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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 31 martie - Sambata lui Lazar - Pomenirea mortilor * Duminică 1 aprilie - Intrarea Domnului in Ierusalim * Duminică 8 aprilie - Învierea Domnului (Sf. Paști) * 
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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

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

SFINTELE PAŞTI
-31 martie - Sâmbăta lui Lazăr
-1 aprilie
     Duminica Floriilor
-2 aprilie
     Săptămâna Patimilor
-5 aprilie
     Cele 12 Evanghelii
-7 aprilie
     Slujba Învierii 
-8 aprilie
   Învierea Domnului - SFINTELE PAŞTI

AGAPE, HRAM 
şi SFÂNTUL 

MASLU pag.2

Sfânta Sărbătoare a 
Paştelui se apropie şi 
copiii de la şcolile de 
limba română din Toronto 
sunt pregătiţi pentru 
ouăle de înroşit, coşuleţe, 
iepuraşi, dar...neuitând 
semnificaţia sărbătorii. 
Învăţăm şi despre Lumina 
Sfântă a Învierii Lui Iisus şi 
despre cum să ducem mai 
departe tradiţiile. Fie ca 
această Lumină Sfântă să 
vă binecuvânteze casele 
şi sufletele!
În numărul viitor al ziarului 
revenim cu un material 
amplu cu lucrările noastre.

TRADIŢIILE DE PAŞTI
la Şcolile Româneşti din Toronto
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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) In Memoriam

Simona Catrina

Presa, a patra victimă în stat

OSHAWA

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!

Sunt ziarist, dar (sau poate tocmai de-
aia), la un moment dat, am inteles ca trei 
sferturi din ziarele si revistele Romaniei 
sunt mituite sau santajate. Fie la varf (cu 
multe mii de euro bagati in publicitate 
sau alte servicii), fie la nivel de reporter 
invitat la o bere si cadorisit cu un iPhone, 
rugat fiind el sa descrie partea catifelata a 
evenimentului monden, politic, sportiv – 
dupa caz. Subiectivismul ziaristilor atinge 
cote dureroase.
Cu ani in urma, un miliardar a convins presa, 
cu sume care-ti blocheaza maxilarul, sa-l 
transforme intr-un personaj mitic, faimos, 
genial si fericit. Casatoria lui cu o femeie 
cu 30 de ani mai mica nu l-a prefacut intr-
un tip hulit de catre patura conservatoare, ci 
dimpotriva, cu sprijinul ingrat si imoral al 
presei, casnicia asta ajunsese un model de 

familie frumoasa. Situatia era de-un ridicol 
fara precedent. Divortul a sosit cam tarziu, 
durata casniciei se inscrie in statistici, deci 
lumea inca nu-l scuipa pe cel care crede 
ca dragostea functioneaza cu monezi sau 
jetoane.
De-a lungul timpului, au fost instaurate in 
opinia publica turme de pseudo-vipuri, dar 
aveam macar consolarea ca multe dintre ele 
dispareau tot atat de repede cum se lansau. 
N-aveau miliardele necesare, ca sa-si 
mentina la infinit cota stralucirii la un nivel 
coplesitor.
Pe un personaj controversat (ca sa ma 
exprim elegant) al fotbalului romanesc, 
patron al unui club sportiv, il iau peste picior 
vreo 30 de ziaristi si-l lauda gretos vreo 
300. Abuzurile lui, discursurile agresive, 
cu accente mitocanesti, injuraturile, 
megalomania si aroganta au inceput sa faca 
parte din societatea curenta. Milioanele lui 
de euro au fost convingatoare, feliute din 
aceasta avere s-au scurs pe ici, pe colo, 
prin punctele esentiale, prin buzunarele 

unor ziaristi pe care patronii nu-i platesc 
suficient.
Sub genericul mostenit de la Corleone, 
din filmul Godfather, celebrul indemn 
“fa-i o oferta pe care n-o poate refuza” 
a ajuns litera de lege morala in Romania. 
Oportunismele din presa se vad de la o 
posta. Ziaristi clontosi, acizi in cronicile lor 
cu unii amarati care fac greseli de mana a 
treia, tac sau lauda sau se gudura incredibil 
pe langa niste personaje corupte, infame, 
nemernice.
Fiecare isi negociaza karma dupa cum il 
duce mintea. Dar mai apoi, cand cugeti 
mai bine, realizezi ca pacatul nu-l otraveste 
numai pe autorul lui, ci si o cohorta intreaga 
de prozeliti sau de persoane a caror opinie 
e manevrata abil de cronicile incorecte. 
Pentru ca tu, ca jurnalist, nu esti numai un 
scrijelitor de compuneri libere prin gazete, 
ci esti un formator de opinie. Se presupune 
ca deschizi ochii si inima cuiva asupra unui 
fapt. Iar daca tu, ziarist care te pretinzi 
remarcabil, ajungi sa faci stire de presa din 

orice stranut al lui Columbeanu si din orice 
injuratura de-a lui Becali, carora le culegi 
scamele de pe sacou, atunci comiti un pacat 
de moarte. Generatii intregi vor fi produsul 
condeiului tau maculat de coruptie.
Nu le pasa ce spunem noi, astia care ne 
incapatanam sa nu ne vindem, pentru 
ca puful banului e mai persuasiv decat 
principiile etalate zgomotos prin putinele 
gazete ramase verticale.
Banul i-a dezvatat pe multi de remuscari 
si i-a convins, hipnotic, ca merita sa-si 
amaneteze virtutile pe-o mana de arginti 
picati la timp in buzunar. Cata vreme 
lipsurile romanilor vor lasa contuzii urate in 
suflet, aproape oricine are un pret, mai mic 
sau mai mare, depinde de cata influenta are 
asupra maselor.
O gluma amara circula prin Romania: daca 
vrei sa vezi cat de bun si de influent esti ca 
jurnalist, incearca sa te lasi mituit si vezi cat 
ti se ofera.

TORONTO

Agapă Frăţească
25 Martie, Buna Vestire - Masa de peste in cinstea femeii crestine la 
Biserica “Toti Sfintii” dupa Sf. Liturghie
Duminica, 25 Martie, de sarbatoarea Bunei Vestiri va invitam sa 
participati la Agapa Frateasca organizata de biserica noastra in cinstea 
femeii crestine dupa Sfanta Liturghie.
Va asteptam cu mare bucurie sa ne rugam si sa ne bucuram impreuna 
de acest frumos eveniment in care Femeia este cinstita in mod special 
de catre barbatii din parohia noastra.

Sfantul Mare Mucenic Mina 
protectorul celor pagubiti

Hristos în mijlocul nostru!
Frați creștini,
Prin binecuvântarea lui Dumnezeu și 
mijlocirea sfinților, Moastele Sf. Mare 
Mucenic Mina vor  fi aduse pentru închinare 
în biserica noastră sâmbătă, 24 Martie 
2018 de la ora 6:00 p.m. vom săvârși 
Taina Sfântului Maslu urmat de închinare 
la sfintele moaște iar Duminica 25 Martie 
2018 – Buna Vestire -  Vom săvârși Sfânta 
și Dumnezeiasca Liturghie de la ora 10:00 
a.m. urmată de închinare la Sfintele Moaște 
și de o Agapă Creștină.

Vă așteptăm la biserica noastră pentru a 
primi tămăduire sufletească și trupească 
prin darul sfințitor și tămăduitor al sfintelor 
moaște: Sfântul Mina.

Fie ca mijlocirea, ocrotirea si binecuvântarea 
Sfântului Mucenic Mina să fie cu noi cu toți. 
Slavă lui Dumnezeu în veci !
Pr. Petre Busuioc.

KITCHENER

SFÂNTUL 
MASLU

şi
AGAPĂ

DUMINICA, 25 MARTIE 2018, ORA 
11:00 a.m. - SFANTA LITURGHIE 
(BUNAVESTIRE)
Urmeaza o Agapa cu preparate din 
peste oferita de doamnele Elena 
Abagiu si Cristina Pekurar

DUMINICA, 01 APRILIE 2018, ora 11:00 
a.m. - SFANTA LITURGHIE (INTRAREA 
DOMNULUI IN IERUSALIM)
Agapa Frateasca cu preparate din 
peste

Miercuri, 04 Aprilie 2018, Ora 3:00 P.m. 
- Spovedanie - Taina Sfantului Maslu, 
Ora 5:00 P.m.

Biserica Toţi Sfinţii - TorontoBiserica Sf.Ştefan cel Mare - Oshawa Misiunea Sf.Maria - Kitchener

TORONTO

HRAM
DUMINICA, 23 Aprilie - SF. GHEORGHE – Hramul Bisericii, Utrenia si 
Sf. Liturghie -  orele 9:30am - 12:00pm Masa festiva de Hram

Biserica Sf.Gheorghe - Toronto

SCHOMBERG 

SFÂNTUL MASLU
şi

AGAPĂ
Sambata de Florii  - Taina Sf. Maslu de la ora 19:00
Duminica de Florii  - Agapa cu dezlegare la peste si vin

Biserica Sf.ILIE - Schomberg
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MISSISSAUGA

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Cu cît stau mai mult pe Facebook, cu 
atît îmi vine mai puțin să postez,  sau 
să răspund, sau să comentez. Dacă la 
începuturile sale, Buca Feței (cum a 
fost denumită de un bun prieten) avea 
o atitudine mai moderată, cînd nu 
existau atît de multe telefoane mobile 
sau tablete, deci nu tot natul avea 
acces, acum Facebook-ul a devenit o 
zonă de defulare a pornirilor noastre 
viscerale. Și a ălor porniri narcisiste. 
Ce nu putem exprima în fața soțului, 
soției, șefilor sau prietenilor în carne 
și oase de teama conflictului inevitabil 
și al consecințelor, putem exprima în 
scris online;   dacă cineva ne contrează, 
îl blocăm, nu înainte de a-l face troacă 
de porci, evident, virtuală. L-am 
desființat pe agresor și acum respirăm 
ușurați. Ce este mai deprimant e faptul 
că acum oricine, repet oricine poate 
să își spună părerea despre politică, 
religie, filme, mîncare, prim miniștri, 
președinți și Jesus Christ. Că aminteam 
de filme, recent facebookul a trepidat 

din cauza tropotelor generate cu ocazia 
unui film românesc. Respectivul 
film, de artă, nu de consum curent, 
a luat marele premiu la prestigiosul 
Festival berlinez, Ursul de Aur.   O 
armată de moraliști super creștini, sau 
doar moraliști a făcut cu ou și cu oțet 
respectiva producție, fără ca măcar să 
o fi vizionat; din auzite, din trailerul 
de 2 minute, din postările online, de 
la colțul străzii, de pe unde o mai fi 
fost. Opinia publică este mai publică și 
mai opinie ca niciodată.   Să te ferească 
cine te-o feri să intri în gura dînsei, a 
opiniei. Primul pas e să nu fii persoană 
publică, persoană importantă. Cu cît 
mai insignificant, cu atît mai bine. Dar 
ce vorbesc? Cine vrea asta? Noi vrem 
like-uri, vrem aprecieri, vrem să ne 
arătăm vacanțele și mașinile, casa nouă 
și Facebook-ul atît așteaptă. El și hoții 
care caută să vadă unde vă petreceți 
vacanța, și pentru cît timp.

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12 la prînz şi joi dimineaţa la ora 7

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

Răul mic
și bun

30/04/2018: Plecare din Toronto la 16;40 
cu Air Canada escală la - Frankfurt
01/05/2018: Plecare din Frankfurt 
09;50. Sosire la Istanbul 13;00. Transfer 
la hotel  - Istanbul. Se poate vizita în 
centrul vechi palatul Topkapî – Biserica 
românească Sf. Paraskevi – Patriarhia 
Ecumenică de Constantinopol – 
Biserica Vlaherne. Dinner & overnight  
Zurich Hotel 4*.
02/05/2018: Breakfast. Se vor vizita 
următoarele obiective: catedrala Sf. 
Sofia – monument UNESCO; Biserica 
Cisterne, Biserica Chora; Palatul 
de Bumbac; Insula prinților, Centrul 
vechi și zidurile cetății Constantinopol. 
Timp liber în Marele Bazar; Dinner & 
overnight Istanbul Zurich Hotel 4*.
03/05/2018: Breakfast. Istanbul. 
Călătorie la Capadocia. Cina și cazare 
în Capadocia, Selkuklu Evi Hotel 4*.
04/05/2018 – Breakfast. Travel to Visit 
Capadocia. Dinner & overnight Lycus 
Thermal Pamukkale hotel 4*.
05/05/2018 : Breakfast. Vedere 
generală asupra ținutului Capadociei. 
Se vizitează Pamukkale, băile termale 

/ vechiul Hierapolis locul maritiriului Sf. 
Ap. Filip, ruinele bisericii– Laodiceea. 
Dinner & overnight  KUSADASI / 
RAMADA RESORT HOTEL 5*.
06/05/2018 Breakfast. Se vizitează 
cetatea Efes: Biblioteca lui Celsius 
/ Mormântul Sf. Ap. și Evanghelist 
Ioan / Casa Fecioarei Maria. Dinner & 
overnight Kusadasy.
07/05/2018: Kusadasy – Dimineață 
la 6,00 plecare cu feriboat spre Insula 
Patmos. Se vizitează Mănăstirea Sf. 
Ioan Evanghelistul. Grota Apocalipsei 
/ Mănăstirea Evanghelismos. Opțional 
prânzul pe malul mării. Return cu 
ferryboat la Kusadasy. Dinner & 
overnight Kusadasy.
08/05/2018: Breakfast. Călătorie spre 
Demre / Antalya. Se vizitează biserica 
din Myra Lychiei Sf. Ierarh Nicolae. 
Cina și cazare Antalya Amos Gul Beach 
Kemer Hotel 4*
09/05/2018: Breakfast. Transfer la 
Istanbul. Dinner & overnight Zurich 
Hotel 
10/05/2018– Breakfast. Transfer 
la airport Kemal Ataturk la 10,00 

am.Plecare 13;55  Frankfurt 16;00 
plecare 17;10 aterizare Toronto 19;25
SERVICII INCLUSE:
-transport cu autocarul
-preot insotitor
-cazare la hotel 4* 5* cu mic dejun si 
cina
-ghid turc la locurile de interes; Efes, 
Capadocia, Pamukkale.
-ghid roman permanent

NU SUNT INCLUSE:
-bilet avion Toronto – Istanbul si retur 
( Biletul de Avion $1.397;32 cad taxes 
incl)
-asigurarea medicala
-intrarea la obiectivele turistice 
(aprox.100 Euro)
-masa de pranz optional
-taxa de viza (75dolari CAD)cu pasapot 
Canadian cu pasaport Romanesc nu se 
plateste viza iar cu pasaport Canadian 
sau American(US15$) viza se poate 
cumpara de la aeroport 
-excursie optionala Insula Patmos 
(aprox 75 Euro).)
Ghid local 35 euro/pers.

Pret:
Grup 20 pers. = 810 Euro.
Grup 30 pers. = 785 Euro.
Cazarea la Hotel este de doua persoane 
in camera
Single supliment la cazare = 140 Euro 
extra
Biletele de avion se cumpara prin Travel 
Expressions LTD tel 416 241 4654

Referitor la hoteluri si pret pe persoana,  
sa incercat din partea companiei 
Logic Tours din Kusadasy sa se 
mareasca pretu cu aproximativ 150 
euro de persoana extra (pentru ca 
vii din Canada si America) dupa lungi 
negocieri pretu ramine cum a fost afisat 
in primul program 810Euro si 785Euro 
Ultima zi pentru inscriere este 31 Martie 
pentru 21 de locuri rezervate prin 
agentie, 14 locuri sint ocupate. Dupa 
01 Aprilie ori cine este bine venit, daca 
vor mai gasi locuri in avion. Pentru mai 
multe informatii sunati la  1 416 277-
4355 sau 1 519 925-5009 Pr Gheorghe. 
Sau email preotgtiu@gmail.com  

PELERINAJ ÎN ASIA MICĂ ȘI PATMOS
1 – 10  MAI  2018
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi Prieteni Români şi Basarabeni

În urmă cu mai mulţi ani, a intrat în tradiţia Asociaţiei Culturale Române de la 
Câmpul Românesc  evenimentul cultural “Omagiere Uniri Basarabiei cu România” 
o manifestare de mare anvergură şi profunzime, cu o paletă informaţională diversă, 
densă şi intensă despra Basarabia ţinut românesc răpit de Uniunea Sovietică. 
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să arătăm suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente. Cu această ocazie Asociaţia  Culturală Română-
Hamilton organizează un program istorico-literar despre Basarabia, urmat de un 
program de dans şi voie bună, se va servi mâncare, iar băutura contra cost
Vom avea invitaţi care vor conferenţia despre evenimentul unirii dar şi despre 
situatia actuală din Basarabia. 
Acest eveniment va avea loc pe data de  31 Martie 2018 la ora 2:30 pm în sala 
mare a Centrului Cultural, Nae Ionescu, de la Câmpul Românesc din Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp. 

Pentru mai multe informaţii şi rezervări de locuri puteţi suna la  
tel. 905- 265-9884  or vizitaţi:  www.campulromanesc.ca

Comitetul Asociaţiei

HAMILTON, ONTARIO

Program istorico-literar 
despre Basarabia

La Câmpul Românesc
31 Martie 2018, ora 2:30 pm

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

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale, 
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să 
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE, 
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

KITCHENER

Asociatia ARTA lucrează la un nou 
website mai modern şi mai eficient.
Avem o secţiune cu Businessuri 
româneşti în care puteţi să vă afişaţi 
businessul pe care îl aveţi, cu nr de 
telefon şi alte detalii importante.
Vă facem publicitate la business 
gratuit prin aderarea la membership 
ARTA în valoare de $15 anual.

Dacă vreţi ca businessul dvs să apară, 
vă rugăm să ne contactaţi la

popescu.arta@rogers.com

ARTA lansează un concurs literar 
închinat Zilei Universale a iei.
Tema concursului: Povestea iei mele
Dragi copii, scrieţi o poveste adevărată 
sau imaginară, nu mai mult de o pagină, 
despre bluza românească. Premiul va 
fi de $50 precum şi publicarea lucrării 
în presa locală Agenda Românească 
şi în Rpmânia, Jurnalul Bucureştiului. 
Premiul va fi oferit câştigătorului(ei) 
pe data de 24 iunie când sărbătorim 
Ziua iei la Kitchener.
Trimiteţi lucrarea la
popescu.arta@rogers.com

Asociaţia ARTA din Kitchener 
vă informează
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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

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
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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 din Kitchener organizează un curs gratuit de dansuri populare 
pentru copii, de la 5 ani în sus, începând cu data de 23 martie, în fiecare vineri de 
la ora 7:30 pm la şcoala franceză Cardinal Léger din Kitchener, 345 The Country 
Way. Cursurile au loc până pe data de 22 iunie 2018. Haideţi să îi introducem de 
mici pe copiii noştri în lumea tradiţiilor şi obiceiurilor străbune.  Pentru mai multe 
informaţii sunaţi la Paulina 519 741-8395.

DANSURI POPULARE
PENTRU COPII

KITCHENER

A devenit deja o tradiţie ca asociaţia ARTA să 
organizeze Ziua femeii la Kitchener. Ca şi la 
alte evenimente, biletele s-au vândut rapid 
şi am avut o listă de aşteptare. Petrecerea a 
fost o adevărată reuşită şi preţul biletului la “at 
cost”, un cadou oferit de asociaţie comunităţii 
româneşti. 
D.J.Chica ne-a ţinut pe ringul de dans cu o 
muzică bună atât românească cât şi străină.
Mâncarea a fost delicioasă iar doamnele au 
primit din partea asociaţiei câte o garoafă 
roşie. 
Mulţumim sponsorilor serii: dna Cristina 
Pekurar care ne-a donat produse româneşti 
de la firma Râureni, dna Cristina Pavel de la 
Crema Pastry care ne-a oferit un platou cu 
prăjituri româneşti şi dna Simona Russu de 
la Classic Beauty care a dăruit asociaţiei un 
certificat cadou pentru tombolă.
Garoafele au provenit de la dna Mariana 
Ţuţuianu de la Simply Elegant Flowers & 
More.
Mulţumim dnei Felicia Stepan care ne-a 
creat afişul evenimentului şi grupului de 
voluntari ARTA: Ileana Palade, Daniela Dicu, 
Irina Patko, Elvira Bradea, Lucian Bradea, 
Francois Mallette care au ajutat la organizarea 
petrecerii.
Am fost impresionaţi să avem oaspeti din 
Niagara, New Market, Oakville, Woodstock, 
Cambridge, Guelph, Toronto, cărora le 
mulţumim că au participat la petrecerea din 
Kitchener. Suntem încântaţi că aţi venit în 
număr mare pentru a petrece împreună Ziua 
Femeii în stil românesc şi sperăm să ne onoraţi 
şi la următoarele evenimente ale asociaţiei 
ARTA. Un sfat prietenesc: cumpăraţi bilete din 
timp pentru a nu fi dezamagiţi.

Paulina Popescu, preşedinte asociaţia ARTA

Ziua femeii la Kitchener, din nou un succes
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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

Ansamblul de Dansuri Populare 
ARTA  a împlinit 10 ani de la 
înfiinţare, iar acest lucru trebuie 
neaparat sărbătorit !

Vă invităm să fiţi alături de noi, sâmbătă 9 iunie 
2018, începând cu ora 12 şi până pe înserat 
în localitatea Drumbo, 935929 Blenheim Rd, 
pe proprietatea familiei Cătană, sponsorul 
evenimentului, la o serbare câmpenească - 
Un Deceniu de Dans Popular.

Haideţi să sărbătoriţi împreună cu noi un 
deceniu de existenţă al “Făloşilor de la 
ARTA”, să participaţi la gala de prezentare 
a dansatorilor ce au făcut parte din această 
echipă formidabilă, şi să admiraţi costumele 
şi stilurile de dansuri populare din diferite 
părţi ale României.
Vom avea invitaţi speciali mai multe 
ansambluri de dansuri populare şi etno, 
din zona Kitchener-Waterloo, Hamilton şi 
Toronto, precum şi un DJ şi un MC surpriză.

Businessurile din zonă interesate pot închiria 
o masă pentru suma de $50. Pentru înscrieri 
businessuri vă rugăm să contactati pe vice 
preşedinta asociaţiei, dna Daniela Dicu la 
danadicu@yahoo.com.
Puteţi cumpăra mâncare tradiţională 
românească, mititei, sarmale, prăjituri 
precum şi o bere rece.
Notaţi-vă în calendar acest eveniment 
important !

Paulina Popescu, Preşedinte ARTA
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Cât timp nu faci excese, totul 
se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Dragostea nu ascultă de planuri. 
Lasă lucrurile să evolueze în legea lor, fără 
să exagerezi cu planificarea. Financiar: 
Când vă aduceţi amândoi contribuţia, suma 
care reiese la final este suficientă pentru a 
vă achita toate facturile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te prezinţi bine, cât timp nu 
comiţi abuzuri sau imprudenţe. Dragoste: 
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu 
prea eşti în stare să tolerezi orice de dragul 
celuilalt. Financiar: Cumperi lucruri cam 
piperate pentru buzunarul tău, doar pentru 
a rupe gura târgului şi a arăta lumii că o 
duci bine.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la o stare de 
nervozitate crescută. Dragoste: Iubirile 
secrete, ascunse, poate chiar adulterine, 
sunt în vizor, dar numai de tine depinde 
dacă le laşi să te cucerească sau îţi asculţi 
mintea. Financiar: Fii atent la bani, 
veniturile tale pot fi ameninţate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să-ţi influenţeze 
starea de sănătate. Dragoste: Pot apărea 
schimbări surprinzătoare care îţi vor aduce 
multe satisfacţii sentimentale. Financiar: 
Este o perioadă delicată care va dura destul 
de mult, dar partea bună e că te va ajuta să-
ţi restructurezi cheltuielile.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Energia negativă acumulată îşi 
lasă amprenta, deci să nu te mire că tot 
acel stres se va manifesta printr-o stare de 
oboseală destul de severă. Dragoste: Te 
lași purtat pe valurile visării până departe, 
poate prea departe. Financiar: Banii sunt 
pe un teren stabil, dar trebuie să începi să 
faci tot felul de calcule pentru a-ți pregăti 
veniturile viitoare.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun exces, 
totul se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Se profilează o împlinire de 
natură sentimentală, cauzată de o întâlnire 
sau o discuție. Financiar: Faci un efort 
să scapi de o datorie mai veche pe care 
ai tot amânat-o, dar acum a venit vremea 
scadenţei.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de afecţiuni 
ale căilor respiratorii. Dragoste: Această 
perioadă îți aduce o amplă disponibilitate 
sufletească, o nevoie sporită de a împărtăși 
sentimente și gânduri cu persoana 
dragă. Financiar: Te pot afecta o serie de 
dificultăți, dar, din fericire, nu vor dura 
mult.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Există un pericol de îmbolnăvire 
prin contractarea unei răceli sau gripe. 
Dragoste: Viaţa de cuplu nu îţi oferă prea 
multe satisfacţii acum, te întorci cu sufletul 
încărcat acasă, cu gândul la comunicarea 
greoaie pe care o ai cu partenerul. 
Financiar: Te vei descurca şi vei reuşi să 
achiţi toate obligațiile.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Începi să descoperi urmările 
propriilor reguli de viaţă. Dacă ai fost 
cumpătat, rezultatele sunt bune; dacă 
ai greşit cu organismul tău, începi să te 
resimţi. Dragoste: E un moment bun pentru
împăcări, explicaţii şi soluţionarea 
problemelor mai vechi. Financiar: Apar 
venituri din surse colaterale sau alte 
avantaje materiale prin terți.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin reţetele 
vechi sau fă-i o vizită medicului. Ai cam 
uitat de el. Dragoste: Îi propui celui drag 
diverse idei de înnoire a relaţiei, iar el se 
lasă total pe mâna ta. Financiar: Eşti un 
om chibzuit şi rezervele tale sunt suficiente 
pentru a face faţă eventualelor probleme.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Du-te la medic fără teamă, pentru 
că nu e nimic care să te sperie. Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi doar de la partener un 
miracol, aştepţi degeaba. Uneori e mai 
bine să treci la fapte şi să faci primul pas.
Financiar: Mizează pe originalitate dacă 
vrei succes financiar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent cu 
sănătatea ta, cu atât te simţi mai bine, dar 
nu transforma prudenţa în ipohondrie. 
Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu o să 
găseşti în perioada asta, pentru că acum 
eşti ca un fluturaş din floare în floare. 
Financiar: Situaţia ta este în creştere, dar 
nu va fi nimic spectaculos.

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
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Castelul Kilbride,
un castel ecosez in Ontario

În secolul 19 construirea castelelor 
în Canada devenise o modă pentru 
noua elită a ţării, evocând moştenirea 
europeană şi expunându-şi opulenţa. 
Unele dintre ele nu sunt castele ci 
numai luxoase reşedinţe cum ar fi 
castelul Kilbride.
Nu departe de Kitchener, în localitatea 
Baden, în sud-estul Ontario, pe o 
colină, se află o superbă vilă construită 
între 1877 - 1878, în stil italian cu  trei 
etaje, cu o suprafaţă de peste 10.000 
sq.ft, cu 15 camere iluminate cu gaz 
sau electricitate.
Clădirea se remarcă prin picturi murale 
în stilul neorenaşterii datând de la 
sfârşitul secolului 19. Situată pe o 
parcela de 1,2 hectare în faţa vilei se 
află o grădină în stil victorian, un drum 
de acces circular în formă de inimă şi 
arbori maturi care înconjoară locul. 
Numele conacului vine de la East 
Kilbride din Scoţia, locul de naştere al 
lui James Livingston.
Casa a aparţinut lui James Livingston 
(1838-1920) un om de afaceri şi 
politician canadian. La origine un 
sărman imigrant scoţian, James a făcut 
avere în Canada din industria inului. A 
sosit în Canada în 1856 şi a lucrat în 
Conestogo în cultura inului împreună 
cu fratele lui.
Inul era un produs folosit nu numai în 
ţesături, uleiul de in fiind un component 
al vopselei. Cei doi fraţi Livingston 
au închiriat un teren şi au semănat 
seminţe de in. În câţiva ani a fost 
înfiinţată Dominion Linseed Company, 
compania lor devenind cea mai mare 
din America de Nord. James Livingston 
a deţinut mori de in şi seminţe de in. El 
a fost numit “regele inului şi a uleiului de 
in” din Canada.

James Livingston s-a instalat apoi în 
Baden unde a deschis o turnătorie şi 
un magazin general. James şi soţia 
lui Louisa, nemţoaică de origine au 
avut 10 copii, de aceea casa are 15 
camere care să acomodeze o familie 
numeroasă ca a lui.

De îndată ce intri în casă, numită 
impropriu castel, poţi vedea superbe 
picturi în stilul “trompe l’oeil”. Pereţii 
şi tavanul sunt pictate pentru a da 
iluzia unor obiecte tri dimensionale. 
Picturile murale sunt executate cu ulei 
de in, stil clasic care demonstrează 

efortul oamenilor de 
a readuce la modă 
tradiţiile uitate ale 
Renaşterii. Casa 
a fost mobilată cu 
mobilă de comandă 
făcută la Krug’s. De 
pe terasa sa, James 
putea să admire 
cultura de in.

Henry Scharstein, 
un misterios pictor 
itinerant a lucrat 
la înfrumuseţarea 
pereţilor casei Kilbirde 
folosind scene 
clasice, muzicieni, 
îngeri, luptători, zei în 
culori de auriu, roşu, 
verde şi albastru. În 
total pictorul a folosit 
38 de culori precum 
şi o pictură de aur de 
24 de carate creând 
în propria sa versiune 
Capela Sixtină.

Cei mai talentaţi şi iscusiţi tâmplari 
ai timpului au lucrat în această casă 
folosind numai lemn de calitate, cum 
ar fi lemn de nuc, care se vede în 
motivele de pe uşi şi ferestre. James 
a importat din Italia câteva şemineuri 
din marmură de Carara. A călătorit mult 
şi a colecţionat mobilă şi artă pentru 
conacul său.
James a fost un om cultivat, un cititor 
avid care deţinea cărţi despre artă, 
arhitectură şi mobilă fină. El a fost un 
fel de mecena pentru artistul victorian 
Homer Watson şi a adăugat câteva 
din peisajele lui Watson în casa sa. Un 
articol din Berlin Gazette de pe vremea 
aceea a numit Kilbride “un testament al 
bogăţiei”.

James Livingston a murit în 1920 de 
pneumonie, la vârsta de 81 de ani în 
Kitchener. În ciuda realizărilor sale, 
acest om de afaceri, constructor şi 
politician, care a servit chiar şi ca 
ministru de cabinet în timpul lui Sir 
Wilfrid Laurier, nu a avut o viaţă fericită.  
Cinci dintre copii săi au murit înaintea 
lui iar 3 fete au fost victimele virulentei 
epidemii de gripă spaniolă de la sfârşitul 
Primului Război Mondial.
Averea şi casa lui James Livingston 

au fost moştenite de fiul său J.O. care 
împreună cu soţia sa Laura au dus o 
viaţă extravagantă. Petrecerile erau 
legendare în Baden cu participarea  
protipendadei timpului. Acolo venea şi 
“regele whiskeyului” Joseph Seagram. 
Castelul a găzduit cel puţin unul dintre 
primii miniştri ai Canadei, numeroşi 
miniştrii şi chiar demnitari străini.

În 1929 în urma crizei financiare din 
Stock Market şi a marii recesiuni, 
dezvoltarea produselor sintetice şi a 
vopselelor pe baza de apă au făcut 
ca piaţa inului să sucombe. Prin anii 
1950 toată averea s-a topit iar casa  
a devenit o povară pentru proprietari. 
Aceştia locuiau numai în 2 camere la 
parter nepermiţându-şi să încălzească 
toată casa. Picturile murale au început 
să se decojească iar parchetul de stejar 
şi covoarele persane să se deterioreze.

Castelul a fost în posesia familiei 
Livingston timp de trei generaţii din 1877 
până în 1988. În 1988 mobila castelului 
a fost vândută de către strănepoata 
Laura Louise şi soţul său Harris Veitch. 
Ultima generaţie au vândut casa cerând 
un preţ de $849.000. Imobilul a stat 
liber timp de 5 ani şi a început să se 
deterioreze rapid, lemnul a putrezit şi 

acoperişul a cedat, până când în 1933 
oraşul Wilmont a cumpărat casa şi a 
început să o restaureze pentru a-i reda 
splendoarea de odinioară.
Licitaţia care a durat 3 zile a pus la 
vânzare tablouri, mobilă, obiecte de 
artă, cristal, un pian Heintzman, colecţia 
de jucării antice a familiei.

în 1991 castelul Kilbride a fost desemnat 
un loc istoric national.
Aici au loc tot felul de evenimente cum 
ar fi Baden Corn Festival în luna august 
şi concerte în aer liber, în fiecare joi de 
la ora 7 p.m. la ora 8 p.m. În ianurie 
2017 s-a filmat aici serialul Anne of 
Green Gables.

Castelul Kilbride este un exemplu 
relevant al unei case italiene de la 
sfârşitul secolului 19 amplasată într-un 
peisaj pitoresc.

Fasciantul loc istoric se află la adresa 60 
Snyder’s Road W, Township of Wilmot, 
Ontario, şi este deschis de marţi până 
duminică de la ora 1 la 4. Costului unui 
bilet este adulţi $7, seniors şi studenţi 
$6, copii $5 iar familii $20.

Paulina Popescu,
Kitchener

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
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Cotată în topul primelor zece plaje din lume 
insula Cayo Largo a fost una din destinaţiile 
pe care îmi propusesem să o vizitez. Şi cum 
prietenii noştrii din Montreal veneau aici de 
peste nouă ani, ne-au convins. Am hotărât 
să petrecem Crăciunul şi sfârşitul anului 
2017 în Republica Cuba.
Cayo Largo del Sure este nume complet al 
teritoriului aflat la sudul Cubei, aparţinând 
republicii comuniste şi fiind parte din 
provincia administrativă Isla de la Juvetud. 
Care insula este cel mai apropiat tărâm 
locuit. De fapt Cayo Largo este o stâncă 
de calcar în mijlocul mării Caraibelor, 
nelocuită de autohtoni, pe care se găsesc 
o sumedenie de resorturi turistice. Multe 
dintre ele administrate de europeni, în 
special italieni şi la care canadienii nu au 
acces. Baza solidă a aeroportului permite 
aterizarea marilor avioane transatlantice 
şi în speţă venirea turiştilor de pe vechiul 
continent.
La sugestia cunoştinţelor noastre am 
ales hotelul Pelicano aparţinând statului 
cubanez.Experienţele mele cu administraţia 
locală nu erau prea fericite aşa că aşteptam 
cu teamă evoluţia evenimentelor într-un 
concediu atât de dorit şi multaşteptata 
reîntâlnire cu dragii noştrii amici. Plănuită 
din timp, vacanţa aducea împreună două 
familii din Toronto, două din Montreal şi 
una din Ottawa. Resortul fiind mititel, spre 
surpriza noastră, am mai întâlnit încă alte 
două familii de români.
După o escală de o ora în Havana, acolo 
unde s-a făcut un transfer de pasageri am 
ajuns la destinaţie. Aceleaşi cozi la trecerea 
prin vamă, aceeaşi vameşi nezâmbitori 
şi foarte infatuaţi, aceeaşi încetineală 
comunistă. Eram obişnuiţi. Ne îmbarcăm 
în autobuze şi ajungem la recepţie. Cazarea 
merge nesperat de repede. Poate şi datorită 
faptului că Elena şi Cornel ne aşteptau 
cu pahare pline de rom Havana Club de 

şapte ani. Ei ajunseseră de trei zile şi erau 
deja bronzaţi. Seara, am aruncat o privire 
prin resort şi am purces la masă. Diferenţa 
de temperatura, de la  minus zece la plus 
treizeci, ne-a doborât.Am plecat spre cameră 
dar nu înnainte de a-mi face meteahna mea 
din orice concediu: nu contează ora la care 
ajung, îmi bag picioarele în ocean.
A doua zi de dimineaţă ne-am întâlnit, la 
răsăritul soarelui cu familiile din Montreal.
Planul era să parcurgem plaja din partea de 
Nord a insulei. Oceanul agitat ne împroşca 
cu apă împrospătându-ne. Printre valuri 
în nisipul învolburat zărim o mulţime de 
peşti. Apare o umbră înşelătoare jumătate 
val, jumătate spumă. Se repede şi înhaţă un 
peşte argintiu. Tigrul răpitorilor din ocean: 
barracuda. Din cer coboară pelicanii.Le 
este foame, aşa că dintr-o dată săgeţile 
cenuşii coboară în picaj se scufundă şi revin 
la suprafaţă cu guşile pline de peşte. Natura 
freamătă de viaţă. Noi ajungem cu plimbarea 
într-o înfundătură. Stâncile abrupte ating 
oceanul făcând imposibilă înnaintarea. Ne 
întoarcem.Ziua îşi urmează tipicul ei cu 
plajă, baie, mâncat şi băut. Romul Havana 
Club şi berea locală Cristal, poveştile şi 
amintirile fac ca timpul să zboare. Suntem 
împreună cinsprezece români aşa că avem 
ce discuta. Spre seară, la o terasă abordăm 
planul pe a doua zi: parcurgerea întregii 
lungimi de ţărm din sud. Vreo doisprezece 
kilometrii.
Plecăm de cum răsare soarele. Hotelul 
nostru e situat pe plaja Lindamar. Parcugem 
vreo doi kilometrii şi apoi ne căţărăm pe un 
bolovăniş ce taie calea itinerarului nostru. 
Revenind pe plajă, facem un popas pentru 
a ne astâmpăra setea. Chelnerul nostru 
favorit, Rinaldo ne-a întâmpinat dis de 
dimineaţă cu o sacoşă de bere. Ba mai mult 
a umplut un termos cu rom rece şi pentru 
Elena a adăugat o sticla de Havana Club 
veche. De şapte ani. Ajungem la Punta 

Mal Tiempo paradisul păsărilor acvatice. 
Aici în nisipul alburiu s-au format lacuri 
de apă stătătoare izolate de oceanul agitat. 
Pe ele plutesc leneşi pelicani, egrete ori 
albatroşi cu ciocul roşu. Dintr-o parte mă 
privesc sfidători câţiva vulturi negrii. Mai 
spre stânga o acvilă pescară cu gâtul alb 
ciocăneşte un crab. În jur sumedenie de 
peşti morţi.De la care sunt mâncaţi doar 
ochii şi măruntaiele. O adevărată risipă 
însă aici natura e aşa de darnică încât nu 
contează.Acolo unde începe vegetaţia 
încep şi pădurile de mangrove cu rădăcinile 
învârtoşate precum un cuib de şerpi. În 
faţă, pe dreapta se deschide plaja Paraiso. 
O minunăţie cu un nisip atât de alb încât 
soarele nu reuşeşte, nici în zilele cele mai 
toride, să îl înfierbântezească de tare încât 
să nu păşeşti pe el. În partea asta e doar 
un restaurant şi umbra Palapasourilor 
(umbrelele de plajă construite din frunze 
de palmieri). Le poţi închiria. Locul a fost 
votat, în anul 2016, ca fiind a treia plajă 
din lume. Poposim, facem o baie, un rom 
şi o bere. Şi ne îndreptăm spre obiectivul 
final: plaja Sirena. Am uitat să amintesc 
că apa oceanului de un  albastru cristalin e 
foarte diferită de cea din zona hotelurilor. 
Foarte calmă şi caldă. În larg se află o 
barieră coralieră care atenuează zbuciumul 
oceanului. E zona de acţiune a turiştilor 
doritori de sporturi acvatice. Fără motor. 
Dacă alegi să ajungi cu autobuzul, un feribot 
te aduce până la buza restaurantului de aici. 
Plaja e împănată cu palmieri majestuoşi 
care parcă răsar din nisipul alburiu. O 
luăm pe ţărm şi ajungem la locul cu stele 
de mare. Animalele marine de o frumuseţe 
desăvârşita ni se arată dintre valuri etalând 
o paletă de culori diferite, de la un roşu 
întunecat până la un portocaliu sclipitor.Ne 
montăm ochelarii de scufundat şi le privim 
fascinaţi. Simetria perfectă demonstrează că 
natura nu face nimic întâmplător. Sălbăticia 

zonei fascinează şi intrigă. Frumuseţea 
zonei e desăvârşită.
Obosiţi, ne întoarcem la hotel cu un taxiu. 
Şoferul, profesionist e un împătimit al 
volanului. Şi un vitezoman aşa cum vom 
afla în curând. Ne înghesuie pe toţi zece 
într-o dubă.Taxiurile sunt cam rare. Începe 
o cursă nebună pe un drum plin de gropi 
şi nisip, ratează la milimetru câţiva turişti 
de pe un ATV, apoi se strecoară pe lângă 
o stâncă şi loveşte o frunză de palmieri. 
Fetele stau cu mâinile încleştate pe spătarele 
scaunelor şi ochii măriţi, atente la drum. 
Antonina suspină din când în când iar Luci 
o consolează.Dacă murim ne întâlnim cu 
toţii după. Adrenalină de sfârşit de zi.
Timpul se scurge nesperat de repede. Pe 
plajă Elena îşi pierde ochelarii de vedere.
Năcăjită. Cornel încearcă să o consoleze. 
Începem o căutare furibundă. Nimic. 
Apelăm la angajaţi. Unul apare, foarte 
interesant cu un detector de metale. Se 
face că scanează împrejur, se întoarce şi 
apoi apare triumfător cu ei. Îl plătim dar 
presupunem că a jucat teatru. Îi avea de 
mai devreme. Petrecem revelionul cu 
prietenii cubanezi angajaţii resortului. Ei 
sunt departe de casă dar nu par nemulţumiţi 
sau ranchiunoşi. Parca e o imensă familie. 
Toată lumea se distrează copios. 

Trecem în noul an dar ne gândim cu groază 
că ne întoarcem acasă în Toronto. Acolo 
unde iarna ne întâmpină cu un ger de crapă 
pietrele. Minus douăzeci şi cinci. De la plus 
treizeci. Pentru prietenii din Montreal e mai 
rău. Acolo e minus patruzeci şi cinci. Însă 
concediul a fost superb, natura şi vremea 
fabuloasă, prietenii desăvârşiţi. Pentru 
prima data în treizeci de ani de călătorii mă 
voi întoarce în acelaşi loc.

Cezar Popescu
1 Martie 2018

Cezar Popescu, Toronto

INSULA DE LÂNGĂ 
INSULĂ

KITCHENER

Sfântul Maslu, Prânz cu Peşte
şi Seri Duhovniceşti

Vineri, 30 martie, 5:00pm – Taina Sf. Maslu
Sambata, 31 martie, 6:00pm – Vecernia, Parastasul si Spovedania
Duminica, 1 aprilie † Intrarea Domnului în Ierusalim Duminica a 6-a din Post (a 
Floriilor). Ap. Filipeni 4,4-9. Ev. Ioan 12,1-18
08:30 AM – Utrenia
10:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
11:00 AM – Repetiție pentru Serbarea de Paști
12:30 PM – Prânz cu pește și vin de Florii la sala mare
Serile duhovnicesti se vor tine in Postul Mare, miercurea, dupa citirea Psaltirii, 
de la ora 8:00pm in subsolul bisericii.

Biserica Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).
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un nou 
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AGENDA 
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vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.
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Colaboratori:

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.

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, asociaţia ARTA din Kitchener

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!

Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la 
invăţătură din comunitatea românească din Ontario.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre 
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români o copie electronică după report cardul 
de pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o fotografie recentă. Data limită 
de înscriere va fi 1 iunie 2018. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul 
Agenda Românească. Elevii câştigători vor primi premiul pe scena SERBĂRII 
CÂMPENEŞTI din 9 iunie 2018, din localitatea Drumbo.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă rog să scrieţi la
Popescu.arta@rogers.com

Concursul
Cel mai bun elev român

la a opta ediţie
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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

Credința mută munții cu litera psaltirii,
Speranța-i bună-n toate, ca sarea în merindă,
Dar munți de sare-n boaba din lacrima iubirii,
Ți-au înălțat Taborul, făcând din om oglindă.

Adâncu-ntotdeauna dă vârfului povețe,
Strălimpedele apei, văz nou aduce-n geană,
Că-ndrăgostitul vede a raiului frumsețe,
În spicul ce se-nclină spre-a strugurelui rană.

Nu poți să crezi credinței și nici să speri nădejde,
Vechi haine-s amândouă, ce bietul suflet poartă,
Dar dragostea, ca ghindă, nu te-o trăda spre vrej de
Cucernică-ncruntare, precum ‘’natura moartă’’.

E Cina nunții sacre, luminii fiți altare,
Că Dumnezeu nevoie de acrituri nu are!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALM ESHATOLOGIC

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
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

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

Masini în stoc:
2012 Chevrolet Orlando
2005 Nissan Altima
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2010 Kia Forte

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

519.781.2929

SOLD

SOLD

SOLD

2010 Kia Forte, 
no rust, rustproof, 
94000km, sunroof, 
aluminium rims, 
very clean, very 
well maintained, 
tinted windows, 
heated seats, 
warranty, new 
brakes front and 
rear.

THIS MONTH SPECIAL



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


