
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Sâmbătă 14 oct. - Sf.Cuv. Parascheva de la Iaşi * Miercuri 18 oct. - Sf.Ap. şi Ev. Luca * Joi 26 oct. - Sf.M.Mc.Dimitrie, Izvorâtorul de Mir *

$1075
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

101 Whitney Place,
Kitchener, ON, N2G 2X8

Produse marca 
RÂURENI la

Pentru comenzi:

519-742-4670
Gemuri, dulceţuri, 

compoturi, zacuscă, 
muştar, murături, şi 

multe altele.Dorel’s Food519-781-2929
  Servicii AUTO
   - MECANIC
   - ELECTRICIAN
   - VOPSITORIE 

Adresa: 76 Woolwich Street N
(drumul spre aeroport) Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

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.comREVELIONUL PENSIONARILOR

va avea loc sâmbătă 6 ianuarie 2018 la
Polish Legion în Kitchener

informaţii în ediţia viitoare
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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 (1967-2017)

Simona Catrina

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!

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Am menționat în cîteva rînduri 
deja existența unui fenomen ciudat: 
frica de comuniști, de commies. Atît 
canadienii, dar mai ales americanii au 
făcut din această fobie un subiect de 
primă pagină. Stînga nord-americană 
este sursă nereușitelor noastre și 
țapul ispășitor al frustrărilor noastre. 
Dacă nu ar fi tragică această fobie, ar 
fi caraghios de hilară: nici canadienii, 
și nici americanii generațiilor curente 
nu au cea mai mică idee despre 
ce înseamnă comunism, sau ce 
înseamnă socialism. Fac excepție 
cei care au avut trista ocazie să 
trăiască o mai mică, sau mai mare 
parte a vieților lor într-o țară cu 
dictatură comunistă. Și mai ciudat 
este că o parte din aceștia se folosesc 
de respectivele experiențe trecute 
pentru a provoca și a răspîndi și mai 
multă panică și frică de comunism. În 
Canada, partidul noilor democrați, 
NDP, este considerat prea de stînga; 
da, NDP-ul este un partid social-
democrat, același care a introdus 
sistemul de sănătate gratuit. Este 
un partid similar ca ideologie cu 
partidele social-democrate ale 
Europei care alternează la guvernare 

cu partidele liberale și conservatoare: 
vezi socialiștii în Franța, Italia, 
Spania, social-democrații în 
Germania, laburiștii în Anglia. Și 
mai hilară este teama de comunism 
în SUA. Am prieteni români cărora 
le e teamă de democrații americani, 
ca de Stalin. Obama și Hillary 
reprezintă fundul stîngii mondiale 
și sursa nerealizărilor lor. Nu le pasă 
că plătesc din greu vizitele la doctor 
sau, doamne ferește o intervenție 
chirurgicală, atîta vreme cît sînt 
feriți de diavolii comunismului. 
Astor prieteni le spun doar atît: dacă 
America voastră ar fi cea mai cea 
națiune din lume, amendamentul 2, 
pe care îl apărați cu arma-n mînă, ar 
spune așa: fiecare cetățean American 
are dreptul la educație gratuită și 
sistem de sănătate gratuit. Pînă acolo 
însă mai sînt multe de rezolvat prin 
Coreea, Iran, prin Orientul Mijlociu. 
Nu vă temeți însă, președintele 
numărul 45 e pus pe rezolvări. Cîte 
una pe zi și pe twitter.

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta la ora 12 
la prânz şi se reia duminică ora 16, luni la ora 12 şi miercuri la ora 9:00 

pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

Stânga-mprejur

Tin minte ca, din prima secunda a lui 
2010, am inceput subit sa-mi doresc 
altceva pentru 2011. La miezul noptii, 
de Revelionul trecut, eram suficient 
de voioasa, dar as minti sa spun ca 
plesneam de fericire. Ma plantasem 
intr-un loc elegant si ma tineam strans 
de-o sampanie, deci imi facusem 
datoria mondena. Si m-am gandit 
(imediat dupa aperitive, cand mi-am 
mai iesit din vaga hipoglicemie) ca 
iarasi sunt la unul dintre Revelioanele 
alea cand sufletul mi-e pe jumatate gol 
si pe cealalta jumatate disperat. Era 
cam al cincisprezecelea Revelion cand 
traiam acest mixaj de frustrari asortate, 
din diverse motive. Deja, nu mai aveam 
cum sa dau vina pe altii, angoasa era 
exclusiv opera mea. Macar lamurisem 
acest aspect.
“La multi aaaaani!”, racnea animatorul, 
din toata splina, la miezul noptii, 
pulverizand confetti in cocurile cat 
p-aci distinselor doamne. Am inceput 
pupaceala incrucisata, ne-am imbratisat 
cu ai nostri si cu prietenii alor nostri, 
precum si cu cateva persoane la 
intamplare, selectate pe principiul 
proximitatii sau alcoolemiei. Unii isi 
trantisera monezi in cupa, ca sa aiba 
“belsug” (cuvant obligatoriu in lista de 
termeni-cheie pentru rezolutiile de Anul 
Nou). Altii isi incolaceau mainile ca un 
kurtos kalacs, ca sa nu le rugineasca 
indragosteala, peste an. Noi, ceilalti, 
ne formulam dorintele in gand, in timp 
ce galgaiam sampania demiseaca, si 
ne juram, cam a nouaspea oara, ca 
urmatorul Revelion va fi mai fericit 
si mai nebunesc-pasional si mai cum 
am vazut noi in finalul filmului “The 
Holiday”.
S-a crapat, asadar, de noiembrie – si am 
inceput colectia de palpitatii toamna-
iarna. De anul trecut pana acum, grupul 
nostru s-a decantat: eu am ramas prietena 
buna cu barbatul pe care il iubeam, 
alti prieteni (care pareau familionul 
fara cusur) au divortat glorios, altii 
(care se ciondaneau de Revelion) au 
facut un copil, iar al patrulea cuplu a 
emigrat in Australia (si au divortat abia 
acolo, pentru un australian, respectiv 
o australianca). Masa noastra de zece 
persoane era completata, atunci, de un 
cuplu din Venezuela parca, unul si una 
disparuti ulterior fara urma, pe la casele 
si tarile lor. Deci formula de anul trecut 
s-a agitat ireversibil, in ciuda tuturor 
pronosticurilor poleite si artificiilor care 
ne inspirau la betie si dorinte.
Atunci, nu prea stiam ce sa-mi doresc 

pentru 2010, dar inteleg acum ce-
mi doresc pentru 2011. Imi doresc 
mai intai un Revelion obisnuit din 
punct de vedere emotional, relaxat, 
fara expectative mari si, prin urmare, 
fara caderi direct proportionale cu 
asteptarile. Imi doresc un moment 
frumos, pe care sa ma pricep sa-l traiesc 
doar asa, ca moment, fara sa-l lungesc si 
sa-l latesc, in incapatanarea de a-l face 
vesnic. Nu-mi doresc sa fiu indragostita 
de Revelion, ca sa pot sa ma bucur de 
fiecare vorba a barbatului alaturi de care 
voi fi (oricine va fi el), sa ma bucur – 
dezinhibata si fara crispari sentimentale 
– de orice dans, tandrete ori pahar de 
vin bun, fara sa constat, din trei in trei 
minute, ca imi doresc (a cata oara?) 
ceva ce nu pot avea.
Pentru 2011, imi doresc, deja, sa nu-mi 
mai umplu mintea si inima cu dorinte 
pompoase. Citeam aseara pe www.
coffeechat.ro ce scria Alice, spunea ca 
multe visuri nu se lasa convinse pentru 
ca nu stim sa le formulam clar, nu stim 
sa ne dorim ceva concret. Intr-adevar, 
nu stiu sa-mi doresc ceva minunat, 
fiindca nu stiu ce-ar fi minunat pentru 
viata mea. Imi doresc sa nu ma astept la 
mare lucru, fiindca, de fapt, tanjesc sa 
fiu luata prin surprindere de intorsaturi 
de soarta superbe, spectaculoase. Ma 
educ de pe-acum sa nu-mi doresc ceva 
ce-ar putea constitui scenariu de film 
american fondant. Sa nu ma rog pentru 
un talmes-balmes de miracole gen 
sanatate plus belsug plus iubire plus 
succese, pentru ca toata lumea se roaga 
pentru aceleasi lucruri, in fiecare an, si 
cu toate astea mereu vor fi si oameni 
plansi, ratati, bolnavi sau saraci, pe 
fata pamantului. Va trebui sa nu ma 
lacomesc, sa nu vreau de toate, ci sa 
caut dumicatul de gand perfect, modest, 
infaptuibil.
Am sa trag cu ochiul la altii, am sa 
copiez peste umarul vostru, am sa 
spionez ce scrieti la http://www.
coffeechat.ro/dorinte/ Anul asta voi 
incerca alta formula de speranta, voi 
recruta doar visuri realiste, dintre toate 
cele ingramadite la usa lacomiei mele 
de a fi (ha, ha!) fericita. Un lucru stiu, 
ca n-am sa-mi mai doresc fericiri de-o 
viata (discutabile), ci fericiri de-o clipa 
(incredibile). Vreau sa fiu uimita de 
ceea ce mi se intampla intr-un moment, 
nu de ceea ce nu mi se intampla intr-o 
viata.

Vom visa 
un vis ferice
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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

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

 KITCHENER

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, 

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

Bonded and Insured 
Cleaning Services

Mississauga, Oakville, Brampton and 
Surrounding Areas

SFINTELE MOAŞTE ALE SFÂNTULUI  
IERARH NICOLAE 

LA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ
SF. APOSTOLI PETRU ŞI PAVEL

DIN  KITCHENER
Cu bucurie şi dragoste frăţească, vă invităm să fiţi parte la Sujba Sfântului 
Maslu ce se va oficia de către un sobor de preoţi, Duminică 22 Octombrie 2017, 
începând cu ora 3:30 PM., la Biserica Sfinţii Ap. Petru şi Pavel din Kitchener, 
situată la adresa 184 Madison Ave.South.
Vă aşteptăm cu drag să fim împreună închinători şi rugători la Sfintele Moaşte 
ale Sfântului Ierarh Nicolae ce cu această binecuvăntată ocazie vin în parohia 
noastră. 
Consiliul Parohial.

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!
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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

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

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

Sistemul de recepţionare a programelor 
româneşti prin internet se numeşte IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 7 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 pentru cei care comanda prin 
reprezentantul nostru. 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 
a p r o x i m a t i v ă 
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

34 de Programe Româneşti
recepţionate prin internet în 
Canada şi America

INTERNET STB TV



19 Octombrie * Nr.241 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.5

We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- 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, Ehlers-
Danlos, 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

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

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

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

Balul
Mustului
Sambata, 21 octombrie, 7:00 pm
Sala “Dacia”
Biserica Ortodoxa Sfantul Gheorghe
247 Rosethorn Avenue, Toronto, M6M 3K9

 

Intrarea: Adulti - $45.00; Studenti - $30.00 

Rezervari bilete si informatii: 
905-881-2238/905-326-1494 
(dupa 7:00 pm) sau
905-770-8529

Bun venit la întîlnirea cu NOI 
ROMÂNII. Iaca, împlinirăm 15 ani 
și totodată încheiem o etapă la 
televiziunea mamă OMNI, etapa de 
jumătate de oră, și o începem din 3 
septembrie pe cea a emisiunii de o 
oră. 
După 15 ani, respectiv trei cincinale 
de foc continuu pe canalele teve 
multiculturale, în sfîrșit cineva, acolo 
sus în clădirea OMNI și CITY TV 
din Dundas Square a considerat că 
comunitatea românilor din Ontario în 
primul rînd și din restul Canadei mai 
apoi, merită o oră de emisie. 
Așadar, de săptămîna viitoare vă 
așteptăm, nu sîmbătă, ci duminică 
la ora 11:30, luni la 12 la prînz și joi 
dimineața la ora 7. Această evoluție 
nu a fost posibilă însă fără prezența 
în fața ecranelor a dumneavoastră, 
telespectatorii.Mii de mulțumiri.
De asemenea, după cum am 
mai spus-o și probabil știți deja, 
susținerea financiară a emisiunii 
vine exclusiv din partea sponsorilor 
a căror reclame poate v-au obosit 
deja. 

Trebuie să fac mențiunea că dincolo 
de clienții, mulți, sau mai puțini aduși 
de reclama de la emisiunea noastră 
la poarta afacerii domniilor lor, ei 
sponsorii nu așteaptă numai bătaia 
la ușă a clientului, ci știu că cecul 
acela lunar scris pentru emsiunea 
Noi Românii susține o inițiativă 
comunitară, imperfectă, ce e drept, 
însă credem noi cel puțin folositoare 
comunității românilor. 
Mulțumiri fără margini și sponsorilor 
noștri, trecuți, prezenți și sperăm, și 
viitori.
Am mai făcut un pas înainte, 
respectiv am bătut palma, așa de 
la distanță cu două programe TV de 
limbă română din Canada: Rompost 
TV din Vancouver, producător 
Adelina Suvagau, și Escu TV din 
Montreal, producător Marius Bălan. 
În acest fel vă vom putea prezenta 
secvențe de la un capăt la altul 
al Canadei despre românii din 
comunitățile respective.  

Raul Dudnic

Emisiunea NOI 
ROMÂNII TV își 
dublează timpul 

de emisie

TORONTO
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

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.

DANSATORI

ARTICOL PUBLICITAR

Nu, eu nu vreau hipnoza!
Ce mai e şi aia hipnoză?
Se spune că eşti în hipnoză când te uiţi 
la televizor şi eşti absorbit de emisiunea 
sau filmul pe care îl vezi în faţa ochilor. 
Dar eu nu vreau să fiu absorbit de ceea 
ce văd, eu nu vreau să ştiu pe dinafară 
reclamele de la televizor şi să le recit 
a doua zi la servici când fac o glumă 
cu colegii. De ce să fac eu hipnoză ca 
să mă las de fumat. Mie îmi place să 
fumez şi vreau să ştiu că preţul ţigărilor 
pe care le fumez este suficient de ridicat 
ca să dau o valoare mai mare fumului 
(fumurilor) pe care îl (le) produc.
Am mai vorbit cu o prietenă şi ea a fost 
de acord cu mine că nu merită să facă 
hipnoză ca să slăbească pentru că deşi 
când s-a măritat era suplă, acum fiind 
mai plinuţă, barbatu-său tot la ea stă.
Hipnoza pentru frică şi stres? Nici 
vorbă. Mie îmi place frica pentru că 

„frica păzeşte bostanii”. Şi cine se mai 
simte stresat în ziua de azi cu atâta 
tehnologie în jur?
Am totuşi o nelămurire: când Dumnezeu 
l-a adormit pe Adam ca să scoată o 
coastă şi s-o facă pe Eva, Adam a fost 
anesteziat sau hipnotizat?
Dar ce, în afara de hipnoză nu mai 
există şi altceva, că eu am auzit de 
detoxificarea minţii care curăţă toate 
gândurile rele...sau de linia timpului cu 
care se scapă de alergii si fobii.
E clar! Eu nu vreau hipnoză pentru că 
poate să rezolve prea multe probleme, 
iar eu mă simt foarte confortabil să am 
medicamentele mele pe care să le iau 
toată viaţa şi mai ales nu vreau să pierd 
nimic: nici în greutate, nici fricile, nici 
stresul. Nu e mai bine aşa?

Dan N. (Aequilibrium)
(519) 722-4056

Violeta
Day Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de 
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com
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TORONTO
Vineri, 13 octombrie 2017, a avut loc la Toronto 
un recital extraordinar susținut de Sergiu Cioiu cu 
participarea cantautorului Leonard Constant:

“PE CINE NUMIM... EU” 
RÂSUL - PLÂNSUL - IUBIREA - Cântece ale 
prezentului continuu

Versuri: Marin Sorescu, Alexandru Mandy, Romulus 
Vulpescu, Miron Radu Paraschivescu.

Muzica: A. Mandy, Dan Stoian, Sergiu Cioiu.

Acompaniamentul a fost asigurat de trei membri ai 
formației Florquestra Brasil din Ottawa: Silvio Módolo 
(pian, bas, cavaquinho, chitară), Regina Gomes 
Teixeira (percuții), Leonard Constant (chitară, voce).

Luînd în considerație recenta sa revenire pe scena 
teatral-muzicală din România, Sergiu Cioiu și-a dorit 
să aducă acest spectacol și în Canada, la Ottawa, 
Toronto și Montreal, unde au poposit noi generații 
care poate nu-l cunosc... Sergiu Cioiu? — Un nume 
nou pentru spectatori!... chiar dacă numele acesta 
era cunoscut de părinții și bunicii care umpleau sălile 
Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, unde a 
debutat cu o jumătate de secol în urmă, cînd oamenii 
îl recunoșteau pe stradă și îl strigau “Vîntule!”. 
Desigur, în acest recital extraordinar (nu pentru că 
ar fi un titlu atractiv, ci pentru că se întîmplă extrem 
de rar), Sergiu Cioiu a interpretat și acest Cîntec al 
vîntului, ca și altele care l-au urmărit pretutindeni și 
care încă se ascultă cu plăcere după cum s-a văzut 
în timpul spectacolului susținut la Toronto.

Un public cald care la finalul spectacolului a aplaudat 
îndelung la scenă deschisă.
Spectacolul a a fost organizat la Toronto de 
TRADICIOUS.

Iată ce scrie în ”Certitudinea”, cunoscutul jurnalist 
Miron Manega:

Prezența lui Sergiu Cioiu în spațiul muzical românesc 
este, astăzi, aproape la fel de vie ca înainte de 1982, 
când a părăsit România și s-a stabilit în Canada. 
Feed-back-ul acestei prezențe - de asemenea. 
Revenirea s-a produs în 2016, odată cu lansarea 
dublului CD „Cioiu cântă Mandy - Vântule și alte 
cântece” (EUROSTAR, 2016) și a volumului de 
„interpelări” biografice, intitulat „Nu știm aproape 
nimic – Puşa Roth în dialog cu Sergiu Cioiu” (Editura 
„Ars Longa”). 

Cristina Mihai scria pentru ”Romanian Global News”.

”Spectacolele lui Sergiu Cioiu fac parte din categoria 
regalurilor, pentru că aduc publicului românesc, şi nu 
numai, o îngemănare uluitoare între muzică, poezie 
şi intepretare scenică.
Maestrul Cioiu este un artist complex care ştie să 
aducă music-hall-ul la rang de fineţe poetică şi 
poezia s-o desluşească pe note muzicale şi trăire 
dramatică.

Absolvent al Universităţii de Artă Teatrală şi 
Cinematografică «I.L.Caragiale» din Bucureşti, 
artistul a impresionat publicul din România şi de peste 
hotare cu melodii adânci, pline de sensibilitate şi de 
miez, care au un mesaj dincolo de divertismentul 
clipei. Este un bard care s-a îndrăgostit de poezia 
lui Marin Sorescu şi a altor poeţi ai aceleiaşi vremi, 
dar şi de muzica lui Alexandru Mandy şi a lui Dan 
Stoian.”

Recital Extraordinar susținut de 
Sergiu Cioiu
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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

LONDON
INVITAŢIE

         ANIVERSARE DE        DE ANI
Vă invităm cu drag la aniversarea a 31 de ani de la înfiinţarea parohiei 
noastre, “Sfânta Cruce” din London, ON, duminică 22 octombrie, 2017.
Utrenia, urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de Înalt Prea Sfinţitului 
Arhiepiscop Nathaniel, părintele Vicar Dan Hoarste şi un sobor de preoţi 
de la parohiile vecine, va începe la ora 9:30 am.
După cuvântul de învăţătură şi binecuvântările arhiereşti vom participa 
împreună la masa festivă organizată cu acest prilej în sala de mese a 
bisericii.

Vă aşteptăm cu drag.
Preot paroh Mihai Cociu

 şi Consiliul Parohial

31 Poate înlocui cablu TV, Netflix, satelit, etc

FĂRĂ ABONAMENT
-doar aparatul trebuie cumpărat-

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, ştiri, posturi de televiziune în 
direct din diferite ţări ale lumii. 
Avem 2 aparate în stoc:
- $150 plus $20/h instalare
- $170 plus $20/h instalare
Pentru deplasare se va percepe o taxă de 
$40 pentru fiecare 100 Km.
Primii 100 Km sunt incluşi în preţ.

Diferenţa dintre aparate este doar de 
memorie. Mai precis se pot instala pe 
ecran mai multe aplicaţii fără a se incărca 
prea mult memoria aparatul. Există pentru 
aproape toate filmele sau serialele subtitrare 
în limba română, engleză sau alte limbi.

Reprogramez TvBox si ofer postgarantie.

Pentru instalari: 416-800-0832 sau
                       519-594-1712 Radu
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34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Traversezi o perioadă dinamică 
şi plină de forță, condimentată cu 
mult optimism şi umor. Dragoste: Te 
concentrezi mai mult aventură, sex şi 
distracții. Financiar: Activitățile lucrative 
sunt satisfăcătoare, prestațiile tale sunt 
bine remunerate şi, în plus, mai pică şi câte 
un bonus.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de 
vlagă, nopţile nu te odihneşti din cauza 
insomniilor. Dragoste: Temperamentul 
tinde să o ia razna, iar după o tură de excese 
survine regresul. Financiar: Speculează 
cât poți această perioadă, următoarea s-ar 
putea să fie mai zgârcită în acest plan.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ai o formă de invidiat, care 
împletește vigoarea cu rezistenţa. Dragoste: 
Ai mult farmec şi se poate să atragi câteva 
propuneri, dar ceva te oprește să le dai 
curs. Financiar: Primești suficienți bani 
cât să-ţi achiți toate dările şi să-ţi oferi un 
cadou care să te bucure.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu te stresa atât de mult și nu 
lăsa emotivitatea să te facă să nu profiți de 
ele. Dragoste: Consideri că e mai bine să-ţi
păstrezi luciditatea şi să aşezi în prim plan
valori raţionale, cum ar fi comunicarea, 
colaborarea şi prietenia, nu pasiunile care
te pot orbi. Financiar: Te poţi baza oricând 
pe banii partenerului.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai 
mult afară, vei avea mai multă energie şi nu 
vei mai fi preocupat de boli. Dragoste: Este 
vremea unei schimbări, a unei alte viziuni 
asupra vieţii în doi. Financiar: Cu banii nu 
ai probleme și îți poți permite să te răsfeți 
așa cum poftești.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eşti predispus la lovituri, tăieturi,
vânătăi. Dragoste:Mergeţi mai departe 
umăr la umăr, dar fără pasiunea de la 
început sau fără sentimentele care te 
făceau să-ţi pierzi minţile. Financiar: Ar 
trebui să te gândeşti foarte serios la viitor, 
la bătrâneţe, la pensie, la asigurări de viaţă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti cât ţi 
se permite, pentru că aşa îţi aduni forţele. 
Dragoste: Dacă partenerul nu vine cu 
o propunere prin care relaţia voastră să 
capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce trebuie
modificat. Financiar: Acorzi o mare atenţie 
rezervelor disponibile .
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Este important să îți dozezi 
forțele şi să încerci să te eliberezi de 
tensiuni. Dragoste: Dragostea pare să fie 
comoara cea mai de preț acum. Persoana 
dragă îți va oferi pe tavă tot ce îți dorești. 
Financiar: Excelent pe plan financiar.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile
temerare, conflictele şi excitantele (cafea, 
alcool etc.). Dragoste: Farmec, bună 
dispoziție, eleganţă, magnetism sexual - o 
mulțime de atuuri care te fac de neprețuit 
în ochii sexului opus. Financiar: Ai făcut 
achiziţii bune, iar afacerile vor merge bine.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă te îmbolnăveşti, este numai 
pentru că ai fost iresponsabil cu propriul 
corp. Dragoste: Ai putea fi atras de cineva 
plăcut, simpatic, ce ţi se bagă pe sub piele 
cu vorbe dulci şi declaraţii înfocate, dar 
dacă îi vei pica în plasă, îţi vei da seama 
mai târziu că te-ai înşelat. Financiar: Cu 
banii ești bine.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai o inclinație către excese 
care poate antrena diverse neplăceri, nu 
mari, dar sâcâitoare. Dragoste: Pot apărea 
probleme majore în relația pe care o ai 
datorită tendinței tale de a critica excesiv. 
Financiar: Nimic semnificativ pe acest 
plan, dar asta nu e neapărat un lucru rău.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Deocamdată ești bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. 
Dragoste: Formaţi o pereche excelentă, 
care ştie să valorifice la maximum fiecare
clipă petrecută împreună. Cei care nu sunt
în cuplu se simt inspirați, iar șansele de a
intra într-o relație romantică sunt mari. 
Financiar: Primeşti banii cu greu, cu mari
hopuri şi întârzieri.

S-a nascut in 1 ianuarie 1952 in 
fosta Iugoslavie (Petrovasala/
Vladimirovac), parintii lui fiind 
Elena si Trifu, are 2 surori Stela si 
Maria, a sosit in Canada in 5 martie 
1970, a infintat compania Dorel’s 
Food Ltd in Kitchener in 1981, in 
2005 s-a casatorit cu Cristina. Are 
4 copii Dorel, Sharlyne, Ingrid-
Oana, Elena Maria Alexandra. Are 5 
nepoti: Brooklyn Alexandra, Hank, 
Corry Anna, Dominik, Isabella. Mai 
are o multime de nepoti. A sprijinit 
majoritatea evenimentelor din 
comunitatea romaneasca din zona 
Kitchener.

DOREL PEKURAR
1952-2017
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MALTA,

leagănul civilizaţiilor omenirii

Paulina Popescu,
Kitchener

Călătoria noastră în Malta, de o 
săptămână în luna octombrie, a fost 
o aventură, o vacanţă educaţională şi 
de explorare când posibilităţile de a ne 
bucura de istorie au fost la tot pasul.
A vizita o ţară cu un tur organizat îţi 
micşorează capacitatea de a afla lucruri 
interesante despre acel loc, îţi limitează 
curiozitatea personală şi “norocul” de 
a descoperi ceva interesant, văzut din 
perpectiva personalităţii tale.
Malta are o istorie tumultoasă, cu 
peste 320 de monumente înscrise în 
patrimoniul mondial UNESCO. Malta 
este o picătură de pământ în mijlocul 
Mediteranei, care separa Orientul de 
Occident şi Africa de Europa, un muzeu 
al omenirii sub cerul liber.
Malta este marcată de cruciade şi 
cavalerii ordinului maltez. Cavalerii 
de la Malta au fost campionii Europei 
creştine. Odată ajunşi în Malta, cavalerii 
ioaniţi s-au stabilit în localitatea Birgu, 
pe care au fortificat-o şi împreună cu 
fortul de la Sf. Angelo au devenit sediul 
ordinului. Au adoptat numele‚ cavalerii 
ordinului de Malta au ridicat biserici 
şi palate care au rezistat până astăzi. 
Spitalul ordinului oferea acces la cea 
mai bună îngrijire medicală din Europa 
de atunci. Simbolul ordinului este 
Crucea Malteza, o cruce albă în opt 
colţuri, purtată pe o mantie neagră.
Malta este ţara pensionarilor şi a 
adolescenţilor care învaţă engleza la un 
preţ rezonabil între două beri. În schimb 
insula este fotogenică, cu peisaje unice 
şi exuberante, fotografii fiind înnebuniţi 
după ea.
Timp de o săptămână am străbătut în 
lung şi lat toată insula şi iată ce am 
vizitat.

Mdina este fosta capitală a Maltei, 
fondată de fenicieni, care a căzut 
ulterior sub mâinile arabilor. Puteţi să 
mergeţi la Mdina plecând de La Valette 
cu autobuzele 51 şi 52 care vă lasă 
la poarta oraşului, un oraş muzeu, 

cu numai 3000 de locuitori. Străzile 
sunt presărate de case superbe şi 
mici grădini, adesea curbate pentru a 
evita ca arcaşii să îi atace, există de 
asemenea fundături cu scopul de a-i 
deruta pe atacatori.
Mdina este o cetate plină de farmec 
şi de eleganţă, cu palate în stil baroc. 
Una din scenele din filmul Games of 
Thrones a fost turnată aici. Este numită 
“capitala liniştită” vizitatorii sunt rugaţi 
să tacă când se plimbă pe străduţele 
strâmte.
Pentru atmosfera liniştită, pentru 
frumoasele palate şi privelişti asupra 
insulei mulţi turişti îl consideră ca cel 
mai frumos oraş din Malta şi una din 
cele mai bine păstrate cetăţi-oraş din 
Europa.Toate casele din Mdina au un 
nume, oraşul fiind mic poţi să dai un 
nume fiecărei case. Am observat că de 
fapt în Malta toate casele au nume şi 
foarte puţine au număr.
În Rabat se pot vizita vestigiile unei 
vile romane Domus Romana. Conform 
tradiţiei, aici se afla grota care l-a 
adăpostit pe apostolul Paul.

Gozo este o insula minusculă de 14 
km x 7 km plină de preistoie, istorie şi 
tradiţii, mai puţin populată decât insula 
principală cu un ritm de viaţă mai lent.
La Vallette, este cea mai fortificată 
capitală din lume, cu zidurile foarte 
groase, străduţe înguste în pantă, 
balcoane din lemn, fiind în totalitate 
oraş pietonal. Mi-a plăcut atmosfera 
întregului oraş cu privelişti citadine 
pitoreşti, catedrala St. Paul care 
are o arhitectură deosebită şi care 
adăposteşte pictura tăierii capului lui 
Ioan Botezătorul, opera lui Caravaggio. 
Am intrat într-o altă biserică unde erau 
moaştele Sf.Pavel (oase din mâna 
acestuia), apoi Palatul marilor maeştri, 
o clădire monumentală.

La Valette va fi capitala europeană a 
culturii în 2018.

Vittoriosa, Cospicua şi Senglea sunt 
cunoscute sub numele de “Cele trei 
oraşe”. Se spune că sunt printre cele 
mai tradiţionale din Malta, locul unde 
poţi vedea cum trăiesc maltezii. La 
Vittoriosa mi-a rămas în minte palatul 
inchizitorului, unicul păstrat intact, 
construit în 1530, fiind tribunalul civil al 
cavalerilor Sfântului Ion.

Marsaxlokk este un golf cu o frumoasă 
deschidere la mare. Este cel mai mare 
sat de pescari din Malta şi merită vizitat 
pentru portul foarte pitoresc, plin de 
bărci malteze specifice locului.
Mosta e un orăşel mai mare din Malta, 
care ascunde unul din top 10 obiective 
turistice din Malta şi anume un Phanteon 
asemănător cu cel din Roma. 
Templele megalictice, datând din epoca 
bronzului (mai vechi decât Stonehenge 
din Anglia) ce au fost găsite în cadrul 
site-urilor arheologice şi au rămas 
o enigmă pentru oamenii de ştiinţă. 
În total sunt şapte şi fac parte din 
patrimoniul UNESCO. Cel mai mare 
complex preistoric din arhipeleag sunt 
Templele Tarxien, iar cel mai vechi 
e Hagar Qim de 5000 ani. Blocurile 
uriase din piatră tăiate perefect şi lipite 
cu un fel de moloz din calcar alb au 
rezistat timpului, fiind ridicate cu scop 
de rugăciune.

Există bilete şi chiar pachete pentru 
seniori la vizitarea monumentelor 
turistice. Duminica în Malta există bilete 
speciale pentru familii la preţul de numai 
18 euro în care se pot vizita la alegere 
3 obiective turistice. În Mdina cu 9 euro 
se puteau vizita Casa romană, Muzeul 
naţional de istorie naturală (fost palat) 
şi Catacombele Sfântului Paul.
Cumpăraţi-vă un ghid bun înainte de a 
pleca în excursie.
Apa potabila din cameră este potabilă 
iar WC-urile în Malta sunt gratuite şi 
foarte curate.

Abonamentul pentru mijloacele de 
transport în comun costă 21 euro de 
persoană pentru 7 zile, valabil şi în Malta 
şi Gozo. Autobuzele sunt moderne 
dotate cu aer condiţionat iar pentru ca 
autobuzul să oprească trebuie să faceţi 
semn cu mâna.

Amintirile sunt scumpe, un magnet 
3.5 euro, bijuterii frumoase din filigran, 
crucea malteza.
Maltezii vorbesc o limba ciudată şi 
greu de pronunţat pentru noi. Limba 
malteză este apropiata de limba arabă 
cu multe neologisme de origine italiană 
şi franceză.
Băutura locala este Kinnie de nebăut. 
De încercat “The fish lounge” un loc 
unde peştii vă vor curăţa picioarele de 
pielea moartă, costa 9 euro pentru 15 
minute.

Influenţa siciliană se resimte în 
gastronomia malteză, prin paste 
şi pizza. O mâncare renumită este 
“fenkata” o mâncare cu iepure în sos 
sau “minestra” o versiune malteză 
a minestronului italian. Meniurile 
restaurantelor sunt afişate de obicei 
la intrare, iepurele fiind mâncarea 
lor tradiţională şi merită încercat. La 
tot pasul găsiţi pastizzi sunt un fel de 
fornetti cu diferite umpluturi.

Tarifele la taxi sunt fixe deci dacă 
întrebaţi şoferul veţi ştii preţul dinainte 
iar maşinile circulă pe partea dreaptă 
(ca şi în UK).
Majoritatea plajelor din Malta sunt 
stâncoase, aşa că e cam incomod să 
staţi la plajă, existând numai câteva 
plaje nisipoase. De ştiut că prizele sunt 
cu 3 pini – ca în UK, deci aveţi nevoie 
de adaptor.

În Malta există o multitudine de biserici 
şi catedrale, maltezii fiind foarte 
religioşi, 90% din populaţie e catolică 
iar 85% sunt practicanţi. De aceea se 
zice că pe insula Malta sunt 365 de 
biserici, câte una pentru fiecare zi din 
an. În Malta e interzis avortul şi până în 
2011 era interzis şi divorţul.

Malta este după părerea mea o 
destinaţie turistică ieftină, informativă 
pe care merită să o vizitezi o dată 
în viaţă, interesantă pentru cei care 
iubesc istoria dar poluată, aglomerată, 
cu puţină natură.
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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)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 N
(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.

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, 
Patricia George-Cosh, Nelu Drăguşin şi Toni Silberberg

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

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.

Cursul de Limba Engleză
pentru Seniori
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ANUNŢURI - 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

Cetate zăvorâtă cu lacătu-n afară,
Celulă vie-n arbor demult făcut cărbune!
Bogat mi-e labirintul, dar vinde-l-aș pe-o sfoară,
Au nu-i păcat virtutea ce-n sine se apune?

Ne-nchipuit Ți-e chipul. De n-ai fi-mbrățișarea
Cine-ar deschide serii a bobului năstrapă?
Ne-apusului genunea cine-ar aprinde floarea
La steaua ce rostește ce nopții mele scapă?

Pe-aici trecură vorbe, vezi? urme de copită,
Povețe din vechime cum modei le-a vrut drotul...
Tu încă-aștepți la Cină? Toți vor cădea prin sită,
Dar spre mireasma Pâinii sorbi-vor fi cu totul.

Neroditor, Ți-s psalmul netoarselor smochine,
Floriilor zvârl haina-i pe drum, s-ajungi la mine! 

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL NERODITORULUI SONET

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
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

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).

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

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

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.

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

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.

O familie din Kitchener (Huron Park), caută o bonă 
(dădacă) pentru copilul lor de 18 luni. Program flexibil, de 
luni până vineri, 30-40 de ore pe săptămână.

Dumitru: 226-978-9424.

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.
Info la         negue61@yahoo.com



HARRY KIHS 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)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

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.

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

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


