
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

* Vineri 14 august - Prohodul Maicii Domnului * Sâmbătă 15 august - Adormirea Maicii Domnului * Duminică 16 august - Sf.Martiri Brâncoveni *

$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

5 & 6 septembrie

Următorul număr apare în
20 August 2015
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Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

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

PICNIC
al bisericii “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Uite recesiunea, nu e recesiunea. O 
fi, au ba? Păi cum să fie recesiune 
dacă tocmai s-a pornit campania 
electorală?  Cum dă asta pentru 
partidul care ne guvernează? 
Deși definiția recesiunii zice așa: 
o perioadă de declin economic 
temporar în care activitățile 
comerciale și industriale se reduc, 
în general vizibile prin scăderea 
Produsului Intern Brut în două 
trimestre consecutive înseamnă 
recesiune, o anumită parte a 
economiștilor canadieni spun că 
lucrurile sînt mai complexe decît 
cele două trimestre în recesiune.
Acestea,  trimestrele  recesive  s-au   
întîmplat deja recent în Canada. 
Chiar dacă omul de rînd nu resimte 
povara recesiunii recente, sigur 
o resimte pe cea a unei economii 
șchioape. Care ar fi cauzele? Să 
vedem una foarte vizibilă: prețul 
benzinei la pompă este foarte 
ridicat, deși prețul barilului de țiței 
a atins cote record, în jos. De ce 
asta? Experții (nu eu) spun că există 
mai multe cauze: de pildă, la 80 de 
cenți litrul de benzină, marja de 
profit era de 2,2cenți/litru, ceeace 
nu acoperea nici măcar cheltuielile 
stației de benzină. 
Odată cu creșterea prețului la 
pompă, a crescut și marja de profit, 

așa încît săptămîna trecută era de 
10 cenți/litru. Ar mai fi cererea 
contra ofertă, în prezent cererea 
este cu 6% peste ofertă. 
În  plus  distribuția  la  pompele 
canadiene depinde de mofturile 
rafinăriilor americane, deoarece 
(din nu știm ce cauze) Canada nu 
are capacitate de rafinare suficientă, 
așa încît țițeiul este transportat (a se 
citi vîndut, exportat) prin tot felul 
de conducte, tancuri petroliere pe 
la alții. 
Apoi, evindent cumpărăm benzină 
provenită din țițeiul canadian. 
Altă cauza pentru prețul ridicat al 
benzinei la pompă este și căderea 
dolarului canadian în raport cu 
cel american. Că doar benzina 
de import se cumpără pe dolari 
americani. 
Revenind la recesiune, fie că e un 
trend al piețelor internaționale, 
fie o administrare locală nu 
tocmai adecvată, ori amîndouă, 
acum, la început de campanie 
electorală  nu dă tocmai  bine 
pentru administratorii economiei 
canadiene. Iar acum aștept criticile 
experților în materie de economie 
canadiană.

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)

Îţi stă bine aşa, grasă! 
Teroarea falselor 

complimente

“Ăsta e farmecul tău!”, îţi spune câte cineva, 
când te plângi că ai nasul ca un cioc de bufniţă. 
Tu aşteptai să-ţi spună că nuuu, nu ai ţeastă 
de pasăre răpitoare, dimpotrivă, ai un plisc... 
ăsta... ai un nas inteligent (eufemismul pentru 
nas urât).

“Slavă Domnului că te-ai mai îngrăşat şi tu, că 
arătai ca dracu!” - te împroaşcă o prietenă cu 
o drăgălăşenie prost mimată. Tu ai optzeci de 
kile şi, după un regim bazat pe iarbă asezonată 
cu ierburi, ai slăbit 46 de grămuţe. Prietena 
căreia i se pare că te-ai umflat are nevoie de 
ochelari. Sau de un pumn în cap, după caz.
Aveam în liceu un coleg pe care, la întâlnirea de 
20 de ani de la absolvire, nu l-a mai recunoscut 
nimeni. Era gras şi pieptănat ca mătasea de 
porumb. Purta nişte ochelari care umileau 
orice hublou. În mod normal, toţi ne salutam 
cu formula imbecilă “Vaaai, nu te-ai schimbat 
deloc!”.

Însă n-am putut să întindem ipocrizia ca gaia 
maţu’, aşa că ne-am scremut să-i găsim şi lui o 
calitate. Când nu găseşti nimic frumos la mutra 
unui om, ai o singură soluţie: să-i spui că are o 
meclă distinsă.

Asta poate să însemne orice, de la “ai faţă 
de neurochirurg american” până la “arăţi ca 
maimuţa Proboscis, dar măcar ştii cine a scris 
“The Forsyte Saga”. Mă, ai 49 de ani şi nu te-ai 

însurat, hai să-ţi prezint o fată mişto! - te înfigi 
tu în miezul ostilităţilor.

Profund cum e, bărbatul va dori să afle dacă 
aia are destui sâni, câte kile posedă, ce bani a 
stivuit în cont. Tu ai grijă să îmbraci în frişcă 
realitatea nemiloasă. Bunăoară, prietena ta 
burlacă are 84 de kile, dar tu vei raporta doar 
că are o siluetă de sportivă robustă.
Da, are şi ceva bani, în sensul că locuieşte la 
bloc, nu în Gara de Nord. Are sâni potriviţi - îi 
mai dezvălui ipochimenului. La care dumnealui 
se bosumflă - deoarece îi plac fetele cu sânii 
mari. N-ai de lucru şi îl întrebi pe zevzec dacă 
nu pune preţ pe frumuseţea interioară.

Atunci, se scarpină în frumuseţea lui exterioară 
şi latră un “nu” bocciu ca omida. Îi aduci la 
cunoştinţă că nici el nu arată chiar ca George 
Clooney, ci mai degrabă ca boilerul lui George 
Clooney. Se simte flatat, căci este o onoare să 
fii frumos ca un cazan de vedetă. N-am să-mi 
iert niciodată că, în urmă cu nişte ani, i-am spus 
unuia că seamănă leit cu Woody Allen.
Pe moment, a rânjit cu recunoştinţă şi tembelă 
încântare. Iar eu mă bucuram că nu mi-a tras o 
lopată-n cap. Peste o săptămână, cineva mi-a 
spus că tipul respectiv a văzut o poză cu Woody 
(înainte, nu ştia cum arată ăla). De atunci, 
preventiv, m-am baricadat în casă şi nu îi mai 
răspund la telefoane.

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

Uite recesiunea, 
nu e recesiunea 
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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.
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

Simplu Ghid de Sănătate

Printre factorii care ne influenţează 
sănătatea, stresul cronic este frecvent 
pomenit. Şi pentru că îl simţim atât organic
cât şi mental
- oboseală, dureri de cap, tensiune 
musculară, etc. - auzim adesea cum stresul 
psihic ne predispune la boli fizice.
Majoritatea dintre noi suntem de acord cu 
această opinie, însă în lumea medicală, 
până nu demult, ea a fost văzută cu mult
scepticism. Acest lucru s-a datorat, în 
mare parte, dificultăţii de a demonstra cum 
funcţionează stresul şi de ce unele persoane 
sunt mai vulnerabile decât alele.
Un studiu condus la Carnegie Mellon 
University în Pittsburgh, SUA, şi publicat 
în Proceedings of the National Academy of 
Sciences a revelat însă o legătură între stres 

şi boală, oferind cea mai bună explicaţie 
de până acum asupra felului în care acesta 
acţionează la nivel biologic. Astfel, pentru 
prima dată, cercetătorii au determinat 
că stresul subminează capacitatea 
organismului de a reacţiona la inflamaţie. 
Inflamaţia este reglată în mare parte de un 
hormon numit cortizol iar când cortizolul 
nu-şi poate îndeplini funcţia de suprimare 
a inflamaţiei, aceasta scapă de sub control.
Profesorul Robert Cohen, sub îndrumarea 
căruia a fost efectuat studiul, susţine că 
stresul prelungit afectează eficacitatea 
cortizolului de a combate reacţiile 
inflamatorii, diminuând sensibilitatea 
ţesuturilor la acest hormon.Mai precis, 
celule imunitare devin rezistente la efectul 
regulator al cortizolului iar inflamaţia 

persistentă care rezultă devine
un factor important în dezvoltarea 
multor boli. Pentru a-şi demonstra teoria, 
profesorul Cohen s-a
servit de banala răceală, deoarece în 
cazul răcelii simptomele nu sunt cauzate 
de virusul în sine, ci reprezintă „efectele 
secundare” ale inflamaţiei ca modalitate a 
organismului de a combate infecţia. Astfel, 
cu cât răspunsul inflamator la virus este mai 
mare, cu atât simptomele răcelii sunt mai 
pronunţate.
Studiul a arătat că persoanele în stare 
de stres prelungit, a căror organism era 
mai puţin apt de a regulariza răspunsul 
inflamator - potrivit unei evaluări iniţiale 
- au produs mai multe cytokine, substanţe 
chimice care declanşează inflamaţia, atunci 

când au fost expuşi la virusul răcelii. Cu 
alte cuvinte, capacitatea sistemului imunitar 
de a regulariza inflamaţia a prezis cine a 
răcit şi cine nu. Şi mai important, studiul 
a oferit o explicaţie asupra felului în care 
stresul poate favoriza îmbolnăvirea: în stare 
de stres, celulele sistemului imunitar nu 
răspund la controlul hormonal, conducând 
la un nivel de inflamaţie generatoare de 
boală. Deoarece inflamaţia joacă un rol 
important în multe afecţiuni - de la cele 
cardiovasculare, la astm, diabet şi boli 
autoimune - modelul propus de Cohen este 
foarte important pentru identificarea bolilor 
determinate sau agravate de stres dar şi în 
prevenirea îmbolnăvirii celor care suferă de 
stres cronic. 

Sursa: www.accentmontreal.com

Stresul
şi declanşarea bolilor

Înţelepciunea populară ne spune că stresul ne predispune 
la îmbolnăviri, însă ştiinţific legătura dintre cele două a 
întâmpinat dificultăţi în a fi înţeleasă şi demonstrată. Un 
studiu recent vine să lămurească această problemă.

Stresul, acut şi cronic, 
sporeşte inflamaţia 
prin următorul 
mecanism: 
reduce sensibilitatea 
receptorilor care 
au ca misiune 
controlarea nivelului 
de inflamaţie din 
organism.
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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

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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Simplu Ghid de Sănătate

ŞTIŢI CE ADITIVI SE FOLOSESC
ÎN ALIMENTE?

Aditivii alimentari - faimoasele E-uri de 
care poate aţi auzit în România - sunt 
substanţe chimice adăugate în diverse 
produse alimentare pentru a le îmbunătăţi 
aspectul, gustul sau a le prelungi termenul 
de valabilitate. Litera „E” simbolizează 
faptul că au fost testate minim şase ani şi 
atestate la nivel european. Litera este 
urmată de un cod numeric, folosit în mai 
multe părţi ale lumii: statele arabe din 
Golf, Israel, Australia şi Noua Zeelandă. 
Aditivii alimentari sunt împărţiţi în 
24 de categorii, cele mai răspândite 
fiind: edulcoranţii - pentru îndulcit; 
coloranţii - pentru a schimba sau a da 
culoare; acidifianţii - dau un gust uşor 
acid; corectorii de aciditate - cresc sau 
diminuează aciditatea; emulgatorii - 
asigură un amestec omogen între apă 
şi grăsimile alimentare; conservanţii 
- întârzie sau împiedică alterarea 
alimentelor; corectorii de gust şi miros - 
schimbă/îmbunătăţesc mirosul şi gustul 
alimentelor; propulsorii - unele
gaze care servesc la expulzarea 
alimentelor din ambalaje; gaze de ambalaj 
- asemănătoare aerului; antioxidanţii - 
limitează oxidarea alimentelor sensibile la 
contactul cu aerul.
ADITIVI DE CARE TREBUIE SĂ
NE FERIM
În prezent, în Canada se folosesc peste 
500 de aditivi alimentari. Vă prezentăm 
lista celor mai controversaţi dintre ei, în 
multe alte ţări aceştia fiind interzişi datorită 
potenţialelor efecte nefaste asupra sănătăţii.
■ Sunset yellow. Acesta este un colorant 
galben (FD&C Yellow # 6 în SUAsau 

E110 în Europa) folosit în întreaga lume 
în dulciuri, prăjituri, budinci (deserturi 
gelatinoase), unele sucuri şi chiar cârnaţi. 
Poate cauza reacţii alergice dar şi cancer 
la rinichi şi glanda renală. Este interzis în 
Norvegia şi Finlanda.
■ Amaranth, un colorant roşu (FD&C Red 
# 2, E123), cu potenţial cancerigen, întâlnit 
în dulciuri, jeleuri, brânză topită. Este 

interzis în SUA şi Rusia.
■ Ponceau SX (FD&C Red # 4, E125), 
tot un colorant roşu, care poate cauza 
reacţii alergice. Este folosit pentru cireşele 
maraschino, fructe glasate, în şi pe cojile de 
fructe.
■ Erythrosine (FD&C Red # 3, E127), un 
colorant care face parte tot din seria culorii 
roşii, pe care îl putem întâlni în alcool, 
îngheţată, prăjituri, bomboane, sucuri. 
Provoacă cancer al tiroidei la animale, 
posibil şi la om. A fost interzis de FDA în 
Statele Unite încă din anii ‘80.

■ Indigotine (FD&C Blue # 2, E132) şi 
Brilliant Blue (FD&C Blue # 1, E133) 
sunt coloranţi de culoare albastră folosiţi în 
băuturi răcoritoare, bomboane şi prăjituri. 
Ambele prezintă un risc de cancer, indigotina 
(care dă culoare şi blugilor) cauzând cancer 
la creier în studiile întreprinse pe şoareci.
■ Sodium benzoate (acid benzoic, E211) 
este un conservant folosit în vinegrete, 

băuturi carbogazoase, sucuri de fructe, 
gemuri, castraveţi muraţi în oţet şi 
condimente. Acidul benzoic este un posibil 
cancerigen şi este interzis în SUA.
■ Sodium nitrite, cunoscut şi ca sodium 
nitrate (nitraţi şi nitriţi, E249/E252) este tot 
un conservant cu posibile efecte cancerigene, 
prezent mai ales în mezeluri. Evitaţi în 
special bacon-ul cu nitraţi deoarece în acest 
aliment reacţia care produce substanţe 
cancerigene are potenţialul cel mai mare 
să se producă. Uitaţi-vă după bacon cu 
ascorbic acid (vitamina C)

sau acid erythorbic, care inhibă această 
reacţie.
■ Propyl gallate (E310), BHA (butylated 
hydroxyanisole) şi BHT (butylated 
hydroxytoluene) sunt conservanţi 
antioxidanţi care împiedică grăsimile şi 
uleiurile să se strice. Se folosesc de multe ori 
împreună şi sunt incorporaţi în numeroase 
categorii de alimente, de la produse din 

carne la uleiuri, cereale (BHA şi BHT), 
cartofi congelaţi, bază de supă de pui, etc. 
Unele studii pe şoareci au găsit aceste 
substanţe ca fiind cancerigene, altele nu.
■Acesulfame-potassium  
(acesulfame-K, E95) este un îndulcitor
de 200 de ori mai puternic ca zahărul, 
utilizat la produse de patiserie, gumă de 
mestecat, gelatine de deserturi, băuturi 
răcoritoare şi energizante. Poate afecta 
tiroida şi poate cauza cancer, motive 
pentru care este interzis în SUA.
■ Aspartamul, un binecunoscut 
îndulcitor, care se găseşte în multe 
produse diet - sucuri, dulciuri cu conţinut 
caloric redus gumă de mestecat, etc. 
Aspartamul este însoţit de controverse 
încă din anii ‘70, când studii de laborator 

au arătat că această substanţă provoacă 
şoarecilor cancer la creier. Studii mai 
recente au trasat o legătură între aspartam 
şi cancerul de sân, leucemie şi limfoma. 
Mai mult, produsele „de regim” care conţin 
aspartam sau dovedit a fi ineficace în curele 
de slăbire, făcând ca cei care le consumă să 
mănânce, de
fapt, mai mult.

Sursa: ACCENTMONTREAL
www.accentmontreal.com

Zece aditivi alimentari de evitat

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
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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

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

Parohia “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Kitchener organizează un picnic în 
data de 16 August 2015, care va avea loc 
la Waterloo Park, picnic area nr 5. Cu 
această ocazie vă invităm să fiţi alături 
de noi pentru a ne bucura împreună de o 

zi frumoasă de vară. Picnicul va începe 
imediat după terminarea Sfintei Liturghii, 
când vom merge la locul menţionat şi va fi 
un moment de bucurie atât pentru cei mari 
cât şi pentru cei mici. Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Lucian Azoitei

Biserica Ortodoxă Română “Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” din Kitchener, cu locaţia la 

nr.184 Madison Ave.S

PICNIC

WINDSOR

PICNIC ROMÂNESC
KINGSVILLE (CEDAR BEACH)

8 august 2015
Chiar dacă vara e capricioasă anul acesta, 
asociaţia Graiului Românesc din Windsor 
continuă tradiţia verii şi vă invită la picnic-
ul anual care ale loc pe 8 AUGUST 2015 la 
Kingsville (Cedar Beach) începând cu ora 
12 p.m.
Vă rugăm să aveţi “ la purtător” tot arsenalul 

de plajă: costume de baie, prosoape, 
umbreluţe, scaune, mingi de volei, cutia cu 
table, seminţe etc…
Va fi o zi fierbinte cu mititei, cârnăciori, 
porumb copt, dulciuri şi băuturi pentru 
toate vârstele. Salvaţi data în calendar şi 
haideţi să petrecem !
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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
Duminică, 26 iulie, imediat după terminarea 
Sfintei Liturghii şi pe o vreme parcă special 
aleasă, a avut loc Picnicul de Vară al Parohiei Sf. 
Ioan Botezătorul din Kitchener. Ne-am bucurat 
de prezenţa unui număr mare de participanţi, 
cunoscuţi, dar şi oameni noi. Într-o atmosferă 
frăţească s-a servit un prânz bogat cu mititei, 
ceafă de porc la grătar cu salată de varză, clătite, 
plăcinte, prăjituri şi diverse băuturi răcoritoare. 
Şi-au adus aportul la succesul acestui 
eveniment membri ai Consiliului Parohial al 
Bisericii Sf. Ioan Botezătorul, precum şi mulţi 
alţi enoriaşi şi enoriaşe. Fondurile strânse sunt 
binevenite pentru Biserica noastră, având în 
vedere plăţile lunare la împrumutul existent. 
Dorim să mulţumim pe această cale tuturor 
binefăcătorilor şi donatorilor noştri, urându-le 
mult bine. Din puţinul fiecăruia se adună multul 
care ne permite să avem o biserică ortodoxă ca 
în ţara, aici în Kitchener.
Următorul eveniment social organizat de 
Consiliul Parohial al Bisericii noastre, va fi 
Agapa frăţească cu ocazia sărbătorii Sfintei 
Mării, agapă ce va avea loc la subsolul bisericii, 
duminică, 16 august, imediat după ora 12:00pm. 
Vă aşteptăm cu drag să prăznuim împreună 
“Sfânta Marie Mare”!

Secretarul Consiliului Parohial

Picnicul de Vară
al Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” din Kitchener

Foto: Dorina Idvorian



KITCHENER

Picnicul de Vară
al Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” din Kitchener
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

CANADA

DISCOUNT PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE10%

Donatorii individuali pot contribui mai 
mult.
Limita maximă a unei donații pe care un 
cetățean o poate face candidatului său 
favorit a crescut de la 1,200$, cât era în
2011, la 1,500$.
Noi circumscripții Treizeci de noi 
circumscripții au fost adăugate pentru 
alegerile din octombrie, ceea ce înseamnă 
că House of Commons va avea cu 30 de 
scaune mai mult. Dintre acestea, 15 vor fi 
în Ontario, câte șase în British Columbia și
Alberta și trei în Quebec.
Majoritatea circumscripțiilor și-au schimbat 
configurația. Față de precedentele alegeri, 
87% dintre circumscripțiile federale au 
acum alte contururi.
Noile hărți sunt disponibile pe site-ul 
Elections Canada (www.elections.ca).
Observatorii și benevolii partidelor politice 
pot utiliza noile tehnologii. Aceștia vor 
putea folosi tablete și telefoane inteligente,
dar nu pentru a fotografia sau înregistra.
Votul anticipat ar putea să coincidă cu Ziua 
Recunoștinței.
Votul anticipat se va desfășura pe durata a 
patru zile - vinerea, sâmbăta, duminica și
lunea de dinaintea alegerilor.
Dacă data alegerilor va rămâne 19 
octombrie, votul anticipat va coincide cu 
weekendul de Thanksgiving.
Elections Canada va institui un proiect 

pilot pentru a „scoate” votul unor categorii 
de electori care au, de regulă, o prezență 
scăzută la urne.
Proiectul va debuta cu două săptămâni 
înainte de alegeri și se va desfășura în circa 
100 de instituții de învățământ postsecundar,
în centre YMCA (YoungMen’s 
ChristianAssociation) și centre aborigene 
de-a lungul și latul Canadei, cu scopul de 
a stimula tinerii, aborigenii și vârstnicii să
voteze.
Votanții se pot înregistra online. Această 
inițiativă are rolul de a accelera procesul de 
vot în ziua alegerilor și de a asigura calitatea 
listelor de votanți. 
Totuși, votul electronic mai are de așteptat 
în Canada. Motivul: Elections Canada 
are îndoieli privind verificarea votului 
online și îngrijorări considerabile privind 
posibilitatea hackingului și manipulării 
unui sistem de vot online.
Aceste argumente invocate de Elections 
Canada (într-o țară cu lungă tradiție 
democratică, instituții funcționale și sistem
mult mai curat comparativ cu cel din 
România) ar trebui să ne dea de gândit ca 
electori români, ținând cont că se vorbește
foarte mult de posibilitatea introducerii 
votului electronic pentru a permite un mai 
bun acces la urne a diasporei.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Noutăți privind viitoarele alegeri federale

Recent, Elections Canada a 
prezentat modificările ce vor face 
ca viitoarele alegeri să fie diferite 
atât pentru candidați cât și pentru 
alegători.

ALEGERI 2015

CÂMPUL ROMÂNESC

Sunteţi invitaţi să luaţi parte la cea mai 
mare adunare Românească din Ontario 
care va avea loc la Câmpul Românesc din 
Hamilton cu ocazia sărbătorii Hramului  
Capelei “Adormirea Maicii Domnului”. 
Evenimentul va începe la ora 10:00 am 
cu   Sfânta Liturghie oficiată de un sobor 
de  preoţi din Kitchener şi Toronto, urmată 
de o Sărbătoare Câmpenească organizată 
de comunităţile româneşti din Ontario şi 
Asociaţia Culturală Română din Hamilton. 
La Câmpul Românesc se întâlnesc dansul 
şi jocul cu cântecul şi urarea, bucuria şi 
voioşia cu nostalgia şi aduceri-aminte. 

• D-J “CMS Global Entertaiment ” – din 
Kitchener ne va oferi programul muzical

• Grupul de Dansatori   ARTA  ne va oferi 
un program special de dansuri populare

• Variate activităţi distractive pentru copii
• Un BBQ cu mici, fripturi, salate şi un bar 
cu băuturi asortate, pentru toate vârstele şi 
preferinţele. 
• Puteti vizita Muzeul şi Biblioteca 
Câmpului Românesc adăpostite de 
Centrul Cultural “Nae Ionescu”

Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, care 
este dotat cu un minunat parc de recreere, 
cu mese pentru picnic,  teren pentru jocuri 
sportive, trailere, un râu plin de peşti şi 

sala Centrului Cultural “Nae Ionescu”, în 
care ne putem retrage în caz de ploaie.  

Intrarea: $5.00 adult
              $3.00 copii (7-12 ani)

Pentru orice eventualitate puteţi să vă 
aduceţi mese şi scaune pliante.
  
Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!
Comitetul Asociatiei Culturale Române, 
Hamilton.

Pentru informaţii vizitati:
             www.campulromanesc.ca
sau sunati la; 905-575-5048 pentru  
Hamilton; 905- 265-9884 pentru Toronto.

    Organizează Sărbătorirea
Hramului Capelei “Adormirea Maicii Domnului”

La CÂMPUL ROMÂNESC - 16 August 2015, ora 10:00am

Câmpul Românesc, Hamilton, Ontario



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Se menţine pericolul de a 
avea probleme cu ficatul, intestinele şi 
pancreasul. Dragoste: Perioadă bună, 
relaţia cu partenerul de viaţă îți va aduce 
multe satisfacţii şi şanse de a realiza 
proiecte importante împreună. Financiar: 
Multe aspecte, anterior apăsătoare sau 
neplăcute, revin acum la normal şi zâmbeşti 
din nou.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La nivel fizic, nu apar probleme 
deosebite, totuși ar trebuii să te menajezi 
cu efortul fizic. Dragoste: Este posibil să 
apară dificultăţi în relaţie sau planurile 
comune ale cuplului să fie supuse 
întârzierii. Financiar: La nivel financiar, 
situaţia se prezintă staţionar.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ești predispus la probleme şi 
infecţii ale organelor genitale. Dragoste: 
Singurătatea nu îţi prieşte, deci nu sta 
acasă, citind sau schimbând canalele la 
televizor, aşteptând ca cineva să te cheme 
la plimbare. Financiar: La nivel financiar 
situaţia se va îmbunătăţi mult.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Dacă ai hipertensiune sau un ficat 
sensibil, ia-o mai uşor. Dragoste: Ai mult 
magnetism, atragi fără efort, dar în acelaşi 
timp îţi face mare plăcere să provoci, să 
inciţi, să cucereşti. Financiar: Banii se 
reaşează încet-încet pe făgaşul normal, 
nu mai resimţi aceleaşi constrângeri ca în 
lunile anterioare.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Poţi avea probleme care să 
afecteze coloana vertebrală, circulaţia 
periferică sau inima. Dragoste: Conflicte de 
cuplu. La mijloc sunt banii sau alte noţiuni 
legate de valoare materială. Financiar: Tot 
pe plan material, în acesta perioadă Jupiter
este în mişcare retrogradă ceea ce va 
amplifica problemele financiare.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Pericol de accident şi ar fi bine 
să fii foarte prudent. Dragoste: Vei reuşi să 
comunici foarte mult cu partenerul de viaţă. 
Persoana care îți stă alături îți dăruieşte nu 
doar dragoste, ci şi siguranţă, prietenie şi 
sprijin. Financiar: Cu banii ești OK.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Starea ta de sănătate se prezintă 
destul de bine. Dragoste: Aşteptă-te 
la încurcături, blocaje sau deziluzii. 
Financiar: Situaţia ta financiară va fi în 
creştere. Din păcate, Jupiter se menţine 
în mişcare retrogradă, ceea ce va menţine 
cheltuielile la un nivel ridicat.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te vei confrunta cu probleme la 
nivelul rinichilor, la ochii şi posibile dureri 
de cap. Dragoste: Intuiţia te face să găsești 
cele mai eficiente soluţii. O ieşire departe 
de casă are şanse mari să fie pigmentată cu 
momente romantice. Financiar: Creştere de 
venituri, dar şi cheltuieli destul de mari.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Starea de sănătate este în curs de 
ameliorare. Dragoste: Chiar dacă dragostea 
nu pare domeniul predilect în această 
perioadă, atmosfera e mai curând pozitivă 
în ceea ce priveşte relaţia cu celalalt. 
Financiar: Limitează-ţi investiţiile cu risc.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Energia ta este mult superioară, 
ceea ce te face să profiţi din plin de forma 
ta excelentă. Dragoste: Pui mare preţ pe 
potrivirea intelectuală şi spirituală, iar 
fericirea ta maximă ar fi să călătoreşti sau 
să descoperi lumea alături de fiinţa dragă. 
Financiar: Stai cu ochii pe portofel, pentru
că există riscul unui furt sau al unei pierderi.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Simţi că ai o oarecare înclinare 
către depresie, încearcă să te relaxezi 
făcând ceva plăcut. Dragoste: Este timpul 
să încerci ceva mai îndrăzneţ în materie de
erotism, să-ţi înnoieşti garderoba sexy, 
să mai înveţi câteva trucuri şi să preiei 
iniţiativa. Financiar: Poţi avea necazuri 
legate de bani. 

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ești predispus la probleme cu 
ligamentele şi articulaţiile. Dragoste: 
Încercă să preîntâmpini apariţia unor 
situaţii încordate. Unește-ți forţele cu 
partnerul pentru a îndeplini ceva dificil, 
dar important. Financiar: Perioada aceasta 
va fi marcată de întâlniri importante şi 
schimbări bruşte de planuri.

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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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

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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Prin idilica insulă Manitoulin,
insula zeilor indieni

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

Vacanţa ne îmbie la călătorii interminabile 
sub arşiţa dogoritoare a verii canadiene. 
Statele Unite ne fac cu ochiul, dar când 
am văzut valoarea dolarului american ne-
am hotărât să descoperim noi colţuri de 
rai din Canada. Iata-ne în drum spre insula 
Manitoulin, un paradis al iubitorilor naturii, 
recomandată chiar de cartea “1000 de 
locuri de văzut în USA şi Canada înainte 
de a muri, 2011”. Insula se află şi în topul 
celor 10 insule cu adevărat speciale din 
lume, conform website-ului The World 
Geography, fiind cea mai mare insulă de pe 
un lac cu apă dulce din lume.
Insula situată la nord pe lacul Huron (in 
apropiere de Tobermory), este lungă de 
180 km şi 50 km lărgime având o suprafaţă 
de 2766 km2 fiind destul de vastă pentru a 
petrece câteva zile pe ea.

În prezent insula este renumită pentru 
creşterea animalelor şi turism. La Little 
Current se organizează anual unul din cele 
mai mari târguri de vite din America de 
Nord.
Insula este o atracţie pentru vânători 
şi pescari, în vara anului 1942 fostul 
preşedinte al USA, Fr. D Roosevelt a 
petrecut pe insulă o săptămână. Iar unul din 
vesele pescarilor este să prindă somoni şi 
păstrăvi în apele călduţe ale insulei.
Pe insulă se află 108 lacuri, iar lacul 
Manitou este cel mai mare lac din lume cu 
apă dulce situat pe o insulă. Insula este şi un 
paradis al yahturilor cu pânze.

Iubitorii de artă pot găsi capodopere ale 
artiştilor care şi-au instalat galeriile şi 
studiourile pe această insulă. Mulţi vin aici 
pentru a face un tur cu bicicleta, traficul pe 
insulă fiind foarte moderat.

Şi pentru iubitorii de drumeţii insula oferă 
poteci nesfârşite prin păduri sau pe ţărmul 
dantelat al coastelor sale. Unul din locurile 
care merită a fi văzut este cascada “Bridal 
Veil” în traducere Voalul Miresii, 11 metri 
înălţime, unde se poate face şi baie. De 
pe enorma faleza de calcar, 70 de metri 
înălţime “Cup and saucer” (ceaşca şi 
farfuria), având o cărare prin pădure de 12 
km se poate admira întreaga insulă.

Pentru a ajunge pe insulă, puteţi lua 
ferry-boat (bacul) Chi Cheemaun, având 
o capacitate de 638 persoane, care 
funcţioneaza din luna mai până în luna 

octombrie de la Tobermory. Traversarea 
dureaza o oră şi 40 de minute într-un vapor 
curat şi modern, pentru care am plătit $80. 
E de preferabil să vă rezervati din timp un 
loc pentru a nu avea surprize. Pe ferry-
boat exista un restaurant, un centru turistic 
de unde vă puteţi procura hărţi şi un mic 
magazin cu amintiri.

Insula Manitoulin a fost un loc sacru pentru 
triburile autohtone, numele ei însemnând 
“insula spiritelor”». Pe insulă există 6 
rezervaţii indiene. Rezervaţia indiană 
Wikewmikong este de altfel singura 
rezervaţie care nu a fost cedata Canadei, 
indienii refuzând să semneze un tratat cu 
guvernul Canadei. Insula este o experienţă 
autentic autohtonă, unde au loc diferite 
ceremonii de pow-wow vara şi la începutul 
toamnei, în sunet de tobe şi în paşi de 
dansuri tradiţionale.
Insula este alcătuita din calcar numit 
“alvar” care adăposteşte numeroase specii 
vii de plante şi animale.

Am vizitat un mic muzeu în Kagawong 
unde am aflat povestea lui Danny Dodge, 
care a murit tragic pe această insulă în 1938. 
Familia Dodge, cofondatoarea lui American 
Dodge Motor Company posedă o cabană 
de vânătoare pe insulă, la Maple Point, în 
stilul unui ranch cu un uriaş semineu din 
piatră, generator electric, un lux pentru 
acele timpuri. Tot acolo moştenitorul 
familei Dodge avea un teren de tenis şi un 
mic chei pentru vaporul său numit MAC. 
Danny, 21 de ani s-a îndrăgostit de o tânără, 
înaltă, atletică, în vârstă de 19 ani, Laurine 
MacDonald care lucra ca telefonistă în 
orăşelul Gore Bay de pe insulă. Familia 
băiatului s-a împotrivit acestei relaţii dar în 
final cuplul s-a căsătorit. Cei doi tineri au 
venit să îşi petreacă luna de miere pe insulă. 
Danny împreună cu alţi tineri s-a jucat cu 
dinamită în garajul vilei. În urma exploziei 
cei patru tineri au suferit arsuri şi răni. Toţi 
din vila s-au suit de urgenţă în barca familei 
Dodge şi s-au îndreptat spre Little Current 
pentru a căuta ajutor medical. Laurine deşi 
rănită conducea barca, cei patru băieţi fiind 
în spatele bărcii cu motor. În mod normal 
de acolo până la Little Current călătoria ar fi 
durat 40 de minute dar în acea zi erau valuri 
de patru picioare înălţime (aproximativ 1.2 
metri). După două ore de condus barca, 
Laurine a cerut ajutor unuia din băieţii 
aflaţi în spate cu soţul ei. Soţul ei ar fi căzut 

în valuri şi după 10 minute de căutări s-au 
îndreptat spre destinaţie. Corpul lui Danny 
a fost descoperit numai după 23 de zile. 
Unii spun că Laurine l-ar fi împins în apă 
iar alţii susţin că Danny înebunit de durere 
ar fi căutat alinare în apa răcoroasă a lacului. 
După un proces Laurine ar fi moştenit peste 
un milion de dolari din averea familei 
Dodge. Laurine s-ar fi recăsătorit cu 
chirurgul care ar fi operat-o după accident 
şi apoi cu un alt doctor şi s-ar fi mutat în 
California. Există şi o carte despre moartea 
tragică a moştenitorului imperiului Dodge 
“Islands: Great Lakes Stories” de Gerald 
Volgenau şi un film în curs de turnare.
Cabana de la Maple Point a fost restaurată 
de Dave şi Sandi Hurcomb şi funcţionează 
ca un Bed and Breakfast.

În muzeul “The Old Mill” din Kagawong 
exista o colecţie de fotografii din viaţa 
lui Danny Dodge. Fiul lui Laurine, John 
a donat muzeului uniforma sa de soldat 
veteran din războiul din Vietnam. Într-o 
sală se pot admira câteva rochii aparţinând 
lui Laurine şi se poate viziona un film 
despre Daniel Dodge.

Harbour Island, o insulă de 30 de acri a 
fost în trecut un loc frecventat de cei bogaţi 
şi renumiti, din elita americană. Insula se 
afla la 20 km la nord de Kagawong, nu 
departe de insula Manitoulin. Prin anii 50 
-60 aici se găsea un resort compus din 12 
clădiri pentru a adăposti yahturile celor 
avuţi sau a pescarilor amatori. Prin anii 
1970 staţiunea a devenit uitată, ca prin anii 

1990 să îşi închidă definitiv porţile, totul 
fiind abandonat. Insula aparţinea atunci 
unei companii industriale din Cleveland. La 
început firma utiliza această insulă ca loc 
de odihnă pentru funcţionarii ei. În 2006 
poliţia canadiana a descoperit pe insulă 
1450 plante de marijuana în valoare de peste 
1.500.000 dolari. Insula a fost abandonată 
din cauza unei invazii de poison ivy (iedera 
otravitoare).

Se spune ca John Wayne, Marlon Brando şi 
Marilyn Monroe ar fi fost oaspeţi de onoare 
al acestui cuib de nebunii a bogătaşilor, 
la fel şi cântăretul cowboy Gene Autry şi 
jucătorul de box Gene Tuney, campion 
mondial în anii 1926-1928.
Nu departe de micuţul muzeu se află un 
magazin de ciocolată unde se fac tot felul 
de delicatese din ciocolată.
Am petrecut week-endul într-o cabană 
situata la 2 km de Kagawong, “Hide Away 
Lodge”, pe malul lacului Huron. Complexul 
de cabane în număr de 7 a fost construit prin 
anii 1950 şi este un business de familie.
Vederea de pe terasa cabanei este fantastică 
iar interiorul deşi nu este luxos este primitor 
şi relaxant.
La Little Current am mâncat peşte alb prins 
de pescarii localnici şi cartofi prăjiţi. De 
acolo am ieşit de pe insulă peste pod, în 
drum spre Sudbury. 
A fost un week-end interesant şi încărcat de 
istorie.

Paulina Popescu,
Kitchener
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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

Cu aceeași literă
se scrie
lumina numelui Tău,
al nenăscutelor stele,
și al meu.

Este lumina
care urcă prin întunericul
din tulpina
florilor.
(Tu, cântec
al cântecelor mele...!)
Ieri,
Pasărea
m-a dus deasupra norilor.

Erau precum o carte,
deschisă deasupra de apus,
din care să citească 
Dumnezeu.

De unde atâtea nume
ai găsit
să dai în parte,
fiecărui nor?
Oare nu e păcat strigător 
către cer
că Iubirea
o citim numai de jos în sus,
cu litere de aur,
dar numai pe cotor?

Din toți fiii cerului
nu cunoaștem
măcar un singur nume de 
nor! 

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

DEASUPRA NORILOR AM FOST

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

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video VHS si VHS-C pe DVD la preţul 
de $15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez 
casete video din sistemul european pe DVD la pretul 
de $20.  Tel: 519-594-1712.

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).

Caut persoană fizică cu experienţă în vopsit interioare 
la case şi blocuri. Experienţă la pregătit, cu pensula şi 
trafaleta. Informaţii la:   skyhighgc@hotmail.com

Caut şofer AZ,
      Canada-US
pentru REEFER.
Experienţă necesară. Plata începând de la 
50cents/mile ($2000/săptămână). Echipament 
Volvo I-Shift 2011. Info la Daniel 226-600-4840



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


