
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

* Marţi 30 ianuarie - Sf. Trei Ierarhi * Vineri 2 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stratenia) * Luni 5 februarie - Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului) *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Masgras Professional Corporation – PERSONAL INJURY LAW
GEORGIANA MASGRAS   B.C.L, LL.B, JD. Avem birou in Kitchener-Waterloo, Toronto si Mississauga.

Vizitati-ne la www.masgraslaw.ca sau sunati-ne la

647.772.5067 sau 519.208.0251Ati fost implicat intr-un accident? Fie ca a fost vina voastra sau nu, 
contactati-ne! Va oferim toate serviciile juridice in acest domeniu.

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
8 Februarie 2018

Anul XI - Nr.247
25 Ianuarie 2018

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth, USB

VIDEO & PHOTO

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Radu Bogdănel, 
proprietarul 

companiei FULGER 
din Windsor - premiat 
de Camera de Comerţ
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EMINESCU 
aniversat în 

Ontario

CINA
VÂNĂTORILOR

KITCHENER
3 februarie 2018
17 februarie 2018
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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.

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Simona Catrina

Cand aveam vreo 10-12 ani, toti astia 
de 30 de ani mi se pareau hodorogi si 
ma miram, cat se poate de sincer, ca 
mai sunt in stare sa mearga biped fara 
bastoane. Pe masura ce m-am rumenit, 
evident ca dioptriile existentiale mi s-au 
dezaburit. Tin minte ca mama mea, cand 
a implinit vreo 40 de ani, spunea ca ar da 
orice sa se intoarca in timp pe la 30 de 
ani, nu mai devreme. Eu nu pricepeam 
deloc complicatia asta. Adica, daca 
tot bateam campii si visam la masina 
timpului, atunci macar sa revii la 18 ani, 
s-o iei iar cu viata matura din patratica 
zero.

Am inteles mult mai tarziu. Azi, ii 
plagiez fantezia metafizica. Daca ar fi sa 
ma intorc in timp, nu cred ca as fora mai 
jos de 30 de ani. Poate la 29, ca sa sune 
mai comercial – ca atunci cand spui ca 
ai 59 de kile, ca sa nu spui ca ai 60. Doar 
ca e cazul sa terminam cu delirul, foiala 
prin varste si timpuri n-a fost brevetata. 
Pana una, alta, legumim anii ramasi la 
dispozitie – nimeni nu stie cati.

Azi, am primit un e-mail in care eram 
anuntata ca un (alt) coleg de-al nostru 
din liceu a murit, “dupa o lunga si grea 
suferinta”. Nu stiu daca m-a durut mai 
mult disparitia sau tortura ultimilor 
ani din viata lui, dar in ultima vreme 
am auzit nepermis de multe tragedii 
similare. Acum doua saptamani, am 
aflat ca o fosta colega din scoala 
generala, premianta clasei, ulterior 
ajunsa medic, s-a sinucis la 35 de ani, 
dupa o deceptie din dragoste, dublata 
de o fragilitate psihica aproape cronica. 
Un coleg din clasele primare s-a sinucis 
anul trecut, s-a aruncat din balcon. 
Clasic, decis. La Petrecerea Buzoienilor, 
de care v-am vorbit, am pastrat un 
moment de reculegere pentru un coleg 
care se sinucisese, din cauza unei boli 
chinuitoare si a altor detalii nefaste din 
viata lui. Cativa colegi de facultate au 
murit, unul chiar de infarct – fatalitate 
despre care eu credeam ca survine numai 
la cate-un tataie cardiac.

Va rog sa ma iertati ca va stric ziua cu 
pomelnicul, nu voiam sa asez pe blog 
o coliva si nici sa cantam “Vesnica 
pomenire” laolalta, altceva voiam sa 
spun. Nu-mi dau seama cat de tanara sau 
batrana mai sunt, zilnic ma ciondanesc 
cu relativitatea si improsc argumente 
pro, argumente contra. Am zile cand 
rasfoiesc reviste lucioase americane, 
unde vedetele de la Hollywood care au 
o data jumate varsta mea arata ca fiicele 
mele. Si atunci, ma simt tanara, mi se 
pare ca mai am o vesnicie de trait si iubit. 
Apoi aud de colegii mei, sinucigasii, 
bolnavii, disparutii, si ma simt cu un 
picior in groapa, ma interesez unde se 
fac testamente in tara asta si apoi renunt, 
fiindca imi aduc aminte ca n-am nimic 
pretios de lasat prin testament. De cate ori 
mai fac cate-un botox, ma ambalez si ma 
simt tanara. De cate ori efectul botoxului 
paleste si nu gasesc nici coafeza libera, 
ma dezambalez si ma simt batrana. De 
cate ori ma indragostesc, ma simt tanara 
si frumoasa, ma simt nemuritoare. Doar 
ca nu m-am mai indragostit cam de 
multicel si, in consecinta, tot in botox 
mi-e nadejdea.

Si acum, spuneti-mi voi: am eu o 
zi cu fundu-n sus ori treceti cu totii 
prin crizele astea? Traversez o banala 
“midlife crisis”, e un cliseu obositor, 
sau cu totii ne traim vietile in functie de 
ce-am visat cu o noapte inainte sau cat 
de rau ne-am pungit obrazul in perna, 
in somnul precedent? Avem varsta din 
cardul de identitate sau varsta dragostei 
noastre, a inconstientei noastre creative?

In copilarie, basmul meu preferat era 
“Tinerete fara batranete si viata fara 
de moarte”. Care, potrivit profesorilor 
mei de literatura de mai tarziu, de la 
facultate, nici macar nu e basm, e o 
nuvela sinistra, de-un tragism inuman, 
de-o masochista resemnare. Atunci, eu 
nu-l vedeam ca pe o poveste trista, ci ca 
pe o rafuiala cu inconstienta. Azi, cred 
ca va imaginati cum il vad.

E prea 
devreme
pentru

“prea târziu”?

TORONTO

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!

Şi la Secord PS s-a dansat Hora Unirii. S-a dansat, s-a scris, s-a decupat, s-a 
lipit...într-un cuvânt: s-a dus tradiţia mai departe. Chiar dacă suntem la mii de 
kilometri distanţă de casă, nu ne uităm rădăcinile. Nu-i aşa, copii?

Nathalie Gheorghiu

HORA UNIRII
la Şcoala Românească Secord PS din Toronto
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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

OAKVILLE

Cursul de cusături CU AC ȘI AȚĂ a 
început luni, 8 ianuarie pentru grupa 
peste 9 ani și miercuri, 10 ianuarie 
pentru grupa 6-8 ANI.

Cu ajutorul Forest Grove Preschool 
Academy of Arts and Technology 
din Oakville ce ne pune la dispoziție 
spațiul lor primitor și prietenos, anul 
acesta putem oferi cursul și în timpul 
săptămânii.
De data acesta ne-am propus să 
aducem mai multă culoare în sala de 
clasă și am ales proiecte vesele:

- semne de carte pe suport de plastic 
pentru cei ce acum fac “primii pași”
- eșantioane-ghid pentru noile tipuri 
de cusături pe care le vom folosi în 
proiecte viitoare
- “ghergheful cu simbol” pentru cei mai 
avansați ce știu deja să decodifice 
modelele tradițonale românești, le 
înțeleg sensul și le pot coase singuri pe 
pânză.
Spor la treabă, copii!

Mihaela Nastase,
instructor

Cu Ac şi Aţă - curs de cusături 
tradiţionale româneşti în 

Oakville

WINDSOR

Radu Bogdănel este 
Preşedinte al companiei 
Fulger Transport Inc. Domeniul 
de activitate al companiei, de 
peste 10 ani, este transportul 
de marfă, fiind una dintre cele 
mai de succes companii din 
Ontario, Michigan şi Ohio, 
cu livrarea de produse uşor 
perisabile şi marfă generală.
Fulger Transport Inc. are o flotă 
de peste 100 de camioane (în 
Canada şi USA) pregătite 
în orice clipă să transporte 
marfa la destinaţia finală în condiţii excelente. Livrarea se face în Canada şi 
USA, oferind servicii de înaltă calitate atât pentru clienţii companiei cât şi pentru 
angajaţii şi colaboratorii acesteia (owner operators).
Succesul societăţii sale este legat de curajul de a investi şi de capacitatea acestuia 
de a găsi întotdeauna nişa potrivită pentru dezvoltare. Spiritul intreprinzător şi 
competitiv a lui Radu Bogdănel nu are limite. Este un om de afaceri de succes şi 
un filantrop înnăscut ceea ce în 2018 i-a adus o mare satisfacţie, fiind selectat de 
către Camera de Comerţ din Windsor şi Essex County printre finaliştii la categoria 
“Entrepreneur of the Year” pentru Business Excellence Award. Premiile vor fi 
înmânate câştigătorilor pe data de 18 Aprilie într-un cadru festiv organizat de 
Primăria Windsor şi Camera de Comerţ din Windsor şi Essex County.

 Nicoleta Burlea -Windsor, Ontario

Radu Bogdănel, 
proprietarul 
companiei 

FULGER din 
Windsor - premiat 

de Camera de 
Comerţ
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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

KITCHENER

Oferim un meniu diversificat şi pe gustul 
fiecăruia, pregătit cu meşteşug de bucătarii 
noştri:
- Supă de fazan
- Papricaş de căprioară cu pireu şi salată de 
varză
- Mici de elan şi friptură de pui 
- Cozonac
Buna dispozitie va fi asigurată cu muzică 
pe toate gusturile de CmS Global 

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$50 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 519 884 3315
- Nicolae Boboc 519 219 0790
- Costin Ograda-Bratu  519 569 8972
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

Cină Vânătorească
 pe data de 3 Februarie 2018, orele 7pm, la Polish Legion

(601 Wellington Street North, Kitchener, ON N2H 5L6)

KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină 
vânătorească compusă din supă de fazan, 
gulaş de căprioară, friptură de pui, piure 
de cartofi, prăjituri, ceai şi cafea. Cash 
bar. Iar Grupul Hi-Trend vor prezenta un 
program de dansuri etno.  Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul 
Ionică Ardeleanu.

17 februarie 2018
ora 7:00pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $25/persoană
         pentru copii 3-12 ani

- $50/persoană
      pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu
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TORONTO
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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: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
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:

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto

Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă

Avem sală de aşteptare 
Suntem în business de peste 35 de ani

Oferim SHUTTLE local

Adunarea generală ARTA
Asociaţia ARTA vă invită la adunarea generală care va avea loc, vineri 16 februarie 
la ora 18 la Şcoala franceză Cardinal Léger, 345 The Country Way.
Agenda/Ordinea de zi a Adunării generale ARTA 2018
6:00 PM Activitatea Asociaţiei pe anul 2017 - Dare de seamă prezentată de 
Paulina Popescu, preşedinte
6:15 PM Situaţia anului financiar 2016-2017 - prezentată de contabilul asociaţiei
6:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc până în ziua şedinţei.
Veniţi să alegeţi şi să fiţi aleşi. Executivul ARTA are nevoie de oameni entuziaşti 
şi plini de idei pentru a promova comunitatea noastră.

Sâmbăta, 20 Ianuarie, copiii 
de la Școala Românească, 
locatia Milne Valley au 
învățat despre momentul 
istoric petrecut la 24 
Ianuarie 1859, Unirea Mică.
Am scris şi învățat o strofă 
din Hora Unirii, am dansat 
Hora Unirii în clasă şi am 
planificat să încingem o 
horă mai mare, cu toate 
clasele, pe 27 Ianuarie.

Minodora Grigorescu

UNIREA MICĂ la Şcoala Românească din 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

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

Pentru copiii de la clasele de teatru ale 
clubului Rainbow a fost sărbătoare. 
Primul tur cu spectacolele “The Dream” 
(“Visul”) şi “Friends” (“Prieteni”) a fost un 
SUCCES. Mulţumim tuturor celor care ne-
au susţinut în acest minunat experiment 
teatral: Sponsorilor noştri: Dr. Radu Elias, 
Apostolachi Adam (Mortgage Broker), 
George Vasilache (Mortgage Broker), 
părinţilor, care necondiţionat au răspuns 
DA la propunerea mea de a pleca să 
jucăm în Oakville şi Niagara Falls şi nu 
în ultimul rând colegei mele de la clasa 
de teatru, Alex Nicolescu şi spectatorilor 
minunaţi care ne-au aplaudat la scenă 
deschisă. Mulţumesc şi copiilor, care au 
fost MAGNIFICI. Şi vă rog să mă credeţi 
că nu exagerez. Nici n-aş avea cum...am 
avut o grămadă de martori.

Nathalie Gheorghiu

Clubul RAINBOW din Toronto în turneu



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la Dorel’s Food
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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

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

OAKVILLE

Ca în fiecare an, Mihai Eminescu a fost 
printre noi, elevii şi instructorii şcolii de 
limba română.
Am vorbit copiilor despre viaţa şi prietenii lui, 
au fost citite şi memorate poezii ale poetului 
(Revedere, Somnoroase păsărele) şi chiar 
am analizat poeziile.
Cei mari chiar s-au încumetat să scrie 
propriile lor poezii, inspirate de versurile lui 
Mihai Eminescu.
Să ne revedem cu bine!

Mihai Eminescu printre copii 
Programului de Limba Română HCDSB 

Vorbesc Româneşte, Oakville
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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: Riscul fizic este prezent cu 
posibilitatea unor incidente generate 
de propria-ţi nesocotinţă. Dragoste: O 
perioadă în care ești tentat de aventură, 
dragoste, sex şi distracții. Financiar: Vei fi 
mândru de investiția făcută, ea reprezintă 
împlinirea unui vis.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de 
vlagă, nopţile nu te odihneşti din cauza 
insomniilor. Dragoste: În general relaţia 
merge foarte bine, oferindu-ți multe 
momente de satisfacţie sentimentală. 
Financiar: Investeşti mult în confortul 
casei sau pregăteşti nişte aniversari de 
toată frumuseţea.
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: Vei cunoaşte o amplificare 
la nivel material şi devii cu un pic mai 
bogat ca în alte perioade ale anului.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Eşti predispus spre boli legate de 
mediile aglomerate: viroze, gripe, răceli. 
Dragoste: Climatul este cam încordat în 
plan sentimental şi sunt puține șanse de 
relaxare. Financiar: Activitățile lucrative 
sunt satisfăcătoare, prestațiile tale sunt 
bine remunerate şi, în plus, mai pică şi câte 
ceva în plus.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Dacă faci sport, dacă ieşi mai 
mult afară, vei simţi că ai mai multă energie 
şi nu vei mai fi preocupat de boli. Dragoste: 
Toate porțile îți sunt deschise şi pe oricare 
dintre ele ai intra, poți să găsești fericirea. 
Financiar: Banii vin, dar cheltuiești cam 
mult pentru propriile-ţi plăceri.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O deplasare îți poate crea unele
probleme. Dragoste: Te refugiezi adeseori 
în amintiri, așteptând un semn de la o fostă 
iubire sau sperând că relația ta de acum să 
fie din nou ca altădată. Trecutul îți poate fi 
de folos dacă îți întorci privirea spre viitor. 
Financiar: Chibzuiește şi fă-ţi calculele de 
rigoare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental nu ești în 
cea mai bună formă, nici latura fizică nu 
stă mai bine. Dragoste: Poți primi oferte 
generoase, te poți îndrăgosti, poți fi cerut în 
căsătorie, deci ce-ţi poți dori mai frumos? 
Financiar: Dacă dai iar iama prin bani, greu 
îi vei pune la loc.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Pot apărea unele probleme 
oculare iar oboseala fizică şi stresul 
intelectual lasă urme. Dragoste: Măcar 
acum după sărbători propune un armistiţiu! 
Se pare însă că îţi place această stare de 
luptă care te ţine mereu în priză. Financiar: 
Cu banii eşti OK.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ar fi bine să eviţi viteza, acţiunile
temerare, conflictele şi excitantele (cafea, 
alcool etc.). Dragoste: Îi pui inima pe 
jăratec celuilalt şi, pentru că eşti atât de 
capricios în manifestarea sentimentelor, îl 
vei face să se îndoiască de tine. Financiar: 
Se întrevede o oarecare relaxare.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ferește-te de accidente şi 
infecții și ia suplimente cu magneziu şi 
alte minerale. Dragoste:Mai dă-i o șansă, 
pentru că sentimentele sale sunt sincere. 
Financiar: Dacă te angajezi în investiții 
care au la bază promisiuni deșarte, te 
vei trezi în faţa unei situații penibile de 
incapacitate de plată.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai grijă la alegerile pe care le 
faci în momentul de față, ele vor avea 
consecințe îndepărtate. Dragoste: Dacă 
tensiunea ajunge la un nivel periculos, poți 
transforma viața de cuplu într-un război de 
orgolii. Financiar: Riști să rămâi fără bani,
sărbătorile aproape te-au falimentat!

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Deocamdată ești bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. 
Dragoste: Venus tranzitează zodia 
Săgetătorului şi pot apărea probleme cu 
partenerul de viață. Financiar: Primeşti 
banii cu greu, cu mari hopuri şi întârzieri 
şi nu la nivelul sperat, iar cheltuielile pot 
depăşi bugetul disponibil.

OAKVILLE

Au început înscrierile pentru Tabăra de Primăvară 2018, organizată în Oakville 
de “Vorbesc Româneşte” între 12-16 martie 2018.
După succesul din anii trecuţi cu Gruffalo, sau expoziţiile de artă şi experimentele 
ştiinţifice, iată-ne în al 5-lea an în care ne vom petrece vacanţa de primăvară 
împreună cu copiii români.

Pentru detalii puteţi vizita pagina Taberei de Primăvară de pe website-ul
www.VorbescRomaneste.com 

Înscrierile se fac online. Vă aşteptăm.
VorbescRomaneste

 Tabăra de Primăvară 
Oakville 2018, organizată de 

VORBESC ROMÂNEŞTE
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KITCHENER
O seară încărcată de lirism.
Așa aș putea numi evenimentul din seara de 
21 ianuarie 2018 de la Centrul Cultural Banatul 
din Kitchener. Participanții, printre care s-a 
numărat și Școala Publică de Limba Română 
”Forest Heights”, au reușit să impresioneze, ca 
în fiecare an, prin apropierea sufletească de 
poetul Mihai Eminescu, prin intermediul operei 
sale și prin cele câteva clipe de rememorare 
a unui crâmpei din istoria României, Unirea 
Principatelor Române realizată la 24 ianuarie 
1859.
Școala Publică de Limba Română încearcă 
în fiecare an să sădească în suflete elevilor 
săi o sămânță de dragoste pentru originea lor 
românească. Speranța profesorilor este că, 
mai devreme sau mai târziu, acești elevi vor 
încerca să aprofundeze bogăția limbii române, 
împreună cu tradițiile și obiceiurile românești. 
Dar pentru ca rețeta să fie completă, elevii 
au nevoie și de câteva lecții de istorie pentru 
a-i ajuta să plaseze România în amalgamul 
lumesc. Fiecare eveniment important din 
istoria României este prezentat în cadrul 
cursurilor școlii, iar câteodată, într-un cadru 
mai larg, așa cum s-a întâmplat în seara 
de 21 ianuarie la Centrul Cultural Banatul 
din Kitchener. Elevii, împreună cu părinții și 
bunicii lor, au fost prezenți la acest eveniment 
cultural ce are loc în fiecare an în preajma 
aniversarii nașterii lui Mihai Eminescu.
O experiență de neuitat și o apropiere 
sufletească a tuturor de filonul românesc. 
La final, toți cei prezenți, inclusiv elevii școlii, 
s-au prins în Hora Unirii și s-au bucurat de un 
sentiment unic de solidaritate.
Mulțumim pentru invitație organizatorilor 
Cenaclul literar “Florica Bațu Ichim”.

Colectivul Școlii Publice de Limba Română

Festivalul Mihai Eminescu
şi Ziua Unirii la Centrul Cultural Român Banatul
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SAVANNAH, ORAŞUL ÎN CARE 
FIECARE CASĂ ARE O POVESTE (partea 1)

Paulina Popescu,
Kitchener

Călătoria în Savannah a fost o premieră 
pentru mine pentru că am închiriat un 
apartament prin Airbnb într-o casă istorică 
construită în 1887, în stilul Reginei Ana, 
The George Baldwin House. De obicei 
închiriez o cameră într-un hotel dar de 
data aceasta fiind cu fiica mea ne trebuia 
un apartament. Apartamentul dădea spre 
o grădină cu un lămâi încărcat de roade. 
Bucătăria a fost dotată cu tot ce ai nevoie 
pentru a găti. Avantajul a fost că eram 
aproape de un mare magazin alimentar, 
Kroger. De aici până pe malul râului 
Savannah îţi lua 20 de minute de mers pe 
jos sau 3 minute cu autobuzul, The Dot.
Această casă face parte dintre cele 
mai frumoase comori arhitecturale din 
Savannah. George Baldwin avea numai 31 
de ani când a fost construită casa, făcând 
parte dintr-o familie de negustori yankei 
din Massachussetts. Este una dintre cele 
mai mari case din oraş. George Baldwin 
s-a ocupat cu comerţul de bumbac şi 
îngrăşăminte din Savannah la New York. El 
a fost responsabil cu plantatul şi întreţinerea 
stejarilor în oraş.
Iată-ne în cel mai încântător, cel mai 
romantic, cel mai misterios oraş american, 
un simbol al sudului cu case vechi ascunse 
în spatele unei vegetaţii luxuriante şi 
oameni cu accent sudic care te salută pe 
străzile pustii.
Oraşul are numeroase “squares”, fiind 
primul oraş american care a beneficiat de un 
plan ca la jocul de şah,  planul hipodamian, 
punctat de pieţe pătrate, decorate cu 
chioşcuri, bănci şi stejari uriaşi acoperiţi de 
“Spanish moss”, un fel de lichen care creşte 
pe arbori şi absoarbe nutrienţii şi apa prin 
frunzele sale. Numele de “Spanish moss”  
a fost dat în amintirea spaniolilor bărboşi 
care au sosit în Florida în sec 16.
La intersecţiile străzilor importante au 
fost plantaţi stejari şi chiparoşi pe care au 
crescut aceşti licheni minunaţi. Oraşul are 
22 de squares, este cadrilat la perfecţie, cu 
o piaţă la fiecare 3 minute de mers.
Oraşul a fost fondat în 1773 şi este primul 
oraş din USA care a fost planificat, 
arhitectul şi-a imaginat un oraş cu străzi 
perpendiculare care dădeau spre pieţele 
pătrate numite “square“ sau de spaţii verzi. 
Prezenţa acestori spaţii verzi fac din acest 

oraş un loc agreabil şi în prezent este 
considerat ca unul dintre cele mai frumoase 
oraşe din USA.
Este într-adevăr sublim şi relaxant să 
priveşti oamenii sau să te aşezi pe o bancă 
şi să citeşti în acest decor magnific.
Arhitectura eteroclită a oraşului a rămas 
fermecătoare şi irezistibilă, casele sale cu 
două sau trei etaje amintind de cartierele 
vechi din Londra. La începutul sec 19 stilul 
Regency a fost preferat de arhitecţi: tavane 
înalte, gustul pentru oval, ornamente 
rafinate şi seminee din marmură. Un 
amestec de statui şi coloane în stilul Greciei 
antice combinate cu arhitectura sudistă au 
urmat clădirilor din epoca victoriană. Apoi 
i-a venit rândul stilului Empire, francez, 
favorizat de marea burghezie din Savannah.
Savannah este unul dintre cele mai 
frumoase oraşe din lume, nu exagerez, cu 
o vegetaţie semi tropicală: azalee, camelii, 
myrtre, stejari, sălcii care plâng. Flora 
şi fauna sunt interesante iar prin zonele 
mai puţin circulate, puteţi întâlni chiar şi 
aligatori.
Tot oraşul, până şi suburbiile a rămas 
fidele arhitecturii sudiste din sec 19. 
Savannah a fost pe punctul de a dispărea 
dacă câţiva dintre locuitorii săi nu s-au 
opus la distrugerea centrului istoric lăsat 
abandonului. Restaurarea centrului istoric a 
avut loc în a doua jumătate a sec 20, casele 
de stil antebellum (înainte de Războiul de 
Secesiune din 1861) căzute în ruină au 
fost cumpărate şi reabilitate de iubitorii de 
istorie. Printre ei Jim Williams un anticar 
care a cumpărat, restaurat şi a revândut în 
jur de 50 de case condamnate la demolare. 
În 1994 deşi el murise, John Berendt i-a 
povestit viaţa în romanul său “Midnight in 
the Garden of Good and Evil” (1997) pus 
pe ecran de către Clint Eastwood, având 
ca actori pe Kevin Spacey, John Cusack şi 
Jude Law iar lumea întreagă a început să 
se intereseze de poveştile acestei burghezii 
în aparenţă puritană care în saloanele sale 
luxoase se dădea la jocuri perverse.
Arhitectura a fost protejată în Savannh iar 
marile lanţuri hoteliere nu au avut voie să 
se instaleze în centrul istoric iar superbele 
clădiri au devenit case de închiriat pentru 
turişti.
Phil Jenkins este proprietarul  Foley House, 

una dintre cele mai frumoase din oraş, a 
căror ferestre dau spre piaţa Chippewa, 
unde a fost turnat filmul “Forret Gump”. 
Banca unde s-a aşezat Tom Hanks a fost 
plasată într-un muzeu pentru a evita să fie 
distrusă de admiratori. Phil Jenkins este şi 
el anticar, fiecare cameră fiind decorată cu 
refinament deosebit. O lampă din salonul 
casei sale a fost recuperată din decorul 
filmului “Pe aripile vântului”. În casa sa se 
serveşte ceaiul la ora 17.
În Savanah nu există clădiri uriaşe la 
orizont ci numai o arhitectură colonială 
fermecătoare cu case stil victorian. Aici 
puteţi să vedeţi vapoare în zorii zilei, 
mici curţi înflorite, fântâni, o vegetaţie 
luxurianta, caleşti cu cai.
Savanah este un oraş cu sute de arbori 
gigantici decoraţi de Spanish moss, aici 
plouă mereu şi trotuarele sunt acoperite de 
un muşchi verde. Savannah este şi un oras 
universitar cu multe baruri cu muzică live.
Fondat în secolul 18 de către generalul 
James Oglethorpe şi de o mână de britanici 
filantropi, debarcaţi de pe vaporul Anne care  
au intenţionat să creeze o comunitate unde 
sclavagia, alcoolul, speculaşia şi persecuţia 
religioasă să fie absente, într-un cuvânt un 
oraş exemplar. Câteva luni mai târziu aceşti 
pionieri au fost urmaţi de familii de evrei 
originare din Portugalia, care au fondat 
congregaţia Mickve Israel, prima din sudul 
Statelor Unite şi au construit în 1878 o 
sinagogă. 
Oraşul a devenit al patrulea port al Statelor 
Unite. Restaurat de americani bogati veniţi 
din Nord în anii 2000, orasul este 55% de 
culoare neagră. Chiar unul dintre primarii 
săi Otis Johnson a fost un afro-american.
Savannh cel mai vechi oraş din Georgia, 
perla sudului împreună cu vecina sa 
Charlston este un ansamblu de case din 
lemn, mici clădiri din cărămidă roşie, 
clădiri în stil neoclasic cu marmură şi fier 
forjat.
Proprietarii de plantaţii de bumbac şi orez 
din Carolina şi Georgia au importat sclavi 
africani din golful Guianei, care s-au 
pierdut şi dispersat în insule şi mlaştini după 
Războiul de secesiune. Aceşti africani şi-au 
păstrat până azi cultura, limba, obiceiurile 
culinare.
Acest oraş înfloritor s-a dezvoltat cu 
ajutorul sclavilor. Şefii de triburi africane 
au colaborat cu europenii şi arabii când 
şi-au vândut propriul popor. Unii şefi 
capturau oamenii lor pentru a-i vinde. Între 
10 şi 28 milioane de africani au fost trimişi 
în America şi vânduţi între 1450 până la 
începutul sec 19. Peste un milion au murit 
în tranzit în traversarea oceanului Atlantic 
datorită condiţiilor inumane şi bătăilor pe 
care le suportau dacă încercau să opună cea 

mai mică rezistenţă. Tony Blair a descris 
participarea Angliei în acest comerţ cu 
sclavi ca o crimă împotriva umanităţii. La 
început africanii şi-au vândut duşmanii 
sau prizonierii de război ca sclavi, apoi 
pe cei care aveau datorii şi cei care nu se 
supuneau conducătorului de trib.
Dacă vă uitaţi bine, Savannah a fost 
construită pe cimitire. Malaria a luat mii de 
vieţi, la fel ca şi incendiile din anii 1796 şi 
1820.  Iubitorii de senzaţii tari pot lua turul 
“Ghost Tour” care începe cu Casa piraţilor, 
un restaurant unde chelnerii poartă un ochi 
acoperit şi un pantalon în dungi. De aici 
se deplasează spre cimitirul Bonaventure, 
cartierul de negri şi se termina la Laurel 
Grove Cemetry.
Savannah este cunoscută pentru casele 
sale bântuite de stafii, apariţii spectrale, 
fenomene supranaturale, cimitire şi centrul 
de fenomene paranormale. Vizitele se 
fac pe jos noaptea, turiştii se opresc în 
faţa anumitor case şi ghidul le explică o 
poveste. Poveşti de piraţi, de războaie, 
de epidemii se succed în istoria oraşului. 
Cimitirul din centrul orasului, Colonial 
Park a fost deschis noaptea pentru plimbări 
dar când poliţia a descoperit o capra şi cinci 
găini decapitate s-au hotărât să se închidă 
porţile noaptea.
Jim Williams, amantul său asasinat, Jonny 
Mercer, Juliette Gordon se odihnesc în 
cimitirul Bonaventure situat în mijlocul 
unui parc cu o vegetaţie luxuriantă. Anumite 
pietre tombale au forma unei bănci ca cei 
care se plimbă să se poată aşeza şi să bea 
un pahar de vin alb.
Pentru amatorii de fantome vă puteţi 
îmbarca într-o fostă maşină mortuară 
trasformata într-o limuzină decapotabila.
După institutul american de parapsihologie, 
Savannah este oraşul cel mai bântuit din 
USA, cu cel mai mare număr de fantome 
de pe continentul american dar în acelaşi 
timp are şi cel mai mare grad de alcoolism 
pe cap de locuitor.
Într-una din aceste pieţi pe Chippewa 
Square a debutat filmul Forrest Gump, când 
Forrest prinde un fulg căzut la picioarele lui 
aşteptând autobuzul. Banca din film nu mai 
există iar lumea îşi aminteşte de celebra 
fraza “Life is like a box of chocolate, 
You never know what you’re gonna get”.  
Nu ştii ce fel de viaţă vei avea până nu o 
trăieşti. Un proverb local spune că dacă stai 
mai mult timp pe o banca din Savannah vei 
avea în faţa ta tot oraşul.
Străzile din Savannah sunt pavate cu 
cărămizi roşii, unele chiar strâmbe, trebuie 
să fii atent să nu cazi.
...va urma.
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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

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!

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu
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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

,,Mai tânăr ca lumina am ispitit pelinul,
Nu-mi iscodiți coralii că n-au pe hărți 
ostrovul.
Cum, Tu, fără cerneală, cu-n flutur scrii 
ceaslovul,
Iar litera de moarte mi-o cumperi cu 
rubinul?

Oh, ce n-aș da, și-arenda, să-mi fiu ‘’libre-
penseur-ul!
Când te-a legat Iubirea să-ți sângere 
cătușa,
Cum poți să-ți negi că jarul nu-i omul, ci-i 
cenușa?
Că fulger poartă apa când o înrouă norul.

În mare-ascunsă-i alta, preaveșnică e clipa,

Părut de orhidee se-nturbă cu stihia.
Prin pietre colorate ce verde Ți-e tăria
Înflăcărând din șarpe pe caduceu aripa.

Doar numai Tu, Iubire, ca să-Ți plantezi 
răsadul,
Te-ai coborât în 
mine, prădând de 
flăcări iadul!”

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL DE IUBIRE PURĂLocaţiile 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
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

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.

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.

Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Chevrolet Orlando
2011 Chevrolet Cruze
2005 Nissan Altima
2008 Pontiac Montana

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

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI  $25-$32
NECALIFICATI  $15-$25
STUCCO   $25-$30
Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste, 
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

Contactati-ne la:
 angajamtoronto@gmail.com

519.781.2929SOLD



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


