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

Watersofteners
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

* Sâmbătă 14 noiembrie - Începutul Postului Crăciunului * Luni 16 noiembrie - Sf.Ap. şi Ev. Matei * Sâmbătă 21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului *

$975

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

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

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

Pentru instalări

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

14 & 15 noiembrie

Următorul număr apare în
19 Noiembrie 2015
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Violet Gal
SALES REPRESENTATIVE

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

Au început înscrierile pentru REVELIONUL PENSIONARILOR
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Parada lui
MOŞ

CRĂCIUN

pag.12

Moş Crăciun îşi face întotdeauna 
apariţia cu mare fast printr-o 
PARADĂ deosebită unde poate fi 
văzut alături de ajutoarele lui precum 
şi multe alte personaje din poveşti. 
Nu rataţi aceste evenimente în oraşele 
unde locuiţi. 

DISTRACŢIE LA MAXIM
LA CÂMPUL ROMÂNESC

pag.8

ROMÂNIA
3 ZILE DE DOLIU NAŢIONAL

pag.6

A 99-a
aniversare a 

bisericii
“Învierea 

Domnului” 
din Hamilton

pag.10
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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)

Arta cere sacrificii și 
medicamente. Creatorii 

de modă și de panică

Aşa cum s-au inventat sperietorile de ciori ca 
să goneşti croncănitoarele de pe tarla, tot astfel 
s-au inventat unele haine horror, poreclite savant 
“ţinute de designer”, probabil ca să goneşti 
duhurile rele din metropole. La început, doar 
o mână de sticliţi de la Paris aveau curajul să 
îmbrace manechinele de parcă alea ar fi pierdut 
un pariu. Ulterior, pentru că orice tâmpenie se 
răspândeşte ca tifosul, mii de creatori de modă 
s-au simţit datori să demonstreze că patologia 
artei nu are limite.

Odată, am ajuns din greşeală în gara din Mizil 
(da, da, Mizilul are şi gară, nu mai râdeţi). 
Era noapte şi am crezut că era deja Buzăul 
meu natal. N-am stat decât două minute pe 
peron, am realizat situaţia şi m-am aburcat la 
loc. Dar în acel minut cât m-am învârtit ca o 
vrabie zăpăcită pe sub poala vagonului, am 
văzut pe peron ceva halucinant. O băştinaşă 
(am priceput asta din contextul discursului 
ei, fiindcă lătra în urechea cuiva, prin celular) 
avea un păr în care mai mult ca sigur explodase 
un obuz. Plescăia o gumă care se auzea ca o 
cizmă de soldat jucând în zloata poligonului 
de trageri. Emitea cuvântul “fatăăă” mai des 
decât respira. Chiar am crezut o clipă că vaca 
bunică-sii urma să fete sau aşa ceva. Iar hainele 
dumneaei întreceau orice plăsmuire a poeţilor 
suprarealişti, combinaţi cu arta plastică a unui 
Picasso bolnav de pojar. Avea pantaloni scurţi 

peste pantaloni lungi, o poşetă în formă de 
cozonac, zece unghii în paişpe culori (da, este 
posibil, vă rog să mă credeţi), iar pantofii pot să 
jur că erau, de fapt, bucăţi rupte dintr-un strung 
- butucănoşi, ciudaţi, asimetrici, cu şuruburi în 
loc de catarame.

Sub motivaţia nobilă a creativităţii - în fapt, 
ăsta paşaportul către libertatea de a confunda 
arta cu delirul -, au apărut obiecte despre care 
nu ştii dacă sunt haine sau ceea ce rămâne după 
te-ai aşezat cu fundul într-un tort. Am văzut 
prin spitale eprubete şi branule din care ar fi 
putut construi gablonzuri mai interesante decât 
unele zorzoane create în atelierele de talente 
chinuite.

Poate ar trebui să le explice careva maselor că 
show-urile haute-couture, din burta Franţei, 
nu sunt dedicate celor care nu mai ştiu cu ce 
să se îmbrace la serviciu şi scurmă după idei 
noi. Unii mă vor acuza că am minţile sub lacăt 
şi că nu pot vedea somptuozitatea inovaţiei. 
Îmi asum totuşi riscul de a fi considerată 
retrogradă, îmbrăcându-mă clinic sănătos. 
Asta ca să nu ajung să port haine ultimul 
răcnet, după curentul lansat în spectaculoasa 
şi strălucitoarea lume a spitalelor de psihiatrie.

Simona Catrina

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

În fiecare dimineață îmi beau 
cafeaua cea turcească cu ochii 
în ecranul televizorului, și 
schimb canalele de știri de la 
BBC, la Russia Today, de la 
CBC, la CNN. Pe toate canalele 
canadiene se difuzau pregătirile 
pentru investirea noului prim 
ministru, Trudeau. O zi însorită 
în Ottawa, fețe relaxate, nimic 
nu părea să agite lucrurile. 
Deodată, pe burtiera CBC-ului 
apare o știre surpriză: Premierul 
României a demisionat în 
urma protestelor de stradă din 
ultimele zile. Ironia zilei: un prim 
ministru se instalează aproape în 
același timp cu plecarea unui alt 
prim. Ca gest simbolic, Trudeau 
și noii miniștri ce urmează a fi 
investiți sosesc într-un autobuz, 
și nu cu limuzine. Este simbolic, 
cum am spus gestul, dar dă bine 
ca declarație de intenție a noilor 
guvernanți. In același timp, 
protestele din România nu s-au 
răcit după demisia lui Victor 
Ponta, dimpotrivă, ele s-au 
extins și în alte orașe. Localnicii 
anglofoni spun “too little, too 
late”. Asta e și cu demisionarul. El 

trebuia să plece acum un an, după 
eșecul de la prezidențiale. Nu a 
înțeles semnalul pe care românii 
i l-au transmis, iar acum e prea 
tîrziu și prea puțin. Mulțimea 
vrea mai mult. Incendiul de 
la Clubul Colectiv și urmările 
acestuia au fost picătura care a 
umplut paharul nemulțumirilor 
vizavi de clasa politică. Cu 
siguranță mai multe capete vor 
pica, capete ai căror posesori 
sunt legați într-o rețea mafiotă 
întinsă în toate compartimentele 
vieții românului de rând. Ce nu a 
înțeles Ponta este că protestatarii 
nu vor schimbarea lui X sau Y, ci 
schimbarea sistemului. Sau poate 
începe să înțeleagă. Sau poate 
nu. Oricum Victor Viorel Ponta a 
devenit irelevant. Sute de mii de 
români l-au făcut irelevant prin 
prezența lor în toate orașele țării. 
Şi acesta e doar începutul. În 
vremea asta, pe Canalul Rideau 
s-a întîmplat un alt început,  
într-o zi însorită care nu anunța 
nimic spectaculos.

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)

Un prim ministru pleacă, 
un prim ministru vine

Şcoala duminicală din cadrul Bisericii 
Ortodoxe “Sfântul Ioan Botezătorul” 
din Kitchener, 2150 Bleams Road, 
anunţă că din luna noiembrie încep 
pregătirile pentru Serbarea de Crăciun.
Se vor distribui roluri pentru sceneta 
Naşterea Domnului, poezii, colinde 
şi ca o noutate - înfiinţarea unui cor 
de copii cu care să colindăm şi pe la 
casele credincioşilor.
Repetiţiile vor avea loc duminica, după 
cum urmează:
- ora 10:00 repetiţie poezii, roluri 

scenetă, colinde;
- ora 10:45 repetăm Crezul în limba 
engleza ca apoi, la ora 10:55 să 
mergem cu toţi copiii să-l spunem în 
faţa altarului;
- ora 11:00 – 11:30  confecţionare 
decoraţiuni pentru bradul de Crăciun şi 
discuţii despre importanţa sărbătorilor 
din această perioadă;
- ora 11:30 – Sfânta Împărtăşanie;
- 11:40 - în functie de timpul rămas, 
mergem la sală, pe scenă, pentru o 
repetiţie a scenetei şi colindelor.

Pentru cei ce vor să-şi înscrie copiii la 
dansuri populare o pot face pe data de 
25 octombrie (duminica) ora 5:30 pm 
la Sala Centrului Cultural Banatul, 
unde sunt aşteptaţi de doamnele 
Mihaela Mihaiu şi Daniela Besliu.
Aşteptăm copiii cu mult drag în fiecare 
duminică, începând cu ora 10:00 am, 
în basementul bisericii, pentru a ne 
pregăti să întâmpinăm cu bucurie 
Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Colectivul scolii duminicale

KITCHENER

Înscrieri pentru
Serbarea de Crăciun şi Dansuri Populare
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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

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în cadrul 
Royal Conservatory of Music. Lavinia a câştigat numeroase 
premii la competiţii locale şi naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din Kitchener având 
experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, obţinând locul 
2 pe Ontario la Kiwanis Music Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 3pm la numărul 

de tel.519-954-4485 sau e-mail:

laviolin.vlad@yahoo.com
Lecţiile au loc în Waterloo.

TORONTO

Sâmbătă 31 octombrie 2015, biserica “Toţi 
Sfinţii” din Toronto a organizat o Seară 
Creştinească pentru cei mici. Doamnele 
profesoare ale Şcolii Duminicale au 
pregătit diferite pasaje din biblie care le-au 
explicat pe înţelesul copiilor, au organizat  
pentru aceştia diferite jocuri interactive, 
le-au oferit dulciuri, pizza, sucuri şi au 
creeat o frumoasă seară socială pentru 
copiii parohiei.
“Am realizat pentru prima dată acest gen 
de întâlniri cu copiii şi după modul în 
care s-a desfăşurat astăzi această Seară 
Creştinească, intenţionăm să facem o 
tradiţie la noi în parohie” ne-a declarat 
preotul paroh Vasile Aileni.
Următoarele evenimente care vor avea loc 
la Biserica “Toţi Sfinţii” în următoarea 
perioadă, sunt:
- 5 decembrie - Corul de Muzică Bizantină
- 24 decembrie - Ajunul Crăciunului - 
Serbarea Copiilor şi Concertul de Colinde
- 25 decembrie - Sărbătorirea împreună 
a Crăciunului de către întreaga familie a 
Parohiei “Toţi Sfinţii”
- Revelion 2015-2016 organizat de 
Comitetul Doamnelor şi Consiliul Parohial

Agenda Românească

Seară Creştinească
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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

POST-SCRIPTUM ELECTORAL | CANADA
CANADA

Un Trudeau din nou la Ottawa:
Moștenirea unuia, 

promisiunile celuilalt

De când Justin Trudeau și-a făcut apariția 
în politică, în 2006, comparațiile cu tatăl 
său, Pierre Elliot Trudeau, prim-ministru al
Canadei din 1968 până în 1979 și din 1980
până în 1984, nu au încetat să apară.
Asemănările și deosebirile dintre ei au fost
disecate, întoarse pe toate fețele și apoi 
luate din nou la analizat. Amândoi liberali,
amândoi carismatici, amândoi oameni 
politici și prim-miniștri. Tatăl a lăsat o 
moștenire politică majoră, fiul e pe cale să
și-o forjeze.
Pierre Elliott este adesea portretizat ca un 
intelectual de calibru, ca un om politic cu 
viziune, al cărui moto era „rațiune înainte 
de pasiune”. Canada în care trăim azi este 
în parte Canada viziunii lui Trudeau. Lui îi 
datorăm Carta Drepturilor şi Libertăților, un 
element considerat unul din fundamentele 
societății canadiene. Tot lui îi datorăm 
bilingvismul oficial și multiculturalismul 
ca politică de stat. Trudeau este cel care a 
legalizat contracepția, avortul și raporturile 
gay consimțite între adulți.
În epoca Trudeau legislația în materie de 
divorț a devenit mai laxă, posesia armelor de 
foc a fost restricționată, iar vârsta minimă de 
exercitare a dreptului de vot a fost scăzută de 
la 21 la 18 ani. Apele teritoriale ale Canadei 
au fost extinse la 200 de mile nautice iar 
Canada Health Act a devenit lege, ridicând 
standardele și uniformizând serviciile 
medicale prin specificarea condițiilor și 
criteriilor pe care programele de asigurare 
medicală provinciale și teritoriale trebuie 
să le îndeplinească pentru a primi transferuri 

federale.
Cei 15 ani ai 
epocii Trudeau 
au fost însă 
niște ani 
tumultoși, peste 

care și-au pus amprenta două evenimente 
majore: criza petrolieră a anilor ‘70 și criza 
politică din octombrie 1970. Din punct de 
vedere economic, moștenirea lui Trudeau 
nu e strălucită - datorii uriașe, deficit, șomaj, 
stagflație, creșterea sărăciei în rândul unor
populații vulnerabile precum seniorii și 
mamele monoparentale.
La nivel politic, visul său a fost unul de 
unitate canadiană. Atenția sa s-a concentrat
însă foarte mult pe Quebec (criticii preferă
cuvântul „obsesie”), alienând vestul 
canadian.
Iar în Quebec, Trudeau a reușit să-și atragă 
antipatia atât a separatiștilor, cât și a 
liberalilor federaliști prin refuzul său dur de
a recunoaște Quebecul ca o societate 
distinctă, ca o națiune în cadrul altei națiuni
(ceea ce guvernul Harper a făcut în 2006, 
cu sprijinul liberalilor).
Și apoi este controversata sa decizie din 
octombrie 1970 de a suspenda libertățile 
civile pe timp de pace, invocând War 
Measures Act. Trudeau dorea să strivească 
în acest fel separatismul din Quebec 
care luase o turnură violentă. La vremea 
respectivă, măsura s-a bucurat de un 
puternic sprijin popular (85-90%). Cu 
timpul însă, percepțiile s-au mai schimbat, 
decizia lui Trudeau apărând ca un precedent 
periculos, mai ales în lumina revelațiilor 
ulterioare care au arătat că autoritățile 
vremii au comis abuzuri reținând, fără 
cauză, o serie de artiști și intelectuali 
asociați mișcării separatiste.
În mod ironic, tânărul militant Trudeau 

din anii ‘50, afiliat la Cooperative 
Commonwealth Federation (CCF), 
predecesorul NPD, l-ar fi combătut pe 
prim-ministrul Trudeau din 1970. Căci 
simpatiile sale politice din tinerețe erau 
motivate de faptul că mișcarea laburistă 
era o forță a schimbării și a reformelor 
democratice, CCF fiind partidul cel mai 
dedicat democrației populare.
Justin Trudeau nu pretinde a fi un gânditor 
de calibrul tatălui său, iar comparațiile cu 
acesta nu par să-l complexeze. A dovedit 
calități de bun organizator în cadrul 
partidului, a fost un candidat excelent în 
timpul campaniei electorale și și-a dus 
partidul la o guvernare majoritară, cu 
reprezentativitate în toate provinciile și 
teritoriile Canadei.
Dacă vă mai amintiți, acum doi ani și 
jumătate, PLC era practic declarat mort, 
o umbră a partidului ce fusese odinioară. 
Voci importante cereau o fuziune cu NPD. 
Justin Trudeau și echipa sa au reclădit însă 
partidul, reușind o performanță unică până
acum în istoria politică a Canadei: aceea ca
un partid aflat pe locul trei ca importanță în
Parlament să treacă direct la nivelul de cea
mai puternică formațiune politică a țării, 
formând guvern majoritar.
Spre deosebire de tatăl său, Justin 
Trudeau nu are de înfruntat chestiunea 
separatismului din Quebec: aspirațiile de 
independență din provincie sunt la un nivel
scăzut, Bloc Québécois obținând un foarte 
slab 20%din votul popular la aceste alegeri, 
mai puțin decât în 2011 când și-a pierdut 
statutul de partid oficial în Parlamentul 
Canadei cu 23,4% din votul popular din 
Quebec (statut pe care nici la aceste alegeri
nu și l-a redobândit).
Noul prim-ministru Trudeau are însă un alt 
set de provocări, interne și externe, la care 

va trebui să facă față: economia Canadei 
în recesiune, criza globală a schimbărilor 
climatice (problematică cu care se va 
confrunta în scurt timp, în luna decembrie,
la Conferința ONU de la Paris), ISIS, Siria, 
Irak și (re)definirea rolului pe care Canada 
îl va asuma în lupta împotriva terorismului 
(subiect central la următorul summit G20 
ce va avea loc pe 15 și 16 noiembrie în 
Turcia) - pentru a enumera doar câteva 
dintre ele.
Promisiunile sale de campanie sunt 
îndrăznețe.
Trudeau s-a angajat ca în primele 100 de 
zile de guvernare să scadă impozitul pentru 
clasa de mijloc și să-l crească pentru cei cu 
venituri mari. El a promis, de asemenea, 
o reformă a sistemului de alocații pentru 
copii (un nou Canada Child Benefit), care 
să opereze în funcție de venitul familial, 
plafonul stabilit fiind de 200.000$. Se 
adaugă la acestea și stimularea economiei 
prin investiții masive în infrastructură, 
declanșarea unei anchete privind cele peste
1.000 de femei aborigene dispărute sau 
omorâte, revizuirea legislației antiteroriste 
(Bill C-51) pe care conservatorii au adoptat-
o anul acesta în ciuda unor critici masive, 
precum și reformarea sistemului electoral 
canadian pentru adoptarea unei reprezentări 
proporționale.
Dacă liberalii lui Trudeau au voința politică 
necesară, toate aceste promisiuni pot deveni 
realitate. Și asta nu numai pentru că PLC 
are o majoritate în Parlament, ci și pentru 
că ele s-ar bucura și de sprijinul NPD, 
partid ce a adus pe scena politică federală 
și în dezbatere națională multe dintre aceste 
propuneri.

SIMONA POGONAT
simona.p@accentmontreal.com

www.accentmontreal.com



5 Noiembrie * Nr.194 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5



AGENDA ROMÂNEASCĂ 5 Noiembrie * Nr.194pag.6

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.

ROMÂNIA

Tragedie petrecută vineri 30 octombrie 
2015 într-un club din Bucureşti - 32 de 
oameni au murit (n.r. pina la ora când 
ziarul a fost trimis la tipărit, şi posibil 
ca numărul celor morţi să mai crească)  
şi 146 au fost răniţi într-un incendiu 
devastator izbucnit în Clubul Colectiv, 
din fosta fabrica Pionierul, în sectorul 
4. Au fost declarate trei zile de doliu 
naţional. Tragedia s-a petrecut în timpul 
unui concert la care au fost prezenţi peste 
400 de oameni, spun martorii. În total, 
184 de persoane au ajuns la 12 spitale din 
Bucureşti şi unul din Ilfov. 146 de oameni 
sunt acum internaţi. Secretarul de stat în 
MAI, Raed Arafat, a declarat că acest club 
nu avea autorizaţie de funcţionare de la 
ISU. Este cea mai mare tragedie petrecută 
într-un club din lume în ultimii doi ani. 
Dimensiunea tragediei a determinat 
Ministerul de Interne să instituie planul 
roşu. A fost o şedinţă, la Guvern, sâmbătă, 
la ora 7, a Comitetului pentru Situaţii de 
Urgenţă și la ora 12:30 o reuniune specială 
de guvern. Autorităţile au făcut apel la 
donare de sânge. Donatorii de sânge 
s-au mobilizat masiv şi au făcut cozi la 
centrele de donare de sânge, determinând 
conducerea acestor centre să facă un anunţ 
în mass-media cerând tuturor donatorilor 
să vină peste 2-3 săptămâni când va fi 
din nou nevoie masivă de sânge datorită 
intervenţiilor chirurgicale pe care le vor 
suferi cei afectaţi. 

Guvernul a adoptat sâmbătă o hotărâre 

prin care sunt declarate 31 octombrie, 
1 noiembrie și 2 noiembrie zile de doliu 
național. Este pentru prima oară în ultimii 
15 ani când în România sunt decretate trei 
zile naționale de doliu național.

Ultima dată când în România a fost doliu 
național a fost în 26 iunie 2013, după 
accidentul din Muntenegru, soldat cu 
moartea a 18 români.

La 18 aprilie 2010 a fost doliu național 
în România în memoria victimelor 
accidentului aviatic de la Smolensk, în 
care și-a pierdut viața președintele de 
atunci al Poloniei, Lech Kaczynski, soția 
sa și alți 94 de oficiali polonezi.

La 3 august 2007 a fost doliu național 
în România, cu ocazia funeraliilor 
Patriarhului Teoctist.

Și la moartea Papei Ioan Paul al II-lea, la 8 
aprilie 2005, a fost decretat doliu național 
în România.

La 14 martie 2004, Guvernul a decretat zi 
de doliu național pe teritoriul Romaniei 
în memoria victimelor atentatului de la 
Madrid din 11 martie, în care și-au pierdut 
viața și cetățeni români, și în semn de 
solidaritate cu poporul spaniol.

La 14 septembrie 2001 a fost zi de doliu 
național, după atentatele din SUA din 11 
septembrie 2001.

ROMÂNIA - Bucureşti

Trei zile de doliu național
Clubul Colectiv, din fosta fabrica Pionierul din Bucureşti
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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



CÂMPUL ROMÂNESC
După fiecare eveniment organizat la Câmpul Românesc, 
toţi cei prezenţi îşi exprimă dorinţa de a reveni cât mai 
curând pentru a petrece o seară minunată alături de oameni 
minunaţi. Sâmbătă 31 octombrie 2015 a fost din nou una 
din aceste seri unde au participat adulţi şi copii dornici de 
distracţie. Diversitatea şi coloristica costumelor şi măştilor 
cu care au fost îmbrăcaţi cu ocazia Halloween-ului a facut 
ca desemnarea celui mai frumos costum să fie o sarcină 
deosebit de grea pentru juriu. Au fost atribuite premii - atât 
la adulţi cât şi la copii. Premiul cel mare pentru adulţi a fost 
un  bilet gratuit la Revelionul 2016 de la Câmpul Românesc, 
premiul doi - un bilet gratuit la Spectacolul cu  “Andreea 
Bălan şi Jan de la Craiova”  din Kitchener şi premiul 
trei - un Gift Certifícate. Premiile pentru cei mici au fost 
numeroase şi foarte interesante făcând ca până la sfârşitul 
balului copiii să se bucure de cadourile primite, iar pentru 
toţi copiii care au participat la concursul “Costumul Cel 
Mai Interesant” s-au oferit cadouri, prăjituri şi bomboane.
DJ “CMS Global Entertainment” – din Kitchener ne-a 
oferit un program muzical pentru toate gusturile şi vârstele 
din repertoriul  românesc şi internaţional, distracţia ţinând 
până după miezul nopţii.
Următorul eveniment la Câmpul Românesc  este “Revelion 
2016” - aranjamentul muzical fiind oferit de formaţia 
“Terra”. Având în vedere că locurile sunt limitate vă rugăm 
să rezervaţi locuri din timp, sunând la următoarele numere 
de telefon:  905-575-5048 (pt. Hamilton & Kitchener) şi la  
905-265-9884 GTA.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să  accesaţi website-
ul nostru: www.campulromanesc.ca

Dumitru Răchitan
preşedintele Asociaţiei “Câmpul Românesc”

HALLOWEEN 2015 - CÂMPUL ROMÂNESC
Foto: Daniel Predoi



GROUP AUTO AND  
HOME INSURANCE

The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company, Federation Insurance Company of 
Canada. Economical Select® is underwritten by Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not offer auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not offer insurance in 
Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the 
program to existing policyholders until their respective renewal dates. No purchase required. Contest begins April 1, 2015 at 12:01 a.m. ET and closes March 31, 2016 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Prizes will decrease as awarded. Not all 
prizes available to be won as prizes decrease. Skill testing question required. Open to Eligible Group members who are legal residents of Canada over the age of majority in their province/territory of residence at entry. Alternative method of entry for non-members 
of Eligible Groups who otherwise meet the criteria to join an Eligible Group at time of entry (see full rules for eligibility). Odds of winning depend on number of eligible entries received before Contest closing dates. Limit 1 entry and 1 grand prize per person. Entrants’ 
information may be used for marketing. For the Sponsor’s privacy policy see: economicalinsurance.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2015 Economical Insurance. All rights reserved. All intellectual property, including but not limited to 
Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or affiliates and are registered and/or used in Canada. 

Call for a quote and see what you could save.   
1-866-247-7700

Exclusively for Association of Romanian Engineers members.
Discover the savings you may get on quality auto and home insurance and  
be entered for a chance to WIN one of six new vehicles or a $100 gas card.

Visit selectsweepstakes.com for details.

Prizes may not be exactly as shown.
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HAMILTON

Duminică 1 noiembrie, Parohia 
Ortodoxă Română “Învierea 
Domnului” din Hamilton a aniversat 
în cadru festiv 99 de ani de la înființare. 
A fost un moment deosebit, care, ne-a 
dat prilejul de a rememora trecutul, 
a ne bucura de prezent, dar şi de a 
privi înainte spre serbările dedicate 
împlinirii a 100 de ani de ortodoxie 
românească pe aceste meleaguri! Vă 
așteptăm alături de noi! „Cercetează 
Doamne via aceasta, pe care a sădit-o 
dreapta Ta, și o desăvârșește pe ea!” 

Pr. Lucian Pușcariu

A 99-a aniversare a Parohiei Învierea Domnului din Hamilton



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te pândește o boală neașteptată, 
un incident care îți cauzează o stare 
negativă la nivel fizic sau psihic. Dragoste: 
Ești ca un fluturaș care zboară din floare 
în floare, pentru a se bucura de parfumul 
iubirii. Financiar: Ești norocosul astrelor 
când vine vorba de bani, pentru că te poți 
trezi cu un plocon la poartă exact când 
aveai mai mare nevoie.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai grija ce mănânci, cum te miști, 
cum manevrezi obiectele contondente. 
Dragoste: Cu cât te complaci mai mult în 
banal, cu atât relația voastră tinde să se 
banalizeze. Financiar: Nu este momentul 
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri,
deci din punct financiar, ești balansat.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine 
în orarul de odihnă şi în obiceiurile 
alimentare. Dragoste: Suferinţele din amor 
nu te ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste 
foc fără motiv? Financiar: Sunt şanse la 
venituri colaterale şi ai noroc în investiţii şi 
în relaţiile cu instituţiile financiare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te
eliberezi. Financiar: Există probabilitatea 
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui 
contract sau a unei colaborări care te 
avantajează.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, de 
a cuceri o nouă redută. Financiar: Climat 
avantajos privind investiţiile imobiliare, 
redecorările, reamenajările şi achiziţia 
obiectelor de folosinţă îndelungată.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită 
la stomatolog. Dragoste: Posesivitatea, 
dorinţa de a fi lângă tine permanent, de a 
răspunde numai la ordinele tale nu fac bine 
vieţii de cuplu. Financiar: Dacă nu ţi-ai 
fixat încă un obiectiv important, ar cam fi
cazul să o faci.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai vechi, pe care le 
credeai rezolvate sau măcar uitate, pot 
reveni în actualitate mai intens. Dragoste: 
Iubirea pare să fie planul cel mai avantajat 
al acestei perioade, simți că un noroc 
planează peste iubirea ta. Financiar: Nu 
te aștepta la vesti prea bune legate de 
veniturile tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simți bine în corpul tău, 
toate eforturile tale anterioare au dat 
roade. Dragoste: Îți place jocul seducției, 
pentru că îți pune în valoare frumusețea, 
șarmul, senzualitatea cu care ești înzestrat. 
Financiar: Banii trebuie calculați cu multă 
atenție, pentru că trebuie să îi dai în diverse
direcții.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Nimic nu-ţi strică starea de 
confort fizic; te bucuri de o sănătate bună. 
Dragoste: Ești fericit şi răsfățat în gesturile 
de afecțiune ale partenerului. Financiar: 
Este un moment decisiv pentru veniturile 
tale, de parcă trebuie să alegi ce e de făcut 
cu banii pe care i-ai acumulat.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă nu iei o pauză pentru a-ţi 
reîncărca bateriile, vei duce după tine şi 
în lunile următoare starea de oboseală 
cronică. Dragoste: Nu te aștepta la minuni 
sentimentale, treci printr-o perioadă cât 
se poate de fadă. Financiar: Este timpul 
unei investiții majore sau a unui proiect 
financiar care va avea urmări anul viitor.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Oboseala are consecințe asupra 
organismului iar excesul de zel îţi afectează 
starea de sănătate. Dragoste: Sufletul tău 
e apăsat de griji pe care nu ai curaj să le 
destăinui nimănui. Financiar: Situația 
ta financiară nu se anunţă prea bună în 
perioada următoare.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu prudenţă şi un control atent 
asupra tuturor factorilor de risc, nicio 
problemă de sănătate nu te poate atinge. 
Dragoste: Bate vântul schimbării prin 
viața ta sentimentală, dar te așezi cumva 
contra curentului, pentru că nu dorești 
schimbarea. Financiar: Ai cheltuieli mari, 
dar poţi câştiga mai bine.

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

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 $96 pe an, iar la 
început se plăteşte activarea $10 şi taxele 
poştale $35. Banii sunt USD. Nu sunt taxe 
la aceste sume. Plata se face cu creditcard.
Pentru abonamentul lunar se începe 
obligatoriu cu plata anticipată a 3 luni.

Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, TvH, 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, SPORT 1, Digi Sport, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, RomaniaTv, 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
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REVELIONUL PENSIONARILOR

                            Duminică 10 ianuarie 
                       2016, ora 4pm la Centrul 
               Cultural Românesc Banatul 
         din Kitchener (aceeaşi locaţie ca şi 
   anul trecut - 2150 Bleams Rd,Kitchener)

Biserica Ortodoxă “Sf.Ioan Botezătorul”, Biserica Ortodoxă “Sf.Ap.Petru şi Pavel”, Centrul Cultural Românesc “BANATUL”, Publicaţia “Agenda Românească”, Asociaţia ARTA, Asociaţia Inginerilor 
AREC-SOC, alături de businessurile româneşti din zona Kitchener-Waterloo-Cambridge şi Guelph vă invită la:

Ediţia

 a 
V-a

Capacitatea sălii pentru acest eveniment 
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 15 dolari pensionari (persoane aflate in 
vizită din România cu vârsta de minim 
50 de ani, pensionari de boala, anticipat, 
iar dacă unul din familie este pensionar şi 
soţul/soţia plăteşte $15)
- 100 dolari cine nu este pensionar
DIN PROGRAM:

-formatie LIVE de muzica de dans cu  
GILMARO

MENIU:
-aperitive, supă, friptură, salată, cafea, 
prăjituri.
Tombola inclusă în preţul biletului.
Multe surprize.
Pensionarilor din Kitchener si Waterloo 
care nu au cu ce ajunge la eveniment li se 

vor asigura gratuit transportul.

Prezentator: Vas Anton.
Partener media: emisiunea Noi Românii
Deoarece preţul de intrare este simbolic, 
rugăm toate businessurile care pot 
susţine acest eveniment să ne sprijine cu 
sponsorizări. Pentru o sponsorizare de 
peste 250 dolari oferim, pe lângă spaţiu 
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru 

informaţii suplimentare şi rezervări de 
bilete:

Biletele se plătesc la uşă. Vă rugăm 
inscrieţi-vă din timp deoarece numai 
persoanele înscrise pot intra în sală.

REVELIONUL

PENSIONARILOR
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

Travel Agency

SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more

TICO # 4198099
(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

Vine Moş Crăciun

PARADA DE MOŞ CRĂCIUN ÎN ORAŞELE DIN ONTARIO

-KITCHENER 21 noiembrie ora 10:00am
Pe King St., de la Bridgeport în Waterloo, 
până la King cu Cedar în Kitchener.

-CAMBRIDGE 21 noiembrie ora 6:00pm
Pe Hespeler Rd, începe de la Dunbar Rd şi 
continuă spre nord până la Langs Dr.

-LONDON 14 noiembrie ora 6:00pm
Pe Dundas St, începe la Egerton St(la vest 
de Kellog şi est de Western Fair) traversează 
Dundas până la Ridout St. (este al 58-lea an 
de când se organizează această paradă)

-RICHMOND HILL 22 noiembrie ora 
1:30pm
Pe Young St, începe la Industrial Road se 
încheie la Hopkins Streets.

-TORONTO 15 noiembrie ora 12:30pm 
Este parada cu cea mai veche tradiţie (anul 
acesta se împlinesc 111 ani).
Începe la Christie Pitts se continuă spre 
vest pe Bloor W, sud pe Queen’s Park si 
University Ave până la Wellington unde 
parada continuă spre vest şi se încheie la 
Front cu Jarvis, unde este piaţa St.Lawrence 
Market.

-MISSISSAUGA 29 noiembrie ora 1:00pm
Pe Queen St între străzile Britania Rd W 
până la Old Station Rd.

-BRAMPTON 21 noiembrie ora 5:00pm
Pe Main St, începe de la Sproule St până la 
Elgin Drive.
-AURORA 28 noiembrie ora 6:30pm

Pe Young St de la Orchad Height Blvd până 
la Murray Dr.
-GUELPH 15 noiembrie ora 1:30pm
Începe la Powell St cu Norfolk St, se 
continua pe Norfolk St, Quebec St şi se 
încheie pe Windham St. N.

-WINDSOR 5 decembrie ora 6:00pm
Pe Riverside Dr W începe la Atkinson Park 
şi continuă pe Sandwich St până la Brock 
St.
-HAMILTON 21 noiembrie ora 2:00pm
Pe Main St., începe la Queen cu Main şi se 
continuă spre est pe Main până la
John St, la nord pe John St
până la King St, la vest pe
King până la Bay St.

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

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
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AURORA
Parohia Ortodoxă “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora vă invită la

BAL
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2015, începând cu orele 5:00 PM

Va avea loc la St. George Centre Banquet Hall, 9116 Bayview Avenue, Richmond Hill, 
ON, L4B 3M9.
Preţul biletelor este:
                    - $80 pentru adulţi
                    - $60 pentru seniori (60+)
                    - $40 pentru copii (-16)
Toţi invitaţii beneficiază de: meniu tradiţional românesc, muzică de calitate şi Open 
Bar.
Tombolă cu surprize:
         - 3 bilete pentru $10
         - 10 bilete pentru $20
Biletele pot fi procurate de la Biserica noastră: 33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 
1G8. Pentru rezervări şi informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: 
                     647-338-6077
                     905-967-0037

E-mail: contact@bisericaortodoxaaurora.com

OSHAWA

Invitație la Hramul
Bisericii Sfinții Ștefan Cel Mare și Nectarie

din Oshawa

Scoaterea spre închinare si
rugăciune a Moaștelor
Sfântului Ierarh Nectarie
Taumaturgul.

Cu dragoste frăţească, întru 
frica Domnului Nostru IiSUS 
HRISTOS, vă invităm la 
SĂRBĂTOAREA HRAMULUI 
BISERICII NOASTRE, când îl 
prăznuim pe Sfântul Ierarh Nectarie 
Taumaturgul, împreună ocrotitor 
cu Sfântul Ștefan Cel Mare.

7 Noiembrie 2015, sâmbătă, ora 
19:00, se va oficia Taina Sfântului 
Maslu în prezența unui sobor de 
preoți.

8 Noiembrie 2015, Ziua Hramului 
Sfintei Bisericii, Duminică, de la 
ora 10:00 a.m. se va săvârși Sfânta 
Liturghie. Ora 12:00 p.m. Agapă 
Creștină de Hram.

 Vă așteptăm cu dragoste frățească!
                            
Al frăţiilor voastre rugător către 
Hristos Domnul

Preot Petre Busuioc
www.sfstefancelmare.com               

TORONTO

Începând cu 4 noiembrie şi până în 15 
decembrie 2015 sunt acceptate 3500 
de aplicaţii PRIN POŞTĂ pentru zona 
Quebec. Această cifră este numai o parte 
dintr-un total aprobat de 6300.
Procedura este un mare avantaj pentru 
cei ce îşi doresc ca să devină Canada a 
doua lor casă, deoarece în perioada sus 
menţionată este o ocazie unică pentru 
a trimite prin poştă, alături de formele 
necesare, şi o documentaţie din care 
să rezulte capacitatea candidatului de 
a se integra în noua societate. Această 
documentaţie nu se cere când se foloseşte 
numai sistemul electronic.
Cele 6300 de aplicaţii sunt aparent 
foarte multe, dar anul trecut acestea s-au 
completat în 4 luni. 
Chiar dacă după 15 decembrie 2015, mai 
precis din 18 ianuarie până în 31 martie 
2016 dosarele se vor accepta numai prin 
metoda electronică, programul Quebec 
este mai accesibil  pentru cei ce doresc să 

obţină rezidenţa canadiană, comparativ 
cu Express Entry, cu toate că ambele sunt 
programe de selecţie. 
De ce este mai accesibil acest program ? 
Pentru că recent s-a modificat punctajul. 
Solicitantul, în acest program, are de 
cumulat numai 49 de puncte în cazul în 
care este singur şi doar 57 de puncte dacă 
are familie.
Apoi ca orice program Provincial este 
mult mai simplu daca îl comparăm cu cel 
Federal, pentru că obţinerea  Certificatului 
de Acceptare din partea Provinciei aduce 
procesul de imigrare foarte aproape de 
final.

Pentru mai multe amănunte vă stau la 
dispoziţie la numărul de telefon
1-647-855-2112 sau la email

immigrationtocanada@bellnet.ca

Stela Coldea
www.cdimmigrationcanada.com

Imigraţia în Canada
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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

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

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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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

Parcă-am trăit arțarul, 
cândva-n străfundul lumii,
Că frunzele de flăcări dau 
inimii oglindă.
Când fiecare creangă ar 
vrea să Te cuprindă,
Nici zestrea de văzduhuri 
spre-a fi destulă nu mi-i.

Prea Te ascunzi de-o 
vreme, zici că așa e jocul.
Argintării de brumă, Tu îmi 
vorbești de nuntă.
Țeși bobului scânteia cu 

literă măruntă,
Tot amintind aripei să-și 
bea din moarte focul.

Când cerul și pământul vor 
arde înnoirii,
Nemistuitei Flăcări – din 
nou îmbrățișare!
Să fii pe-un jilț zaraful? 
Cum ai putea Tu oare
Să zornăiești păcate când se 
sărută mirii?

Purtatu-ai pe umeri, 

Iubireo, lumea toată,
Nici la sfârșitul lumii nu 
scapi de judecată? 

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.

PSALMUL CELEI DE A DOUA JUDECĂŢI

Servicii de emigrare pentru 
cei ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile
din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
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
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


