
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

46.50$+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 155155++ ==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 26 sept. - Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan (Post) * Miercuri 1 oct. - Acoperământul Maicii Domnului (Post) * Luni 6 oct. - Sf. Ap. Toma *

$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
8 Octombrie 2015
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În perioada 9-17 
octombrie 2015 va avea 

loc ediţia cu numărul 
47 a Festivalului

Kitchener-Waterloo 
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Astăzi 
despre 
albele, 

nevinovatele minciuni. De ce albe? 
Pentru că aici, canadienii și nu doar 
ei le numesc white lies. Dicționarul 
le definește drept – minciuni minore, 
neimportante și nevinovate. De ce 
mă leg de dînsele? Deoarece, fără ele, 
în ziua de azi și în cam toate locurile 
pămîntului nu am supraviețui. Să 
luăm cîteva exemple: interviurile 
pentru slujbe și resume-ele; cîți sîntem 
sută la sută cinstiți în cele ce spunem 
și scriem? Resumeul, de obicei este 
croit pe descrierea slujbei întîi de 
toate care ea, descrierea trebuie să se 
muleze pe cunoștințele și experiența 
aplicantului, și nu viceversa. Trebuie 
să se muleze, sau să o mulam noi. 
Mai departe, la serviciu, există șefi, 
orare, termene de execuție și predare 
etcetera. Imaginați-vă că pentru o 
săptămină, nu mai mult vă decideți 
să nu spuneți șefului sau șefilor nici 
cea mai mică și nevinovată minciună. 
În mod normal acesta sau aceștia 
ar trebui să aprecieze sinceritatea 
subalternului și mai mult, să i-o 

recompenseze. Însă asta se întîmpla 
într-o lume perfectă, cu inorogi și 
zîne. Dar de ce am început să vorbesc 
despre asta? Pentru că se apropie 
alegerile și pentru că e momentul 
cel mai potrivit pentru a aduce 
minciunile nevinovate în discuție. 
Am încetat să mă uit la dezbaterile 
televizate ale candidaților la funcția 
prim-ministerială. Aceasta deoarece 
este cumplit de greu să deosebești 
promisiunile nerealizabile, de cele 
realiste și de multe ori neatractive 
făcute de respectivii. Să fie clar: 
scopul candidaților este să cîștige 
cu orice preț. După aceea, vor mai 
vedea domniile lor cum să dreagă 
busuiocul. De cele mai multe 
ori, odată aleși vor da vina pe 
precedenta guvernare care a lăsat 
prăpăd în urma ei. Dar pînă la urmă, 
respectivii candidați sînt de înțeles: 
dacă nu respectă regulile și legile 
jocului electoral, la scad procentele 
în sondaje, deci musai să folosească 
drept ingrediente, chiar condiment 
micile, albele și nevinovatele 
minciunici.

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)

Minciuna are picioare 
scurte, dar foarte, 

foarte multe
Nu ştiu 
de ce ne 
învaţă
părinţii că 

nu trebuie să minţim. De câte ori am strănutat 
vreun adevăr mai colţuros, s-au supărat toţi cei 
din jur, ca şi cum le-aş fi turnat gălbenuş pe 
ghetele de antilopă. Oamenii cer adevărul, dar 
vor să fie minţiţi.
Aveam o prietenă care nu ieşea nici până 
la ghena de gunoi fără să-şi construiască în 
prealabil un coc măiastru. Şi mă întreba ce 
părere am. Am întrebat-o de ce face asemenea 
tâmpenie, iar ea mi-a spus că nu se ştie niciodată 
când şi unde apare bărbatul vieţii ei (căci, din 
motive învăluite în mister, era singură cuc).
Şi, imediat după ce mi-a nechezat acestea, s-a 
supărat iremediabil, considerând că fac mişto 
de arhitectura de pe ţeasta ei. Eu nu făcusem 
decât să-i răspund la întrebare, însă uitase să-
mi precizeze că vrea o minciună caramelizată, 
nu un adevăr mălăieţ.
Ne-am învăţat să minţim, din comoditate. 
Majoritatea celor care pitesc adevărurile sub 
covor nu face asta din viciu, ci pentru că altfel 
suportă consecinţe indigeste. Ştiu oameni care 
şi-au ratat Revelioanele pentru că domnul, 
întrun puseu de sinceritate stupidă, i-a spus 
doamnei sale că rochia o face să arate ca un sac 
de rumeguş. Şi că e fardată ca îmblânzitoarea 
de foci de la circ.
La miezul nopţii, când a pocnit şampania, 
cei doi şi-au urat reciproc să crape-n chinuri, 
precum şi împlinirea tuturor dorinţelor. 

Oricât de nedrept ar fi, uneori avem nevoie de 
minciuni, ca să trăim liniştiţi. Spune-i lui tanti 
Coca adevărul (că nu vii la ea în vizită pentru 
că pechinezul ei te scoate din minţi) şi se va 
uita la tine ca la un hoţ de butelii.
Spune-i nevestei tale că s-a îngrăşat alarmant, 
iar după aceea vei trăi pe viu senzaţiile tari ale 
iadului terestru. Evident, s-a îngrăşat din cauza 
ta, pe fond nervos, pentru că o înşeli, pentru că 
nu câştigi destui bani (sau îi dai şi amantei din 
ei, mă rog) sau pentru că nu efectuezi destul 
sex la domiciliul tău stabil.
Poţi trăi toată viaţa într-o continuă scărpinătură, 
căutând să scapi de minciunile care colcăie 
pe tine ca nişte purici. Disconfortul creat de 
conştiinţă nu e atât de puternic precum cel 
tricotat de adevărurile dure.
Oamenii vor să fie păcăliţi, ca să se aleagă cu 
o linişte de compromis. Cred că mai rău decât 
ceea ce şi se întâmplă e ceea ce ţi se spune. 
Un amic a suportat cu stoicism ziua când a 
observat că-i pică părul.
Viaţa lui a continuat normal, până în ziua când 
un deştept i-a spus amabil: ooo, moşule, dar 
a început să-ţi cadă claia, cheleşti? Ce mai 
vaiet, ce mai zbucium! Şi ca un făcut, din acea 
zi magică a început obsesia lui că nevasta îl 
înşală.
Şi nu cu oricine, ci cu unul cu părul mănos ca 
o conopidă. Depresia a fost inevitabilă. Avea 
nevoie de minciună ca de drog. Dar n-a avut-o 
la îndemână şi a intrat în sevraj.

Simona Catrina

Sweet, Little Lies

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. 
• DJ “CmS Global 
Entertainment ” – din Kitchener ne va 
oferi un program muzical pentru toate 
gusturile şi vârstele din repertoriul  
românesc şi internaţional 
• Grupul  instrumental “Trio 
Folcloric”  vor prezenta un program 
folcloric  românesc 
• Grupul folcloric “ARTA” 

•   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 
519-241-2159 Hamilton -Kitchener.
         sau:  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

LONDON

 Dragi români,
Duminică 27 septembrie în cadrul festivalului 
“Zilele Culturii”, va avea loc de la ora 11 a.m. 
- 5:00 p.m. la Carling Heights Community 
Centre din London, un mozaic multicultural 
European. România este una dintre cele cinci 
ţări selectate să prezinte exponate de artizanat, 
produse culinare româneşti cu vânzare, cântece 
şi dansuri populare, şi un scurt documentar 
despre România. 

Ca să reprezentăm cu cinste România, vă 
invităm să participaţi la acest festival, fie 
implicându-vă în una din activităţile menţionate 
mai sus, fie ca spectatori. Festivalul va avea 
loc la Carling Heights Community Centre, 656 
Elizabeth St., London.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi 
comitetul de organizare la tel. 226-236-5705
 

Consiliul Parohial

Festivalul
“Zilele Culturii”

în London



24 Septembrie * Nr.191 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

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

BRANTFORD
Pentru nou-veniţii membrii ai comunităţii româneşti şi nu 
numai:

The YMCA of Hamilton/Burlington/
Brantford - Community and 

Immigrant Services vă invită la un 

Open House
Evenimentul va avea loc pe data de 15 octombrie 2015, între 
orele 14-18, la sediul de pe 38 Darling Street, în Brantford. 
Va fi o ocazie excelentă de a afla mai multe detalii despre 
prgramele şi serviciile oferite celor sosiţi de curând în 
Canada. Se oferă informaţii în româneşte şi alte limbi. Se 
pot face conecţii cu serviciile şi membrii comunităţii din 
Brantford şi împrejurimi. De asemenea sunt disponibile 
programe pentru tineret între 13 şi 24 de ani. Pentru mai 
multe informaţii puteţi contacta Lily Lumsden (905-906-
9300) sau Daniela Stefanovici (stefdaniela@yahoo.ca). 
Vă aşteptăm cu drag!

RICHMOND HILL

Sâmbătă 17 Octombrie 
2015, începând cu ora 19:00 
la adresa 2929 Elgin Mills 
Rd. East, Markham, ON 
L6C 0H7   Hwy404/Elgin 
Mills.

Muzica Live
Gilmar şi Dj. Gabi.   
Parcarea gratuită.

Tombola cu  premii şi 
Tombola 50/50.

Preţul biletului:
Adult - $65.00
Senior -$60.00
Copil sub 12 ani - $35.00

Meniul variat şi delicios, 
demonstrat la evenimentele 
anterioare.
Băutura şi răcoritoarele se 
vor cumpăra de la bar.
Mesele acomodează câte 
8 persoane, iar pentru 

rezervarea locurilor şi 
aranjamentul la masă, vă 
rog să mă contactaţi.

Biletele se pot cumpăra de 
la persoanele de contact sau 
duminica după slujbă:
Pr. Ciprian Paşca
     416-667-1436
Dl. Sorin Stef
     416-981-4173
D-na. Florina Stoian
     647-242-4361

Pr. Ciprian Paşca, alături 
de Consiliul Parohial, vă 
aşteaptă cu drag să luaţi 
parte la această seară 
de Octombrie, invitând 
pe această cale şi pe cei 
apropiaţi ai dumneavoastră, 
cărora le puteţi face 
cunoscut acest eveniment 
printr-un simplu email.

Pr. Ciprian Paşca

 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
“SFÂNTUL PROOROC ILIE”

din RICHMOND HILL

Organizează   BALUL CASTANELOR

www.bisericasfantulilie.com
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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

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.

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. 
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

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

TORONTO

Cordially invites you to the Romanian 
Engineers’ Gala Dinner Tenth Edition - 
2015, on Saturday, November 7, 2015, 
starting at 7:00 PM
Upgraded venue and menu at: Park Inn by 
Radisson  & Grand Victorian Convention 
Centre - 175 Derry Rd E., Mississauga, 
ON L5T 2Z7

Music provided by:
            GILMARO and Raul Dudnic

The AREC Dinner Gala Committee 
gratefully accepts donations from 
individuals and corporations. The donors 
will be acknowledged in the Gala’s 
programme and can present their materials 
at the entrance in the hall, will have 1 year 
website banner on AREC’s website, as well 
will be promoted at AREC’s annual events.

• Donations Benefactor $500 or more. 
Includes two tickets to the Gala, will be 
promoted at AREC’s annual events, 1 year 
website banner on AREC’s website and in 
the AREC’s newsletter and one year AREC 
membership.
• Patron $300. Includes one ticket to the 
Gala, will be promoted at AREC’s annual 
events, 1 year banner on AREC’s website 
and one year AREC membership.
• Supporter $200. Includes one year AREC 
membership and will be promoted at 
AREC’s annual events.

Please contact Daniel Cheoreanu, Emil 
Caraghin or Paul Goldenberg about the 

above sponsorship packages.
2015 Engineering Graduates: FREE

First 20 Romanian Students who sign up 
by sending an email to president@arec.ca 
enter FREE to Gala Dinner!

Are you unemployed and would like 
to attend Gala Dinner AREC? AREC 
believes that networking and mingling 
with professionals is very beneficial to our 
members. For AREC members currently 
unemployed, who would like to attend 
Gala, AREC is extending and covering the 
membership fee for 2016.
Your ticket cost will be $65 - 2016 Member 
& Spouse, per person. You are required to 
present the latest E. I. record.

 Reserve your tickets.
* All tickets must be purchased in advance. 
We are not accepting payments at the 
event.

*** Vegan menu will be served if needed 
only if you mention this request in the 
comments when you purchase the tickets.

**** You will be accommodated at the 
table by AREC’s Team.

Looking forward to welcoming you,

AREC Executive

            Together We Are Stronger!

ASSOCIATION OF ROMANIAN ENGINEERS IN CANADA

Gala Dinner AREC 
2015-11-07, Toronto, Ontario
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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).

CONCURS
Câştigătoarea celor doua 
DVD-uri este Nicoleta 

Burlea din Windsor

Zoltán Mága

TORONTO

   D-ra Roxana Soica este avocat 
de origine română în Toronto şi 
este născută în România, judeţul 
Hunedoara într-o zonă deosebit de 
pitorească a Carpaţilor Meridionali. 
A absolvit secţia de Business la 
University of Toronto cu High 
Distinction şi apoi a urmat facultatea 
de drept  la  Osgoode Hall Law School 
din Toronto.  A început practica în 
avocatură încă din anii de studenţie, 
în cadrul programului Legal Aid 
Service al facultăţii de drept, fiind 
promovată Criminal Law Division 
Leader ca apreciere a talentului ei de 
reprezentare a clienţilor. 

Pentru mai mult de trei ani a lucrat 
sub supravegherea directă a unor 
avocati de mare prestigiu şi în prezent 
şi-a deschis cabinet de avocatură.

   D-ra avocat Roxana Soica acordă 
importanţă tuturor posibilităţilor, 
resurselor şi speranţelor clienţilor 
săi. Costul pentru servicii şi 
acţiunile legale nu vor fi niciodată 
o surpriză. Cabinetul promovează 
rolul avocatului de a proteja interesul 
clienţilor şi de a oferi servicii la cel 
mai înalt nivel de profesionalism 
şi competenţă în urmatoarele 
specializari:

D-ra avocat Roxana Soica vă poate 
reprezenta cu drag şi vă oferă consultaţie 
telefonică gratuită, precum şi servicii 
de avocatură la preţuri rezonabile 
în Toronto, Brampton, Mississauga, 
Cobourg, Milton, Scarborough, North 
York, Oakville şi Burlington. Puteţi să 
o contactaţi la telefoanele 416.723.6497 
sau 416.482.0799 şi de asemenea 
vă invită pentru şedinţe de lucru şi 
la cabinetulul ei situat la adresa 137 
Berkeley Street, Toronto, ON  M5A 2X1, 
unde veţi avea o atmosfera relaxantă şi 
vă veţi simţi comfortabil pentru discuţii.

DREPTUL FAMILIEI
• Divorturi
• Separari
• Minori
• Pensie de
      intretinere
• Contracte
• Impartirea 
      bunurilor

MOSTENIRI SI 
AVERI

• Testament
• Reduceri taxe si 
  planificari
• Imputerniciri
• Litigiu
• Procesul 
  Canadian de
  mostenire

DREPT PENAL
• Toate cazurile 
in Criminal Code 
of Canada and 
Controlled Drugs 
and Substances 
Act

IMIGRARE
• Categorii de 
           imigrare
• Sponsorizari
• Aplicatii
• Apeluri

NOTARIAT
• Declaratii
• Legalizari
• Traduceri 
           legalizate
• Juraminte
• Alte acte 

AVOCAT
şi NOTAR PUBLIC

* Consultanţă gratuită şi preţuri rezonabile *
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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.

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

Parada de Thanksgiving Day va avea loc Luni 12 octombrie 
2014. 
Datorită lucrărilor la proiectul LRT din zona centrală, Parada 
din acest an va avea un traseu modificat după cum urmează:
Va începe la ora 8:45am şi începe la King cu Cedar streets 
in Kitchener, se merge până la Victoria, se face dreapta 
pe Victoria până la Weber şi la Weber se face stânga până 
la Bridgeport. 

ww.oktoberfest.ca

9 - 17 OCTOMBRIE 2015
- ediţia 47 -

AL DOILEA CA MĂRIME DIN LUME
DUPĂ CEL DIN GERMANIA
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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



MILTON
Misiunea Ortodoxă “Naşterea Maicii 
Domnului” din Milton a sărbătorit 
duminică 13 septembrie primul Hram 
de la înfiinţare. Mulţumim tuturor 
enoriaşilor care au participat cât şi 
persoanelor care au pregătit bucatele 
tradiţionale româneşti la masa de 
hram.  Vă aşteptăm cu drag la slujbele 
misiunii noastre la adresa 7051 
Guelph Line, Milton. Doamne ajuta!  

Preoţi Tiberiu Angelescu
şi Cristian Lazăr

HRAMUL Misiunii Ortodoxe
“Naşterea Maicii Domnului” din Milton



KITCHENER

Picnicul Parohiei “Sf. Ioan Botezătorul” din Kitchener
Mulţumim Bunului Dumnezeu 
pentru o după-amiază 
binecuvântată! Duminică 20 
septembrie pe o vreme însorită şi 
alături de numeroşi enoriaşi, dar 
şi alături de oaspeţi în parohia 
noastră, am petrecut clipe 
frumoase la Picnicul Parohiei “Sf. 
Ioan Botezătorul” pe proprietatea 
bisericii de la 2150 Bleams 
Road în Kitchener. Participanţii 
s-au putut delecta din produsele 
pregătite la grătar, precum şi din 
dulciurile oferite de doamnele 
parohiei noastre. Copiii s-au 
bucurat de mişcare la iarbă verde, 
facepainting şi bouncer. Succesul 
acestui eveniment se datorează 
echipei de voluntari care au 
organizat Picnicul în frunte cu 
doamna Daniela Besliu, cărora 
dorim să le mulţumim cu această 
ocazie. De asemenea mulţumim şi 
sponsorilor noştri: Dr. stomatolog 
Simona Rusu (Rusu Dentistry), 
Classic Beauty Salon, Simply 
Elegant Flowers, Crema Pastry, 
Westmount Funeral Home, 
Cristian Tarta (Peak Realty), CmS 
Global Entertainment şi Luminiţa 
Mironescu (Investia Financial & 
Arbonne). 

Pr. Ionuţ Maerean
şi Consiliul Parohial
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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%



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nimic nou în privința sănătății, 
te menții pe nivelul lunilor anterioare. 
Dragoste: E atmosfera ideală pentru o 
aventură de vacanţă, daca asta căutai, sau 
pentru a schimba ceva în cuplu. Financiar: 
Nu se poate vorbi acum de investiții, de 
cheltuieli de plăcere, de capricii de vară, 
acestea fiind primele sacrificate.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Suprasolicitarea sau orice abuz 
care depășește puterile tale vor lăsa urme. 
Dragoste: Totul pare să prindă viață în 
plan sentimental, inima îți bate mai tare, 
cuprinsă de o pasiune nouă. Financiar: 
Banii se termină brusc, sumele pe care te-ai 
bazat înainte pot dispărea ca prin minune.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Vara îți priește de minune iar 
căldura are un efect excelent asupra stării 
tale generale. Dragoste: Fii pregătit să 
te îndrăgostești din nou sau să trăieşti 
momente de o sensibilitate maximă alături 
de cel drag. Financiar: Nu trebuie să 
exagerezi în cheltuieli, dar nici în economii.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Privește puțin înapoi, la o 
problemă de sănătate pe care credeai că 
ai rezolvat-o, deoarece poate reveni acum 
în actualitate. Dragoste: În general, relaţia 
merge foarte bine, cu multe momente de 
satisfacţie sentimentală. Financiar: Se 
petrec noutăţi de ordin financiar acasă, cum 
ar fi o investiție cu care sunteți cu toții de 
acord.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești în formă bună, nimic nu 
pare să atenteze la sănătatea ta. Dragoste: 
Trăieşti clipe de fericire maximă, de parcă 
visele tale cele mai frumoase s-au împlinit 
în iubire. Financiar: Te descurci bine cu 
banii, manipulezi totul cu un așa talent 
încât uimești pe toată lumea cum de faci 
bani şi din piatră seacă.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Nu ești în cea mai bună formă, 
sănătatea mai scârțâie pe ici, pe colo, 
şi treci de la o extremă la alta frecvent. 
Dragoste: Nu primești ceea ce are nevoie 
sufletul tău, de aceea te refugiezi... în 
muncă. Financiar: Banii sporesc, finanțele 
sunt pe un teren bun.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Trebuie să fii foarte atent la ce 
consumi, mai ales la ce bei, şi încearcă să 
petreci câteva zile de vacanță. Dragoste: 
Consideri că e mai bine să-ţi păstrezi 
luciditatea şi să aşezi în prim plan valori 
raţionale. Financiar: O să faci faţă tuturor 
cheltuielilor.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai grijă la ceea ce consumi, dar 
mai ales la condițiile de mediu în care iei 
masa sau poposești. Dragoste: Te menții 
pe un teren cunoscut, marcat de liniște, 
rutină şi pasivitate. Financiar: Fii precaut, 
privește spre viitor cu realism şi nu te gândi 
nici la cheltuieli masive, nici la investiții.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai grijă la propriile tale decizii, la 
felul cum îți ocrotești sănătatea, la regimul 
de viață de acum, pentru că toate vor avea 
urmări de perspectivă. Dragoste: Ești atras 
de flirt, de escapade amoroase de-o vară, 
de jocul seducției. Financiar: Cu banii stai 
bine.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nu te lua după păreri neavizate 
sau după sfaturi din reviste, chiar dacă 
unii spun că le-au încercat cu succes pe 
pielea lor. Dragoste: O discuție serioasă, 
faţă în faţă, ar alunga o serie de suspiciuni. 
Financiar: Nu te arunca în alte împrumuturi 
sau credite, pentru că nu e cel mai potrivit 
moment.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Abține-te de la factorii de risc 
ce pot strica armonia la care ai ajuns şi 
încearcă un regim mai lejer. Dragoste: 
Dacă există acum vreo zodie favorizată 
în plan sentimental, iată că e vorba chiar 
de zodia ta! Financiar: Nu te împrumuta, 
dar amintește-ți ce datorii au alții la tine, 
insistând să şi le achite.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Prezinți lumii o imagine 
ireproșabilă datorată unui regim de viață 
echilibrat şi unei atitudini de viață pozitive. 
Dragoste: Viața de cuplu are şi suișuri, şi 
coborâșuri, dar reușești să o păstrezi pe 
un teren constant. Financiar: Cu atât mai 
motivat ești să depui eforturi suplimentare, 
cu cât la final te așteaptă o recompensă 
frumușică.

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 - 10 ani de experienţă

3% comision total
ofertă limitată

Dazzling

Music by

Hungary’s

Foremost

Violin

Virtuoso,

His Fiery

Orchestra,

Singers &

Dancers!

Saturday, OctOber 31 • 3:00 pm & 8:00 pm 
Koerner Hall at tHe telUS Centre  

fOr perfOrmance and Learning

ticKetS: 416.408.0208 or zoltanmaga.com

Presented bySPONSORED by

Second Show Added!

Ofer ore de limba FRANCEZĂ
la domiciliul elevului sau al meu, la preţ avantajos. Am 25 de ani experienţă în şcolile 
din Ontario, sunt membru al Ontario College of Teachers, am predat la nivel de French 
Immersion şi Core French. Posed materiale didactice moderne, cărţi pentru aprofundarea 
lecturii, jocuri în limba franceza, filme, etc. Pentru mai multe detalii sunaţi la
519-741-8395.
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Mi-am dorit să vizitez capitala Mexicului, 
despre care auzisem de bine şi de rău, 
fiind considerat un oraş periculos şi de 
ocolit.  Am optat pentru formula hotel şi 
avion direct, rezervare pe care am facut-o 
prin internet. Am ales un hotel în centrul 
istoric al oraşului pentru siguranţă şi 
mobilitate. Am explorat 6 zile non stop un 
oraş trepidant, cu 150 de muzee şi palate 
la tot pasul, având cu mine doua ghiduri 
despre Mexico City. Am crezut că mă aflu 
în Europa, copleşită fiind de frumuseţea şi 
enormitatea clădirilor.

Mexico City este al patrulea oraş din 
lume, ca populaţie după Tokyo, Delhi şi 
Shanghai. Este un oraş fascinant, uriaş, cu 
un furnicar de lume dar şi cu un zgomot 
trepidant, obositor. Oraşul este colorat, 
viu, un amestec de urbanism tradiţional şi 
modern. Există puţine case în paragină şi 
toate sunt colorate în roz, galben, albastru, 
turcoaz. Dai peste tot de palate somptuase, 
de clădiri datând din secolulul 15, de 
biserici fantastice, fiecare o bijuterie de artă 
în felul său. Pieţele mexicane sunt un muzeu 
etnografic în aer liber. Am încercat tot felul 
de kioscuri cu mâncare locală, ne-am spălat 
ochii în tarabele cu mirodenii şi fructe 
exotice. Am dat peste magazine luxoase 
care concurează cu marile magazine din 
America sau Anglia ca Liverpool şi Palacio 
de Hierro, chiar Sears are un magazin 
sofisticat cu 7 etaje în capitală.

Dacă coborâţi în centrul oraşului mergând 
pe aleea Francisco I. Madero care duce la 
Zocalo puteţi face shopping şi în acelaşi 
timp vă puteţi opri să admiraţi lumea nebună 
şi plină de animaţii, sculpturi, muzicieni, 
lustruitori de pantofi, predicatori, cântăreţi 
la flaşnetă. Nu am mai văzut atâtea flaşnete, 
acest instrument muzical enervant, care 
datează din secolul 18. 

Capitala Mexicului se poate compara cu 
oraşe ca Paris, Londra, Roma sau Madrid, 

fiind una dintre cele mai frumoase capitale 
pe care le-am vâzut până acum. Acum 500 
de ani calendarul Maya a prezis că acest 
oraş va fi centrul lumii. Imaginaţi-va un 
oraş care se întinde pe 60 km de la nord la 
sud şi 40 km de la vest la est. Tot aici se află 
unul din cele mai lungi bulevarde din lume, 
“Insurgentes” de peste 40 km. Din 1987 
Mexico City face parte din patrimoniul 
mondial UNESCO.

Parcul Chapultepec, care se întinde peste 
686 hectare, adica mai mare decât Central 
Park din New York (341 hectare) este 
plămânul oraşului, unde în fine poţi respira 
aer curat.

Oraşul este curat, o armată de măturători cu 
veste portocaliu curăţau neîncetat trotuarele 
şi munceau nu glumă! În faţa magazinelor 
cineva cu microfonul în mână te îmbia să 
intri şi îţi explica ce lucruri sunt ieftinite.
Turişti nu prea am văzut dar am fost trataţi 
bine de personalul din hotel şi chiar de 
vânzătorii din magazine care ignorau pe 
localnici pentru a ne servi.

În afara de muzee am avut onoarea să 
asistăm la tot felul de manifestaţii şi 
demonstraţii împotriva guvernului şi 
corupţiei în Mexico.
În Mexico sunt peste 22 milioane de 
locuitori şi normal multe maşini. Metroul 
este un mijloc de transport sigur, ieftin (5 
pesos) şi rapid. În schimb nu este climatizat 
şi parcă eşti într-o saună, înconjurat mai 
ales de bărbaţi. Femeile au rezervate în 
perioada de trafic vagoane speciale, ordinea 
fiind făcută de armată.

Puteţi degusta  churros la Churreria El 
Moro nu departe de Bellas Artes, cumpăra 
produse de patiserii la patiseria Esperanza 
sau mâncaţi taco cu carne tocată în faţa dvs.
Cultura mexicană este una dintre cele mai 
diversificate în America centrală.
Totul este înclinat în Mexico pentru că 

orasul a fost clădit pe mlaştină şi multe 
clădiri încep să se scufunde.

În Mexic există un procentaj mare de 
persoane obeze, mai ales femei 75% şi 
70% bărbaţi. Se spune că Mexicul va 
depăşi Statele Unite în termen de obezitate, 
fiind deja numărul unu pentru obezitatea 
infantilă. Sărăcia şi obezitatea sunt la 
ordinea zilei, salariul minim fiind de 1-2 
dolari pe zi. Mexicul este ţara care consumă 
120 de litri de băuturi gazoase de persoană 
pe an, fiind şi aici pe primul loc.

Mexico City este pe locul doi în ceea ce 
priveşte gradul de poluare după Pekin, 
dar în ultimii ani există o ameliorare prin 
introducerea transportului verde, metrobus, 
biciclete. Maşinile fabricate înainte de 
2005 au fost interzise să circule în oraş. 
În 1992 Mexico City era unul din cele mai 
poluate oraşe ale planetei. În oraş există 55 
km de piste pentru cele 3600 de biciclete 
care se pot închiria. Există şi un program 
pentru conducătorii auto “azi nu circul cu 
maşina”, care din 1989 interzice circulaţia 
proprietarului maşinii, odată pe săptămână.
Mexicul nu este o ţară chiar atât de ieftină, 
mai ales mâncarea. dar este o ţară cu 
multiple faţete culturale, naturale şi umane.

Nu am văzut atâţia soldaţi echipaţi până 
în dinţi ca în Mexico City, peste tot, la 
intrarea în metrou, în metrou, monumente, 
magazine etc.

Mexicanii îşi etalează dragostea pe stradă, 
se sărută în public, tineri sau bătrâni. 
Mexicanii iubesc parfumul şi gelul pentru 
păr. Până şi în avion mă simţeam înăbuşită 
de mirosul de parfum ieftin. Mexicancele 
sunt îmbrăcate numai în pantaloni, în culori 
închise. Mexicul produce cafea organică de 
talie mondiala dar toata lumea bea Nescafe. 
Mexicanii sunt foarte conservatori dar 
politicoşi şi amabili. Fetele locuiesc cu 
părinţii până la căsătorie. Dar căsătoria 
homosexuală este autorizată în Distrito 
Federal, un alt nume dat capitalei.

În capitala Mexicului toaletele publice 
sunt o afaceră prosperă, nu am văzut atâtea 
toalete ca aici şi costă 5 pesos, în jur de 40 
de cenţi. Nu ştiu cât sunt de curate toaletele 
cu plată dar în general în restaurante, 

hoteluri sau muzee, toaletele sunt obiecte 
de artă, lucrate în marmură sau granit de 
diferite culori.

Educaţia în Mexico este o problemă 
într-o ţară cu peste 100.000 milioane de 
locuitori, şcoala fiind obligatorie până la 
14 ani. Totuşi 18% dintre copiii cu vârsta 
cuprinsă între 12 şi 15 ani lucrează iar 10% 
din populaţie este încă analfabetă. Am fost 
uimiţi să vedem cozi imense la cumpăratul 
manualelor şcolare.

Religia în Mexic este catolică fiind a 
doua ţară din lume cu credincioşi catolici. 
Spaniolii nu au întâmpinat mari dificultăţi 
pentru a converti pe mexicani pentru că 
ritul catolic avea elemente comune cu 
credinţa lor. Ei au crezut că Hernan Cortes 
era reîncarnarea lui Quetzalcoatl şi a lui 
Isus. Peste tot vezi statuia fecioarei Maria 
împodobită cu lumini, ghirlande şi flori.

Preşedintele actual al Mexicului este 
Enrique Pena Nieto, un avocat de 47 de 
ani, reprezentant al partidului revoluţionar 
instituţional (PRI) care a promis eliminarea 
criminalităţii şi creşterea economica dar 
care nu este iubit de popor.

(va urma)

Paulina Popescu
Kitchener
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Câteva zile intense în surprinzătoarea capitală a

M E X I C U L U I
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AURORA

WINDSOR

Fulger Transport Inc. este pe piaţa 
de trucking din Canada de peste 8 ani şi 
este una dintre cele mai bune companii în 
acest domeniu din zona Windsor şi Essex 
County orientată pe livrarea de produse 
uşor perisabile şi marfă generală. 
Fulger Transport Inc. are o flotă de peste 
50 de camioane şi 60 de remorci pregătite 
să transporte marfa la destinaţia finală în 
conditii excelente. Totodată asigură cu 
succes livrare oriunde în Canada şi în peste 
48 de state din America ofering servicii de 
înaltă calitate atât pentru clienţii companiei 
cât şi pentru angajaţii şi colaboratorii 
acesteia (owner operators). 
Serviciile oferite de Fulger Transport Inc. 
sunt: 

- livrare locală şi pe distanţe lungi
- livrare de produse perisabile
- livrare de produse generale
- 24/7 asistenţă specializată şi dispecerat 
Fulger Transport Inc. ANGAJEAZĂ şi 
lucrează cu oameni dedicaţi şi cu iniţiativă 
care doresc să îşi ofere serviciile de calitate 
superioare la fel ca şi compania care îi 
susţine. Compania oferă angajaţilor şi 
colaboratorilor (owner operators):
- Training
- Curse locale şi pe distanţe lungi
- Finanţare pentru şcoala de şoferi
- Finanţare pentru achiziţionarea de truck
- $1,500 bonus de “Bine ai venit să lucrăm 
împreună”

Fulger Transport Inc. 
susţine oraşul Windsor 
prin sponsorizările pe 
care le face. De-a lungul 
timpului a sponsorizat:
- Alpha Gymnastics 
Academy – participarea 
lui Robert Stănescu la diferite competiţii 
(de unde Robert s-a întors cu medalii de 
aur)
-  Barry Dunn  - car # 24 :  Can – Am Midgel 
Competition 2015 
-  Grupul de Ingineri ai Univesităţii din 
Windsor  -  S.A.E. International Event 2015
Începând din 2014 Fulger Transport Inc. 
a deschis porţile primei filiale din Detroit, 
Michigan, având posibilitatea să ofere 

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

Ncoleta Burlea - Windsor, Ontario

ARTICOL COMERCIAL

FULGER TRANSPORT Inc.
angajează ŞOFERI

Avem deosebita plăcere de a vă invita la primul Bazar 
Caritabil organizat de Biserica Ortodoxă Română din Aurora 
(33 Mosley Street, Aurora) în data de sâmbătă, 26 Septembrie 
între orele 10:00 AM şi 4:00 PM, în scopul adunării de 
fonduri pentru renovarea bisericii.
 
Am adunat spre vânzare un mare şi divers număr de obiecte: 
cărţi, CD-uri, DVD-uri, obiecte electronice şi electrocasnice, 
obiecte de décor, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, 
precum şi dulciuri, preparate de casă şi un BBQ.
 
Pentru a afla mai multe despre acest eveniment, ori dacă 
doriţi să participaţi la pregătiri sau cu donaţii, vă rugăm să 
ne contactaţi la numărul de telefon: 647-338-6077 sau email: 
contact@bisericaortodoxaaurora.com.
 
Ca de fiecare dată, apreciem şi vă mulţumim pentru sprijin şi 
vă aşteptăm să petrecem o zi în folosul bisericii, al comunităţii 
şi al nostru personal.
*Vă rugăm să adresaţi cecurile către:
                    Holly Forty Martyrs of Sebaste.
 
Preot Florian Ene
Consiliul Parohial şi
Comitetul Doamnelor Bisericii din Aurora

BAZAR CARITABIL

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)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

“Happy 3rd Wedding 
Anniversary!”

September 22, 2015

Stefanie & Lavinel
POPESKU

              “La Mulţi Ani Fericiţi!”

Cu multă iubire,
Love,  Copiii voştri:  Victoria şi Landon

împreuna cu Părinţii voştri:

Mom & Dad:   Julie si Ionica Popesku
Mom & Dad:   Fatima si Nick Mijatovic  

ANIVERSARe
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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

Ici,
colo,
vârtejuri în verde oprit -
plopii.

De la unul la altul,
ca la-nceputul dăților,
s-a strecurat printre ei
duhul ploilor
și al acumului.

A răsărit
luceafărul-oilor
la capătul drumului,
tuturor singurătăților...

Gard cu dincolo.

Printre leurdă și urzici
și proaspătul negru al gropii
se văd cântecele roșii
ale mării.

Ici,
colo,
vârtejuri în verde oprit -
plopii.

Ah, cum se ridică pe vârfuri
s-audă mai bine cocoșii

și cântecele roșii
ale mării!

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.

PEISAJ DE SEARĂ CU CÂNTECE ROȘII

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


