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

watersofteners.c o m
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Sâmbătă 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana * Luni 27 iulie - Sfantul Mucenic Pantelimon * Vineri 31 iulie - Inceputul Postului Adormirii Maicii Domnului *

$975

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de computer.
Doar de internet şi TV.

Pentru instalări în 
Ontario

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
6 August 2015

Anul 9 - Nr.187
23 Iulie 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

DIRECT: 6 4 7 - 4 0 9 - 4 0 6 1

Tabăra de Vară

în Limba Română

 Toronto - iulie 2015
pag.8
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Americanii 
au o 

problemă cu vecinii lor de la 
nord, cu noi, canadienii, atunci 
cind mergem la cumpărături la 
magazinele dânşilor. Mai bine zis, 
ne urăsc, aşa, puţin. De ce spun asta? 
Deoarece locuitorii unui orăşel 
din Washington cer primăriei să 
instituie ore “americane” pentru 
cumpărături. Mai exact, intri la 
prăvălie numai cu legitimaţie de 
american. Motivul? Canadienii 
cumpără tot ce mişcă, la figurat 
vorbind: lapte, haine, electronice, 
mâncare şi benzină. Multă benzina, 
atât în rezervoare, cât şi în canistre. 
De ce e nevoie ca cetăţeanul 
canadian să îşi sacrifice un 
weekend la cumpărături, să stea la 
coadă la vamă, să consume benzină 
şi timp pentru prosperitatea sa şi a 
familiei? 
Păi să vedem: o maşină, să spunem 
Honda Civic fabricată în Ontario, 
costă mai mult aici în Canada, 
decât în State. La fel, aproape 
toate produsele costă mai puţin 
dincolo de graniţă. Să luăm cărţile 
– ele au două preţuri tipărite pe 
copertă: preţul canadian şi preţul 
american.  Diferenţa este de câţiva 
dolari, evident în defavoarea 
cumpărătorului canadian. Ce se 
întâmplă însă atunci când paritatea 
dintre cele două monede se schimbă 

astfel încât dolarul canadian e mai 
puternic decât cel american? Vă 
spun eu: nu se întâmplă nimic cu 
preţurile cărţilor. O carte care costă 
40 de dolari americani, costă circa 
50 de canadieni, deşi, conform ratei 
de schimb ar trebuie să coste tot 40 
de americani. Şi asta, înainte de 
orice taxe aplicabile.
Şi pentru că sunt cârcotaş, în multe 
cazuri, şi acum mă mănâncă în 
palmă cârcotăşia: dacă pentru 
companiile care fac afaceri cu SUA 
exista NAFTA, de ce nu poate 
exista şi o NAFTA mai mică şi 
pentru afacerile mai mici, astea 
personale. Lăsaţi-ne în durerea 
noastră şi măcar la vamă nu ne 
mai taxaţi. Lăsaţi business-urile 
canadiene să devină atractive 
pentru cumpărătorul-călător aşa 
încât acesta să nu mai trebuiască 
să îmbrace trei pulovere ca să 
păcălească vameşul. În România 
exista pe vremea ceauşescului o 
găselniţă ce se numea – permis de 
mic trafic, cei din zonele de frontieră 
sigur îşi amintesc. Ce-ar fi dacă 
guvernele provinciale şi cel federal 
ar pune-o de-un mic trafic? Aşa, 
pentru prosperitatea plătitorului 
de taxe şi mai ales pentru cea a în 
curând-alegătorului.

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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)

Măi, animalule! 
Ce-am fost şi
ce-am ajuns

Îmi trebuia un pretext decent să mai merg o 
dată la Grădina deosebit de zoologică Băneasa, 
în Bucureşti. Prin urmare, eu şi soţul meu 
i-am ademenit pe fratele lui, pe soţia fratelui 
şi pe băieţelul lor către aşa-zisul paradis al 
animalelor.

Nu ştiu ce revelaţii a avut bietul copil, dar noi, 
găliganii, aveam gurile căscate cât intrarea în 
Peştera Urşilor. Şi asta nu din cele mai vesele 
motive. Eu nu mai fusesem acolo de când 
aveam cinşpe ani, deci aveam să fac cunoştinţă 
cu nepoţii lighioanelor de-atunci. Şi nu fiţi răi, 
nu mă refer la oameni, ci la animale, chiar dacă 
uneori graniţa dintre cele două tabere e suspect 
de fină. “Atenţie, animale periculoase!”, scria 
pe o tablă sleită într-un un gard de fier. Înăuntru, 
vraişte. Într-un colţ, o maimuţică bleagă se 
holba la noi ca la “Românii au talent”. Pe 
urmă, ne-a întors un fund roz şi dusă a fost. Am 
trecut la altă puşcărie zoo, o cuşcă pe care scria 
“Macac”, un prilej minunat pentru ţopârlani să 
facă mişto de numele bietei maimuţe. Noroc că 
maimuţa (aţi ghicit) nu era acolo, că intra în 
depresie, săraca.

Dar să lăsăm maimuţele, fiindcă am ajuns 
la cuşca selectă a păunului albastru. Acolo, 
toată lumea hăhăia prosteşte şi nu ştiam de 
ce. Am înţeles curând. Pe tabla explicativă 
scria: “Ponta: 4-6 ouă”. E bine să ştii că ai 
un primministru îmbibat în testosteron atât 

de necesar propulsiei economice. Aşa cum, 
la secţia de papagali, scria numele speciei: 
“Cacatu cu creastă galbenă”. Mai e nevoie să 
vă spun ce glume deştepte debitau şmecherii? 
Tigrul era foarte nervos şi cred că înjura pe 
limba lui.
De fapt, făcea playback, fiindcă nu scotea 
nici un sunet concret, doar căsca gura cât 
mămăliga. Ursul se ascunsese, pesemne ura 
baia de mulţime. Lângă băltoaca în care înotau 
lebedele, un şobolan le aştepta la debarcader, să 
zicem aşa. Îi era tipului o foame de lup. Şi cred 
că lupii ar fi fost flataţi de această comparaţie - 
doar că lipseau cu desăvârşire, vorba lui Nenea 
Iancu.
Am mai văzut un afiş cu cămila Bactrian şi mi-
am amintit că, în mod duios şi patologic, nişte 
prieteni de-ai mei şi-au botezat primul prunc 
Bactrian. Cică să nu-ţi urăşti părinţii... Muflonii 
erau groaznic de slabi, cred că ţinuseră regimul 
Atkins. A, nu, că ăla e cu multă carne, iar la 
zoo nu beneficiezi de asemenea proteină. Leii 
ne urau visceral, se uitau la noi ca la nişte loaze 
care au picat bacul. Muflonilor le-am plâns 
de milă, erau slabi ca grisina, cred că ăştia 
le dau să mănânce doar ghiveci de legume şi 
supă de, nu-i aşa, ştevie. Şerpii se mişcă o dată 
la trei zile, deci e greu să fii sigur că nu sunt 
de plastic. Pe scurt, cel mai bun element din 
arsenalul grădinii zoologice sunt gogoşile de la 
intrare.

Simona Catrina

STONEY CREEK / HAMILTON

Cu ocazia Praznicului Adormirii Maicii 
Domnului, Biserica Ortodoxă Românească 
“Sfântul Nectarie” din Stoney Creek/ 
Hamilton vă invită să participaţi la 
Sărbătorile legate de acest mare Praznic 
al Ortodoxiei. Astfel Sâmbăta 15 August 
de la ora 10:30 va avea loc Slujba Sfintei 
Liturghii, iar seara de la ora 17:00 vă 
aşteptăm pentru a ne bucura împreună în 
Sala Comunitară a bisericii. Vă aşteptăm 
să veniţi în numâr cât mai mare, însă 

pentru o mai buna organizare a acestui 
eveniment vă rugăm să confirmaţi prezenţa 
dumneavoastră la acest eveniment fie prin 
e-mail: st.nectarios.hamilton@gmail.com 
sau la tel. Parintelui IOAN : 647 330-2319.
Mai multe informaţii şi pe Facebook: Preot 
Ioan. Intrarea şi participarea sunt gratuite, 
donaţiile de susţinere a bisericii noastre 
sunt binevenite.

Părintele IOAN & Comitetul Doamnelor.

Biserica Ortodoxa “Sfantul Nectarie” din Stoney Creek/ Hamilton va invita la

Praznicului Adormirii
Maicii Domnului

sâmbătă 15 August 2015

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 în Waterloo.

SIMION  
CIOBANU

Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

Going
shopping 
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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

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

CAMBRIDGE

În data de 26 iulie 2015 între orele 12:00pm - 4:00pm 
la CAMBRIDGE HYUNDAI (1962 Eagle Street North, 
Cambridge, ON, N3H 0A1) Nicolae Raiciu şi personalul 
de la acest dealer auto vor oferi GRATUIT tuturor celor 
prezenţi barbeque, sucuri şi Face Painting pentru copii.

Pentru membrii comunităţii româneşti se vor pune în 
vânzare toate maşinile din gama Hyundai la un preţ 
foarte accesibil (numai 3% peste invoice).  Avem  0% 
interest pentru Veloster, Accent, Elantra, Sonata şi 
0.99% pentru Tucson şi Santa Fe. Aceste preţuri sunt 

valabile pentru toate maşinile 2015.

Vă aşteptăm pe data de 26 Iulie la ora 12:00pm cu toată 
familia la un Barbeque şi sucuri reci.
“3% OVER INVOICE” valabil numai pentru membrii 
comunităţii române

HUGE SALE FOR ROMANIAN COMMUNITY, 
HERE AT CAMBRIDGE HYUNDAI o Duminică 
rezervată în exclusivitate pentru români.

Free Barbeque
26 iulie 2015
orele 12:00-16:00



AGENDA ROMÂNEASCĂ 23 Iulie * Nr.187pag.4

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

KITCHENER
Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 47-lea

FESTIVAL
BĂNĂŢEAN
care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 Bleams Rd., 
Kitchener, Ontario, sâmbătă 5 Septembrie 2015.
Programul va cuprinde întreceri sportive, dansuri folclorice şi Miss Banatul 2015-2016.

În cursul zilei
Va avea loc deschiderea Festivalului cu 
tradiţionalul turneu de fotbal.
Se vor pregăti contra cost, la grătar, carne de
porc, cîrnaţ, cotlet şi porumb. Se vor servi 
alături de pâine şi salată. Barul vă oferă o gamă 
largă de băuturi alcoolice şi răcoritoare. 
Seara
Pe scena festivalului va avea loc un program 
artistic compus din dansuri folclorice cu 
grupurile de dansatori “Banat” din Kitchener,
“Banat” din New York, dansatorii de la 
asociaţia ARTA din Kitchener, grupul mixt 
de dansatori de la “Banat” din Kitchener şi 
Ansamblul Folcloric Mărţişor din Waterloo.
Se va alege şi Miss Banatul.
Biletele sunt $35 inclus este o cina bogată, 
salată, desert, iar barul este contra cost (cash 
bar). Muzica DJ - John Grnca va întreţine 
atmosfera cu melodii din toate zonele ţării şi pe 
toate gusturile. Pentru informaţii şi rezervări 
sunaţi la:

(519) 570-0172 - George Ulman.
Vă aşteptăm cu drag !

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

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!
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OSHAWA

HRAMUL
Bisericii Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie din Oshawa

Sâmbătă 11 iulie 2015 biserica “Sf.
Ştefan cel Mare şi Nectarie” din 
Oshawa a prăznuit pe Sfântul Ştefan 
Cel Mare împreună ocrotitor cu 
Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul. 
La ora 19:00 a avut loc Taina Sfântului 
Maslu în prezenţa unui sobor de preoţi 
şi a Preasfinţitului Ioan Casian de 
Vicina. A doua zi, duminică, 12 iulie, 
în ziua Hramului Sfintei Biserici, a 
avut loc Sfânta Liturghie oficiată de 
Preasfinţitul Ioan Casian de Vicina. 
Începând cu ora 12:00 a urmat o agapă 
creştină de hram unde au participat toţi 
cei prezenţi la slujba religioasă.
Pentru următoarele evenimente 
organizate de biserica noastră, vă 
rugăm vizitaţi website-ul:
              www.sfstefancelmare.com

continuare în pag.14
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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

KITCHENER
Biserica “Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener” (2150 Bleams Rd) vă invita la

PICNICUL de VARA
                    Duminică, 26 Iulie 2015 , începând cu ora 12:30

După Sfânta Liturghie, în rondoul din faţa Centrului Cultural Banatul, vă invităm să 
petrecem o zi frumoasă cu mici, ceafă de porc la grătar, salată de varză, bere, sucuri şi 
delicioasele clătite cu ciocolată sau gem. În caz de vreme nefavorabila  picnicul se va ţine 
în sala mică a Centrului Cultural Banatul. Vă aşteptăm cu drag, să ne închinăm, să dăm 
slava lui Dumnezeu şi apoi să ne bucurăm de o zi minunată!

Consiliul Parohial

AURORA

Sâmbătă, 15 August 2015, de Sfânta Marie 
Mare, de la ora 12:00 am, după Sfânta 
Liturghie, Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de 
Mucenici” din Aurora vă invită la Picnic. 
Va avea loc la Simeon Park Magna, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Este un bun prilej să ne bucurăm şi să-i 
sărbătorim cum se cuvine pe cei care s-au 
născut de Adormirea Maicii Domnului şi pe 
cei ce îşi serbează ziua numelui!
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 basement-ului bisericii 
noastre la care trebuie urgent făcută 
hidroizolaţia (waterproofing). Vă mulţumim
pentru suport şi generozitate!

Cu multumiri,
Pr. Florian Ene 
647-338-6077

Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de Mucenici” din Aurora vă invită la

Picnic

NEWMARKET

-Sâmbătă, 25 Iulie 2015, Taina Sfântului Maslu săvârşită de P.S EPISCOPUL IOAN 
CASIAN în PREZENŢA UNUI SOBOR DE PREOTI de la 06:00 Pm.

- Duminică, 26 Iulie 2015, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie ARHIEREASCA de la 12:30 
Pm. Sărbătoarea Hramului, Masa Festivă ÎN CURTEA BISERICII de la 03:00 Pm.
Adresa: 227 Church Street, Newmarket, ON L3Y 4C5

Preot Mihail Cristea
416-897-3111

Biserica Ortodoxă Română “Sf.Cuvioasa Parascheva” din Newmarket vă invită la

HRAM
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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

Tabăra de Vară în Limba Română din TorontoÎn urma succesului de anul trecut, Şcoala de Vară şi-a 
deschis din nou porţile pentru copiii români (prezenţi 
în număr din ce în ce mai mare la cea de-a doua ediţie 
a taberei de vară) începând de la 4-5 ani şi până la 12-
13 ani.  Copiii sunt împărţiţi în trei clase pe categorii 
de vârste (JK/SK, clasa 1-2 şi clasa 3-8) şi abilităţi sub 
îndrumarea unui colectiv inimos de cadre didactice. 
Prezenţi în fiecare zi sunt şi studenţi angajaţi de la TDSB 
prin programul “Focus on Youth” şi de asemenea studenţi 
voluntari care îşi dedică timpul şi energia creativă pentru 
a da o mână de ajutor la buna desfăşurare a programului.
Şcoala se deschide zilnic la orele 7:30AM şi se termină 
la orele 6:00PM. Programul cuprinde atât activităţi care 
urmăresc un curriculum creeat de TDSB (pentru perioada 
9-11:30 AM), cât şi activităţi libere de artă, lucru manual, 
muzică, dramă/teatru, sport, şi multe altele, bazate pe 
interesul copiilor, toate desfăşurate în limba română. 
Copiii învaţă despre cultura şi tradiţiile româneşti prin 
intermediul unor activităţi interesante şi atractive. De 
asemenea, se discută despre jocurile sportive care se 
desfăşoară anul acesta în Toronto şi copiii participă la 
competiţii sportive antrenante. Se creează prietenii care 
vor fi cu siguranţă continuate şi după terminarea taberei 
de vară care îşi va încheia activitatea pe data de 31 iulie.
Pentru cei interesaţi, vă rugăm consultaţi paginile de 
website şi Facebook a Şcolii Româneşti unde vor fi postate 
în mod regulat poze şi detalii despre acest program sau să 
ne scrieţi pe adresa:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.ScoalaRomaneasca.ca
www.Facebook.com/ScoalaRomaneascaToronto

Prof. Liliana Popescu
(clasa 3-8, Pleasant View JHS)

Ce înseamnă o zi în tabăra copiilor români din 
Toronto? 
Suntem destul de matinali şi în fiecare dimineaţă la ora 
7:30am aşteptăm cu drag copiii care încep să sosească. 
Anul acesta, d-na prof Carmen Ilie, cu zâmbetul pe bune 
întâmpină copiii şi părinţii de foarte dimineaţă. Începe 
zumzetul şi bucuria întâlnirii. 
La ora 9:00am, când majoritatea copiilor au ajuns în 
tabără, ne împărţim în cele 3 clase: jk-sk prof d-na Carmen 
Ilie, 1-2 prof d-na Ortansa Moraru, şi clasa 3-8 d-na prof 
Liliana Popescu. Iată şi regulile claselor noastre: vorbim 
româneşte; ne respectăm unii pe alţii şi ne comportăm 
politicos; ne simţim bine şi alegem activităţi interesante 
şi distractive; program sportiv şi activităţi zilnice în afara 
clasei.În afară de curriculum pregatit de board, avem 
ore de artă, teatru, pictură, şi nu uitaţi că învăţăm să ne 
cunoaştem rădăcinile, adică să cunoaştem România. 
Frânturi din istoria, geografia, literatura, folclorul, 
tradiţiile şi tot ce-i mai minunat la noi acasă. La ora 
prânzului venim în Sala de Mese unde se serveşte masa. 
Avem mare grijă de toţi puişorii noştri, ca absolut toţi să 
mănânce şi să se simtă cât se poate de bine. După un mic 
răstâmp şi dacă vremea bună nu ne ocoleşte, ieşim afară.
Mai apoi, ne întoarcem la ora de pictură, la întâlnirea 
cu poveştile dragi, la clasa de artă dramatica, la magia 
filmelor adecvate vârstei, la clasa de lucru manual, la ora 
de robotică, şi la multe, multe alte activităţi zilnice. Între 
timp, învăţăm şi din arta culinară, acolo unde gustăm din 
cele pregătite. Programul zilnic se încheie la ora 6:00pm 
când d-na Ortansa Moraru predă fiecare copilaş în mâna 
părinţilor. Avem şi trei studenţi liceeni angajaţi de TDSB, 
avem şi voluntari din comunitate, precum şi alţi liceeni 
români voluntari. D-l Viorel Rusu,  inima asociaţiei Orla 
e prezent necontenit, cu timp şi fără timp, cu multă dăruire 
şi de un real ajutor.
Am spus-o şi o voi repeta: doar cu asemenea Români 
putem duce mai departe misiunea nobilă de a transmite 
copiilor noştri limba, tradiţiile şi cultura noastră. 
Nu pregetaţi să vă înscrieţi copiii la tabăra noastră şi mai 
ales la şcolile româneşti. Fiţi mândri şi spuneţi tuturor de 
unde venim şi cine suntem.

Livia Popa, Program Officer



TORONTO

Cu multă bucurie în suflete, anunţăm venirea 
pe lume a micuţei Olivia Alexandra Ilie pe 16 
Iunie 2015. Olivia îţi dorim o viaţă minunată, 
plină de bucurii, împliniri, multă sănătate şi 
noroc!
Cu multă dragoste bunicii şi străbunicii!

Olivia Alexandra 
ILIE

Tabăra de Vară în Limba Română 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

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

REDUCEREA RISCULUI DE
ALZHEIMER
Cercetătorii de la Universitatea din South 
Florida și Universitatea din Miami au 
ajuns la concluzia că un consum sporit de 
cafeină (care se găsește cel mai mult în 
cafea) este corelat cu o întârziere a apariției 
Alzheimerului. Acest lucru a fost constatat 
chiar și în cazul persoanelor în vârstă, care 
suferă deja de probleme cognitive de formă 
ușoară, considerate a fi unul din primele 
semne de Alzheimer și/sau demență. 
Consumul de cafea nici măcar nu trebuie 
să fie excesiv: aproximativ trei căni pe 
zi sunt suficiente pentru ca cei în vârstă, 
cu deficiențe de memorie, să nu dezvolte 
Alzheimer sau cel puțin să beneficieze de o
întârziere substanțială în instalarea bolii.
Studiul, publicat în Journal of Alzheimer’s 
Disease, a fost condus pe 124 de persoane,
cu vârste cuprinse între 65 și 88. Printre 
acestea s-au aflat și participanți cu probleme
cognitive minore.
Cercetătorii au constatat că cei care au 
început să sufere de demență în următorii 
2-4 ani aveau nivelul de cafeină din sânge 
cu 51% mai redus decât cei a căror probleme 
de memorie nu au progresat în respectiva 
perioadă de timp. 
De reținut însă că băutul cafelei nu 
garantează salvarea cuiva de la
Alzheimer, ci mai degrabă cafeaua poate 
ajuta la reducea riscului de a dezvolta 
această boală.

REDUCEREA RISCULUI DE
DEPRESIE LA FEMEI
Femeile care beau câteva căni de cafea pe 
zi (nu decafeinizată însă, căci cofeina este 
de fapt ingredientul cheie) prezintă un risc 
mai mic de depresie. Studiul care a ajuns la 
această concluzie a fost condus la Harvard 
și publicat în Archives of Internal Medicine.
Cantitatea de cafea luată în considerare:
2-3 căni zilnic pentru un risc cu 15% mai 
mic de depresie și peste 4 căni pe zi pentru 
o scădere a aceluiași risc cu 20%. Deși nu 
putem vorbi de băutul cafelei ca o nouă 
metodă de prevenire a depresiei, consumul 
acesteia are efecte pozitive, cofeina fiind
cunoscută ca o substanță care acționează 
asupra creierului, modulând eliberarea 
neurotransmițătorilor (substanţe chimice 
cerebrale).

REDUCEREA RISCULUI DE
CANCER LA PROSTATĂ
Un alt studiu întreprins la Harvard School 
of Public Health arată că bărbații care beau 
6 căni de cafea zilnic au cu 60% mai puține 
șanse de a suferi de forma cea mai letală 
a cancerului de prostată, pe lângă un risc 
redus cu 20% de a se îmbolnăvi de orice fel 
de cancer de prostată. Șase căni vi se pare 
prea mult? Respectivul studiu, publicat în 
Journal of the National Cancer Institute, 
arată că și un consum moderat (între una 
și trei căni pe zi) are beneficii certe, putând 
reduce riscul dezvoltării acestui cancer cu 
30%.

CAFEAUA AR PUTEA ŢINE LA
DISTANŢĂ CEL MAI FRECVENT
CANCER DIN LUME
Potrivit unor noi studii - prezentate în 
cadrul conferinței Asociației americane de 
cercetare în cancer - cafeaua ar putea ajuta 
în prevenirea carcinomului celular bazal, 
un tip de cancer de piele care reprezintă cea 
mai frecventă formă de cancer înregistrată 
în lume. Femeile care beau cel puțin 3 căni
pe zi beneficiază de o reducere a riscului 
acestui cancer de 20%, în vreme ce procentul
pentru bărbați este de 9%. Din nou, cele 3 
căni zilnice trebuie să nu fie decofeinizate.

CAFEAUA  AR  PUTEA  PROTEJA
ÎMPOTRIVA  DIABETULUI
Consumul acestui lichid negru și aromat 

este asociat și cu reducerea riscului de 
diabet de tip 2: cu fiecare ceașcă în plus, 
șansele îmbolnăvirii descresc cu 7%.
Concluzia provine dintr-o analiză a 18 
studii implicând peste 450,000 de persoane, 
întreprinsă de publicația Archives of 
Internal Medicine în 2009.

CAFEAUA, EFICACE ȘI ÎN CAZUL
RISCULUI DE PARKINSON
Acele 2-3 căni de cafea pe zi se pot arăta 
benefice și în cazul Parkinsonului: anul 
trecut, Journal of Alzheimer’s Disease 
a publicat un studiu care arată că riscul 
dezvoltării acestei boli ar putea fi redus cu
25%. Concluzia a fost emisă după analizarea 
datelor furnizate de 26 studii, care au
reunit peste 126,000 de subiecți.

www.accentmontreal.com

Beneficiile cafelei

DISCOUNT PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE10%



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te simţi în formă bună, arăţi 
excelent şi sănătatea ţi se citeşte pe chip. 
Dragoste: Eşti ceva mai rece, nu te mai 
aprinzi aşa, la primul fior, ci treci dragostea
prin prisma raţiunii. Financiar: Noroc că ai 
o familie sau un partener alături, pentru că 
aşa şi situaţia financiară poate cunoaşte un 
echilibru bun.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o predispoziţie către 
accidentare (răniri, tăieturi, arsuri, etc.). 
Dragoste: Ai un magnetism devastator, 
afectivitatea şi imboldul erotic sunt 
stimulate la maxim. Financiar: Banii se 
duc cât ai bate din palme, mai ales pe plăţi 
administrative legate de casă şi confort 
familial.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti şi nu o 
laşi mai moale cu munca şi cu viaţa socială 
destul de încărcată, nu se poate vorbi de 
o stare de sănătate acceptabilă. Dragoste: 
Consideră totul un flirt şi cam atât, fără 
să-ţi faci prea multe iluzii. Financiar: Vei 
beneficia de bani neprevăzuţi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Esti epuizat fizic şi acest lucru se 
oglindeste şi asupra stării tale de sănătate. 
Dragoste: Te simţi bine cu persoana iubită 
alături, vă afişaţi cu mândrie în societate, 
mergeţi peste tot împreună şi vă dedicaţi 
mai mult timp unul altuia. Financiar: Banii 
sunt punctul sensibil acum, dar nu e prima 
dată când treci prin astfel de momente.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Excesele pot să te lase fără vlagă, 
deci nu cere de la tine mai mult decât poţi 
da. Dragoste: Eşti răsfăţat de gesturile de 
afecţiune ale sexului opus, iar numărul 
de admiratori creşte. Dacă ești în cuplu, 
viața în doi este înfloritoare. Financiar: În 
privința banilor nu eşti la fel de norocos, 
pentru că resursele pe care te-ai bazat se 
cam subţiază.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: S-ar putea ca timp de cțteva zile 
să te lupți cu o răceală de vară rebelă sau 
cu o durere neaşteptată. Dragoste: Dacă 
partenerul nu se implică la fel de serios, 
înseamnă că aveţi o problemă. Financiar: 
Îţi iei ceva pentru sufletul tău, descoperind 
că… banii aduc fericirea. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Singurele momente mai riscante 
în privinţa sănătăţii ar fi legate de aparatul 
respirator. Dragoste: Chiar dacă ai pe 
cineva drag alături, descoperi că nu aveţi 
ce vă spune, că sunteţi împreună doar 
pentru a vă susţine la greu. Financiar: Nu 
te aventura în investiţii prea mari.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi de 
energie şi sănătate, totuși puțină mișcare 
nu ar strica. Dragoste: În viaţa de cuplu, 
pe umerii tăi cade tot greul, deci nu te 
aştepta ca partenerul să vadă câte sacrificii 
faci. Financiar: Banii sunt totuşi motivul 
marilor tale griji, deşi exagerezi gravitatea
situaţiei.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ajungi la medic, dar nu pentru 
că ai avea probleme grave de rezolvat, ci 
pentru că eşti prevăzător şi nu vrei să laşi 
nimic la voia întâmplării. Dragoste: Eşti 
ales de astre pentru evenimente cu totul 
deosebite. Financiar: Scapi de o datorie 
care îţi stătea pe cap.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ai nevoie de o schimbare a 
regimului de viaţă pentru a te simţi în 
formă: un program de sport, de exemplu. 
Dragoste: Dragostea nu are numai 
momente frumoase şi tandre în meniu, ci 
mai există şi situaţii dificile. Financiar: 
Bani ai şi asta mai compensează puţin din 
celelalte insatisfacţii.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în formă suficient de bună 
ca să nu dai atenţie unor mici supărări de 
sănătate. Dragoste: Dacă închizi orice 
portiţă spre sufletul tău, cum vrei să scapi 
de singuratate? Financiar: Banii îți parvin 
cu greu. Dacă cineva ţi-a promis plata unei 
datorii într-o anumită zi, aproape sigur nu 
se va ţine de cuvânt.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu se 
întrevede nicio problemă în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: Viitorul e promiţător, 
speranţele sunt imense, pentru că ai 
pretenţii mari de la iubire. Financiar: Banii
nu sunt la nivelul pe care l-ai fi dorit în 
acest moment, deci încearcă să fii mai 
prudent când vine vorba de cheltuieli.

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

FOR SALE

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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416-800-0832
519-594-1712

redactia@agendaromaneasca.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET

2.5 Mbps minim
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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

CANADA

Cu toate că aceste schimbări reprezintă un 
progres, nu puțini sunt cei care consideră 
că ele nu sunt suficiente. Iată principalele 
modificări pe care Health Canada le dorește
și principalele critici aduse noii etichete 
alimentare.

STANDARDIZAREA PORŢIILOR DE 
SERVIRE
O schimbare binevenită este faptul că 
pentru același tip de alimente porțiile de 
servire vor fi standardizate. De exemplu, pe
toate cutiile de cereale caloriile și 
informațiile nutriționale vor fi furnizate 
pentru aceeași cantitate, lucru ce va putea 
permite o mai bună comparare a acestor 
produse. O altă schimbare pozitivă în ceea 
ce privește porțiile de servire e că acestea 
vor fi mult mai realiste, mai aproape de 
ceea ce consumăm în mod obișnuit - nu o 
jumătate de conservă de tuna, ci o conservă 
întreagă, nu trei pătrățele de ciocolată, ci o 
ciocolată întreagă, etc.

ZAHĂRUL VA FI MAI UȘOR DE 
DETECTAT
Știați că există peste 50 de termeni pentru 
zahăr care se folosesc, la ora actuală, pe 
etichetele alimentare? Este foarte greu, dacă 
nu chiar imposibil, pentru consumatorul 
obișnuit să detecteze toate formele sub care
zahărul se poate ascunde într-un produs. 
Noile etichete vor grupa toate ingredientele
care conțin zahăr, făcându-le astfel ușor 
de identificat. De asemenea, etichetele vor 
indica și procentajul valorii zilnice (daily 
value, DV) de zahăr, în baza recomandării 
de 100 gr pe zi făcută de Health Canada.

INFORMAII UTILE
Un element nou este specificarea conținutul 
de potasiu al unui aliment, plasat lângă 

sodiu. Potasiul este 
important în menținerea 
unei tensiuni arteriale 
sănătoase, însă 
majoritatea canadienilor 
nu consumă cantitatea 
zilnică recomandată. 
Plasarea sa lângă sodiu 
nu este întâmplătoare, 
deoarece aceste două 
minerale se află într-o 
strânsă legătură și 
trebuie menținute în echilibru, potasiul 
intervenind în procesul de eliminare a 
sodiului. În partea de sus a etichetei, 
informația privind numărul de  calorii va 
fi mai vizibilă - mai mare și subliniată. În 
partea de jos se va găsi o explicație privind 
procentajele valorii zilnice (DV): 5% sau 
mai puțin reprezintă un conținut scăzut al 
unui nutriment (sodiu, zahăr, etc.), 15% sau 
mai mult reprezintă un nivel ridicat.

INFORMAŢIA DESPRE ZAHĂRUL 
ADĂUGAT  LIPSEȘTE
Aceasta este una din cele mai importante 
critici aduse noii etichete alimentare, și pe 
bună dreptate. Specificarea cantității totale 
de zahăr nu diferențiază între cel natural, 
prezent în alimente sănătoase (legume, 
fructe) și zahărul adăugat. Acesta din urmă 
este, de fapt, problema majoră a alimentației 
occidentale din ziua de azi. Conform 
Statistics Canada, în 2014, canadienii 
au consumat, în medie, 110 grame de 
zahăr pe zi, echivalentul a 26 de lingurițe. 
Aceste multe lingurițe de zahăr nu provin 
numai din fructe, legume sau lapte, ci, în 
majoritatea lor, din zahăr adăugat în diverse 
alimente procesate - dulciuri, evident, dar și 
sosuri, supe, sucuri, cereale, etc.

PROCENTAJELE VALORII ZILNICE 
NU SUNT REALISTE
Majoritatea oamenilor nu știu că aceste 
procentaje DV sunt bazate pe un regim 
alimentar de 2.000 de calorii pe zi. Pentru 
cineva care nu are nevoie de un asemenea 
conținut caloric (și mulți dintre noi nu avem
nevoie, mai ales dacă viața pe care o ducem
nu e foarte activă în plan fizic), aceste 
procentaje nu se pot aplica.

NOUL FORMAT NU E DIFERIT DE 
CEL VECHI
Potrivit Centre for Science in the Public 
Interest, schimbările propuse de guvern vor
avea un impact foarte anemic asupra 
sănătății publice datorită faptului că nu 
diferă prea mult de vechile etichete. Aceasta
deoarece ele nu sunt „user-friendly”, 
plasate pe partea din față a ambalajului și 
bazate pe un scor nutrițional întărit de un 
cod de culori simplu, ca al unui semafor 
(toată lumea înțelege că verde e OK și roșu
nu prea OK), așa cum mai multe voci 
au cerut-o, de la experți în obezitate, la 
organisme care activează în domeniul 
sănătății publice, al interesului public 
și al consumatorilor. Un studiu publicat 
în ianuarie 2014 în American Journal of 
Preventive Medicine, condus timp de doi ani 
de o echipă de medici de la Massachusetts 

General Hospital, arată că folosirea acestui 
cod de culori funcționează.
De ce se insistă pe felul în care sunt 
prezentate etichetele nutriționale și unde 
sunt amplasate? Deoarece, concepute în 
favoarea consumatorului, ele ar putea fi 
eficiente în a ameliora sănătatea publică, 
în a crește speranța de viață și mai ales 
calitatea vieții canadienilor, economisind 
din costurile asociate sistemului de sănătate.

LUNGUL DRUM DE LA PROPUNERE 
LA APLICARE
Schimbările propuse de guvern, chiar dacă 
nu sunt suficiente, reprezintă totuși un pas 
important în direcția bună. Problema este 
însă că până la implementarea lor avem 
de așteptat aproape… șapte ani! Aceasta 
deoarece după consultația publică ce se va 
încheia pe data de 26 august 2015 (a cărei
durată totală este de 75 de zile), Health 
Canada va avea la dispoziție 18 luni ca să 
publice schimbările finale iar apoi industria
alimentară va beneficia de cinci ani pentru a 
le pune în aplicare. O durată pe care Centre
for Science in the Public Interest o consideră
necesară pentru a satisface interesele 
industriei, nu ale consumatorilor.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Pentru a doua oară în ultimii opt 
ani, Health Canada a anunțat că 
intenționează să schimbe etichetele 
nutriționale de pe alimente, cu scopul 
de a ajuta populația să facă alegeri
mai sănătoase.

Health Canada propune modicări la
etichetele alimentare
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un nou 
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Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.
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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

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

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

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
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OSHAWA

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE 
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
MARIANA TUTUIANU

HRAMUL
Bisericii Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie din Oshawa

urmare din pag.5
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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

Am văzut Anzii,
dar în fără de ieri
pe fiul lor, Amazonul -
împăratul apelor.

Își dormea veșnicia, 
fluidul,
în poala Atotputernicului,
unul altuia - furt de 
oglindă,
ca-n adieri
de aievea, prin dacă…

A vrut să mă întrebe 

ghidul,
dar i-am făcut semn să 
tacă.
Bătăile inimii
încercam să le-ascult
cum vroiau să-L cuprindă
precum la piciorul 
cascadei
înaltul cântec al spumii,
din axioane de tei.

Nu credeam că inima 
mea
seamănă atât de mult

cu apa de la capătul 
lumii...

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.

AMAZONUL

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

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
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
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  

KITCHENER
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


