COFETARIE în
Pentru comenzi:
Produse marca Gemuri, dulceţuri,
CHERRY ON TOP LONDON,
ONTARIO
compoturi, zacuscă,
Torturi, prajituri, macarons si alte dulciuri facute la comanda, din
RÂURENI la muştar, murături, şi 519-742-4670
ingrediente naturale, pentru Sarbatori si evenimentele speciale din
101 Whitney Place,
viata dumneavoastra. Pentru comenzi pe Facebook şi Instagram:
multe
altele.
Kitchener,
ON, N2G 2X8
cherryontopcakedesigns, si la numarul de telefon 306 515 4615.
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Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

www.masgraslaw.ca

Kitchener:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
office@masgraslaw.ca

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

TV Box Android

Sales, set up, maintenance
416.800.0832

The Hot Chimney - Bakery
900 Jamieson Pky, Cambridge, N3C 4L5
Prăjituri
româneşti,
Torturi ptr diverse
ocazii, Kurtos Kalacs,
Produse Româneşti

519.651.2700
www.thehotchimney.com

ORA DE IARNĂ

În data de 5 noiembrie 2017 (duminică)
la ora 2 noaptea se vor da în urmă cu
o oră ceasurile astfel că ora 2am devine
ora 1am.

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România

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

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1075 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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Revedere
peste ani si
bani

“Mi-e dor sa mai merg la un ceai,/ Sa
fiu liceanul balai,/ Sa n-am decat bani de
tramvai”. Adorabil, cand il canta altcineva.
Dorul de saracie si junete a devenit un loc
comun, nu stiu nicio persoana care sa nu
se grozaveasca – la intervale masurate – ca
ar vrea sa fie iar student sarac, sa n-aiba
dupa ce bea apa (sa aiba, in schimb, din
ce-si cumpara o bere ieftina). Ne place sa
ne mintim in termeni boemi – desi, admit,
daca ne-ar derula cineva vietisoarele pana
la 20 de ani (cu traditionala minte deacum, insa), probabil ca am fi in stare sa
umblam cu doi lei in buzunar, din nou. Dar
cum nimeni nu ne va nivela ridurile fara
botox, exercitiul aducerii aminte ramane o
nerealista consolare.
Nu traiam doar alte varste, traiam alte
vremuri. Erau ani cand saracia era o
virtute si ramificatia imprumuturilor
de la unul la altul era cea mai frumoasa
harta morala. O suta albastra (da-mi pana
iau bursa, ca ti-o dau inapoi…) era un
certificat de eliberare temporara din foame
si griji. Am mancat atatea conserve de
peste in facultate, de-am ajuns promotia
de filologi cea mai bogata in proteine,
vitamine, fosfor, fier si zinc. Eram niste
prapaditi frumosi. Hainele, zaharul,
ojele, painea, fierbatoarele, maruntisul,
rujurile sidefate, toate astea circulau pe tot
palierul caminului studentesc, in cel mai
reconfortant ritm.
Cand ne-am intalnit dupa zece ani, aceeasi
promotie batea moneda (valuta forte,
in orice caz) pe realizarile profesionale,
cu accent ascutit pe traversarea lor in
lichiditati. Un grup de coafate, in ciuful
carora se zarea artizanatul hairstylistilor,
plus un grup de intelectuali fiabili, 4 x 4,
umpleau un amfiteatru prafos si impunator,
acolo unde, pe vremuri, scriam cursuri cu
pixul pe foi si mancam, in pauza, paine cu
gem. Fiecare coleg avea remorcat dupa
abisalul sine cate un partener la fel de bine
echipat ca el. Oameni care in facultate
trageau din aceeasi tigara povesteau acum
ca se lasasera de fumat (si se apucasera de
single malt, ma rog).
Banii sunt termitele care ne-au ros moralul
si ne-au convins ca nu putem trai decat prin
amabilitatea lor. Am sa aud destule voci
pretinzand ca banii nu sunt importanti, veti
avea ocazia sa luati la cunostinta abordari
biblic de verticale, in care glasuitorii ne
vor blama pentru superficialitatea noastra.
Mda.
M-am batut si eu cu pumnul in piept, ani
de zile, ca pot trai si mai boem, si mai
saraca, si mai de-la-salariu-la-salariu, dar
am abdicat rapid si elocvent de la aceste
principii. Halucinam. Chiar si in iubirile
mele, m-am lovit de pofta si necesitatea
banilor, nu reuseam sa fiu suficient de
frumoasa fara investitii rezonabile in haine,

cosmetica si accesorii convingatoare. Poti
taia de pe lista destule farafastacuri, dar la
un moment dat ramai cu creionul in aer,
intr-o tampeala dramatica, si vezi ca, daca
mai tai ceva, ai ratat proiectul.
De la un moment incolo, esti evaluat si
dupa chiverniseala ta. Daca treci de 30
de ani si n-ai masina, un pui de casa si un
flux viril de cash in geanta, deja frizezi
ratarea, in ochii semenilor tai atat de
amabili. Familii bine incleiate s-au spart
in bucati din motive materiale, sotii artisti
au fost parasiti de sotiile business-women
pentru niste soti business-men, dupa cum
nevestele artiste au fost parasite lacramos
pentru diverse managerite trufase. O
vreme, ma revoltam galagios, pana am
realizat ce caraghioasa sunt. Eu insami
stiu ce important e ca lipsa banilor sa nu-ti
obstructioneze visurile. Am prieteni saraci
care au fost nevoiti sa renunte la zeci de
planuri superbe, fiindca taxa se platea in
roni – asa ca au ales sa plateasca taxa in
lacrimi, la cursul zilei.
Nu e nici momentul, nici tara in care sa
exersam curatenia saraciei. Smerenia
si modestia nu mai au nimic comun cu
nuditatea portmoneului, iar un om care
se aprovizioneaza de la reduceri nu va fi
niciodata prea seducator. Ma intristeaza
acest tablou si acest cod nemernic de
virtuti rusinoase, dar a trebuit sa admit
ca saracia vine cu complicatii maligne.
Criza economica nu mai izbuteste sa
fie scuza pentru nimeni, atata vreme cat
multi se strecoara pe terenul ei minat
si scapa cu toate mainile si picioarele
intregi. Limitarile materiale trag dupa
ele, inversunate, frustrarile estetice, lipsa
vacantelor, aspectul mat al unei existente
care nu incita curiozitatea nimanui. Atrag
robia, disperarea, resemnarea de a ramane
intr-o familie chinuitoare, fiindca nu ai
unde sa te duci, fara bani in buzunar. In
acest secol, inca mai cunosc oameni care
nu se pot rupe de o relatie sau dintr-o
casnicie, fiindca nu pot trai pe cont propriu
si nimeni nu le intinde nicio mana. E un
cerc vicios, nimeni nu-ti acorda credit
daca la 35 de ani esti sarac, te considera
un incapabil care nu merita sansa
descotorosirii de mlastina.
Nu stiu ce m-a apucat cu subiectul asta.
Nu sunt bogata, nu sunt nici saraca, dar
cand am calculat cate haine, cosmetice,
abonamente la fitness si inot, vacante,
gadget-uri, branduri, incursiuni mondene
si cocktail-uri fancy iti trebuie ca sa pari
interesant si fin, am renuntat sa scriu
despre dragoste, cum planuisem. Poate si
pentru ca dragostea era un ingredient – la
fel de aromat si activ, vezi bine - inclusiv
in acest talmes-balmes mercantil.
Simona Catrina

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

REVELIONUL
PENSIONARILOR

a Ediţ
V ia
II
-a

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Sâmbătă 6 ianuarie 2018, ora 4pm la
POLISH LEGION din Kitchener
(601 Wellington St N, Kitchener, ON N2H 5L6)

Capacitatea sălii pentru acest eveniment
este de 200 de locuri.
PREŢ:
- 20 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 $20)
- 200 dolari cine NU este pensionar
DIN PROGRAM:
-muzică LIVE cu GRIGORE ZANFIR
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 300 dolari oferim, pe lângă spaţiu
de reclamă, şi 2 locuri la masă. Pentru
informaţii suplimentare şi rezervări de
bilete:

519-749-8664
519-594-1712
416-800-0832

redactia@agendaromaneasca.com

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

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative
A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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AURORA

Biserica Sf. 40 de Mucenici din Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8
www.bisericaortodoxaaurora.com

ZIUA RECOLTEI
În data de 11 Noiembrie la Simeon Park Magna, începând cu orele 11:00 am,
Biserica “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora vă invită să participaţi alături
de noi la o Zi a Recunoştinţei faţă de roadele pământului şi binecuvântarea pe
care Dumnezeu o revarsă în viaţa noastră. Ne vom bucura împreună petrecând
“pe româneşte” cu pastramă, mici şi vin fiert şi vom aduce mulţumire pentru toate.
Vă aşteptăm cu drag!
Pr. Florian Ene
647-338-6077

Bonded and Insured
Cleaning Services
Mississauga, Oakville, Brampton and
Surrounding Areas

We are looking for a cleaning
ladies for locations in Mississauga,
Oakville, Brampton, Milton and
surrounding areas.
We’re looking for hard-working
ladies, with a great eye for detail
and positive attitude.
More information about us can be
found at www.jet-maid.com
If you looking for a part-time work,
Asociaţia Românilor din Triunghiul de Aur
(ARTA), are plăcerea şi onoarea să vă invite
la Revelion 2018 la Saint George Banquet
Hall! Cei care ne-au onorat în trecut cu
prezenţa, ştiu că această locaţie este una
dintre cele mai elegante şi prestigioase
din această zonă; şi nu întâmplator am
decis să întâmpinăm anul care vine într-o
atmosferă care să permită frumoaselor
doamne şi domnişoare (şi nu mai puţin
însoţitorilor) să folosească această ocazie
să “strălucească”, în cel mai frumos şi
elegant sens al cuvântului.
La sugestia celor interesaţi să participe,
băutura va fi diponibilă în format de cash
bar (ceea ce ne-a permis să avem preţ
competitiv la intrare), de asemenea, 2
sticle de vin pentru fiecare masă, un pahar
de şampanie şi un cocktail de “bun venit”,
la intrare.
Pentru că suntem “family orientated”,

vrem să venim în sprijiul celor care au ales
să petreacă Revelionul 2018 împreună cu
copiii şi vom pune la dispoziţie (gratuit)
o cameră separată, cu supraveghetor
specializat iar copiii până la 5 ani au meniu
gratuit.
Muzica va fi asigurată de Felicia Stepan (DJ
Chica) care vine cu o recomandare solidă
din partea comunităţii româneşti, în special
a celor care deja au participat în trecut la
evenimente unde ea a fost prezentă.
Pentru că cei mai mulţi dintre participanţi
(daca nu chiar toţi) sunt români, ne-am
gândit să vă oferim câteva momente
tradiţionale româneşti şi anume “Dansul
Caprei” şi “Pluguşorul”, care se vor
desfăşura spre finalul evenimentului.
Cu speranţa că v-am trezit interesul,
vă aşteptăm cu mult drag să petrecem
împreună la cumpăna dintre ani!

we want to hear from you!
Please let us know if you have a
vehicle.
Please call Ivana at

905-891-1708

Monday - Friday between 9:00am 6:00pm

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY
Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie.
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga.
Tel.

905-896-8116
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A 101-a Aniversare
a Parohiei Învierea Domnului
din Hamilton

Duminică 12 noiembrie
9.30 – Utrenia, Sfânta Liturghie Arhierească
12.30 – Serbare și Masă Festivă la Casa Română
Toată lumea este binevenită!

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi,
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni,
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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GENERAL PEDIATRICS AND
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY
CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC
We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 yearold:
Newborn care
Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
Annual check-up
Vaccinations
Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and
adolescents with the following conditions:
Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints
pain etc.
Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent
pericarditis etc
Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal
osteomyelitis etc
Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, EhlersDanlos, Marfan etc)
We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in
London, ON;
Phone: 519-433-2996 or 519-433-4300; Fax: 519-433-4332
WE SPEAK ROMANIAN

KITCHENER

Asociaţia Culturală Română
Banatul din Kitchener

Asociaţia Culturală Română Banatul, înfiinţată în 1965 în Kitchener şi situată
la frumoasa şi prestigioasa proprietate 2150 Bleams Road în Kitchener, face
următoarele anunţuri:
* Suntem încantati să anunţăm că la petrecerea de Revelion din acest an DJ-ul
nostru foarte experimentat John Grnca, are o selecţie de muzică pentru toate
gusturile şi se adreseaza atât celor tineri cât şi celor mai puţin tineri, muzica fiind
de actualitate din repertoriul românesc şi internaţional, precum şi din repertoriul
sârbesc. Atmosfera creată de John Grnca prin melodiile selectate a ţinut ringul de
dans plin la capacitatea maximă.
* Cealaltă veste foarte buna este că Ionică Ardeleanu va fi alături de noi la Cina
Vânătorilor. De fiecare dată când Ionică este prezent cu muzica sa de calitate,
şi buna dispoziţie pe care o crează la acest eveniment, biletele se vând foarte
repede, aşa că vă invităm să rezervati biletele în avans. Ionică este un adevărat
artist și suntem încântaţi că a acceptat invitaţia noastră.
* O veste extraordinară este că grupul profesionist de folclor Timiş din Timișoara
a acceptat să participe la cel de-al 50-lea Festival Bănăţean, care va avea loc la
începutul lunii septembrie (Labor Day), așa cum a fost în ultimii 49 de ani. Am
început să pregătim de pe acum acest mare eveniment al asociaţiei noastre, şi în
momentul de faţă putem doar să vă informăm că festivalul se va desfăşura de-a
lungul a 3 zile, de vineri până duminică, şi vor avea loc spectacole de muzică,
turnee sportive și alte multe surprize.
Detalii şi informaţii pentru cele trei evenimente descrise mai sus, vă invităm să
urmăriţi ediţiile viitoare ale publicației Agenda Românească. Iar pentru rezervări
de bilete, sunați la numărul 519-570-0172.
Așteptăm cu nerăbdare să organizăm aceste evenimente speciale și, ca
întotdeauna, să asigurăm tuturor oaspeților noștri o experiență cu adevărat
memorabilă.

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:
Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi
educaţie şi experienţă de muncă pentru una
din meseriile cerute în Canada, în una din
Provincii, sau cu experienţă de muncă
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă,
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un
lucrător străin - Labour Market Impact
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări,
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie,
aprobare de reintrare, reprezentare în
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta,
British Columbia, Quebec, Saskatchewan,
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward
Island, Northwest Territories, Nunavut, and
Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!
immigrationtocanada@bellnet.ca

1-647-855-2112
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

TORONTO

Totul Despre Imigrare

Serie de articole cu răspunsuri şi cazuri reale
oferite de doamna Stela Coldea - Immigration Consultant

DANSATORI

Asociaţia ARTA recrutează dansatori pentru echipa sa de Dansuri Populare.
Veniţi şi voi să învăţaţi cu noi dansuri tradiţionale româneşti. Se primesc înscrieri
pentru sesiunea de dansuri 2017-2018. Ne întâlnim în fiecare vineri, în jurul orei
7:30pm la şcoala franceză Cardinal Leger din Kitchener, 345 The Country Way.
Contactaţi-ne la 519-741-8395.

În 4 octombrie
curent
încă
2.801
de
candidaţi
au fost selectionaţi pentru a obţine
rezidenţa permanentă canadiană cu
numai 438 de puncte, sau mai multe
în cadrul sistemului de Express Entry.
De la începutul acestui an, au fost
emise 72.221 de invitaţii, depăşind cu
mult numărul total al primilor doi ani de
când a fost introdus acest nou sistem
de selectie respectiv ianuarie 2015.
Candidaţii selecţionaţi, au acum un
numar sporit de zile pentru a depune
dosarul
complet
şi
documente
justificative, respectiv 90 de zile faţă
de 60 câte au fost acordate în trecut.
Departamentul îşi propune să finalizeze
procesarea acestor dosare într-un
termen de aproximativ şase luni, un
interval de timp care a fost îndeplinit
până acum cu succes în majoritatea
cazurilor.
Pentru a atinge un scor corespunzător
selecţiei, potenţialii imigranţi în Canada
trebuie să fie eligibili în cadrul unuia
dintre programele federale de imigraţie
economică, sau ale provinciilor.
Mai multe puncte au fost acordate
printr-o lege adoptată recent şi o
detaliere în acest sens a fost prezentată
într-o ediţie precedentă a ziarului.
O schimbare în bine este anunţată
şi celor care se pregătesc să obţină
cetăţenia canadiană.
În cadrul angajamentului Guvernului

Canadei de a oferi o mai mare
flexibilitate în îndeplinirea cerinţelor
pentru cetăţenie, Ahmed Hussen,
Ministrul
Imigraţiei,
Refugiaţilor
şi Cetăţeniei, a anunţat punerea
în aplicare a modificărilor Actului
cetăţeniei prin adoptarea proiectului de
lege C-6.
Noile cerinţe vor oferi mai multă
flexibilitate atât imigranţilor eligibili, cât
şi celor mai în vârsta, pentru a obţine
cetăţenia. De asemenea, vor ajuta
persoanele care au început deja viaţa
în Canada să obţină cetăţenia mai
repede.
Solicitanţii
de
cetăţenie
care
îndeplinesc noile cerinţe pot să o facă
începând cu data de 11 octombrie
2017, pentru că aceasta este data la
care schimbările au intrat în vigoare şi
deja sunt disponibile noile formulare.
Modificări în Legislaţia cetăţeniei vor
mai intra în vigoare la sfârşitul acestui
an, cât şi la începutul anului 2018.
O listă completă a modificărilor trecute,
actuale şi viitoare ale Legii cetăţeniei
şi a datelor lor efective o vom pune la
dispozitia Dvs. în numârul viitor.
Pentru informaţii adiţionale telefonaţi la
(647) 855-2112, sau trimiteti un email
la immigrationtocanada@bellnet.ca
Până atunci toate cele bune!
Stela Coldea
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TORONTO

Mosii de toamnă

Biserica Sf. Ioan Evanghelistul din Toronto săvârșește pomenirea morţilor (Moşii
de toamnă) Sâmbăta 4 Noiembrie (10am – 12pm) şi Duminica 5 Noiembrie
(12pm – 2:30pm). În ambele zile se săvârșește Sfânta Liturghie, urmată de slujba
de Parastas.
În spaţiul românesc există 20 de zile de Moşi
Simion Florea Marian menţiona în lucrarea “Trilogia vietii“, “că pe tot parcursul
anului, în spaţiul românesc există 20 de zile de Moşi“. Cuvântul “moşi“ vine de la
“strămoşi“, şi se referă la persoanele trecute la cele veşnice. Cu apelativul “moşi”
sunt numiţi nu doar morţii, ci şi principalele sărbători ce le sunt consacrate, precum
şi pomenile făcute pentru ei. Din zilele de Moşi amintim: “Moşii de primăvară” (de
Măcinici), “Moşii de vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor), “Moşii de toamna” (în
prima sâmbătă din luna noiembrie), “Moşii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii
lăsatului sec de carne).

TV BOX Android

Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT

-doar aparatul trebuie cumpăratTv Box Android este un aparat (receiver) Diferenţa dintre aparate este doar de
care se conectează la internet şi la televizor. memorie. Mai precis se pot instala pe
Prin intermediul acestui aparat se pot ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în prea mult memoria aparatul. Există pentru
direct din diferite ţări ale lumii.
aproape toate filmele sau serialele subtitrare
Avem 2 aparate în stoc:
în limba română, engleză sau alte limbi.
- $150 plus $20/h instalare
- $170 plus $20/h instalare
Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.
Pentru deplasare se va percepe o taxă de
$40 pentru fiecare 100 Km.
Pentru instalari: 416-800-0832 sau
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.

519-594-1712 Radu

Articol Publicitar

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare de la Adrian Florea
Bună ziua dragi
români.
Așa cum mulți
dintre
d-voastră
cunosc, sunt agent
imobiliar la firma
PEAK Realty LTD
din Kitchener. În
acest articol voi
discuta despre o clauză specială folosită de
către unii agenți imobiliari atunci când fac
o ofertă. Este vorba despre acea “escalation
clause” sau clauză de escaladare. Hai să
luam un exemplu concret: o casă este listată
cu prețul de $550.000. Ion oferă $550.000 cu
o escaladare de $2.000 și cu oprire la suma
maximă de $700.000. Fred oferă $600.000 cu
o escaladare de $5.000 și cu oprire la suma
maximă de $750.000. Să presupunem că mai
avem doi ofertanți, Stacey și Brenda, care nu
folosesc această clauză de escaladare și care fac
o ofertă fermă, Stacey de $625.000 iar Brenda
de $730.000. Bun. Deci cele patru oferte
inițiale sunt de $550.000, $600.000, $625.000
și $730.000. În mod normal, dacă n-ar exista
clauza de escaladare, Brenda ar câștiga și ar
cumpăra casa pentru suma de $730.000. Dar
există cei doi, Ion și Fred, care folosesc clauza
de escaladare. Capacul financiar maxim la
care se oprește Ion este de $700.000. Deci
el iese din competiție și deocamdată rămâne
căștigătoare Brenda. Dar să nu uităm că Fred
a oferit $600.000 cu o escaladare de $5.000 și
cu oprire la suma maximă de $750.000. Asta
înseamnă că el ajunge din urmă suma oferită
de Brenda ($730.000) și o întrece oferind

automat cu $5.000 mai mult. Deci Fred câștigă
acest război al licitațiilor și cumpără casa cu
suma de $735.000.
Din exemplul de mai sus desprindem câteva
concluzii importante. În primul rând nu riscăm
toată suma ce este dispusă să o ofere clientul
nostru și reușim să câștigăm licitația la o sumă
mai mică. În cazul nostru, Fred ar fi fost dispus
să ofere chiar și $750.000 pentru a cumpăra
casa. Dacă făceam o ofertă fermă cu suma de
$750.000 am fi câștigat, dar risipeam $15.000
din buzunarul clientului nostru.
Întotdeauna, când cumpărătorul se gândește
să facă o ofertă, în mintea și sufletul lui apar
câteva stări conflictuale. El se gândește,
indiferent de suma pe care și-o propune s-o
ofere, dacă nu cumva a oferit prea puțin și nu
reușește să cumpere casa. Dar dacă a oferit
prea mult și oricum ar fi cumpărat-o dar cu
mult mai puțin? Întrebările E prea mult? E
prea puțin? macină sufletul cumpărătorului. Și
atunci uite că se poate veni cu această clauză de
escaladare perfect legală, unde cumpărătorul
oferă o sumă mai mică, crește în funcție de
celelalte oferte pe care le înfrânge prin acea
escaladare automată și pentru protecția lui se
oprește la o anumită sumă. În exemplul nostru,
Ion a avut capacul financiar de $700.000 și a
pierdut casa dar Fred ar fi fost dispus să ofere
până la $750.000. A câștigat cu doar $735.000
în fața lui Brenda care a făcut o oferă fermă
de $730.000. Acea treaptă de escaladare de
$5.000 a fost doar un exemplu. Dacă Fred ar fi
folosit ca treaptă doar $1.000 ar fi câștigat casa
cu doar $1.000 peste suma oferită de Brenda,

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

adică $731.000. Un mare avantaj pentru
buzunarul clientului.
Un aspect pe care poate trebuia să-l menționez
la început este faptul că în momentul când
cineva face o ofertă pentru o anumită
proprietate, este îndreptățit să știe numărul
ofertelor înregistrate până în acel moment dar
nu și sumele oferite. Este ilegal ca agentul
de listing să divulge sumele din ofertele
anterioare. Mai este totodată și imoral pentru
că dacă fiecare ar cunoaște ce sumă a oferit
cel de dinaintea lui, atunci ar fi de ajuns să
ofere cu doar $100 mai mult. Iar la zece oferte,
vânzătorul ar beneficia de un surplus financiar
de doar $1.000 ceea ce n-ar fi corect.
Eu personal am folosit și folosesc această
clauză de escaladare când fac oferte pentru
clienții mei și întotdeauna se dovedesc a fi
de succes. Mai mult, ei sunt foarte mulțumiți
pentru că le economisesc din bani și stau
liniștiți în cazul supraofertelor. Iar dacă,
spre exemplu, nu ar exista alte oferte, atunci
clientul cumpără casa la prețul de listing.
Câteva întrebări pertinente s-ar ridica vizavi de
acest subiect: dacă sunt două oferte cu clauză
de escaladare la care capacul financiar se
oprește la exact aceeași sumă, cum procedează
vânzătorul? El are mai multe variante: poate
accepta pe oricare dintre ele, le poate respinge
pe amândouă dacă nu-i convin sumele oferite
și dorește mai mult, poate accepta oferta
care are cele mai puține condiții sau nu pune
condiții.
Dacă vânzătorul acceptă o ofertă ce conține o
clauză de escaladare, agentul cumpărătorului

este îndreptățit să afle suma celei de-a doua
oferte? Nu! Agentul vânzătorului nu poate
fi obligat de către agentul cumpărătorului
să-i divulge suma din a doua ofertă. Firma
imobiliară la care el lucrează este încurajată
legal să păstreze copia de la cea de-a doua
ofertă în cazul unui control din partea RECO
(Real Estate Council of Ontario) ca în cazul în
care vânzarea se consideră suspicioasă să se
poate demonstra cu acte pașii tranzacției.
Cel care dorește să cumpere o casă și nu se
folosește de serviciile unui agent imobiliar
nu are cunoștință de beneficiile acestei clauze
de escaladare și nici nu are legal cum să se
folosească de ea de unul singur, fiind pe cont
propriu. El are nevoie automat de un agent
imobiliar care să-i pregătească oferta. Din
acest motiv am preferat ca și de această dată
să fac un efort, de natură financiară evident
și să vin cu acest articol în fața d-voastră și
să am oportunitatea de a vă informa. Un om
informat este un om protejat, un om care poate
economisi apreciabile sume de bani. Îmi pare
bine dacă am lămurit câteva aspecte, pentru
mulți, necunoscute, ale domeniului imobiliar.
Pentru sfaturi suplimentare, statistici, analize
comparative de market, informații de orice
fel din domeniul imobiliar (rezidențial
sau comercial) sau dacă doriți să apelați la
serviciile mele, mă puteți contacta pe mobil la
nr.519-722-2545 sau la office: 519-744-7133.
E-mailul meu este adrianflorea3@gmail.com.
Sunt al d-voastră Adrian Florea -A Realtor – A
Drone – A Home și vă stau oricând la dispoziție
cu mare plăcere ca să ne ocupăm de-o casă.
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DIVERTISMENT

TORONTO
ASSOCIATION OF ROMANIAN ENGINEERS IN CANADA
Toronto, Ontario
Cordially invites you to the

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Poţi avea probleme cu dinţii,
oasele, articulaţiile ori cu reactivarea unei
afecţiuni mai vechi. Dragoste: Deşi mai
puţin intensă, această perioadă promite o
viaţă afectivă mult mai veselă. Financiar:
Poți sta liniștit, nu se întrevăd probleme
financiare.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţele pot să apară pe
fondul stresului profesional. Dragoste:
Atracţia pe care o exerciţi asupra
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e
suficient să faci doar un semn pentru a avea
pe cine doreşti. Financiar: Nu este timpul
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri.
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.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Circumstanțele sunt de așa
natură încât îți pot crea blocaje energetice
şi dificultăţi în diagnosticare. Dragoste: În
această perioadă ar trebui să-ţi meargă bine
în toate. Financiar: Nu este recomandat să
iei hotărâri sau să dai răspunsuri pe loc .

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 avantajoase.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Anturajul te cam îndeamnă la
excese, care ar putea să nu-ţi pice bine
dacă ai vreo sensibilitate anume. Dragoste:
Apetitul sexual este atât de mare încât ai
nevoie de cineva cu antrenamentele la zi ca
să ţi-l poată satisfacă. Financiar: Perioadă
favorabilă carierei.

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 amoroasă. Financiar:
Climat avantajos privind investiţiile
imobiliare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Eşti în cea mai bună formă, te
simţi excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil
mai ales cuplurilor mature sau celor cu
mari diferenţe de vârstă între parteneri.
Financiar: În ceea ce priveşte finanţele,
Venus îţi zâmbeşte galeş din casa banilor.

FECIOARĂ (23 aug. - 22sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită la
stomatolog şi să iei un supliment cu vitamine
şi minerale. 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, acum este
momentul.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un bun
echilibru mineral. Atenţie mai ales la
calciu şi magneziu. Dragoste: Chiar dacă
ai greşit, recunoaşte; chiar dacă celălalt a
trădat, iartă, pentru că este vremea judecăţii
şi a justiţiei. Financiar: Banii sunt pe un
câmp minat, trebuie să controlezi cu multă
atenție ritmul anumitor cumpărături.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Învață să-ți asculți organismul.
S-ar putea să-ţi transmită un avertisment
cu privire la sistemul respirator. Dragoste:
Ai un sex-appeal năucitor şi sentimente
intense, violente, greu de controlat.
Financiar: Cu banii stai bine.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Soarele în Balanţă are pentru
tine un rol protector. Totuşi, ai grijă la
pericolele ascunse! Dragoste: Ai o fantezie
erotică debordantă, în care freamătă cele
mai nemărturisite vise şi dorinţe. Financiar:
Această perioadă se anunţă a fi una dintre
cele mai mănoase din 2017.

pag.11

Romanian Engineers’ Gala Dinner
Twelve Edition - 2017
On Saturday, November 11, 2017, starting at 6:00 PM

Elegant and modern venue, festive lights and professional sound, entertainment
by GILMARO, Deluxe Open Bar and an outstanding menu will be our recipe for
an unforgettable night at: The Royalton Hospitality Inc. - 8201 Weston Road,
Woodbridge, ON L4L 1A6
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 Gold: $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 one year AREC membership.
•Silver: $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.
• Bronze: $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.
2017 Graduates: FREE
$15 - Student
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 2018. Your ticket
cost will be $80 - 2018 Member & Spouse, per person. You are required to
present the latest E. I. record.
Our VIP guests:
Mr. Mugurel Stanescu - Consul General of Romania in Toronto, Mr. George
Oprea, P.Eng. - Honorary Consul of the Republic of Moldova.
* 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.
Contact: Adrian Calagiu, MBA / 647.297.6874 / info@5stareventplanning.com
For rooms reservation at https://vaughan.montecarloinns.com/, please use
Group Code: 311640 , PIN: 1111 - bus shuttle to & from Gala, compliments of
AREC
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STONEY CREEK / HAMILTON

Agapă Frăţească de Thanksgiving
Ca în fiecare an, la mijloc de
Octombrie, credincioşii Bisericii
Ortodoxe
Româneşti
“Sfantul
Nectarie“ din Stoney Creek/ Hamilton
îi aduc lui Dumnezeu mulţumire
pentru Darurile pe care le-a revărsat
asupra lor. După rugăciunile înălţate
la Sfânta Liturghie, credincioşii
s-au bucurat de participarea la
Agapa Frăţească ce a avut loc în
Sala Socială a bisericii cu ocazia
acestui eveniment, Thanksgiving.
Bucatele au fost donate de către
membrii Consiliului Parohial, cărora
le mulţumim pentru dragostea şi
purtarea lor de grijă. De asemenea
mulţumim tuturor celor care au
participat la acest eveniment şi
care prin suportul lor atât material
cât şi spiritual contribuie la buna
desfăşurare a activităţilor bisericii
noastre.
Următorul eveniment al bisericii
noastre va fi aniversarea Hramului
Bisericii, duminică 12 noiembrie. Vă
aşteptăm cu multă dragoste!
Părintele Ioan & Consiliul Parohial.

AGENDA ROMÂNEASCĂ

Paulina Popescu
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE
GODERICH:
soare, lac cu apă dulce şi sare

Orasul Goderich, situat pe malul lacului
Huron este renumit pentru renumitele
sale plaje nisipoase şi apa cristalină a
lacului.
Oraşul a fost fondat în 1827 de William
Tiger Dunlop şi poartă numele primului
viconte de Goderich, care era primul
ministru britanic în acea perioadă.
Regina Victoria văzând fotografiile cu
acest oraş l-a numit “cel mai drăguţ
orăşel din Canada”, lucru care s-a
menţinut şi azi pentru că locuitorii
oraşului îl considera ca fiind “Canada’s
Prettiest Town”.
Rotary Beach este renumită prin nisip
alb, terenuri de joaca pentru copii şi
un uriaş parking gratuit. Pe plajă sunt
oferite aparate pentru exerciţiu, mese
pentru picnic. O promenadă lungă din
lemn construită pe marginea lacului
face legătura dintre port şi diverse
secţiuni ale plajei. Apa lacului are
diferite nuanţe de albastru comparabile
cu cele din Caraibe.
Poate nu ştiaţi că Goderich este renumit
pentru zăcămintele sale de sare. În
1866 Samuel Platt, efectua un foraj
petrolier şi a descoperit din întâmplare
o mină de sare, considerată ca cel mai
mare zăcământ de sare din lume.
Repede, sarea canadiana a sedus
consumatorii
prin
puritatea
şi
concentraţia sa maximă, obţinând
în 1867 premiul întâi la Expoziţia
Internaţională din Paris.
Sarea este esenţială vieţii şi menţinerii
sănătăţii, sângele omului conţinând
0.9% sare. Roma antică depindea
de sare pentru a îşi menţine puterea,
soldaţii romani fiind plătiţi în sare, pe
care îl numeau “salarium” din care
deriva cuvântul salariu.
Aşadar, cea mai mare mină de sare din
lume sa află la Goderich şi aparţine lui
Sifto Canada, astăzi Compass Minerals
Cie. Este adâncă cât turnul CN Tower
din Toronto, fiind cea mai mare mină
subterană din lume. Acest zăcământ
s-a format în diverse epoci geologice
fiind resturi de mări interioare.
Compania Sinto Salt produce 4% din
producţia mondială de sare şi anume
7.250.000 tone de sare anual.

Goderich era considerat ca un oraş sărac
şi care a început să se dezvolte datorită
sării. Mai multe industrii secundare au
fost create prin construcţia de butoaie
pentru transportul sării. S-au deschis
magazine, o şcoală, drumurile au fost
asfaltate şi construite trotuare, a fost
introdus un sistem de iluminat.
În 1890 Statele Unite au introdus tarife
vamale ridicate care a avut un impact
asupra vânzării de sare provenită din
Goderich iar în 1940 au fost descoperite
zăcăminte de sare în Saskatchewan.
În oraş se pot vizita două muzee
pentru modestul preţ de $6. Muzeul
Huron County impresionează prin
imensitatea colecţiei şi cuprinde o
galerie militară, maşini agricole şi o
colecţie despre transport. Nu departe
se află închisoarea Huron o clădire
unică în formă octogonală care a servit
ca închisoare din 1841 până în 1972.
Aici a fost spânzurat ultimul condamnat
la moarte din Canada.
Muzeul marinei, adăpostit într-un far,
este un mic muzeu dedicat oamenilor
care îşi câştigă existenţa pescuind în
lacul Huron.
Galeria Sky Harbour evocă istoria
aeroportului fondat în 1838 punându-se
accentul pe aeroportul din timpul celui
de-al Doilea Război Mondial şi Şcoala
de zbor nr.12.
The Livery Theatre a fost construit în
1840 ca un magazin de hamuri şi şei
pentru cai, de către Samuel Seegmuller,
care funcţionează din 1983 ca teatru.
Nu departe, o altă localitate, Sable
Beach, ocupă locul doi printre cele
mai lungi plaje de apă dulce din lume,
oferind 11 km de nisip pur şi aurit. Nu
de mult a fost votată ca cea mai bună
plajă din Ontario!
Toate plajele de pe malul lacului Huron
au certificat internaţional de Blue Flag.
În lacul Huron exista 87 de specii de
peşte fiind paradisul pescarilor.
În 2014 a avut loc o tornadă la
Goderich care a cauzat pagube de 130
de milioane de dolari, sute de case
distruse, 37 de persoane rănite, şi o
persoană care şi-a pierdut viaţa.
Lacul Huron
este al doilea
lac din seria
m a r i l o r
lacuri cu o
suprafaţă
de
60.000
km
pătraţi
deţinând
locul 5 în
lume ca cel
mai mare lac
de apa dulce.
În lacul Huron

sunt 30.000 de insule. Lacul a fost
primul descoperit de către exploratorii
europeni. Exploratorii francezi l-au
numit “o mare de apă dulce”.
Lacul a fost lovit de o furtuna în 1913,
cu vânturi de 145 km pe oră şi valuri
uriaşe. Furtuna a durat 16 ore, a
scufundat 10 vapoare şi a omorât 235
marinari.
Unul dintre fondatorii oraşului Goderich,
a cărui mormânt există şi acum a fost
William Tiger Dunlop (1792-1848)
medic chirurg, ofiţer în armată, scriitor,
om politic, născut în Scoţia. După ce
a obţinut licenţa de doctor a plecat în
Canada care era în război împotriva
americanilor. La scurt timp pleacă în
India, unde vânează tigrii de unde
numele lui de Tiger.
Dunlop soseşte în Canada de Sus
în 1826 şi se deplaseză la locul unde
va fi fondat oraşul Goderich însoţit de
o echipă de constructori de drumuri
şi unde
va lucra pentru Canada
Company. El devine director general
având un salariu de 400 de lire. În 1832
Dunlop publică un ghid pentru emigranţi
“Statistical Sketches of Upper Canada”.
După un mic sejur în Anglia se întoarce
în Canada însoţit de fratele său Robert
Graham.
Dunlop a fost proprietarul unei moşii de
845 acri numita “Gairbraid” cumpărată
de el şi fratele său capitanul Robert
Dunlop din Royal Navy în 1833.
Chirurg, soldat, agent funciar, judecător
de pace, colonel de miliţie, om politic,
membru al diferitelor societăţi literare şi
agricole, Dunlop a făcut parte din viaţa
înaltei societăţii canadiene din Upper
Canada. Oamenii îşi aduc aminte de
el ca de un om angajat, spiritual şi
excentric. William Dunlop a devenit
în regiunea lui un personaj folcloric şi
pitoresc. El a fost un om spiritual, un
povestitor, un mare băutor şi jucător de
farse. Îşi păstra proviziile de băutură
într-un dulap pe rotile pe care l-a
botezat “cei 12 apostoli”, o sticlă fiind
umplută cu apă şi numită “Juda”. El
consuma de asemenea cantităţi mari
de tutun pe care îl ţinea într-o cutie

numită “coşciug”.
În calitate de paznic al pădurilor din
Canada Company, Dunlop a observat
necesitatea unor instalaţii portuare pe
malul râului Maitland. În 1827 a stabilt
un plan al portului şi un centru de
servicii comunitare.
A murit în Montreal dar a cerut să fie
înmormântat în Goderich.
Pentru că domeniul şi casa lor erau
tot timpul în dezordine au invitat din
Scoţia pe Louisa McColl o tânără
ţărancă analfabetă care s-a ocupat de
gospodăria casei. Dar prezenţa unei
femei care locuia cu doi bărbaţi în casă
a scandalizat pe puritanii englezi. După
legendă, fraţii Dunlop au decis cine se
va însura cu fata aruncând o monedă în
aer. Robert Graham Dunlop a câştigat
pariul şi s-a căsătorit cu Louisa.
Anul acesta (2017) prinţesa Margriet
din Olanda a vizitat oraşul Goderich şi
a depus flori la monumentul eroilor care
acum 70 de ani s-au luptat în Olanda
pentru eliberarea ţării.
Goderich este o staţiune de viligiatură
estivală pe care o iubesc, plină de
istorie şi un prilej de a străbate cărările
din apropriere cum ar fi Dunlap trail
de unde se poate admira o privelişte
absolut fantastică asupra lacului şi a
oraşului.

Paulina Popescu,
Kitchener
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POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

Serviciu
superior şi
Preţ
Convenabil!

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
Începând cu Joi, 21 Septembrie, se reia Cursul de Limba Engleză pentru seniori
între orele 9:30 - 11:30 am. Cei interesaţi de curs sunt rugaţi să o contacteze pe
Doamna Profesor Delia Achim pe email:
alavianaachim@yahoo.com sau la telefon: 647-924-7798.

mcarabas@gmail.com

-Financial Statements/Tax Planning
-Electronic Payroll Services
-Personal & Corporate Tax Returns

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

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,
Patricia George-Cosh, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

-Monthly Bookkeeping

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

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).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

416-800-0832 sau 519-594-1712
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
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Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)
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Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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A-Z DRIVER

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE

Angajăm urgent un şofer
cu minimum 1 an experienţă, pentru WindsorMontreal-USA.
Full Time job.
Possible salary 5000+.
Pentru info: Danny 647-982-2404

Croitorie PAVEL JURCĂ

- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări
Telefon 519.741.1888
47 ani experienţă în croitorie.

Instalez Tv BOX Android

Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se
pot accesa filme noi, seriale, show-uri, muzică,
documentare, canale de televiziune din toată
lumea. Aparatul costă $150, instalarea incepind cu
$20. Info la 519-594-1712.

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.

Casă de vânzare în Alba Iulia

situată în apropierea centrului economic al oraşului,
la aproximativ 500 de metri de centrul vechi şi istoric.
8 camere, 3 băi, 2 balcoane, 2 bucătarii, camera de zi,
sufragerie, hol de 20 mp, 2 garaje, o terasă de 35 mp,
camera tehnică, 2 pivniţe şi alte dependinţe care pot fi
transformate în camera de locuit, la birouri, depozite, etc.
Suprafeţele camerelor variază între 15 mp si 30 mp.
Acestea sunt situate pe 2 nivele, câte 4 pe etaj.

AGENDA ROMÂNEASCĂ
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WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

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)
Alexandra Sevastianova

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

negue61@yahoo.com
34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Info la

Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit.
Este necesar internet HighSpeed.
Info la 416.800.0832

SERVICII PROFESIONALE

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ
MUZICĂ LIVE

519.594.1712

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto
Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Programul de Limba Română HCDSB
(Vorbesc Româneşte)
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)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa,
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

ÎNTOARCEREA DIN VACANȚĂ
De prin pădurile mele,
într-o scăfiță de brad,
ți-am adus fragii sălbatici
și un fluier.

sărut după sărut...
Și fragii au urmat la rând
amirosind ca trupul tău
din fluierul pierdut...

‘’Pe rotundul acesta
pui buzele,
închizi ochii
și te gândești la mine,
iar cântecul va curge de la sine’’,
ți-am spus întru-nceput.
Ce fel de cântec o fi fost?
Că unul altui fluierul schimbând,
ideea ne-a venit
că n-ar fi rău
să nu mai irosim pe lemn

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).

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt,
condimente, cartofi, ceapă, măsline,
lămâi, tot felul de brânzeturi printre
care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

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.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

