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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 31 mai - Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) * Luni 8 iunie - Inceputul Postului Sfintilor Petru si Pavel * 

$975

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

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 office@masgraslaw.ca

13 şi 14 iunie 2015

Următorul număr apare în
11 Iunie 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
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Vă invită la teatru de păpuşi cu 
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Nu mai contestă nimeni 
dependența noastră totală 
de internet și de jucărelele 
și progrămelele cu care 
navigăm. Intrăm în panică 
atunci cînd nu avem acces 
la o rețea internet sau cînd 
mobilul e mort.
Există telefoane publice, dacă 
le mai țineți minte. Unele 
chiar mai funcționează. Pun 
pariu că nu mai știți cu ce 
monedă: de 25 de cenți? De 
un dolar? De doi? Cît despre 
e-mail, vă puteți imagina că 
în urmă cu două decenii era 
ceva nou și experimental 
chiar? 
Astăzi a devenit învechit și 
foarte înlocuibil cu tot felul 
de alte aplicații. Problema 

este că dacă vreodată o pica 
internetul, om pica și noi, cu 
toții în depresie și în derută. 
Zic noi, însă mă gîndesc la 
adolescenții care aproape că 
s-au născut cu iphone-ul în 
mînă.
Sigur ați auzit de atacul 
cybernetic asupra companiei 
Sony cînd circa 40.000 de 
computere au fost atacate 
și “sparte”. O bună vreme 
după acest atac Sony a intrat 
în epoca de piatră, adică și-a 
izolat angajații de restul lumii 
civilizate. 
Cît de ușor este a penetra 
o rețea? Asta doar hackerii 
o știu. Cazul Sony este 
unul dintre sutele care se 
întîmplă  într-un an  și  de 
care nu știm, că nu e treaba 
noastră, nu-i așa? Vizate la 
atacuri sînt băncile, agențiile 
guvernamentale, rețelele de 
socializare de unde se fură 
identități și încă multe altele. 

Nu sînt paranoic, însă am 
din cînd în cînd impresia 
că cineva mă urmărește din 
partea cealaltă a ecranului și 
abia așteaptă să fac click pe 
un link dubios ca să îmi fure 
cele cîteva parole neingenios 
alese și mai ales, să îmi fure 
identitatea și onoarea o dată 
cu ea. Stau și mă întreb: ce 
s-o alege cu noi dacă tace 
internetul? Va trebui să 
reînvățăm să scriem cu litere 
de mînă, pe hîrtie, cu pixul, 
așa cum au făcut-o părinții 
noștri, fără internet și fără 
jucărele cibernetice.  

Dacă tace
(încă o dată) internetul

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

Multe s-au schimbat după 1989, 
dar se pare că nu destule. Unele 
metehne nu pot fi stârpite, iar 
emanciparea nu sapă prea adânc pe 
sub coaja căsniciilor, de exemplu. 
Încă există despărţiri ridicole, 
gălăgioase şi îmbâcsite de venin 
ieftin. Începând cu vedetele care 
divorţează acompaniate de fanfara 
jignirilor reciproce şi continuând 
cu oamenii de rând, lumea nu prea 
mai cunoaşte virtuţile calmului.

Când eram în liceu, obişnuiam 
să mai fug de la câte-o oră de 
matematică şi să mă proptesc în 
sala de judecată a tribunalului local. 
Alegeam întotdeauna tronsonul 
orar cu divorţuri. Eu şi colega mea 
de bancă, părtaşă la chiul, căscam 
gura cu nesaţ la mahalagismele 
conjugale. Ne cruceam cum marile 
iubiri ale neamului se fleşcăiau 
greţos sub privirile sictirite ale 
judecătorului. Anii au trecut, iar 
prietenii mei jurişti îmi spun că nu 
s-a schimbat mai nimic pe tarlaua 
divorţurilor.

La adăpostul unui limbaj mai 
pompos, lumea continuă să se 
înjure mai mult sau mai puţin 
savant. Dar până se ajunge la 
hârţoage, lupta se dă acasă. Acolo se 
joacă preliminariile. Miza cea mai 
importantă sunt copiii - care, chiar 
dacă nu sunt destul de mărişori 
ca să priceapă expresii de genul: 
“Mai du-te dracului, cu paraşutele 
tale cu tot!”, vor deduce că tati 
a necăjit-o foarte rău pe mami, 
fiindcă nu i s-a deschis paraşuta. 
De fapt, adevărata bătălie se dă 
pe tema pensiei alimentare. Cine 

ia copiii ia şi banii, care nu mereu 
ajung să îmbrace fundul plodului. 
Am asistat, de-a lungul anilor, la 
câteva episoade memorabile de 
tranşare a drepturilor părinteşti.

“Onorată instanţă, nevasta mea 
nu poate avea grijă de copiii 
rezultaţi, deoarece e nebună! 
Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-o 
şi pe maicămea!” (Ce surpriză!). 
Evident, onorata instanţă n-o 
cheamă în sală pe mama soacră a 
pârâtei, ci foşgăie în dosar şi ţâţâie, 
vag mustrător. Teoretic, părinţii 
vor binele copiilor. Ca să ajungi 
să-i decazi din drepturi, trebuie, 
conform legii, ca ei să facă nişte 
boacăne din categoria celor ce 
înnobilează ştirile de la ora 17.00. 
Şi totuşi, mămucile şi tătucii 
divorţători pun adesea propriul 
război şi propriile orgolii deasupra 
bunăstării copilului.

Amanta lui tati va trebui să 
înţeleagă că el va avea de smuls o 
halcă bună din leafă ca s-o dăruiască 
lunar pruncilor, după divorţ. La 
acest moment, romantismul se 
face praf. Asta pentru că salariul 
lui bine dospit creştea libidoul 
metresei. Din răzbunare, mulţi taţi 
vor să înşface copiii - numai aşa, 
de-ai naibii, ca să nu basculeze 
vreo pensie alimentară în contul 
nebunei de ex-nevastă. Noroc că 
noile lor iubite se opun vehement, 
îngrozite că vor avea de îndopat 
plozii alteia. Mi-am adus aminte 
de o glumă celebră. Un copil îi 
spune altuia: “Părinţii mei s-au 
luptat muuuult pentru custodia 
mea, la divorţ... Strigau unul la 
celălalt: ia-l tu!... ba ia-l tu!...ba tu, 
că tu l-ai vrut!”.

Simona Catrina

Stai cu 
mami, tati e 
un tâmpit!

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)

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. 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@insurefinancial.ca

NEWMARKET
Iubiti creştini,
Biserica “Sf. Cuvioasa Parascheva” din Newmarket organizează, 
Duminică 31 Mai de la 02:30pm după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
o masă pentru strângere de fonduri spre achitarea plăţilor curente ale 
bisericii. Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Mihail Cristea

Biserica Ortodoxă Română “Sf. Cuvioasa Parascheva”
227 Church St. Newmarket, On., L3Y 4C5

vă invită la

Masă Pentru
Strângere de Fonduri

STONEY CREEK / HAMILTON

Duminică 31 Mai 2015 Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt - Rusaliile. Ştiind 
că Pogorârea Duhului Sfânt reprezintă întemeierea Bisericii în chip văzut, membrii Bisericii Ortodoxe 
Româneşti “Sfântul Nectarie” din Stoney Creek/ Hamilton vă invită să participaţi la Masa Comunitară 
ce va avea loc după Sfânta Liturghie. Rolul acestei mese comunitare este tocmai acela de a ne cunoaşte 
mai bine, de a ne apropia mai mult şi de a crea o comunitate puternica unită în jurul Bisericii lui Hristos.
Vă aşteptăm să participaţi în număr cât mai mare.

Comitetul Parohial & Părintele Ioan

MASA COMUNITARĂ
la

Biserica Ortodoxă Română
“Sf.Nectarie” din Stoney Creek

Duminică 31 mai 2015

Emisiunea NOI ROMÂNII 
de sâmbătă, 30 mai prezintă: 
elevi din România premiaţi 
de NASA vizitează Toronto; 
seminar RBNS despre obţinerea 
de subvenţii guvernamentale; 
recital de pian Coral Solomon; 
reportaje, anunţuri comunitare şi 
muzică.
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

Vă anunţăm că vom organiza un nou 
Retreat de Sănătate cu Dr. Cristian 
Răchitan la Câmpul Românesc din 
Hamilton pe data de 27-28 Iunie, 
2015.
Ca şi la evenimentele precedente,  
fondurile obţinute din consultaţiile 
şi tratamentele oferite de Dr. 
Rachitan  vor fi donate Câmpului 
Românesc.
Programul se va desfăşura pe durata 
a două zile, calendarul activităţilor 
zilnice cuprinzând următoarele:

Consultaţii şi prescrieri de 
tratamente (câteva ore pe zi  – 
contactaţi-ne din vreme deoarece 
spaţiul este limitat)
Exercitii de gimnastică medicală/
terapeutica – exerciţii  specifice 
problemelor de sănătate ale 
participanţilor. (ex: importanţa 
respiraţiei pentru afecţiunile cardio-
pulmonare, întinderi musculare 
pentru afecţiunile legate de coloana 
vertebrală, etc)
Program de Conferinţe  (temele 
urmează să fie comunicate ulterior)

Dr. Cristian Răchitan este un medic 
Naturopat, de origine română , cu 
practica stabilita în New York , 
Statele Unite ale Americii.  Ca si 
doctor de Naturopatie, Dr. Răchitan 
este adeptul procesului de restaurare 
a sănătății prin metode naturale.
Specialitatea Dr-lui Răchitan este 
Osteopatia  (tratarea bolilor corpului 
tinand cont de relația cauză – efect; 
pastrarea sanatatii si prevenirea 
bolii, precum si îndepartarea 
cauzelor care au condus la pierderea 
starii de sanatate)  cu repere 
ca  leziuni la nivelul coloanei 
vertebrale, sistemului muscular sau 
osos, etc.

Doctorul Cristian Rachitan este 
cunoscut în toată lumea datorită 
succesului remarcabil pe care l-a 
avut în tratarea afecţiunilor prin 
manipulări, tratamente osteopatice 
și dincolo de orice tehnică, prin 
dăruire completă spre cei în 
suferință.
Printre pacientii Dr-lui Răchitan 
sunt nume care rezonează în întreaga 

lume din showbiz, figuri politice, 
sportivi de top din lume, campioni 
olimpici și de asemenea, oameni 
absolut obișnuiți care au venit la el 
pentru ajutor.

Mai jos puteti vizita următoarele 
website-uri pentru informaţii 
adiţionale despre Dr. Cristian 
Răchitan:
www.cranyhealth.com
w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
DrCristianRachitan
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
cristianrachitan
www.soundcloud.com
http://bit.ly/KnGtWJ

Pentru mai multe informatii 
despre acest workshop, precum şi 
programări la consultaţii, şedinţe 
de gimnastică terapeutică sau 
participarea la conferinţe, ne puteţi 
contacta la tel:
             (905)-265-9884
sau email:
        info@campulromanesc.ca

RETREAT DE SĂNĂTATE
cu Dr. Cristian Răchitan

27-28 Iunie 2015
la Câmpul Românesc de la Hamilton

Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222 or 1 (866) 602-9555

KITCHENER

HRAMUL 
BISERICII

20 şi 21 iunie 2015

Iubiţi credincioşi,
cu ocazia sărbătorii Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul 
(Sânzâienele), vă invităm să luaţi parte la Hramul Bisericii 
noastre, la care şi-au anunţat prezenţa din partea Episcopiei 
Ortodoxe Române din America şi Canada, Parintele Dan 
Hoarste, Vicarul pentru Canada şi Arhidiaconul David 
Oancea, unul din vicarii ortodocşi români din Statele Unite 
ale Americii, alături de numeroşi preoţi ortodocşi. Locatia 
bisericii este 2150 Bleams Road, Kitchener, ON, N2E 3Y1. 
Programul slujbelor este după cum urmează:
Sâmbătă, 20 iunie, ora 6:00pm - Slujba Vecerniei cu Litie 
la care vor participa un număr mare de preoţi din parohiile 
româneşti din Ontario;
Duminică, 21 iunie, ora 8:30am - Utrenia; ora 10:00am - 
Sfânta Liturghie urmată de un banchet festiv la sala mare a 
Centrului Cultural Român “Banatul”.
Vă aşteptăm pe toţi cu drag!
Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Preot paroh Ionuţ Maerean
226.600.2911

sf.ioankitchener@gmail.com

Biserica Ortodoxă Română
Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener
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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

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

ECONOMIC

De mai bine de trei ani, doi cetățeni 
canadieni și o instituție se luptă pentru 
ca Banca Centrală a Canadei să redevină 
fidelă misiunii sale. Potrivit actului său 
constitutiv, Banca centrală ar trebui 
să acorde împrumuturi fără dobândă 
guvernelor municipale, provinciale și celui 
federal pentru cheltuieli legate de „capitalul
uman” (adică pentru educație, sănătate, alte 
servicii sociale) și pentru cheltuieli legate 

de infrastructură. De peste patru decenii 
însă (din 1974 mai precis) Banca Centrală 
nu-și mai respectă statutul, guvernele 
împrumutându-se de la bănci private cu 
dobânda aferentă.
Reamintim că Banca Canadei a fost creată 
în 1934 prin Bank of Canada Act și a 
devenit o corporație de stat în 1938. Ca 
atare, banca are o responsabilitate publică 
(nu privată), ca prin acțiunile sale monetare 
să „promoveze bunăstarea economică și 
financiară a Canadei”. Este important de 
notat și faptul că din toate țările G-8 doar 
Canada are o bancă centrală publică, care 
dă socoteală legislativului și executivului. 
În celelalte țări G-8 băncile centrale sunt 
private.
COMER vs THE BANK OF CANADA
Pe 12 decembrie 2011, William Krehm 

și Anne Emmett, alături de COMER, au 
deschis un proces pe motiv că cetățenii 
Canadei sunt împovărați de costurile 
serviciului datoriilor publice deoarece 
Banca centrală nu-și folosește prerogativele 
pentru a servi interesele populației. 
Reclamanții consideră că începând cu 
1974 Banca Canadei și politica monetară și 
fiscală a țării sunt controlate și dictate de 
bănci străine și interese financiare contrare 
legii, i.e. Bank of Canada Act.
La ce bănci și interese străine fac aceștia 
referire? La Bank of International 
Settlements (BIS), Financial Stability Board 
(FSB) și la Fondul Monetar Internațional 
(FMI). Aceste organizaţii trec peste 
guverne și acte constituționale, exercitând 
un control financiar asupra a numeroase 
țări, printre care și Canada. Reclamanții 

deplâng faptul că întâlnirile BIS și FSB sunt 
secrete, discuțiile și deliberările ce au loc 
în cadrul acestor întâlniri nefiind accesibile 
parlamentului, guvernului sau publicului, 
deși politicile Băncii Canadei decurg direct 
din ele. Aceste entități controlează practic 
sistemul
bancar și politicile socio-economice 
ale Canadei. Acțiunea contestă și 
constituționalitatea metodelor de 
contabilitate folosite de guvernul federal în 
alcătuirea bugetului, care nu calculează și 
nu divulgă veniturile totale ale țări înainte 
de aplicarea creditelor de taxe pentru 
corporații sau indivizi.

Serenadele de Duminica de la 
ora 19:30 la ora 21.00 în Mel 
Lastman Square, 5100 Yonge 
Street. Acest eveniment gratuit în 
aer liber aduce pe scenă cele mai 
bune orchestre ontariene. (www1.
toronto.ca)

Între 17 şi 21 iunie 2015 are loc al 
21-lea Festival NXNE, care pune 
în lumină cea mai bună muzică 
nouă şi filme, opera creatorilor 
independenţi. În program vor fi 
800 de grupuri de muzicieni, 30 
de filme, 80 de sesiuni interactive 
şi 75 actori de comedie ( nxne.
com.)

Festivalul Bestival Toronto 
are loc între 12 şi 13 iunie 
2015, la Hanlan’s Point fiind o 
ediţie canadiană a festivalului 
de muzică britanică.  Insulele  

oraşului Toronto vor fi animate 
de artişti rock şi hip-hop, cum ar 
fi Owen Pallet, Caribou, Flume, 
Wavves, SDBTRKT, Jamie XX 
(bestival.ca)

Între 19 şi 28 iunie are loc 
Festivalul Luminato, care 
include artă, teatru, film, dans, 
muzică şi evenimente literare, 
realizate de artişti, dramaturgi, 
prducători de film locali sau 
internaţionali. Festivalul durează 
10 zile şi are loc în David 
Pecaut Square şi vă invită la 
concerte şi evenimente gratuite 
(luminatofestival.com)

Iubitorilor de bere le recomandăm 
să participe la Săptămâna Berii 
Ontariene care ar loc între 12 
şi 21 iunie în diverse locaţii. 
(ontariocraftbrewers.com)

TORONTO
Evenimentele lunii iunie

CURIOSUL CAZ ÎN CARE BANCA 
CENTRALĂ A CANADEI A FOST DATĂ 

ÎN JUDECATĂ

Un foarte interesant caz legal este 
în plină derulare la ora actuală în 
Canada. Doi cetățeni, William Krehm 
și Anne Emmett, alături COMER (The 
Committee forMonetary and Economic 
Reform), un organism cu rol de 
consiliere economică (think tank) din 
Toronto, au intentat un proces Băncii 
centrale a Canadei pentru a o obliga să-
și respecte parte din mandatul pentru 
care a fost creată. Adică să furnizeze 
împrumuturi fără dobândă diverselor 
paliere guvernamentale canadiene 
(federal, provincial, municipal), așa 
cum se stipulează în Bank of Canada 
Act.

...continuare în pag.8
www.accentmontreal.com

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.

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în cadrul Royal 
Conservatory of Music. Lavinia a câştigat numeroase premii la 
competiţii locale şi naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music Competition 
unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din Kitchener având 
experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, obţinând locul 2 pe 
Ontario la Kiwanis Music Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 3pm la numărul de 
tel.519-954-4485 sau e-mail:

laviolin.vlad@yahoo.com
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.
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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 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 34 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 2,5Mbps 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, Digi Sport 
2, 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 34 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

AURORA
Biserica Ortodoxă 

“Sfinții 40 de 
Mucenici”
din Aurora
vă invită la

PICNIC
Sâmbătă, 6 Iunie 2015, de la ora 11.00 
am, Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de 
Mucenici” din Aurora vă invită la 
Picnic. Va avea loc la Simeon Park, 
13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, 
L0H 1G0.
 Vă așteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere și alte surprize. Parcul oferă 
facilități pentru toate vârstele: terenuri 
de fotbal, tenis, volei, baschet, piscină 
pentru copii și adulți, spații de joacă și 
plimbări pe malul lacului. Intrarea în 
parc costă $5/ mașină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru renovarea bisericii.

OAKVILLE

INVITAŢIE:
Grupul de Părinţi al Şcolii Noastre 
organizează Picnicul Copiilor pe 7 iunie în 
parcul “Coronation Park” din Oakville. 
Adresa:
   1426 Lakeshore Rd W, Oakville, ON

Toţi copiii comunităţii româneşti sunt 
invitaţi să participe între orele 9 am şi 12 
pm la activităţi organizate de părinţi pentru 
cei mici:
- jocuri şi întreceri sportive (volei, 
  badminton, fotbal),  
- colţul micilor artişti,
- cercul tobelor improvizate,
- lansare de zmee (dacă vremea permite)

... fiind câteva din activităţile pe care ni le 
propunem pentru această zi.
Această acţiune este realizata cu ajutorul 
generozităţii (donaţiilor) părinţilor şi a 
fondurilor strânse de Comitetul de Părinţi 
în urma acţiunii “Mărţişorul”.
Vă aşteptăm cu drag, cu mici gustări şi cu 
multă voie bună.

Noutăţi vor fi postate pe pagina Şcolii 
Noastre de pe Facebook sau de pe website-
ul www.VorbescRomaneste.com .

Ne puteţi contacta la
          scoalaoakville@gmail.com

Picnicul 
Copiilor
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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
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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



Toronto - 30 mai 2015

ECONOMIC

CURIOSUL CAZ ÎN CARE BANCA CENTRALĂ A 
CANADEI A FOST DATĂ ÎN JUDECATĂ

urmare din pag.4

Cei trei sunt reprezentați de Rocco Galati, 
unul dintre cei mai renumiți avocați 
constituționali ai momentului. Procesul a 
fost intentat reginei, ministrului Finanțelor, 
ministrului Venitului național, Băncii 
Canadei și procurorului general, pe 
considerentul că aceștia nu și-au îndeplinit 
datoria constituțională și statutară cu 
privire la respectarea stipulațiilor din Bank 
of Canada Act. Cazul prezentat de COMER 
poate fi consultat pe site-ul organismului, la 
www.comer.org.

CARE E STATUTUL ACTUAL AL 
CAZULUI?
În 2013, cererea formulată de COMER, 
Krehm și Emmett a fost anulată de Curtea 
Federală din Toronto pe motiv că nu poate 
face obiectul unui proces. Decizia a fost 
atacată cu apel.
În 2014, Curtea a decis din nou că cererea 
este prea largă și generală, anulând-o. Fapt 
important însă, potrivit acestei decizii, 
reclamanții o pot reformula pentru a 
răspunde obiecțiilor Curții.Și această 
decizie de anulare a fost atacată, atât de 
reclamanți (COMER) pentru ca cererea 
să le fie acceptată, cât și de împricinat 
(guvernul Canadei), pentru ca întregul caz 
să fie suspendat.
Pe 26 ianuarie 2015, Curtea Federală din 
Toronto a respins ambele apeluri, ceea ce 
înseamnă că decizia din 2014 rămâne în 
picioare. În prezent, așadar, niciuna din 

părți nu a avut câștig de cauză și niciuna 
nu a pierdut. COMER poate să-și amendeze 
cererea și să o supună din nou atenției 
Curții, iar guvernul poate depune apoi o 
contestație în anulare.

DE CE NU AUZIM DE ACEST CAZ ÎN 
MEDIA?
Mainstream media din Canada nu pare 
interesată de acest caz. Nicio știre despre 
el nu a văzut lumina tiparului sau a vreunei 
camere TV. Două explicații sunt posibile:
Prima ar fi că toate înfățișările de până acum 
în acest caz aparțin unei faze preliminare.
Nicio hotărâre judecătorească nu a fost luată 
(și nici nu este pe punctul de a fi luată)care 
să aibă potențialul de a afecta jurisprudența 
canadiană. Și, în general, media nu acordă 
o prea mare atenție intentării unui proces, ci 
mai degrabă soluționării acestuia, hotărârii 
judecătorești care tranșează.
Există însă un mare „dar”, care ține de 
a doua explicație: celelalte cazuri, la fel 
de controversate, ale lui Rocco Galati au 
primit multă atenție mediatică, încă de 
la început și indiferent de faza în care se 
aflau.Galati însuși îl consideră ca fiind cel 
mai important caz al său de până acum, așa 
că embargoul mediatic care îl înconjoară 
ridică semne de întrebare.
În opinia avocatului, cazul este în mod 
deliberat ignorat de mainstream media, 

la cererea guvernului canadian. Galati 
consideră că există un anumit grad de 
control pe care guvernul îl exercită asupra 
presei și asupra unor problematici speciale.
El susține că afirmațiile sale au o bază 
solidă, dar că nu poate să-și divulge sursele
(aceste declarații au fost făcute în ianuarie 
a.c., cu ocazia înfățișării la Curtea Federală 
din Toronto).

DE CE ESTE TOTUȘI IMPORTANT 
SĂ ȘTIM DESPRE ACEST CAZ?
Chiar dacă până acum cererea formulată 
de COMER, Krehm și Emmett a fost 
anulată de Curte pe motive juridice, asta 
nu înseamnă că problema pe care aceștia 
o ridică nu prezintă interes public. De ce 
n-am știi mai multe despre funcționarea 
Băncii Canadei și a sistemului nostru?
De ce n-am știi motivul pentru care 
în 1974 s-a renunțat la acordarea de 
împrumuturi fără dobândă către guvernele 
ce funcționează în Canada? De ce n-am 
știi dacă această decizie are în spate un 
raționament economic solid sau dacă 
este o conspirație din partea autorităților 
citate în acest proces, împreună cu diverse 
bănci private și organisme financiare 
internaționale, pentru a șubrezi Bank of 
Canada Act și suveranitatea Canadei în ceea 
ce privește elaborarea politicilor financiare,
monetare și socio-economie, așa cum 

afirmă COMER, Krehm și Emmett?
Este important să știm despre acest caz în 
speranța că întrebările de mai sus își vor 
găsi un răspuns.

Cine este Rocco Galati?
Numele poate vă este cunoscut, la fel ca și 
porecla sa, aceea de „Opoziție Neoficială”.
Aceasta deoarece Rocco Galati, avocat 
constituțional, este prima persoană care a 
contestat - legal, în curte - o nominalizare 
făcută de prim-ministrul Canadei pentru 
Curtea Supremă. Este vorba de cazul 
privind judecătorul Marc Nadon, pe care 
Galati l-a câștigat (martie 2014), în ciuda 
resurselor puse la bătaie de Harper și 
guvernul său. Galati este faimos și pentru 
că a fost primul avocat care l-a reprezentat 
pe Abdurahman Khadr, cetățean canadian 
deținut la Guantanamo Bay, caz la care a 
renunțat datorită amenințărilor primite. 
A preluat însă cazul lui Ahmad Mustafa 
Ghany, acuzat de terorism în Toronto, în 
2006, care a fost eliberat de orice acuzație 
doi ani mai târziu.
Întrebat de ce a acceptat să reprezinte 
indivizi suspectați de terorism, Galati a 
răspuns: 
„I saw it as the civil rights issue of the day.”

Simona Pogonat
www.accentmontreal.com



GRIGORE CARTIANU si LAURENTIU CIOCAZANU la Kitchener
Duminică 17 mai şi miercuri 
20 mai, Grigore Cartianu şi 
Laurenţiu Ciocazanu au sustinut 
la Kitchener, la biserica “Sf.
Ioan Botezătorul”, în cadrul 
Cenaclului literar “Florica Baţu 
Ichim”, 2 conferinţe despre cele 
şapte volume scrise de Cartianu 
şi volumul publicat de curând în 
colaborare cu Laurenţiu.
Cele 2 conferinţe de la Kitchener 
au făcut parte dintr-o serie de 
întâlniri cu românii din Ontario, 
Quebec şi USA pe care Cartianu şi 
Laurenţiu le-au realizat. În prezent 
turneul celor doi continuă în USA.
Autorii  au  acordat  autografe  pe 
cele 7 cărți puse la dispoziția 
publicului: „Sfârșitul Ceaușeștilor”, 
„Crimele Revoluției”, „Teroriștii 
printre noi”, „Cartea Revoluției”,
„Jurnalul unui puci ratat”, „Hagi”, 
„Miracolul din noiembrie”. Un 
suvenir special pentru cei prezenți 
a fost filmul pe DVD „Moartea 
Ceaușeștilor. Trei zile până la 
Crăciun” (scenariul – Grigore 
Cartianu; regia – Radu Gabrea).

Agenda Românească
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TEATRU DE PĂPUŞI

POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Posibilă sensibilitate a sistemului 
nervos şi stări de nervozitate accentuate. 
Dragoste: Venus tranzitează zodia 
Berbecului, ceea ce indică o perioadă 
foarte dinamică în viaţa ta sentimentală. 
Financiar: Participi la o acţiune ce va avea 
şi rezultate materiale.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Cu sănătatea nu vei avea 
probleme. Dragoste: Nu simţi neapărat 
nevoia de a-ţi petrece timpul alături de 
pereche, ci mai degrabă alături de prieteni 
sau chiar în solitudine. Financiar: De la 
culmile succesului la prăpastia eşecului nu 
e decât un pas!

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Poţi avea indispoziţii, toane, 
scăderi de vitalitate, episoade de 
iritabilitate, insomnie sau pesimism. 
Dragoste: Nevoia de afecţiune este foarte 
mare, dar numai cu greu îşi află împlinirea.
Financiar: Perioada aceasta este foarte 
interesantă pentru afaceri imobiliare și 
bursiere.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Las-o mai moale cu cafelele, 
condimentele şi alte excitante. Dragoste: 
Dacă trăieşti o pasiune aprinsă, fereşte-te 
de situaţiile compromițătoare. Financiar: 
Evită să faci afaceri cu amicii, relațiile de 
prietenie se mențin mai bine când nu le 
amesteci cu banii.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti în formă, ai foarte multă 
energie, dar îţi cam lipseşte moderaţia. 
Dragoste: Tinzi să exagerezi şi să amplifici 
tot ce e legat de relaţii, atât exprimarea 
afecţiunii cât şi pe cea a nemulțumirilor. 
Financiar: Eşti în cea mai bună formă 
financiară.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai putea recupera orele de 
nesomn sau stresul cotidian prin odihnă 
pasivă, ai recâştiga ceva din rezervele de 
energie consumate. Dragoste: Aştepţi, 
răbdător, o minune... Financiar: ....Dar 
norocul și-l mai face și omul cu mâna lui!

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie te vor 
obliga totuşi să te gândeşti serios la o vizită 
la medic. Dragoste: Încărcătura emoţională 
fiind foarte puternică, micile neînţelegeri 
pot lesne căpăta proporţii. Financiar: Lasă 
orice capriciu personal pentru altă dată, 
când poate vei sta mai bine financiar.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te cam joci cu sănătatea ta, fără 
să acorzi atenţie lucrurilor importante. 
Dragoste: Analizează la rece ce nu merge 
între voi şi repară unde se mai poate. 
Financiar: O tranzacţie poate să cadă sau 
să întârzie şi nu te poţi baza pe banii care 
depind de alţii.

SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Dormi mai mult, evită excitantele, 
ia suplimente cu magneziu. Dragoste: 
De la o primă întâlnire cu cineva care te 
atrage, tu deja visezi până departe, dar nu 
cumva te laşi iar furat de iluzii? Financiar: 
Te simţi mai relaxat ca urmare a banilor 
care ți se acumulează în cont.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Activitatea fizică intensă este 
favorizată, te menţine în formă şi te 
relaxează. Dragoste: Este o perioadă 
potrivită pentru a discuta sau studia subiecte 
legate de sexualitate şi reproducere. 
Financiar: Lucrul la domiciliu nu este 
exclus şi nici afacerile de familie.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Toate merg bine în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Încearcă să nu faci 
din banale neînţelegeri între îndrăgostiţi 
o adevărată dramă. Financiar: Nu este 
o perioadă propice pentru a achiziţiona 
imobile, proprietăţi sau bunuri de folosinţă 
îndelungată. Atenție mare la afacerile cu 
prietenii.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Nimereşti într-un mediu în care 
tropăie viruşii şi bineînţeles că o să te 
viziteze şi pe tine. Dragoste: Pui accent 
pe raţiune, respect, fidelitate şi mai puţin 
pe emoţii şi pasiune oarbă. Financiar: Ai 
tendinţa de a cheltui impulsiv, controlează-
te!

HOROSCOP
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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

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
Your Neighbourhood Realtor

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. 905-549-2535346 Queenston Rd.

Hamilton

2009 Nissan Versa, S model
1.8 engine, AC, Power Doors, 
Power Windows, E-tested, 
Safety, Remote Starter, 
150.000Km, No rust,
$6400
Call: 519-781-2929



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 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

WINDSOR

Palmaresul lui Robert este foarte bogat şi 
aici menţionăm că este medaliat cu echipa 
la Europenele din 2008, finalist la inele la 
Jocurile Olimpice de la Beijing din 2008 şi 
foarte aproape de podium de la Mondialele 
din 2009. Robert locuieşte de peste cinci 
ani în Windsor, Ontario, Canada, unde 
alături de soţia lui, Ruxandra, care îi este 
şi antrenor, a pus bazele clubului Alpha 
Gymnastics Academy.
Povestea lor de succes pe meleagurile 
canadiene a început la sfârşitul anului 
2012 când sau hotărât să deschidă clubul 
“Alpha Gymnastics Academy”. A durat 
câteva luni până au reuşit să pună proiectul 
pe piciore iar pe data de 2 Ianuarie 2013  
au deschis larg uşile sălii şi au început 
antrenamentele cu cei câţiva copii pe care 
îi aveau. 
După ce totul a început să prindă contur, 
Robert s-a hotărât să reintre din nou în sală 
ca sportiv, nu doar ca antrenor. Intrând în 
sală ca şi sportiv a reapărut dorinţa de a 
merge mai departe şi mai departe, astfel 
a reintrat în circuitul sportiv naţional şi 
internaţional cu o mare dorinţă, cea  de 
a concura la a doua finală olimpică a 
carierei, la Rio 2016.
N-a fost uşor deloc chiar dacă Robert a avut 
mereu grijă să îşi păstreze forma sportivă 
mergând de câteva ori pe săptămână la sala 
de fitness. A trebuit să înceapă de la capăt 
toate antrenamentele, dar a fost norocos, 
pentru că a avut întotdeauna susţinerea şi 

suportul soţiei sale, Ruxandra.  
Un an mai târziu, în 2013, Robert a început 
să concureze pentru clubul său, Alpha 
Gymnastics Academy, câştigând titlul de 
Campion Naţional la Inele şi Argint la 
Cal cu Mânere, iar anul acesta, 2015, la 
Elite Canada a mai adăugat un Argint în 
palmares la Paralele. 
În luna August a anului trecut (2014) a 
obţinut şi cetăţenia Canadiană ceea ce 
a făcut posibil să fie introdus oficial în 
echipa Canadei de seniori. 
Acum Robert se pregăteşte zilnic pentru 
următorul concurs: Campionatele 
Naţionale care vor avea loc la sfârşitul lunii 
mai în Gatineau, Quebec. Campionatul 
Naţional de anul acesta este un test foarte 
important, pentru Robert şi Ruxandra, 
înaintea jocurilor Pan-Americane care vor 
avea loc în vara acestui an la Toronto.  
Pe lângă cele peste 25 de ore săptămânale 
pe care cei doi le petrec în sală pentru 
antrenamentul lui Robert, amândoi 
antrenează grupe de copii pentru nivelul 
competiţional, care i-au reprezentat cu 
mândrie la Campionatele Provinciale de 
anul acesta. 
Robert şi Ruxandra speră ca într-o zi copiii 
pe care îi antrenază azi la clubul lor Alpha 
Gymnastics Academy să fie campionii de 
mâine, să le calce pe urme şi să ajungă la 
cele mai importante competiţii naţionale şi 
internaţionale.

Agenda Românească

Robert Stănescu, 
gimnastul român care a ales 
să concureze pentru Canada
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
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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

mcarabas@gmail.com

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 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.

Sâmbătă, 27 iunie a.c., reprezentanţii 
Consulatului General al României din 
Toronto se vor deplasa in Windsor pentru 
a oferi servicii consulare românilor din 
această zona.
Persoanele care doresc sa beneficieze de 
aceste servicii au nevoie de o programare 
prealabilă.
Aceasta se poate face direct la Consulatul 
General al României din Toronto la adresa 

de e-mail:
toronto.cg@mae.ro

Locaţia unde se va desfăşura activitatea 
este :
- 3214 Sandwich Street West, Windsor, 
ON, N9C 1A8
Suportul pentru această activitate este 
asigurat de Romanian Cultural Association 
“Graiul Românesc “
Intervalul de lucru : 09.00 – 18.00

CONSULAT 
ITINERANT

la WINDSOR
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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 Office: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

CÂMPUL ROMÂNESC

Banchetul de Deschidere a Sezonului de vară
Sâmbătă, 23 mai 2015 a avut loc la Câmpul Românesc  din 
Hamilton, Banchetul de Deschidere a Sezonului de vară, 
eveniment mult aşteptat atât de invitaţi cât şi de organizatori. 
Ca întotdeauna, evenimentele de la Câmpul Românesc  
sunt recunoscute prin atmosfera românească deosebită, 
calitatea serviciilor, programul artistic variat şi original, toate 
concurând şi de data aceasta la realizarea unui eveniment 
excepţional.
Am avut onoarea  să avem ca  invitaţi la eveniment pe 
D-na Consul General  Antonella Marinescu cu familia, 
reprezentantul consulatului din Republica Dominicană, 
precum şi trei invitaţi speciali din România,  Grigore Cartianu, 
Laurenţiu Ciocazanu şi Ovidiu Popica,  ziarişti şi reporteri 
Tv. din Romania,  veniţi într-un turneu de  promovare a cărţii 
recent apărute, “ Miracolul din Noiembrie”.
Doamna Consul Marinescu a adresat câteva cuvinte 
participanţilor, iar ziariştii români au făcut o scurtă prezentare 
cărţii lor, la sfârşit oferind autografe.
S-a făcut o scurtă prezentare vizuală cu imagini despre 
activităţile de muncă voluntară la Câmpul Românesc,  
scoţându-se în evidenţă faptul că toate  lucrările de reparaţii, 
întreţinere şi amenajare ale Câmpului sunt făcute prin munca 
voluntara şi cu ajutorul  donaţiilor de la românii de bună 
credinţă.
DJ Mircea Iliescu/ ConneXRo, ne-a oferit o seară superbă de 
dans şi voie bună, cu ritmuri plăcute, variate, pe gustul tuturor.
Cele două grupuri de dansatori “Hi-Trend” şi “ARTA” au 
energizat sala, dansul şi veselia prelungindu-se până după ora 
1:30 am.  
Numărul limitat de locuri precum şi capacitatea sălii nu ne-
au îngăduit să primim mai multe persoane. De aceea, pentru 
evenimentele viitoare, vă rugăm să ne contactaţi din timp, 
încât să putem acomoda cât mai mulţi invitaţi, dornici de a 
petrece o seara minunată la Câmpul Românesc.
Pentru cei prezenţi la Banchetul de Deschidere, precum şi 
pentru toţi românii care participă la evenimentele noastre 
îi invităm să ne viziteze website-ul nostru la www.campul 
romanesc.ca pentru a viziona pozele şi înregistrările video de 
la acest eveniment.

WATERLOO

AREC-SOC a organizat o întâlnire cu membrii cu 
scopul de a promova dezbateri pe tema întocmirii 
dosarului pentru obţinerea licenţei PEO. Cei 
prezenţi au putut pune întrebări şi primi răspunsuri 
referitoare la ce paşi sunt necesari în vederea 
întocmirii dosarului de admitere în asociaţia PEO - 
Professional Engineers of Ontario.  

Chiar dacă participarea a fost modestă (am avut 
competiţie din partea long-weekend-ului) cei care 
au participat la acţiunea noastră au putut obţine 
răspunsuri concrete referitoare la cazul lor.

Executivul AREC-SOC

AREC-SOC
Întocmirea dosarului pentru 

obţinerea licenţei PEO
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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 coreografie 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

Ți-am zis:
Muntele acesta
și-a citit de două ori
soarele.
Are nume străin
urechii și morților noastre,
pentru că este singurul munte
ce nu se lasă urcat
cu picioarele.
Ți-am zis...
Umbre de pajure ni-s
vâltori din vâltori -
ie-i-le.
Munte, sau Moarte?
Iartă-mi sfielile,
de-a lungul de ieri,
de-a durutul de azi,
albastrului nostru
care sunt ultimii brazi

ce i-ai scris?
VÂRFUL CU DOR
Râdeam cu ciocârliile,
până ce-n urma noastră
cerurile lor au rămas.
Atunci
când am trecut
pe puntea primului nor,
voiam să-ți spun cumva
c-aș vrea să te sărut.
Unul pe altul,
din ochi și lumină, sorbeam.
Trecusem
de povestea primului nor...
Tu ai înțeles,
de aceea ai și zâmbit,
că fiecare cuvânt al meu,
rând pe rând,
fără de sunet în alb a-n-florit

în drum către Vârful cu Dor.

...și amândoi așteptam, așteptăm...
Cine știe,
poate mai vine vreun nor.

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.

DIN MUNTELE DE DINCOLO CETIRE

Un grup de români pasionaţi de
baschet, jucăm săptămânal, joi,
între orele 20-22 într-o sală situată la intersecţia 
16th Avenue cu Leslie Street (Richmond Hill). 
Invităm alături de noi pe cei dornici de mişcare şi 
bună dispoziţie.
Pentru mai multe detalii scrieţi la emailul 
sebimas@yahoo.com

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

Renovări şi Finisări interioare:
- ceramică de la $2.84/sq, laminat $1.85/sq,
- vopsit $2.00/sq,
- renovare complecta comercial, case sau
 basementuri de la $35/sq, şi altele.
Informaţii la 519-778-0311 (Alex).

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

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 (producţie proprie), gulaş
- 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:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

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

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

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

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

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

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

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

education. 

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

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

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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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

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
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.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


