
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

* Luni 14 sept.- Înălţarea Sfintei Cruci * Duminică 20 sept. - Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos * Miercuri 23 sept. - Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul *

$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

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

10 & 11 octombrie

Următorul număr apare în
24 Septembrie 2015

Anul 9 - Nr.190
10 Septembrie 2015

Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

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

Încep cursurile la 
ŞCOLILE ROMÂNEŞTI

din Ontario

pag.3

Mai multe informaţii în paginile ziarului
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Iarăși vina legerile, iarăși vom 
povesti despre dînsele într-o 
încercare de a lămuri mai multe 
necunoscute. De la bun început 
vă îndemn să mergeți la vot și să 
votați persoana care vă reprezintă 
cel mai bine interesele, indiferent 
din ce partid face parte. Dacă aveți 
ocazia să îi întîlniți în carne și oase 
pe candidații circumscripției în 
care locuiți, nu îi evitați. Acum 
este momentul să îi întrebați ce pot 
face pentru dumneavoastră. Spun 
că acum este momentul deoarece, 
după alegeri veți vedea cît de greu 
este să dați de candidatul victorios. 
Domnia sa va fi prins cu treburi 
importante. 
Sîntem în recesiune, fără îndoială 
așa încît finanțele și bugetul 
familiei pentru viitorul apropiat,  
cît și pentru cel mai depărtișor 
pot fi motive de a-I interoga pe 
ai dumneavoastră candidati. Un 

semn despre cît de mult aceștia 
sînt dispuși să vă reprezinte în 
Parlament, este și acela de a vi se 
face disponibili, de pildă să vi se 
arate la ușă solicitindu-vă sprijinul 
și votul.  
După cum veți vedea în 
emisiunile viitoare o vom face 
și noi, întrebîndu-I pe mai mulți 
candidați din toate partidele ce 
pot face pentru comunitățile entice 
în general, și pentru a noastră, în 
special. 
Nu uitați că celora pe care îi votați 
le dați mînă liberă a decide în 
chestiuni majore, unele care vor 
influența viețile a milioane de 
canadieni, și chiar și ne-canadieni. 
Cugetați și nu vă pripiți atunci 
cînd veți pune X-ul în dreptul 
candidatului preferat.  

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)

Litoralul pentru 
toţi. Hai la plajele 

cu hoţi!
Când s-a trezit din mahmureala 
postrevoluţionară, România s-a gândit şi la cei 
care trăiesc din leafă, nu din afaceri şontoroage 
sau din găini furate. Aşa s-a născut un proiect 
intitulat, duios şi dubios, “Litoralul pentru 
toţi”.
Asta e ca şi cum ai răcni: “Icre negre şi şampanie 
la tot cartierul, că mi-a născut nevasta”. Cu 
menţiunea că icrele sunt negre doar pe eticheta 
conservei Made in Taiwan, iar şampania e 
un vin bălţat de regiune superior. În timp ce 
oamenii cinstiţi se şcoleau prin Turcia, unde 
îşi dădeau masteratul în bişniţă, noi toceam ca 
idioţii istoria poporului român. Istorie din care 
reieşea, culmea ironiei, că în secolul cinşpe 
i-am bătut pe turci la Podul Înalt.

Pasămite ei îşi iau acum revanşa, adică ne 
bat cu artileria bazarelor, cu baclava, bacşiş, 
chilipir, dambla, fistic, halva, ibric, lulea, 
rachiu, rahat (pardon!), susan, telemea 
(acestea fiind dulci cuvinte şmanglite de noi 
de la poporul turc prieten). Dar să revenim 
la litoralul pentru toţi. Din Năvodari până-n 
Mangalia, pestriţeala neamului atinge cote 
halucinante. Ofertele de cinci tocăniţe într-una 
singură sau de gogoşi prăjite în acelaşi ulei 
din luna iunie sunt irezistibile. Vine toamna, 
zilele sunt mai scurte, nopţile sunt mai lungi, 
păsările călătoare pleacă. Din păcate, nu pleacă 
şi gândacii din hoteluri.

Ce-ai spus? Aaa, ai muncit o viaţă întreagă şi ai 
pensie de jeleu? (Că rahat nu putem să scriem 
încă o dată, deoarece suntem ziar serios). 
Atunci, poftim la nămol, la Eforie. E bun şi 
reumatismul ăsta la ceva. Dacă nu-ţi scârţâiau 
oasele ca nişte roţi de mărfar, nu primeai bilet 
de la doctorul de familie, ca să mergi la băi. 
Stăteai acasă şi te uitai la televizor, ca să vezi 
cum se bălăcesc în noroiul terapeutic ăia care 
au învăţat carte (măcar un poker, ceva). Deşi la 
ora asta plajele sunt pline de calici fără mulţi 
biştari în cont, hoţii n-au pauză.

O ghicitoare ambulantă din Neptun, care 
citeşte în palmă, are o dexteritate aproape 
paranormală. Când îi întinzi zece lei, îţi ia şi 
verigheta, fără să te prinzi. Îţi dai seama abia 
peste o oră, când te duci la masă. Cu degetul 
căsătorit, încerci să scoţi din ciorbă un cotor de 
ardei care n-avea ce căuta acolo. Aşa observi că 
nu mai ai giuvaerul pe falangă. Zilele trecute, 
în autobuz, un copil o bătea pe mă-sa la cap: 
“Când mergem la mare?” Femeia i-a explicat 
că or să meargă altădată, pentru că acum n-au 
destui bani. Dacă aş fi coborât atunci, m-aş fi 
scutit de o lacrimă toxică. Dar n-am coborât. Şi 
l-am auzit pe ăla mic venind cu soluţii: “Mamă, 
dar dacă anul ăsta nu mâncăm seara şi nu cer 
nici o îngheţată, putem să mergem anul viitor 
la mare?”

Simona Catrina

Iarăşi vin
alegerile

CÂMPUL ROMÂNESC
CÂMPUL ROMÂNESC DE LA HAMILTON, ONTARIO

Organizează 

Banchetul de închidere a Sezonului de Vară
al CÂMPULUI ROMÂNESC

pe data de 3 Octombrie 2015 orele 6:00 pm

A.C.R organizeaza un banchet cu ocazia închiderii Sezonului de Vară la Câmpul 
Românesc. Cu această ocazie vă invităm să luaţi parte la acest eveniment.
Vă aşteptăm la Câmpul Românesc, unde împreună vom petrece o seară de 
sărbătoare românească într-o atmosferă de muzică şi voie bună, cu dansuri şi 
jocuri populare româneşti, care ne va încălzi sufletul şi ne va rămâne în amintire. 
•   Vom fi delectati cu un program muzical pentru toate gusturile şi vârstele din 
     repertoriul  românesc şi internaţional 
•   Un meniu bogat cum numai la Câmpul Românesc se poate servi
•   Un bar asortat vă stă la dispoziţie contra cost

Costul biletului va include un meniu bogat specific românesc, muzica, dansul şi 
voia bună. Avind în vedere că locurile vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi 
locurile din timp. 
 Pentru mai multe informaţii şi rezervări de locuri puteţi suna la:  
         tel. 905 - 265-9884  (Toronto) ori 905 - 575-5048 (Hamilton).
         or vizitaţi:  www.campulromanesc.ca
Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!

Comitetul  Asociaţiei Culturale Române, Hamilton

INTRAREA: $30.00 /ADULT ;
                      $10.00/COPII  peste 7 ani

TORONTO

Va avea loc în Simeon Park, 13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0.
Intrarea este la vest de Woodbine Ave., între Bethesda Side Rd. şi Cedar Ridge Rd.

Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, într-o atmosferă românească, cu mici, bere şi alte 
produse culinare. Oricine doreşte să completeze meniul cu produse preparate acasă, mai ales 
garnituri, salate sau dulciuri, este binevenit.

Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: terenuri de tenis, fotbal, volei, baschet, piscină pentru 
copii şi adulţi, spaţii de joacă şi plimbări pe malul lacului.

Intrarea în parc costă $5/maşină.
Donaţiile dumneavoastră vor fi folosite pentru noul lăcaş al bisericii noastre.

Biserica “Sfântul Ioan Evanghelistul” vă invită la

PICNIC
Sâmbătă, 12 Septembrie 2015, de la ora 11:00 am
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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

OAKVILLE/BURLINGTON

Ce mică a fost vacanţa mare… mică dar plină de distracţie şi 
voie bună!!! Însă bate la uşă luna Septembrie şi ne pregătim de 
şcoală!!

Şcoala Limba Română Oakville/Burlington a pregătit noi 
surprize pentru anul şcolar 2015-2016. Anul acesta, în premiera, 
vom organiza cursuri gratuite de Limba Română pentru elevii 
de liceu (clasele 9 – 12). La clasele de liceu pot participa şi 
ADULŢI care doresc să înveţe limba română, chiar daca ei 
nu au nevoie de credite! PROGRAMUL PENTRU LICEU/
ADULTI ESTE GRATUIT! Care sunt avantajele unui astfel 
de program şi de ce ne-am gândit să îl oferim? În primul rând 
aceste cursuri reprezintă credite pentru liceu! În al doilea rând, 
deschid oportunităţi pentru elevi deoarece ei vor putea să:
- se înscrie în programe şi cursuri care cer o limbă străină
- se înscrie la un număr mai mare de universităţi şi colegii
- acceseze programe internaţionale de schimb de studenţi
  precum şi programe de instruire în străinătate.
În plus, cunoasterea uneia sau mai multor limbi poate avea mai 
multe avantaje pentru dezvoltarea personală, dar totodată şi 
pentru o carieră de succes. Cunoaşterea unei limbi străine ajută 
la extinderea orizonturilor culturale. Vocabularul  se măreşte 
pe măsură ce înveţi tot mai bine o limbă nouă, creierul  fiind 
stimulat în permanenţă. Nu în ultimul rând, studiul unei limbi 
străine îmbunătăţeşte memoria!
Cursurile de Limba Română vor avea loc sâmbăta, începând cu 
data de 19 Septembrie între orele 9.30 – 12. Pentru obţinerea 
creditului la clasele de liceu, prezenţa la cursuri este obligatorie.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de 
email scoalaromanaoakville@gmail.com, pe Facebook – Scoala 
Limba Romana Burlington/Oakville sau la numarul de telefon 
905-8024476. Pentru înscriere trebuie să completaţi un formular 
special pe care vi-l putem trimite pe email.

Tot pe această cale, vă informăm cu bucurie că, aşa cum o facem 
de mai bine de 12 ani, că ÎNCEPEM UN NOU AN ŞCOLAR 
cu clase de Limba Română! Pentru înscrierea în anul şcolar 
2015-2016 vă rugăm completaţi formularul de înscriere şi să 
îl trimiteţi în format PDF la adresa de email amintită mai sus. 
Cecurile în valoare de 25CAD/copil se vor preda în prima zi de 
şcoală.
Adresa şcolii rămâne aceeaşi pe care o ştiţi:
West Oak Public School
2071 Fourth Line
Oakville, ON, L6M 3K1

Aşteptăm cu nerăbdare să ne cunoaştem/revedem în noul an 
şcolar!

ŞCOALA de LIMBA 
ROMÂNĂ
OAKVILLE/BURLINGTON

NOU din acest an, oferim şi credite pentru liceu!
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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

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
Anul acesta Şcoala Româneasca - St. Louis 
Centres organizează înscrieri ON-LINE 
pentru cursurile şcolii, anterior începerii 
anului şcolar - 12 septembrie 2015 fiind 
considerată prima zi de şcoală.
Şcoala Româneasca - St. Louis Centres 
oferă cursuri în limba română pentru 
copii cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani, 
cursurile fiind gratuite, desfăşurându-se 
în fiecare sâmbătă, 9:00am - 11:00am. 
Activităţile interactive din cadrul cursurilor 
Şcolii Româneşti, educaţia în spiritul 
tradiţiei româneşti, elemente generale ale 
istoriei şi geografiei României, accentul 
pus pe limba şi literatura româna sunt doar 

câteva elemente specifice educaţiei oferite 
la şcoala noastră.
Vă încurajăm să nu întârziaţi înscrierea 
copilului dumneavoastră, urmând paşii 
necesari  conform link-ului:
h t t p s : / / s u r v e y . w c d s b . c a /
InternationalLanguages2015-16.aspx

Pentru detalii suplimentare ne puteţi 
contacta şi la adresa:
   stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

Vă aşteptăm cu drag!

Prof.coordonator Stela Mureşan

Şcoala Românească - St. Louis Centres
din Kitchener

Înscrieri ON-LINE

MILTON

Misiunea Ortodoxă “Naşterea Maicii 
Domnului” din Milton vă invită duminică 
13 septembrie la Sfânta Liturghie 
(12:00pm) şi agapa frăţească (2:30pm) 
organizata cu ocazia sărbătoririi primului 
Hram de la înfiinţare.  Vă aşteptăm cu drag 
să-i dăm slava Domnului şi să o venerăm 
pe Maica Sfântă împreună.   

 Adresa bisericii anglicane St. George care ne 
gazduieste este:  7051 Guelph Line, Milton, 
L0P 1B0 (Guelph  Line & Derry Rd.).  Pentru 
informatii suplimentare ne puteti contacta 
prin telefon (905-399-6517) sau email 
(NastereaMaiciiDomnuluiLowville@
gmail.com).  
 Preoţi Tiberiu Angelescu şi Cristian Lazăr

HRAMUL
Misiunii Ortodoxe “Naşterea Maicii Domnului”

din Milton

TORONTO
PROHODUL MAICII DOMNULUI

la biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto

Iubiţi Credincioşi,
Vă invităm vineri seara, 14 Septembrie 
la ora 19.00, să participaţi la Slujba 
Prohodului Maicii Domnului la Biserica 
“Toţi Sfinţii” din Toronto.     
La această frumoasă şi folositoare slujbă, 
poporul aduce cântări religioase de jale 
şi de laudă Adormirii şi înălţării la cer 
a Preasfintei Fecioare Maria şi o rugăm 
ca să mijlocească înainte Fiului ei şi 

Dumnezeului nostru iertarea păcatelor şi 
mântuirea sufletelor noastre.
După cântările Prohodului, credincioşii, 
cu lumânări aprinse vom înconjura Sfânta 
Biserică în procesiune urmând Sfântul 
Epitaf al Adormirii Maicii Domnului.
Vă aşteptăm cu drag!
 

 Preot Vasile Aileni
Consiliul Parohial
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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

“Violinist Zoltán Mága 
performs in Toronto 
October 31 (see zoltanmaga.
com for details). E-mail 
MagdalenaT@glatzconcerts.
com to be entered into a draw 
to win 2 DVDs and a CD of 
Zoltán Mága! Draw will be 
held September 20th and 
winner will be announced 
September 24”

CONCURS
(CONTEST)

Zoltán Mága

TORONTO

Dragi credincioşi,

Cu mare bucurie duhovnicească vă invităm 
să luaţi parte la agapa frăţească organizată 
în cinstea sărbătorii Naşterii Maicii 
Domnului, care va avea loc duminică, 13 
septembrie 2015.
Agapa se va desfăşura la Grădina Maicii 
Domnului, 526 Carrville Road, Richmond 

Hill, L4C 6E6, începand cu ora 1:30 pm.
Parastase
Slujbele de pomenire a morţilor din 
duminicile în care Parohia organizează 
agape vor fi oficiate la Grădina Maicii 
Domnului, după care se continuă cu agapa 
frăţească.

Biserica Ortodoxă Română “Sf.Dumitru” din Toronto 

vă invită la AGAPĂ
13 septembrie 2015

KITCHENER

Urmând tradiţia ultimilor ani, Parohia 
Sf. Ioan Botezătorul din Kitchener invită 
toţi credincioşii săi, acum la început de 
toamnă când revenim cu toţii la casele 
noastre, să ne revedem unul cu altul şi în 
cadrul bisericii. Duminică, 20 septembrie, 
imediat după terminarea Sfintei Liturghii, 
aproximativ 12:30pm, va avea loc Picnicul 
de Toamnă pe proprietatea bisericii la 2150 
Bleams Rd., într-o atmosferă frăţească, cu 
tradiţionalul meniu (mici, ceafă de porc la 

grătar, salată de varză, cartofi, dulciuri şi 
băuturi răcoritoare), cu muzică românească 
şi multe noutăţi atractive pentru copiii 
mici şi mari, printre care amintim: fotbal, 
volei, badminton, bouncer şi face painting. 
Intrarea gratuită pentru toţi copiii! 
Acceptăm donaţii benevole!
Vă aşteptăm pe toţi cu mare drag!

Pr. Ionut Maerean
impreuna cu Consiliul Parohial

PICNICUL DE TOAMNĂ
al Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” din Kitchener

KITCHENER

Grupul de Seniori din Kitchener
Donaţie de dicţionare Eng-Rom şi Rom-Eng

Dl. Prof. Gheorghe Pamfil, aflat în vizită 
din România, a participat la întâlnirea 
săptămânală a Seniorilor Români din 
Kitchener aducând cu dânsul, special din 
România, dicţionare Eng-Rom şi Rom-Eng 
pe care le-a donat celor interesaţi. După ce 
a servit cafeaua şi langoşul alături de cei 
prezenţi dl. Gheorghe Pamfil a discutat 

detalii privind cartea de sănătate din 
Romania şi pensile private, discuţie care 
se va continua miercurea viitoare alături de 
Stelian George Cosh (consultantul ziarului) 
care va aduce spre a dona un numar de 
dictionare Eng-Eng din partea Cosh 
Foundation.

Agenda Românească
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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.

TORONTO

Sună clopoţelul din nou şi pentru copiii 
tuturor românilor; şcolile româneşti din 
Toronto aşteaptă din nou întâlnirea cu 
păstrătorii Limbii, Culturii şi Valorilor 
Româneşti.

Aici, atât de departe de locurile noastre 
româneşti, cei care vorbim şi simţim în 
limba cea dulce şi frumoasă de acasă, ne 
adunâm cu mic cu mare, la fiecare început 
de an şcolar, ca la un ceas de aleasă 
sărbătoare. Nu lăsaţi timpul să treacă şi 
mai ales, să nu ne fie ruşine cine suntem; 
nu lăsaţi copiii d-voastra şi ai noştri să 
uite cine sunt şi de unde vin. În lumea 
de azi, cu cât ştii mai multe limbi, cu 
atât ai mai multe ferestre deschise şi mai 
multe posibilităţi.  Ne întâlnim cu graiul 
românesc, ne adunăm cu prietenii şi avem 
toţi - părinţi şi profesori - un mare ţel:  să 
păstrăm românismul şi limba română şi 
aici peste ocean.

Dragi părinţi şi bunici, primiţi mulţumirile 
noastre cele după putere, pentru 
grija neobosită ce o purtaţi pruncilor 
dumneavoastră şi dragostea ce o arătaţi 
Limbii Române.

Alese şi din inimă mulţumiri colectivului 
minunat de profesori: Minodora 
Grigorescu, Anca Popa, Carmen Ilie, 
Cristina Mares, Liliana Popescu, Codruta 
Colceriu, Alexandrina Irini, Ortansa 
Moraru, Laura Buburuzan, Nathalie 
Gheorghiu-Marga, Andrea Moraru, care 
îşi aşteaptă cu mult drag copiii. Aceleaşi 
calde şi din inimă mulţumiri inimosului 
colectiv de iniţiativă al părinţilor, avându-l 
alături pe D-l Viorel Rusu, care sunt alături 
de toţi cei dornici să păstreze tot ce-i mai 
bun şi sfânt la români.

A devenit o tradiţie împământenită 
întâlnirea copiilor cu presa, mai ales ziarele 
Faptu Divers şi Agenda Românească – 
care au fost alături de noi ani de-a rândul, 
cu alte ziare româneşti, precum şi cu “Noi 
Românii”, postul TV care ne reprezintă 
aici.

Copiii se vor reîntâlni, ca în fiecare an, 
cu Moş Crăciun, vor depăna împreună 
cu profesorii evenimente mari care au 
marcat istoria noastră, vor învăţa despre 
tradiţiile şi obiceiurile noastre strămoşeşti 
şi toate, în Limba Română. În ultimii doi 
ani şi planuri măreţe s-au materializat: am  
organizat un “Summer Camp” în Limba 

noastra, aici în Toronto, şi care s-a bucurat 
de un succes extraordinar.

Cu aceste gânduri mari şi pornite din 
suflet, vă îndemn cu mare drag să vă 
aduceţi copiii la şcolile de Limba Română.  
În speranţa că numârul copiilor înscrişi 
va fi cât mai mare, vă aşteptăm cu drag în 
următoarele locaţii:

Scoala de la Milne Valley MS
Adresa: 100 Underhill Drive, M3A-2J9 
(Don Mills/ Lawrence)
Înregistrări: SÂMBĂTĂ 19 SEPT. 2015; 
9:30 AM – 12:30PM

Cursurile încep SÂMBĂTĂ 26 SEPT.2015  
şi se ţin în fiecare sâmbătă pe toată durata 
anului şcolar, între orele:  9:30-12:00.

 
Şcoala de la West Glen JS- Etobicoke
Adresa: 47 Cowley Ave., M9B-2E4 
(Burnharthope & Hw 427)
Înregistrări: SÂMBĂTĂ 19 SEPT. 2015; 
9:00 AM – 12:00PM

Cursurile încep SÂMBĂTĂ 26 SEPT.2015 
şi se ţin în fiecare sâmbătă pe toata durata 
anului şcolar, între orele: 9:00-11:30.

La şcoala de la Secord PS
Adresa: 101 Barrington Ave., M4C-4Y9
Înregistrări: MARŢI 15 SEPT. 2015; 3:45 
PM – 6:15PM

Cursurile încep MARŢI  22 SEPT.2015 şi 
se ţin în fiecare marţi pe toată durata anului 
şcolar, între orele: 3:45-6:15pm.

La şcoala de la Charles H Best MS
Adresa: 285 Wilmington Ave., M3H-5K8 
(Finch & Bathurst)
Înregistrări: SÂMBĂTĂ 19 SEPT. 2015; 
9:00 AM – 11:30PM

Cursurile încep SÂMBĂTĂ 26 SEPT.2015 
şi se ţin în fiecare sâmbătă pe toată durata 
anului şcolar, între orele: 9:00-11:30.  

Atenţie Liceeni!
Şcoala Ro clase de liceu 9 -12 (compulsory 
credits)
locaţia Senator O’Connor
(Victoria Pk & Lawrence)
60 Rowena Drive, Toronto, ON, M3A 3R2

Prof. Livia Popa
TDSB / Program Officer

Sună clopoţelul - Vă aşteptăm la

Şcoala 
Românească!

în Toronto
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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
Mulţumim tuturor creştinilor care 
au organizat şi care au participat 
la acest eveniment deosebit de 
important pentru Biserica “Toţi 
Sfinţii” din Toronto.
Am avut prilejul să ne bucurăm 
împreună de o zi în aer liber, să ne 
jucăm, să povestim, să cunoaştem 
oameni noi, iar vremea a fost cum 
nu se putea mai bună.
Cele câteva imagini vor reda mult 
mai bine atmosfera evenimentului.
Vă mulţumim tuturor şi vă aşteptăm 
la următorul picnic!

pr. Vasile Aileni

Picnic
al bisericii “Toţi Sfinţii”

din Toronto



AURORA
Duminică 31 August a avut loc 
la biserica “Sf.40 de Mucenici” 
din orașul Aurora, Ontario, o 
plăcută după amiază literară. 
Imediat după Sf.Liturghie Pr.dr.
Dumitru Ichim, din Kitchener, a 
coborât în sala de jos a bisericii 
la o șezătoare literară în cadrul 
căreia au fost prezentate 
ultimele apariții editoriale ale 
sfinției sale, din România și 
Republica Moldova: “Psaltirea 
apocrifă a Dreptului Iov”, 
ediția a doua 410 p., Cluj, 
2015 și “Grădina Reginei 
Izvana”, Chișinău, 2014. În 
partea a doua a programului 
doamna preoteasă Carmen Ene 
a prezentat câteva cărți editate 
de răposata (în luna septembrie 
2015 se împlinesc 5 ani) 
Florica Bațu Ichim printre care 
volumul de educație creștină 
“Grădina cu Îngeri și Sfinți”, 
Editura VREMI, Cluj, 2015, 
527 p. și “Poeme din Grădina 
Luminii”, Chișinău, 2013. 
După rugăciunea de încheiere 
Dumitru Ichim a dat autografe 
pe recentele cărți apărute.

O DUPĂ AMIAZĂ LITERARĂ
la biserica “Sf. 40 de Mucenici” din Aurora

Foto: Gil Coza

KITCHENER

Costume populare de vânzare
Preţuri accesibile.
Diferite mărimi.
Tel. 519-886-2719
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POZE
VIDEO

PHOTO BOOTH
DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519-594-1712

O ECHIPĂ DE 
PROFESIONIŞTI 
LA DISPOZIŢIA 

DUMNEAVOASTRĂ

DISCOUNT PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE, 
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE10%

KITCHENER

Şcoala Publică de Limba Română Forest Heights din Kitchener!
Începe Şcoala!
Sâmbătă 19 septembrie la ora 9.00 va suna clopoţelul 
la Şcoala Publică de Limba Română Forest Heights din 
Kitchener!
Am încheiat anul şcolar 2014-2015 cu satisfacţia muncii 
împlinite iar fiecare dintre noi, elevi, profesori şi părinti am 
câştigat din această minunată experienţă.
Copiii noştri au învăţat în cadrul celor două grupe de 
vârstă să desluşească alfabetul, să scrie primele litere şi 
să pronunţe primele cuvinte în limba română, respectiv să 
înveţe despre frumuseţea limbii, a obiceiurilor şi a culturii 
româneşti.
Profesorii s-au străduit pe parcursul anului şcolar să le 
insufle elevilor cât mai multe cunoştinţe despre limba, 
cultura, istoria si geografia României, iar la sfârşit de an 
şcolar au apreciat progresele pe care elevii le-au făcut. 
Părinţii au fost întotdeauna alături de noi, la vizite la 
muzee, la serbările organizate şi la picnicul verii din parcul 
Victoria.
Anul şcolar care începe curând va aduce o noutate absolută 
pentru Şcoala Publică de Limba Română: înfiinţarea unei 
clase de credite pentru elevii de liceu în limba română, 
un lucru extraordinar pe care îl oferim acum comunităţii 
româneşti din această regiune. Creditele se vor lua în 
considerare ca şi oricare alt obiect de studiu şi vor conta la 
alcătuirea mediei finale la sfârşitul liceului.
Vom continua şi cu cele două grupe, clasa mică şi clasa 
mare şi le vom dezvolta copiilor noştri aprecierea pentru 
limba noastră minunată. Pe parcursul anului şcolar vom 
încerca să mai organizăm diferite excursii la muzee sau 
evenimente importante.
Profesorii noştri, dna. Adina Gorcea, dna. Monica 
Tudorancea, dl. Sandu Sindile şi coordonatoarea Şcolii 
Publice de Limba Română dna. Ramona Fitero vă aşteaptă 
sâmbătă 19 septembrie pentru prima zi de şcoală!
Cei care încă nu şi-au înscris copiii şi doresc să-i înscrie la 
una dintre cele trei clase o pot face şi în prima zi de şcoală, 
pe 19 Septembrie, mai ales pentru clasa de credite.

Colectivul Şcolii Publice de Limba Română



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu ai probleme de sănătate, din 
contră, eşti în formă şi debordezi de energie. 
Dragoste: Eşti critic, rezervat, închis în tine 
şi ai tendinţa de a-l judeca în permanenţă pe 
partener. Ba mai mult, îl bănuieşti de tot felul 
de intenţii nesincere, pe care s-ar putea să nici 
nu le aibă în realitate! Financiar: Suferi unele 
pierderi dar nu dispera. Ai mai trecut probabil 
prin astfel de crize, deci nu ai motiv de panică.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Vei avea probleme cauzate 
de funcţionarea defectuoasă a ficatului 
şi intestinelor. Dragoste: Se apropie un 
moment tensionat care, dacă nu este ţinut sub 
control, ar putea genera suferinţe. Financiar: 
Resursele financiare nu sunt dintre cele mai 
bune. Te bazezi pe veniturile familiei sau ale 
partenerului de viaţă.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O viaţă în permanentă mişcare, o 
activitate sportivă cât de mică şi mai multă 
atenţie pentru organismul tău îţi vor asigura 
o sănătate de invidiat. Dragoste: Este un 
moment de progres, totul pare să evolueze în 
direcţia sperată şi simţi că toate merg strună. 
Financiar: Ai nevoie de o sursă de bani sau 
datorezi cuiva o sumă. În cazul în care cauţi 
un împrumut, sunt şanse să îl obţii acum.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu se anunţă probleme deosebite 
de sănătate. Totuși, încearcă să faci mai multă 
mișcare. Dragoste: Este o perioadă incertă 
pentru relaţiile sentimentale, vei resimţi mai 
profund singurătatea sau dorul
de persoana iubită. Financiar: E posibil să 
negociezi un contract sau să porţi discuţii 
preliminare în vederea întemeierii unei 
colaborări viitoare care îți poate schimba 
cursul vieții.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Atenţie mai ales dacă eşti hiper 
(peste medie ca tensiune, colesterol, greutate, 
etc.)! Dragoste: Ştii să-ţi exprimi sentimentele 
într-o formă practică, fără vorbe dulci şi 
promisiuni frumoase, dar prin angajamente 
concrete, în beneficiul celuilalt. Financiar: Se 
pare că e o perioadă în care lucrezi cu spor la 
un proiect care te atrage, în care apare o şansă 
de promovare sau evidenţiere.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Te simţi bine, nu ai niciun motiv 
de îngrijorare în privinţa sănătăţii. Dragoste: 
Venus îţi pune în valoare farmecul şi-ţi 
sporeşte sentimentalismul. Financiar: Eşti în 
aşteptarea unei schimbări. Poate ţi s-a   promis 
un nou loc de muncă sau o creştere de salariu 
care întârzie, sporindu-ţi nervozitatea.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nişte dureri neaşteptate pot fi un 
semnal de alarmă. Dragoste: Cupidon nu te 
priveşte cu simpatie. Săgeţile lui te ocolesc, 
iar dacă te nimereşte totuşi vreuna, păzeşte-
te, s-ar putea să fie otrăvită! Financiar: Starea 
financiară este destul de stabilă, însă nu este 
un moment propice pentru investiţii.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te mişti prea uşor, te cam dor 
oasele, şalele, coloana. Toate aceste dureri 
ar putea avea la origine nesăbuinţa la care-
ţi supui organismul, epuizându-te fizic. 
Dragoste: Dacă ai o relaţie cu vechime, este 
vremea comunicării, a consultării reciproce, 
a planurilor de viitor făcute în doi. Financiar: 
E posibil să apară o şansa financiară nouă, 
provenită dintr-o iniţiativă proprie.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Atenţie la eforturi, probleme la 
coloană. Dragoste: Climatul amoros îţi este 
prielnic. Stăpânul casei cuplului, Mercur, 
e mereu în preajma seducătoarei Venus, iar 
iubirea pluteşte în aer, nu trebuie decât să 
te uiți în jurul tău. Financiar: Apare o şansă 
favorabilă, prin care starea ta materială va 
cunoaşte o stabilizare, cel puțin până la 
sfârșitul lunii.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nicio problemă nu se întrevede
la orizont în privinţa sănătăţii. Dragoste: 
Reacţiile tale emoţionale sunt exagerate, fără 
temei. Apar discuţii pe marginea banilor sau 
a altor subiecte legate de sfera materială. 
Financiar: Trebuie să fii cu ochii-n patru,  
pentru  că  poţi  suferi  pierderi financiare din 
neglijenţa sau incorectitudinea altora.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Dacă nu te abați de la regulile unui 
regim de viață rațional şi corect, nu ai de ce 
să-ţi faci probleme. Dragoste: Dragostea cere 
eforturi de ambele părți, pentru că ați ajuns 
într-un punct în care s-a instalat monotonia 
şi rutina. Financiar: E vremea constrângerilor 
financiare, ești obligat de condițiile economice 
în care trăiești să iei măsuri severe.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prea mult stres, prea multă muncă. 
Ia-ţi o pauză, relaxează-te. Dragoste: 
Conflictul planează în cuplu sau cu cei 
apropiaţi şi atmosfera e apăsătoare, dar cu un 
pic de efort poţi s-o faci mai bună. Financiar: 
Problemele financiare cad pe un plan secund, 
ţi-ai revenit simţitor şi abordezi o atitudine 
detaşată.

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

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

OAKVILLE

Comunitatea VORBESC ROMÂNEȘTE (cunoscută până acum sub numele de ȘCOALA 
NOASTRĂ) anunță începerea anului școlar al programului de limba română oferit de 
HCDSB.

Cursurile se vor desfăşura în fiecare sâmbătă între orele 9:30 - 12:00.
Prima zi de şcoală va fi 19 septembrie 2015, zi în care cursurile se vor ţine între orele 
10:00 şi 11:00.

Vom începe cu două clase:

    Grupa 4-6 ani - instructori: Mihaela Nastase si Dana Udvar 
    Grupa 7-13 ani - instructori: Oana Dragalin si Andreea Demirgian

Locatia este Mother Teresa Catholic Elementary School, 1190 Westview Terrace, 
Oakville, ON L6M 3N2

Pentru înscrieri vă rugăm să ne scrieţi pe adresa scoalaoakville@gmail.com

Persoana de contact: Oana Dragalin 
Tel: 416-735-8256
Email: scoalaoakville@gmail.com

Pentru mai multe informaţii vă invităm să vizitaţi pagina noastră de facebook: https://
www.facebook.com/VorbescRomaneste

VORBESC ROMÂNEȘTE
ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

DIN OAKVILLE
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Oraşul Detroit nu a încetat să mă fascineze 
şi să mă atragă prin trecutul său fantastic.  
Anul acesta am vizitat cartierul rezidenţial 
Grosse Pointe, renumit prin nenumăratele 
sale conace istorice (mansions). Lakeshore 
Drive din Grosse Pointe este unul dintre 
cele mai spectaculare drumuri scenice din 
America, care a atras mulţi cineaşti fiind 
imortalizat în filme ca Grosse Pointe Blank 
şi Gran Turino. Am traversat graniţa cu 
ferryboatul, în dreptul oraşului american 
Algonac pentru modica sumă de 8 dolari 
şi fără coadă la vamă. Surpriza acestei 
traversări a fost să întâlnim un vameş 
de origine română şi vorbitor al limbii 
franceze, de o amabilitate de neuitat.

În această regiune s-au stabilit fermieri 
francezi prin anii 1750,  după înfiinţarea 
fortului francez Fort Pontchartrain. Începând 
cu anii 1850, locuitorii din jurul Detroit-ului 
au început să îşi construiască aici case de 
vacanţă, fiind un loc preferat pentru pescuit, 
vânat şi golf. Începând cu 1930 aleşii 
executivul industriei automobilului şi-au 
construit case impunătoare pe malul lacului.

În prezent la Grosse Pointe se află 15 clădiri 
istorice, acest cartier fiind un exemplu al 
bogăţiei şi luxului american şi mai ales a 
stilului “preppy” cuprinzând modă, maşini 
şi case. În acest loc emblematic are loc 
acţiunea a două romane scrise de Jeffrey 
Eugenides, “The Virgin Suicides”, o satiră a 
vieţii de liceu şi “Middlesex”. Lisa Birnbach 
a scris Official Preppy Handbook, un ghid 
al cluburilor private şi restaurantelor din 
zonă. Un alt roman “Grosse Pointe Girl” a 
fost scris de Sarah Grace  McCandless.
Majoritatea caselor de aici sunt construite 
în stilul Tudor, renaşterea italiană, stilul 
colonial francez, neogotic, mediteranean şi 
veneţian.

Dintre toate aceste case istorice numai una 
se poate vizita, şi anume casa lui Edsel şi 
Eleonor Ford, situată la 1100 Lake Shore 
Road, Grosse Pointe Shores. Edsel Bryant 
Ford născut în 1893 în Detroit a fost fiul 
unic al lui Henry Ford şi Clara Bryant, 
care a deţinut funcţia de preşedinte la Ford 
Motor Company din 1919 până la moartea 
sa în 1943. La 22 de ani devine secretarul lui 
Ford şi se căsătoreşte cu Eleanor Lowthian 
Clay, nepoata renumitului proprietar al 
Hudson Departement Store. De la o vârstă 

fragedă, Eleanor a fost fascinată de arte şi 
activităţi caritabile. Când l-a cunoscut pe 
Edsel preda lecţii de dans la copii săraci. 
Edsel a curtat-o timp de 5 ani înainte de a 
se căsători. Au avut patru copii: Henry II, 
Benson, Josephine şi William. A murit tânăr 
la vârsta de 49 de ani în urma unui cancer 
la stomac incurabil la acea dată. Numele 
Edsel este de origine germană şi înseamnă 
“nobil”. Edsel a fost prin anii 1930 cel 
mai elegant bărbat din America, după 
îmbrăcămintea pe care o purta. Filantropia 
a fost o altă expresie a creativităţii lui Edsel. 
Edsel a fost un colecţionar de artă pasionat 
şi cel mai tânăr industrialist din America.

Casa a fost construită de arhitectul american 
Albert Kahn după modelul caselor engleze, 
stilul Cotswolds fiind dotată cu 60 de 
camere. Prin anii 1920 familia Ford era una 
din cele mai bogate familii din America, 
fiind pe locul patru.
Casa este vizitată de 60 de mii de vizitatori 
anual şi are o rezervă monetară de 86 
milioane de dolari. Anul trecut a vândut tacit 
unul din tablourile sale de Paul Césanne 
pentru 100 milioane de dolari pentru a 
ajuta Detroit Institute of Arts să scape de 
faliment.

Casa lor este o expresie a simţului artistic 
a lui Edsel, o casă simplă şi grandioasă în 
acelasi timp, camerele sunt comfortabile 
dar nu uriaşe, fiind o casă de locuit şi nu 
de impresionat. Piatra şi lemnul sunt 
materialele dominante în casă, deşi după 
gustul meu casa este puţin sombră. La 
construcţia casei au fost folosite numeroase 
piese istorice cumpărate din casele vechi 
britanice, panouri din lemn, şemineuri, 
ferestre cu vitralii originale.
În bucătărie, tejghelele (countertops) sunt 
confecţionate din argint pur.
La moartea sa, Eleonor a donat casa statului 
Michigan pentru a deveni un centru public 
şi un muzeu. Eleonor a trăit în casă până 
în anul 1976. Locul unde a fost construită 
casa de pe malul lacului Saint Clair a fost 
demult proprietatea triburilor Chippewa 
şi Huron, şi este concepută ca un răspuns 
emoţional la natură, este într-un cuvânt o 
clădire romantică.

Trebuie să fiţi acolo cu cel puţin 15 min 
înainte de deschiderea muzeului pentru 
a putea fi înscrişi în primul tur al casei. 

Ajunşi la 10 şi 5 minute a trebuit 
să aşteptăm o oră pentru vizita 
de la ora 11, locul fiind asaltat de 
turişti. Un bilet costă numai 12 
dolari iar parcarea este gratuită.

Mi-a placut casa de păpuşi a lui 
Josephine Ford, fiica răsfăţată 
a familiei. Pentru copii această 
căsuţă este cea mai fascinantă 
parte a vizitei, fiind o imitaţie a 
unei case în stil Tudor, un cadou 
al bunicei Clara Ford nepoatei 

sale când aceasta a împlinit 7 ani. Casa 
este dotată cu mobilă miniaturală şi are o 
bucătărie, dormitor, baie şi salon. Josephine  
a murit la vârsta de 81 de ani şi a avut o 
viaţă excentrică. Dodie, cum era numită 
de familie a fost foarte apropiată de bunica 
Clara. Ea a donat lui Detroit Institute of Arts 
mai mult de 20 de milioane de dolari şi 14 
milione Centrului de Cancer care îi poartă 
numele. În afară de munca de caritate a 
adunat o colecţie de artă impresionantă cu 
tablouri de Van Goh, Renoir şi Picaso.

Am început vizita noastră cu o plimbare 
pe “insula păsărilor”, un paradis al florilor 
sălbatice şi a păsărilor, cu o vedere superbă 
a lacului Saint Clair. Grădina proprietăţii, 
87 de acri, a fost concepută după planurile 
arhitectului Jens Jensen, dând vizitatorilor o 
vedere lungă şi naturală. În această grădină 
a cântat Frank Sinatra la un party de ziua lui 
William Ford.

În acest cartier a strălucit un castel în stilul 
Louis XV, construit de acelaşi arhitect 
Albert Kahn, cu 75 de camere “Rose 
Terrace” al celei mai bogate femei din 
America, Anne Thomson Dodge, văduva 
fondatorului imperiului de maşini Dodge, 
care din păcate a fost demolat în anul 1976.

Văzusem în ghidul meu turistic o altă 

atracţie în vecinătate şi anume Fisher 
Mansion, situat pe malul râului Detroit, 383 
Lenox Ave. Am fost şocaţi când am văzut 
starea jalnica a clădirii şi în plus este în 
prezent un centru al comunităţii Krishna.
Fisher Mansion a fost proprietatea baronului 
automobilului Laurence P.Fisher construit 
în stilul spaniol cu elemente ale renaşterii 
italiene.  Lawrence P. Fisher a fost cel mai 
celebru dintre cei şapte fraţi Fisher, fost 
director al diviziei Cadillac a companiei Ford 
între 1925 şi 1943. Casa a fost construită în 
anii 1920 de arhitectul C.Howard Crane 
în stilul vilelor mediteraneene. Această 
bijuterie arhitecturală a fost frecventată de 
vedete celebre ale anilor 1950-1960 precum 
Elvis Presley şi Marilyn Munroe. În 1976 
Alfred Brush Ford a cumpărat mansionul 
pentru $300.000 şi l-a donat profesorului său 
spiritual Bhaktivedanta Swami Prabhupada, 
cofondatorul societatii Krishna, sala de bal 
a magnatului fiind transformată în templu 
de rugăciune “from ballroom to god room”. 
Muzeul era închis fiind deschis publicului 
numai duminica. Ni s-a oferit în schimb 
o mâncare gratuită indiana pe care am 
refuzat-o fiind dezamăgiţi că nu am putut să 
vizităm obiectivul turistic.

Paulina Popescu
Kitchener
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Un week-end la Grosse Pointe,
pe malul lacului Saint Claire
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CÂMPUL ROMÂNESC

SEARĂ DE DANS…
EURO DISCO PARTY la 
CÂMPUL ROMÂNESC

19 Septembrie 2015, ORA 6:30 PM
Asociaţia Culturală Română Hamilton - Câmpul Românesc 
împreună cu ConneXRo Entertainment organizează pentru 
toţi iubitorii de petreceri “EURO DISCO PARTY” cea mai 
spectaculoasă petrecere a toamnei la Câmpul Românesc. 
Într-un cadru intim, modern, pregătit cu minuţiozitate de 
către organizatori, la aprox 35 minute de condus (GTA or 
KW) area, cu parcare gratuită, la un preţ modic de 10$/
persoană, credem noi, sunt ingredientele unei petreceri unice 
şi deosebite. 
Preparate tradiţionale și Cash Bar (preţuri accesibile) vă vor 
sta la dispoziţie pe durata întregii seri.
NO commitment, ca să ne exprimăm aşa, biletele fiind 
disponibile la intrare în seara evenimentului. Pentru cei 
care doresc locuri la MESE, sau doresc să stea împreună cu 
prietenii sau familia, punem la dispoziție VIP REQUEST 
LIST astfel încât locurile dvs să fie ASIGURATE.
 Locurile la mese fiind limitate, vă recomandăm să le rezervaţi 
din timp. Pentru informaţii: 519-496-4101 or 905-265-9884. 

CÂMPUL ROMÂNESC

Avem plăcerea de a anunţa pe câştigătorii 
celei de-a şasea ediţie a concursului “Cel mai 
bun elev român” iniţiat de asociaţia ARTA. 
Câştigătorii anului acesta au fost: Alexandru 
Ciobanu, clasa a doua, Ştefan Ticu clasa a 
patra, Ungureanu Ervin, clasa a cincea. Am 
suplimentat premiile cu încă două nume, 
şi anume gemenii Dragomirasi Leonard 
George şi Dragomirasi David Mihai. Ne-a 
fost atât de greu să selecţionăm premianţii 
pentru că toţi participanţii au avut note de 
excepţie şi implicare în numeroase activităţi 
extracuriculare. Cu ocazia noului an şcolar 
urăm tuturor elevilor rezultate optime la 
învăţătură şi vă aşteptăm să participaţi la 
concursul nostru în anul care vine.

KITCHENER
Concursul ”Cel Mai Bun Elev”

al Asociaţiei ARTA
din Kitchener
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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)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

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

KITCHENER

Şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe Române “Sf. Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, 2150 Bleams Road, îşi 
deschide larg porţile, pe data de 13 
septembrie 2015, ora 10.00 pentru toţi 
copiii comunităţii româneşti din zonă.
În această zi copiii vor desena, colora,vor 
cunoaste viitoarele profesoare şi pe viitorii 
lor colegi.
Pe viitor programul se va derula în felul 
următor:
- Ora 10:45 toţi copiii cu vârsta de minim 5 
ani, vor coborâ în basement pentru a repeta 
Crezul în limba engleză.
- Ora 11:00 vom merge în faţa altarului, 
ne vom aşeza în genunchi şi vom spune 
Crezul cu voce tare.
- După Sfânta Împărtăşanie (aprox.ora 
11:20) toţi copiii merg jos pentru ora 
de religie care se va desfăşura într-o 
maniera interactivă şi anume: vizionarea 
unui filmuleţ (având ca temă pilde, 
sărbători religioase, învăţături şi sfaturi 

duhovniceşti, etc), o scurtă prezentare 
cu întrebări şi răspunsuri, cuvinte noi şi 
explicarea lor, ghicitori religioase, crafturi, 
imagini de colorat, etc.
- Orele se încheie odată cu Sfânta Liturghie 
(aprox. 12:30) nu înainte de a spune în cor 
o rugaciune de mulţumire către Dumnezeu.
Tot în cadrul şcolii duminicale intră 
cele două serbări (Crăciun şi Paşti) iar 
repetiţiile şi pregătirile cu specific (ouă 
colorate, ornamente) vor începe cu 2 luni 
înainte. Am dori, ca o noutate, să creăm 
un cor de copii cu care să colindăm pe la 
casele credincioşilor.
În toate aceste activităţi sunt implicate 
patru profesoare, trei dintre acestea având 
studii teologice. Ele vor colabora în 
privinta lecţiilor şi serbărilor.
Să nu uităm niciodată că biserica este farul 
călăuzitor prin această viaţă pământească 
apărând credinţa, tradiţiile şi familia!

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Şcoala Duminicală
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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

Vorbim
cum ne-a-nvățat mama a spune
lucrurilor din jurul nostru -
jumătate pământ, jumătate 
minune.
E o limbă aprins de curioasă,
pentru unii,
că ne-nțelege și apa și ascuțișul 
de coasă
al lunii,
muntele și luminișul de la 
știubeu;
vorbim atât de omenește
că uneori Dumnezeu,
sub umbra cuvintelor noastre,
se odihnește.
Vorbim ce suntem și suntem ce 
vorbim,

sorbim din ulcică și vin și 
lumină,
Cuvântul când ne cheamă la 
Cină.
Substantivele noastre-s amare;
nu au declinare
nici de venit, nici de dus,
ci numai orizontul de sus -
taboric urcuș de Vinere Mare.
N-avem tâlmaci
în această prisacă și Vale a 
Plângerii;
chiar îngerii,
omeneasca vrând s-o deprindă,
merg la gramatica noastră din 
ghindă,
iar veacul
din duhul pietrei ce nu se 

schimbă răspunde plevei ce-o 
vântură vântul:
Oamenii ăștia s-au născut din 
limbă, că înaintea lor,
Întru-nceput,le-a fost  Cuvântul.

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.

Odă Limbii Române

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

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
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@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

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
instalator faianţă sau helper
pentru zona Toronto şi împrejurimi.
Vă rugăm lăsaţi mesaj la 

416 700 9057
Caut Full Time Live In Nanny
pentru un copil de 10 ani. Obligatoriu sa 
vorbească româneşte şi sârbeşte. Perioadă de 
contract de 2 ani de zile.
Informaţii la telefon 519-212-3829.



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


