2015

OSHAWA

MASLU
Vineri, 1 Mai 2015 – Taina Sfântului Maslu în prezenţa Înalt Prea Sfi nţitului Nicolae, 
                                    Prea Sfi nţitului Ioan Casian şi a unui sobor de preoţi din Ontario
                                    şi Quebec, de la ora 19:00.
                                   Scoaterea spre închinare şi rugăciune a Moaștelor Sfântului 
                                   Ierarh Nectarie Taumaturgul.
Duminică, 3 Mai – Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie Arhierească de la ora 10:00am
                                 în prezenţa Înalt Prea Sfi nţitului Nicolae.
                                 De la ora 12:00 pm. Agapa Frăţească.

Biserica Ortodoxă “Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie
261 Bloor Street East, Oshawa, On, L1H 3M3                                                                                                                                              
www.sfstefancelmare.com

OSHAWA
NOAPTEA ÎNVIERII la biserica

Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie din Oshawa
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planifi caţi 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 Benefi ts.
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



16 Aprilie * Nr.180 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7

NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUSani 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



KITCHENER

SERBAREA DE PAŞTI în Kitchener
Elevii Şcolii au sărbătorit venirea primăverii 
şi a Sărbătorilor de Paşti printr-un program de 
poezii şi cântecele, pe care părinţii şi bunicii 
le-au ascultat cu plăcere. De asemenea, au 
fost admirate creaţiile artistice ale elevilor 
- desene cu teme specifice. După programul 
artistic elevii au primit din partea şcolii cărţi 
de poveşti în limba română şi dulciuri.
Evenimentul a continuat cu savurarea 
bunătăţilor culinare tradiţionale româneşti şi 
cu voie bună.
Mulţumim sponsorilor noştri dragi, d-na 
Teresa Onsen pentru ajutorul financiar 
acordat în achiziţionarea cărţilor în limba 
română, d-na Florica Usztan - Crema 
Pastry pentru delicioasele prăjituri şi nu în 
ultimul rând d-lui Radu Secăşan care este 
omniprezent la evenimentele şcolii şi toate 
celelalte evenimente din comunitate, oferind 
amintiri de neuitat - poze/articol în ziar.
Vă dorim o primăvară minunată alături de 
cei dragi!
Colectivul Şcolii Publice de Limba Română



TORONTO

Paştile la ŞCOLILE ROMÂNEŞTI dinTorontoŞcolile Româneşti din Toronto au întâmpinat 
sărbătorile pascale prin încondeiat ouă, 
au pregătit un coşuleţ pentru aceste ouă, 
au creat felicitări cu specifi c de Paşti au 
decorat câte o prăjitură de Paşte şi multe 
altele. Scopul acestor Şcoli Româneşti este 
de a păstra limba română, dar  totodată de a 
promova tradiţiile şi obiceiurile româneşti în 
cadrul celor 2-3 ore de clasă de la sfârşitul 
săptămânii şi prin efortul şi sufl etul pe care-l 
depun profesoarele care-şi dedică timpul 
lor pentru a-i învăţa de timpuriu pe cei 
mici să iubească România şi să îndrăgească 
obiceiurile strămoşeşti. Înscrieţi-vă copiii la 
aceste Şcoli Româneşti şi sprijiniţi efortul 
acestor profesori !

Agenda Românească
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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, fi lme, 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

TEATRU DE PĂPUŞI



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a surprizelor 
neplăcute, în care boala te poate lua 
pe nepregătite în cele mai nepotrivite 
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului 
mai multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi 
suferi şi tu. Financiar: Nu ar fi  deloc rău 
dacă te-ai gândi să-ţi mai achiţi datoriile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă de sănătate nu 
se întrevede la orizont. Dragoste: Nu e una 
dintre cele mai propice perioade pentru 
nativii Taur din punct de vedere sentimental. 
Financiar: Perspectivele sunt promiţătoare 
şi toţi ai casei participă, alături de tine, să 
adunaţi sumele respective.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te trezeşti 
cu o febră musculară sau cu stări de totală 
devitalizare. Dragoste: Partenerul e dator să 
te menajeze, să te susţină şi să te încurajeze, 
dar tu nu faci niciun efort pentru a vedea 
care sunt problemele lui. Financiar: Este 
posibil să apară o oportunitate neaşteptată 
prin intermediul unui prieten sau protector.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Posibil să fi i nevoit să iei măsuri 
mai drastice ca să renunţi la ceva ce nu-
ţi face bine. Dragoste: Este momentul să 
încerci să fi i mai tolerant şi mai concesiv 
cu partenerul de viaţă. Financiar: Treburile
merg bine, acumulând un oarecare capital
sau investind major în mijloace fi xe. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să-ţi protejezi sănătatea 
ferindu-te de conjuncturile care te expun 
riscului fi zic. Dragoste: Eşti greu de 
mulţumit din toate punctele de vedere 
şi dai ceva semne de egoism şi chiar de 
posesivitate agresivă. Financiar: E de 
preferat să amâni orice acţiune până spre 
jumătatea lui aprilie, când climatul astral îţi 
va fi  mai favorabil.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o sensibilitate la infecţii 
şi intoxicaţii iar graba şi imprudenţa îţi 
pot aduce accidentări. Dragoste: Fiind 
o perioadă foarte încărcată emoţional, 
nu sunt excluse suferinţele din dragoste. 
Financiar: Bani ar fi , dar numai de tine 
depinde cum îi administrezi.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta experimente,
abţine-te de la cure şi tratamente 
neomologate. Dragoste: Eşti în acord 
deplin cu persoana iubită sau cu persoana 
care te interesează pe plan sentimental. 
Financiar: Nu câştigi, mai mult pierzi, deci 
criza fi nanciară te vizitează şi pe tine.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai rezerve de energie mai mari 
decât crezi. Dragoste: Romantismul nu e 
atât de important acum, chestiunile practice 
atârnă mai greu în balanţă. Financiar: Apar 
nişte bani suplimentari, dar este rost de 
cheltuieli mărite, pentru copii, distracţii 
sau pentru fanteziile tale personale.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Araţi bine, te simţi bine şi eşti 
foarte preocupat de aspectul fi zic. Dragoste: 
Ieşi cu prietenii, fl irtează nevinovat, pentru 
că e primăvară şi ai nevoie de mai mult 
spaţiu şi timp pentru tine. Financiar: Nu 
stai nici mai bine, nici mai rău cu banii.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ţii prea mult emoţiile negative 
în tine şi toate acestea se acumulează şi 
declanşează, mai devreme sau mai târziu, 
o serie de dezechilibre în organism. 
Dragoste: Fă un efort şi demonstrează-i 
ca ţii la el/ea cu adevărat. Financiar: Nu 
refuza nicio muncă din care pot apărea şi 
bani, nu numai satisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care ţi-i faci 
din orice au efect şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Relaţia cu sexul opus e mai 
greu de gestionat, şi asta numai din cauza 
schimbărilor tale de spirit. Financiar: Dacă 
ai nevoie de un al doilea job pentru a-ţi 
echilibra bugetul, căută-l cu mai multă 
atenţie acum.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Picioarele vor fi  punctul slab şi 
de aceea masajele, băile şi refl exologia ar 
putea face minuni. Dragoste: Nu uita că 
multe probleme emoţionale decurg din 
lipsă de comunicare, acesta este principalul 
pericol. Financiar: Vor începe să se ivească 
sume noi sau chiar oportunităţi de a începe 
vreo afacere.

HOROSCOP
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ANI MICLĂUŞ offi ce@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.
- certifi cat 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 afl ă 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, offi ce : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confi denţialitate - 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.

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

CONSULAT  ITINERANT
Vineri, 17 aprilie 2015, reprezentantii 
Consulatului General al Romaniei din 
Toronto se vor deplasa la Kitchener pentru 
a oferi serviciile consulare romanilor 
din aceasta zona. Aceste servicii vor 
consta exclusiv in acte notariale precum 
autentifi carea de inscrisuri, inclusiv de 
procuri de pensie. NU pot fi  onorate la 
Kitchener alte servicii precum reinnoirea 
pasapoartelor sau intocmirea actelor 
de stare civila (certifi cate de nastere, 

casatorie ori deces). Persoanele care 
doresc sa benefi cieze de aceste servicii au 
nevoie de programare prealabila. Aceasta 
programare se face direct la Consulatul 
General al Romaniei la Toronto, la adresa 
de e-mail: toronto.cg@mae.ro .
Locatia: Centrul Cultural Romanesc 
Banatul si Biserica Ortodoxa Sf.Ioan 
Botezatorul din Kitchener(sala mica)-2150 
Bleams Road,Kitchener,ON,Canada,N2E 
4K5. Orele de program: 9am - 7pm



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fi ecare 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 Offi ce)

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 fi bră 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 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffi nes
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

Your Neighbourhood Realtor

KITCHENER

MASA DE PAŞTI
la Grupul de Seniori din Kitchener

Miercuri 15 aprilie 2015, Grupul de Seniori din Kitchener au organizat masa anuală de 
Paşti la care fi ecare a contribuit cu produse preparate personal, dulciuri, fructe, suc şi apă.



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu refl ectă 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 grafi ca 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, Infi nity, 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 afl ate 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 fi e bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fi ecare 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 de companie categoria AZ pentru curse US/
ANGAJĂM ŞOFERI

- CVOR şi abstractul să fi e bun, nu mai mult de o amendă de viteza

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

mcarabas@gmail.com
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• 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 Offi ce:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

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

STONEY CREEK
Hristos a Înviat!
Perioada de sfârşit a Postului Mare a fost 
una destul de intensă din punct de vedere 
spiritual pentru comunitatea Bisericii 
Ortodoxe Româneşti “Sfântul Nectarie” din 
Stoney Creek/Hamilton.
Astfel în Vinerea săptămânii Floriilor, 3 
aprilie 2015, a avut loc Taina Sfântului 
Maslu la care au participat alături de 8 
preoşi şi un diacon, peste 130 de credincioşi 
din regiunea Hamilton-ului şi împrejurimi 
(vreau să le mulţumesc celor aproape 30 
de credincioşi din Kitchener, care au venit 
să se roage împreună cu noi). Urmând 
îndemnul scripturistic “cât de frumos este 
ca fraţii să fi e împreuna”, această Sărbătoare 
Duhovniceasca a fost un prilej pentru noi toţi 
să ne rugăm împreună şi să ne cunoaştem 
mai bine unii cu ceilalţi. Cu toţii am gustat 
din aceste “merinde de sufl et” care este 
Taina Sfântului Maslu, mai ales în timpul 
Postului Mare.
Duminica Florilor, 5 aprilie 2015, a fost o altă 
ocazie de rugăciune şi apropiere spirituala şi 
comunitară pentru membrii tinerei noastre 
biserici, care după slujba Sfi ntei Liturghii, 
au participat la o agapă frăţească cu bucate 
din peşte.
În Vinerea Mare, 10 aprilie 2015, am fost 
din nou împreună, preot şi credincioşi să-L 
prohodim pe Mântuitorul Hristos.
În sfârşit marea sărbătoare a Învierii 
Domnului Iisus Hristos, ne-a adus din nou 
împreuna clerici şi mireni, tineri şi bătrâni. 
În pofi da frigului care era afară, un număr 
mare de credincioşi (peste 100) au făcut ca 
biserica să devină tot mai neîncăpătoare. Cu 
totii ne-am încălzit sufl etele şi inimile din 
Lumina Învierii lui Hristos.
Vreau să le mulţumesc tuturor pentru 
participarea la aceste sărbători duhovniceşti 
care au constituit şi un prilej de întâlnire şi 
cunoaştere comunitară şi să îi invit pe toţi 
să rămână şi în viitor alături de Biserica lui 
Hristos ca toţi să fi m una în Hristos Iisus 
Domnul Nostru Cel Înviat.
Adevărat a Înviat!

Al vostru rugător către Hristos Domnul,
Părintele Ioan Rădulescu.

SFINTELE PAŞTI la biserica ortodoxă
“Sf.Nectarie” din Stoney Creek / Hamilton
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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 coreografi e pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Nu cumva ca slovei să-i 
sfărâm
crudul tâlc, întredeschis abia,
tac şi spun cum se făcuse seară
când Iisus
s-a retras sub umbra de salcâm
să se roage.
Şi s-a auzit de sus
glasul alb – salcâmu-şi 
înfl orise
icoana:
”Pentru mâine, de Florii,
lasă-mi mie
ca să-ţi port coroana
spinului
şi rămâi doar Rege.”
Iar a doua zi,

pare-mi-se,
când toţi îi cântau osana,
Iisus s-a oprit din mersul
asinului
în faţa salcâmului înfl orit.
Apoi, către pescarii Lui
grăitu-le-a
ne-nţeles cumpănit cu răscruce
ca taina unduită spre larg:
”Iată,
acesta mi-ar fi  lemnul
cel bun pentru cruce,
dar cruce de catarg!”
Dar n-au înţeles ucenicii
nimic
din vorovirea către alt tărâm.
Şi nimeni ascunsul nu-l ştie

că-n Vinerea Mare
coroana,
cu-mprumutul de spini,
mirosea, până astăzi,
ca fl oarea – plâns alb –
de salcâm.

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fi ecare 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.

DENIA MIRESMEI DE SALCÂM

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

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

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi , varză călită
- mici, gulaş, sarmale
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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:

INC. BROKERAGE
SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ

DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

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

Defi ning excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certifi ed top-implantologists present 
themselves on our new fl agship 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 qualifi cation 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientifi c 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 fi rst, 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 certifi cation level 
of scientifi c associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
fi nd those implantologists who have been 
successfully certifi ed. 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 scientifi c 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 qualifi cation 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientifi c 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 fi eld 
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 
certifi ed 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 fi elds 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will fi nd his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener offi ce
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

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

offi ce 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Offi ce Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
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 fi zice.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


