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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

* Luni 29 iunie - Sfintii Apostoli Petru si Pavel * Marţi 30 iunie - Soborul celor 12 Apostoli * Joi 2 iulie - Sfantul Voievod Stefan cel Mare *

$975

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

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

25 şi 26 iulie 2015

Următorul număr apare în
9 Iulie 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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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Și astăzi despre șoferi și mașini. Că 
una fără alta, nu prea își au rostul. 
Așa cum un bunic spune nepoților 
“pe vremea  mea copiii erau altfel”, 
evident mult mai buni, în contextul 
discuției, așa spun și eu, acum 20 
de ani șoferii torontezi erau altfel. 
Semnalizau aproape tot timpul, 
erau politicoși și te lăsau pe banda 
lor cu un gest galant, nu goneau 
fără rost și nu erau așa nervoși. 
Azi, dragi nepoți, lururile s-au 
schimbat. Toate cele înșirate 
adineaori au un minus în față. 
Unul periculos de mare. 
Cred că un rol important în 
deterioarea mentalității șoferului 
metropolez canadian îl are și 
poliția. Nu pot să spun exact cum și 
de ce. E drept că numărul de mașini 
s-a înmulțit considerabil. Poate sînt 
prea puțini polițiști rutieri, poate că 
în loc să stea la pîndă cu radarul  (și 
asta destul de ineficient) i-ar pindi 
mai degrabă pe micii infractori 

auto care nu semnalizează, care nu 
opresc la stop, care nu știu rostul 
semafoarelor, atunci cînd clipește 
verdele sau apare săgeata de viraj. 
Ce ar putea face poliția? 
Probabil să dea amenzi pe loc 
pentru infracțiunile minore, gen 
semnalizare, trecut peste linia 
continuă, iar la a doua - a treia 
abatere similară, o pedeapsă mai 
serioasă.  
Tocmai am văzut un film 
științifico-fantastic, și mă gîndesc 
cum ar fi să avem un cip implantat 
pe undeva care, la o comandă 
mentală, la un gînd de a vira, 
mașina să semnalizeze singură. Și 
să claxoneze cînd vrem, și poate să 
și parcheze singură. N-ar fi rău. 
Credeți că am luat-o razna? 
Așteptați cîțiva ani, și mai vorbim.

Cu maşina, 
prin oraş

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Tâmpiţii sunt de două feluri: proşti brici şi 
deştepţi de bubuie. Cine crede că sticleala apare 
doar la retardaţi se înşală crâncen. Tâmpenia 
nu ţine de plapuma cenuşie din creieraşi. Ţine 
de cirezile umane prin care-ţi duci traiul şi-ţi 
molfăi mălaiul.

De câte ori n-aţi auzit oameni inteligenţi 
bolborosind bancuri proaste? O zi cu fundu-n 
sus şi-o cinzeacă la bord, atât îi sunt necesare 
unui vultur chel să se transforme în bou păros. 
Am cunoscut odată un tip cu doctorat dolofan 
în nu ştiu ce fizici.
Preda la o facultate, studenţii lui purtau 
pempărşi la seminarii, de frică. Dar când scăpa 
pe poarta şcolii, eminentul dascăl nu mai reuşea 
să frâneze decât în plexul cârciumii. Acolo, la 
umbra unui ţoi de vodcă, povestea ce ucenici 
cretini are el. Barmanul îl asculta, pătruns de 
această veste cutremurătoare - oricum n-avea 
ce face, cât legăna o cârpă prin gura cănilor şi 
trăgea la măsea un trăscău, pe ascuns. “
De exemplu - plescăie proful - auzi, tu, mă, 
domnu’ angajat: azi, mi-a zis un idiot de 
studenţache de la seminarul de mecanica 
construcţiilor (cacofonia mea preferată, 
apropo) ceva cumplit: cică momentul unei forţe 
în raport cu o axă, de versor U, mă-nţelegi, 
este proiecţia pe acea axă a momentului forţei 
calculat în raport cu un punct oarecare al axei 

respective. Ce gogomănie! Păi, se spune «este 
egal cu proiecţia», nu «este proiecţia », boule!”
Barmanul simte vocativul în ceafă şi se 
trezeşte razant din cinzeacă. Devine suspicios: 
acest distins client beat mangă l-a făcut cumva 
bovină încălţată? Consumul excesiv de alcool 
dăunează grav studiilor superioare. Nu ştiu 
ce-i face ţuica ficatului. Probabil îl ciupeşte de 
fund. Dar ştiu ce i-a făcut vecina mea soţului 
ei iubit şi pilit.
A venit ăla acasă, într- o seară romantică de 
toamnă, cu trei litri de şpriţ la bord - deci nu 
prea mult, ci strict cât să huruie gura fără el. 
Când a văzut că soaţa i-a deschis totuşi uşa, 
dom’ profesor s-a fleşcăit de duioşie.
A vrut s-o pupe, dar ea l-a îmbrâncit cu 
tandreţe, de era să-i crape căpăţâna. Şi l-a 
avertizat că aveau musafiri, deci să facă bine 
să-şi ţină fleanca. A rugat-o să-l lase totuşi să-i 
salute pe oaspeţi, ca orice matrafoxat cu bun 
simţ. Nevasta a aprobat, cu ochii jordie. El a 
pătruns în sufrageria îndopată de doamne cu 
conci.
A recitat, cu damf aristocratic: “Ia uite-o şi 
pă pupădzza de Lili!... Ce faţi, fă, te-a lăsat 
amantu’ să te dai zos dân pat?”. Pupăza de Lili 
mai aşteaptă şi azi să fie chemată ca martoră la 
divorţ. Însă femeile din societatea modernă nu-
şi mai părăsesc bărbaţii pentru că beau de sting 
spriţuri. Ci doar dacă beau de aprind amante.

Simona Catrina

Gluma proastă 
a bețivului 

deștept

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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

WINDSOR

Robert Stănescu a câştigat medalia de aur la inele 
la Campionatul Naţional al Canadei care a avut loc 
la Gatineau, Qc între 27-31 mai 2015, la categoria  
seniori. Pentru această categorie au mai concurat alţi 
42 de sportivi. Este al doilea an consecutiv în care 
Robert aduce medalia de aur în Windsor, Ontario.
Aceasta victorie îl califica pe Robert Stănescu, care 
este antrenat de soţia lui, Ruxandra Stănescu, pentru 
următorul concurs: Pan-American Games, Toronto, 
July 6-19, 2015.
Felicitari Robert & Ruxandra!

Nicoleta Burlea, Windsor

AUR
LA INELE

pentru Robert Stănescu din Windsor

Asociaţia Seniorilor de la “Parohia Sfinţii 40 de 
Mucenici”, Aurora, Ontario, vă invită la o Seară de 
Film în data de 7 Iulie, la ora 7:00 pm, la adresa 
bisericii noastre: 33 Mosley St., Aurora, ON L4G 
1G8. Vom viziona un film documentar despre viaţa 
Părintelui Arsenie Boca şi vom rămâne împreună la 
un dialog duhovnicesc pe marginea celor vizionate. 
Vă aşteptăm!

ORGANIZĂM PETRECERI 
ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, 
Nunţi, Onomastici, Baby & Bridal 
Showers, Corporation party, etc. Sunaţi la

416 841-4226 iar noi ne vom ocupa 
de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video). Putem organiza petrecerile 
în restaurante şi banquet-hall-uri renumite 
din Toronto şi GTA area în functie de 
amploarea evenimentului. MUZICA LIVE 
şi partea de entertainment vor fi asigurate 
de GILMARO şi echipa de coregrafie. 
Calitate, Voie bună, Ring de dans plin, 
Momente de neuitat!

AURORA
ASOCIAŢIA SENIORILOR din Aurora
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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

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 fiecare sâmbătă de la orele 9am 
la 12pm, iar prezenţa la fiecare curs este obligatorie pentru 
obţinerea creditului final.
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 beneficia:
- 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 beneficiile 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
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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

WINDSOR

Ca în fiecare an, Caruselul Naţiunilor 
este un eveniment aşteptat de cei care 
locuiesc în Windsor şi împrejurimi.  
De-a lungul a mai multor zile, fiecare 
comunitate pregăteşte un meniu 
tradiţional şi îşi prezintă obiceiurile 
folclorice. România este una din ţăriile 
participante. Acesta este evenimentul 
primordial care reuşeşte să introducă 
cultura, portul, tradiţiile şi bucătăria 
românească într-un spirit festiv în 
societatea canadiană.
Catedrala Ortodoxă “Sf. Gheorghe” 
din Windsor este locaţia reprezentativă 
pentru români la acest festival. România 
a reuşit şi anul acesta să iasă în evidenţă 
prin mirosul îmbietor de mititei, muzică 
tare şi veselă, precum şi dansatorii mici 
şi mari care au pornit hora.
Au participat formaţia de copii 
“Rapsodia” precum şi formaţia de dans 
din Hamilton coregrafiat de Viorel 
Maftei.
BRAVO ROMÂNIA, ai reuşit încă 
odată să te remarci şi să te pui pe harta 
lumii!
Fotografiile descriu perfect acest 
eveniment.

Monia, Windsor 2015

CARUSELUL NAŢIUNILOR - Windsor 2015



25 Iunie * Nr.185 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5

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

CÂMPUL ROMÂNESC

Luni,  6 iulie
-  Sandu Sindile, Kitchener
       “Mereu același - Lucian Blaga”
-  Ing. Florin Ene, Kitchener
       “Originea cuvântului” 
-  Ing. Dan Groza, Hamilton
       “Eterna poezie a lui Lucian Blaga”
 
Marți, 7 Iulie
- Prof. Univ. Anca Sârghie, Sibiu
       ”Radu Stanca - poet baladist’’
         și Cercul Literar  de la Sibiu. 
- Muguraș Maria Petrescu (ziarist, 
  traducător), Bucuresti
“Passionaria Stoicescu: Puzzle sunt eu.’’
- Mircea Ștefan Bartan, poet. Cleveland
      “Vasile Voiculescu - doctorul fără de 
         arginți”
 
Miercuri, 8 Iulie
- Prof.Univ. Dr. Flaviu Rițiu, New York
       “Unirea Basarabiei cu Țara Mamă”
- Prof. Univ. Anca Sârghie, Sibiu
       “Lucian Blaga și misterul inspirației  
         poetice” 
Film: Lucian Blaga în amintirile ultimei 
sale muze,  Elena Daniello.  
 
Joi, 9 Iulie
- Prof. Gheorghe Bârneanu, Drobeta Turnu 
  Severin
        “Deportările în Bărăgan”
- Prof. Dr. Sebastian Doreanu, Denver, 
  Colorado
Prezentare de carte
Film: Constelația Sibiu;  regizor Prof. Univ. 
Dr. Anca Sârghie

Vineri, 10 Iulie
- Pr. Prof. Univ. Dr. Cezar Vasiliu,  
  Sherbrooke University of Montreal
           “Aspecte crestine în lirica eminesciană’’
- Lia Lungu  - Recital
- Muguraș Maria Petrescu, București
      “Sublim și tragic” 
- LIA LUNGU - Ritualuri De Nuntă

Sâmbătă, 11 Iulie
Banchetul de închidere a Săptămânii 
Culturale cu incepere de la ora  1:00 pm
(Din program:
Recital de Muzică şi Poezie  cu membrii 
Cenaclului literar NICĂPETRE al 
revistei OBSERVATORUL din Toronto - 
Organizator: Dumitru Popescu;
Grupul de dansuri populare ARTA)

Pentru rezervări de locuri la banchet, sunaţi 
la 905-265-9884, ori trimiteţi un email la: 
info@campulromanesc.ca
 Pe parcursul săptămânii puteți admira 
expoziția pictorului DORU CIOATA şi pe 
Sophia Leopold cu expoziție de pictură.
NOTA:
-  Conferințele au loc în fiecare seară 
începand de la 7:00 p.m
-  Se vor oficia Slujbe religioase la Capelă
-  Se vor organiza mese rotunde cu diverse 
tematici
-  Se vor organiza excursii la puncte de 
referinţă din Ontario

Pentru mai multe informaţii şi eventuale 
modificări ale programului, vizitaţi:
            www.campulromanesc.ca

PROGRAMUL DE CONFERINŢE
AL

SĂPTĂMÂNII CULTURALE DE LA
CÂMPUL ROMÂNESC

Hamilton, 6 - 11 Iulie 2015
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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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416-800-0832         519-896-0832
519-594-1712

redactia@agendaromaneasca.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

TORONTO
Biserica “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto vă invita la

PICNIC
Sâmbătă 4 iulie 2015, de la ora 11:00 am

Va avea loc în Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosfera românească, cu mici, bere si 
alte surprize. Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: terenuri de tenis, fotbal, volei, 
baschet, piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe malul lacului.
Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite pentru noul lăcaş al bisericii noastre.

KITCHENER
Parohia Ortodoxă Română “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Kitchener
184 Madison Avenue South
Kitchener, Ontario

                          Invitaţie la Hram
Cu drag vă invităm duminică, 28 iunie 2015, începând cu ora 10am, să fiţi alături de 
noi pentru a sărbători hramul bisericii noastre. Cu prilejul acestui moment vom avea în 
mijlocul nostru pe Înalt Prea Sfinţitul Nicolae, arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române din cele două Americi.
Vom marca această zi specială cu următorul program:
-Slujba Vecerniei, sâmbătă 27 iunie ora 6pm, oficiată de IPS Nicolae împreună cu un 
sobor de preoţi;
-Sfânta Liturghie arhierească, duminică ora 10am, prezidată de IPS Nicolae;
-Masa festivă de hram cu specific românesc, începând cu ora 1pm.
Vă aşteptăm cu drag să ne bucurăm împreună în această zi deosebită din viaţa parohiei 
noastre.

 Pr. Lucian Azoiţei
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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



KITCHENER
În zilele ce-au trecut, ne-am învrednicit din mila 
şi bunătatea lui Dumnezeu, să ne rugăm împreună 
în “casa Tatălui ceresc”, în biserica românilor 
ortodocşi din Kitchener, Ontario, ce se află sub 
ocrotirea Înaintemergătorului şi Botezătorului 
Domnului, Sfântul Prooroc Ioan. La hramul bisericii 
noastre, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul 
(sărbătoare cunoscută în popor sub denumirea de 
Sânzâiene) s-au adunat numeroşi români ortodocşi 
din Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph 
şi împrejurimi, precum şi oaspeţi din Toronto, 
Mississauga, Oakville sau Hamilton. S-au rugat 
alături de noi în zilele de vineri, sâmbătă şi 
duminică preoţi de aproape şi de departe: Pr. Vicar 
Dan Hoarste şi Pr. Arhidiacon David Oancea de 
la Vatra Românească (Grass Lake, Michigan); Pr. 
Arhimandrit Grighentie Otelea, stareţul mănăstirii 
Strâmba din judetul Sălaj, România; Pr. Ioan 
Bunea de la parohia Sf. Gheorghe din Toronto; 
Pr. Mihai Cociu de la Sf. Cruce din London; Pr. 
Viorel Tencaliuc de la Sf. Dumitru din Richmond 
Hill; Pr. Cornel Sirjita de la Sf. Arhangheli Mihail 
şi Gavriil din Niagara Falls; Pr. Ştefan Morariu şi 
Pr. Antonel Dumitru de la Sf. Ioan Evanghelistul 
din Toronto; Pr. Lucian Azoiţei de la Sf. Ap. Petru 
şi Pavel din Kitchener; Pr. Konstantinos Chatzis 
de la biserica grecească Sf. Ap. Petru şi Pavel din 
Kitchener; Pr. Myroslav Smigelsky de la biserica 
ucraineană Sf. Sophia din Waterloo, împreună 
cu preoţii noştri, părintele paroh Ionuţ Maerean 
şi părintele pensionar Dumitru Ichim. A fost 
sfinţită şi noua icoană a Sfântului Ierarh Nectarie, 
Făcătorul de Minuni, a căror sfinte moaşte sunt 
cinstite în biserica noastră. Bucuria duhovnicească 
pe care am trăit-o împreună nu se poate exprima în 
cuvinte, dar împărtăşim cu dumneavoastră câteva 
imagini. Slavă Domnului pentru toate!

Secretarul Consiliului Parohial

Hramul Bisericii “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener



TORONTO
Iată ca s-a sfârşit încă un an şcolar la Şcoala 
Românească din Toronto. A fost un an şcolar 
minunat şi plin de succese; copii au învăţat să 
vorbească, să citească şi să scrie româneşte mai 
bine şi şi-au făcut mai mulţi prieteni români.

Cu bucurie şi emoţie, elevii Şcolii Româneşti din 
Toronto, locaţia Milne Valley şi elevii din clasa de 
liceu de la Senator O’Connor College au participat 
la serbarea de sfârşit de an, din 13 iunie, care a fost 
dedicata Zilei Tatalui.

Astfel, cei mici au încântat publicul cu variate 
şi minunate piese interpretate la pian, dansând, 
prezentând parada portului popular românesc, 
cântând “Cântă cucu-n Bucovina”, recitând poezii: 
“Acceleratul” de George Topârceanu, “Somnoroase 
păsărele” de Mihai Eminescu şi altele.  Nici liceenii 
nu s-au lăsat mai prejos, prezentând câteva superbe 
dansuri populare.

Talentaţii copii de la grupul de folclor i-au delectat 
pe părinţi cu o suită de cântece şi dansuri din 
frumoasa şi vasta cultură românească: ”Aseară ţi-
am luat basma”, “Trandafir de la Moldova”, “Du-
mă acasă măi tramvai”, “Ţigăncuşă eşti frumoasă” 
şi bineînţeles că au dansat mult îndrăgitul dans 
popular românesc “Hora”.

Multe mulţumiri copiilor, profesorilor şi părinţilor 
pentru un spectacol deosebit. Până în septembrie, 
când va reîncepe Şcoala Românească, vă dorim 
tuturor să aveţi o vacanţă şi o vară minunată!

Prof. Cristina Mareş

 SERBAREA DE SFÂRŞIT DE AN
a Şcolilor Româneşti din Toronto
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

KITCHENER
Sâmbătă 13 iunie a fost ultima zi de şcoală 
şi tradiţionalul Picnic de sfârşit de an şcolar 
la Şcoala Publică de Limba Română din 
Kitchener. Copiii de la clasa mică au realizat 
felicitări pentru ziua tatălui, dupa care cu 
toţii au primit diplome şi mici atenţii pentru 
activitatea desfăşurată de-a lungul anului 
şcolar. În Parcul Victoria am avut tradiţionalul 
Picnic cu pizza, sucuri, dulciuri şi multe 
alte bunătăţi aduse de părinţi. Momentul 
culminant a fost tortul ornat cu tricolorul 
României pregătit de un părinte. Copii s-au 
distrat la nou amenajatele locuri de joacă din 
parc, iar părinţii s-au destins intr-o atmosfera 
relaxantă.
Multumim tuturor părinţilor şi sponsorilor 
(D-na Teresa Onsen şi d-na Florica Uszta de 
la Crema Pastry) care au participat şi ajutat 
la succesul acestui eveniment. Ne-am bucurat 
foarte mult să avem alături de noi şi alţi copii 
şi părinţi din comunitate. A fost o zi frumoasă 
şi de neuitat!
Vă dorim o vacanţă frumoasă şi o vară 
călduroasă!

Colectivul Şcolii Publice de Limba Română

PICNIC al Şcolii Publice de Limba Română din Kitchener



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o vitalitate de 
invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste: 
Este posibil să apară o nouă legătură, care, 
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă 
plină de pasiune. Financiar: Austeritatea te 
afectează din plin şi trebuie să-ți diminuezi 
cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Posibile dificultăţi de motricitate 
şi coordonare a mişcărilor. Dragoste: 
Există o tendinţă către idealism şi confuzie 
în dragoste, care te face să nu vezi lucrurile 
prea clar şi te expune la dezamăgiri. 
Financiar: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să influenţeze 
starea ta financiară.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel respirator 
sunt sensibile şi trebuie menajate. 
Dragoste: Chiar dacă nu-ţi convine modul 
partenerului de a relaţiona cu tine, poţi 
găsi cuvinte mult mai diplomate pentru a-i 
atrage atenţia. Financiar: Apar niște bani 
suplimentari, dar este rost de cheltuieli 
mărite, pentru copii, distracții sau pentru 
fanteziile tale personale.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea e o combinație optimă 
de vitalitate, energie şi frumusețe care se 
vede de departe. Dragoste: Viața de cuplu 
pare un câmp de luptă, nu mai reușești 
să păstrezi armonia între tine şi partener. 
Financiar: Treburile merg bine, acumulând 
un oarecare capital sau investind major în 
mijloace fixe.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă urme în organism, 
deci încearcă să ai mai multă grijă de 
tine şi să nu te mai agiţi de la orice fleac. 
Dragoste: Ceva se întâmplă în inima ta, ai
trăiri pe care nu le cunoșteai, pentru că nu 
ai mai trecut poate niciodată prin așa ceva. 
Financiar: Banii sunt punctul forte acum, 
pentru că să ai parte de un noroc de zile 
mari. 
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă motive de 
îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte 
este odihna. Dragoste: Aştepţi în zadar 
o schimbare în cuplu pentru că toate par 
blocate într-un punct mort. Financiar: Cu 
banii stai bine. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de neatenție poate 
avea urmări neplăcute asupra stării tale de 
sănătate, ca atare nu te juca! Dragoste: Ţi se 
aprind călcâiele din nou, este o perioadă în 
care Cupidon se cam distrează cu inima ta. 
Financiar: Banii sunt motiv de îngrijorare, 
de aceea ar trebui să fii extrem de prudent 
când vine vorba de cumpărături.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fă mai mult sport, fugi de 
pasivitate şi lene. Dragoste: Faci ce vrei, 
când vrei, dar nu depăși totuși limita 
toleranţei celuilalt. Financiar: Primești mai 
mult ca de obicei sau reușești să acumulezi 
o sumă ceva mai mare pentru un plan pe 
care îl ai în perspectivă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă tocmai 
datorită atitudinii tale nepăsătoare. 
Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile 
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai 
mult singur şi te vei întreba unde ai greşit. 
Financiar: Banii se aduna mai lent acum, 
trebuie să ai răbdare şi să nu cauţi să te 
îmbogăţeşti peste noapte.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ţii prea mult emoțiile negative 
în tine şi toate acestea se acumulează şi 
declanșează, mai devreme sau mai târziu, o 
serie de dezechilibre în organism. Dragoste: 
Fă un efort şi demonstreazăi că ții la el/ea 
cu adevărat. Financiar: Reintrarea lui Marte 
în mișcare normală poate să aducă anumite 
soluții, limpeziri sau decizii financiare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate:A se evita în mod special excesele 
de orice fel. Dragoste: Suferinţele din 
dragoste fac parte din peisaj, nu poţi scăpa 
de ele aşa de uşor. Financiar: Deşi vei avea 
bani mai mulţi, va trebui să îi cheltui cu 
prudenţă deoarece şi facturile vor fi mai 
mari şi mai multe.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenţie! poţi aluneca spre 
ipohondrie, doar ca să fii în ton cu anturajul. 
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în 
privinţa iubirii, pentru că trebuie să te 
descurci mai mult singur, fără cineva 
alături. Financiar: Nu cheltui la primul 
impuls, nici nu bate palma la prima ocazie 
- șansele bune nu prea vin din prima.

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 Irma
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

OSHAWA

Cu dragoste frăţească, întru frica Domnului IiSUS 
HRISTOS, vă invităm la SĂRBĂTOAREA 
HRAMULUI BISERICII NOASTRE, când îl 
prăznuim pe Sfăntul Stefan Cel Mare, împreuna 
ocrotitor cu Sfăntul Ierarh Nectarie Taumaturgul.
Sâmbătă 11 iulie 2015, ora 19:00, se va oficia Taina 
Sfăntului Maslu în prezența unui sobor de preoți si a 
Preasfințitului Ioan Casian de Vicina, iar duminică pe 
12 Iulie 2015, Ziua Hramului Sfintei Bisericii, de la 
ora 10:00 a.m. se va săvărși Sfănta Liturghie oficiată 
de Preasfințitul Ioan Casian de Vicina.
Ca mărturie peste veacuri a credințelor noastre 
ortodoxe, vă asteptăm cu drag, urmănd a ne împărtăși 
de darul sfințitor al sfintelor moaște: Sf. Ierarh 
Nectarie.
Ora 12:00 p.m. Agapă Creștină de Hram.
Vă așteptăm cu dragoste frățească!
Al frăţiilor voastre rugător către Hristos Domnul

Preot Paroh Petre Busuioc                                                                                                                                          
TEL: 905-924-2324 / 905-448-3157                                                                                                                                     

www.sfstefancelmare.com
E-mail: biserica@sfstefancelmare.com

Biserica Ortodoxă Română
SFINȚII ȘTEFAN CEL 
MARE ȘI NECTARIE
261 Bloor Street East                                                                                                                                             
Oshawa, ON, L1H 3M3

Invitație la

Hramul
Bisericii Sfinții Ștefan Cel 

Mare și Nectarie
din Oshawa

WINDSOR

Fulger Transport Inc. 
este pe piaţa de trucking din Canada 
de peste 8 ani şi este una dintre cele 
mai bune companii în acest domeniu 
din zona Windsor şi Essex County 
orientată pe livrarea de produse uşor 
perisabile şi marfă generală. 

Fulger Transport Inc. are o flotă 
de peste 50 de camioane şi 60 de 
remorci pregătite să transporte marfa la 
destinaţia finală în conditii excelente. 
Totodată asigură cu succes livrare 
oriunde în Canada şi în peste 48 de state 
din America ofering servicii de înaltă 
calitate atât pentru clienţii companiei 
cât şi pentru angajaţii şi colaboratorii 
acesteia (owner operators). 

Serviciile oferite de Fulger Transport 
Inc. sunt: 
- livrare locală şi pe distanţe lungi
- livrare de produse perisabile
- livrare de produse generale

- 24/7 asistenţă specializată şi 
dispecerat 

Fulger Transport Inc. ANGAJEAZĂ 
şi lucrează cu oameni dedicaţi şi 
cu iniţiativă care doresc să îşi ofere 
serviciile de calitate superioare la fel ca 
şi compania care îi susţine. Compania 
oferă angajaţilor şi colaboratorilor 
(owner operators):
- Training
- Curse locale şi pe distanţe lungi
- Finanţare pentru şcoala de şoferi
- Finanţare pentru achiziţionarea de 
truck
- $1,500 bonus de “Bine ai venit să 
lucrăm împreună”

Fulger Transport Inc. susţine oraşul 
Windsor prin sponsorizările pe 
care le face. De-a lungul timpului a 
sponsorizat:
- Alpha Gymnastics Academy – 
participarea lui Robert Stănescu la 

diferite competiţii (de unde Robert s-a 
întors cu medalii de aur)
-  Barry Dunn  - car # 24 :  Can – Am 
Midgel Competition 2015 
-  Grupul de Ingineri ai Univesităţii din 
Windsor  -  S.A.E. International Event 
2015
Începând din 2014 Fulger Transport 
Inc. a deschis porţile primei filiale din 
Detroit, Michigan, având posibilitatea 
să ofere o mai largă varietate de servicii 
pentru clienţii companiei.

Cei care doresc să aibă un loc de muncă 
permanent şi foarte bine renumerat ne 
pot contacta între orele 9 a.m. – 5 p.m.  
la cele două puncte de lucru:
Windsor – Ontario:
           Erika    519-816-2880
Detroit – Michigan:
           Bianca  313-651-7156 ext.1011

Nicoleta Burlea
Windsor, Ontario

ARTICOL COMERCIAL

FULGER TRANSPORT Inc.
angajează ŞOFERI



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

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

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru curse US/
Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end, plata incepind de la 45 de cent/mile 
(echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

WINDSOR

EVENIMENT CULTURAL la Windsor - 
28 iunie 2015 ora 12:30p.m.
În auditorium-ul Catedralei Române “Sf. 
Gheorghe”, Windsor.
Societatea Culturală “Graiul Românesc” 
împreună cu Catedrala Ortodoxă Română 
“Sfântul Gheorghe” din Windsor vă invită 
la un periplu literar “De la Mihai Eminescu 
la Lucian Blaga şi până la Radu Stanca” 
prezentat de Conf. Univ. Dr. Anca Sirghie, 

concretizat cu lansarea cărţii “LUCIAN 
BLAGA ŞI ULTIMA LUI MUZĂ” scrisă 
de Conf. Univ. Dr. Anca Sirghie.
Prezentarea cărţii este realizată de Prof. 
Doina Popa şi Dr. Daniela Anghel.

Vă aşteptăm cu drag la o după amiază de 
vară culturală liniştită.

Nicolea Burlea
Windsor, Ontario
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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

OAKVILLE
Timid și puțin stângaci, dar cu entuziasm 
și bucurie, Școala Noastră din Oakville a 
organizat prima Șezătoare în pragul Zilei 
universale a iei. 
Costume vechi și noi, pături țesute de 
bunicii și străbunicii noștri, ii prelucrate 
manual cât și adaptări modernizate au fost 
puse la dispoziție pentru a le observa și 
descifra meșteșugul. 
Ne-am strâns la acest sfârșit de săptămână să 
învățăm puțin despre istoria iei și a portului 
românesc. Abia la început de drum, și fără 
a pretinde că suntem experți, am încercat să 
învățăm împreună cu cei mici din cărți, din 
imagini și veșminte vechi cum își coseau 
strămoșii noștri straiele. 
Am adus materiale de cusut și ne-am făcut 
curaj să străpungem etamina cu acul si să 
coasem semne românești decodificând 
modele simple dar deosebit de plăcute 
ochiului.
Materialele adunate și prezentate ne-au fost 
în parte dăruite cu drag de bunicii și părinții 
noștri, în parte culese de noi în drumețiile 
noastre, în parte trimise de Biroul pentru 
Relații cu Diaspora al Republicii Moldova, 
în parte descărcate din galeriile online 
construite cu atâta generozitate de mari 
iubitori ai portului românesc.
Vă reamintim că înscrierile pentru anul 
şcolar 2015-2016 sunt în curs şi vă aşteptăm 
la prima zi de şcoală, în 19 septembrie.
Contact: scoalaoakville@gmail.com 

Oana  Dragalin
Mihaela Nastase

Șezătoare de ziua universală a iei - în Oakville
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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

Ca să fie liber
chiar şi-n alesul culorilor
și întru toate integru,
într-o zi
soarele s-a gândit:
“Ce-ar fi
să mă îmbrac în negru?”

Dar inima-soarelui
a văzut doi tineri
luminându-se
la prima sărutare.
Răsăritul răsărea-n 
răsărit,
ca unda ce lumina și-o 
fură.
“Fiul meu,

grăitu-a inima-de-soare,
încearcă acest curcubeu
de sărbătoare,
să vedem dacă inima lor
îți este și ție
pe măsură!

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.

INIMA SOARELUI

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


