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ROCARGO EXPRESS
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519-745-5726 (fam.BURCĂ)
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Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !
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FREE
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15 Noiembrie 2018
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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

În data de 4 noiembrie 
2018 (duminică) la ora 
2 noaptea se vor da în 
urmă cu o oră ceasurile 
astfel că ora 2am devine 
ora 1am.

ORA DE IARNĂ

POTLUCK
organizat de

UofT Romanian Students Club
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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

Vegetarian?
Nu, 

mulţumesc...

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!

E la moda sa fii vegetarian si sa-i obligi 
si pe altii sa fie. Mi-am tinut gura multa 
vreme, zicandu-mi ca nu e corect sa ma 
leg de tacaneala omului. Pe urma, mi-am 
adus aminte ca pe blogul meu imi pot 
permite obraznicia sa scriu ceea ce cred, 
nu ceea ce ar vrea unii sa cred.
Sunt impotriva regimului vegetarian, 
desi nu sunt o mare consumatoare de 
carne, dimpotriva. Sigur, ma enerveaza 
cel mai mult veganii, adica acea categorie 
sinistra care nu mananca nici oua, nici 
lactate, ci numai buruieni, legume si 
fructe. Probabil va socheaza vehementa 
mea (si va fi nevoie sa sterg multe 
injuraturi din dashboard-ul blogului). 
Dar consider ca aceasta categorie face 
prozeliti pe care ii transforma in victime.
Orice doctor (si, ma iertati, tind sa am 
mai multa incredere in doctori decat 
in yoghinii fanatici) va poate confirma 
ca regimul lacto-ovo-vegetarian e o 
tampenie, iar cel complet vegetarian e 
regina tampeniilor. Da, – o sa-mi spuneti 
– dar sunt si vegani care traiesc 80 de 
ani. Asa, si? Este demonstrat undeva ca, 
daca nu erau vegani, sucombau la 50 de 
ani? Sau ca nu traiau 90 de ani? Nu.
Mi se par de-a dreptul egoisti parintii 
care aleg din start, pentru copiii lor, 
regimuri vegetariene – unii au o scuza 
idioata, de genul “asta a vrut copilul”. 
Isi hranesc bebelusul cu lapte de soia si 
spun ca asa a vrut el?! Si cand te gandesti 
ca sunt prosti care cred asta si zambesc 
verzui-ecologic-anemic.
N-am nimic, de fapt, impotriva 
vegetarienilor cuminti, dar de regula ei 
nu stau locului, sunt foarte zgomotosi, 
fac mult caz de ierburile pe care le 
rumega si vorbesc prostii dupa prostii. 
Incearca sa ne demonstreze, fara niciun 
argument stiintific, ca ne intoxicam cu 
carne, branza si oua, ca suntem niste 
putregaiuri ambulante, ca o sa murim in 
chinuri. Nu ca ei, care mor elegant, de la 
anemie grava.
Unii au argumente de genul “de ce sa 
moara animalele ca sa te indopi tu cu 

carne?”. Animalul sacrificat pentru 
jambonul tau nici nu s-ar fi nascut daca 
nu existau omnivorii! Animalele sunt 
inmultite prin proceduri controlate, 
in ferme zootehnice. Cine ar mai fi 
impuiat atatea capatani daca nu erau 
consumatorii? Noi nu mancam vanat 
polar sau animale ocrotite de lege! Dar 
numai papitoii ipocriti confunda fermele 
de vaci si pui cu jungla amazoniana 
sau cu drama balenelor albe si a ursilor 
panda.
Stiu celebritati care si-au obligat copiii 
sa manance numai verzituri, de mici. 
Fara sa se documenteze, fara sa le lase 
dreptul la optiune. Nu-i destul ca te nasti 
cu un nume pus de doi parinti care au sau 
nu gusturi bune. Trebuie sa le mai rabzi 
si aversiunea pentru proteinele vitale 
(repet, orice doctor va poate confirma ca 
sunt vitale). Si trebuie sa le mai zici si 
saru’mana ca te-au crescut cu paie.
Saptamana trecuta, o tipa dintr-un grup 
cu care am fost la picnic a spus ca ea 
vrea pe gratar (abia dupa ce-l spalam 
de ultimii electroni de carnita) ciuperci, 
ardei gras, morcov si alte minunatii 
irezistibile. Evident, dupa ce-a mancat 
numai tulpini arse, ne iubea sincer 
pe toti. Se uita la noi cu ura celui care 
sufera, stie ca sufera de destept ce e, dar 
persista in fanatism.
Raman la ideea ca vegetarianismul e 
mai degraba o moda. Culmea, mie imi 
plac salatele, legumele si fructele la 
nebunie si pledez, inclusiv aici, acum, 
pentru consumul lor excesiv! Dincolo 
de toate rautatile de mai sus, imi cer 
scuze, respect ticneala oricui, e legal 
si democratic sa fii vegetarian, insa nu 
sunt de acord cu militantismul si, mai 
ales, cu constrangerea copiilor. Pana 
cand medicina (cea zdravana la cap, 
in care cred cu tarie) va demonstra ca 
vegetarienii traiesc mai mult si mai 
frumos (deocamdata, teoria e infirmata 
categoric), permiteti-mi sa ma bucur de 
conditia mea de omnivor onest!

Simona Catrina

TORONTO

PURPOSE: ORCA Student Grant is 
a fund focused on supporting Ontario 
resident students financially, but also 
to recognize and reward academic 
performance and extra-curricular 
activities.

AUDIENCE: College/University 
Students, Grade 12 Students who are 
planning to pursue post-secondary 
studies full-time and they were formally 
accepted by the educational institution.

VALUE: ORCA will award 3 (three) 
$1000 CAD Student Grants in 2018, 
consisting of  $1000 (One Thousand 
Dollars CAD) cheque made payable 
to the applicable 2018 ORCA Student 
Grant recipients.

ELIGIBILITY: Applicants must be 
a Canadian Citizen or Permanent 
Resident residing in the province of 
Ontario who are enrolled in a full-
time post-secondary (this includes 
college, professional certification, 
undergraduate education and graduate 
school) program.
 
Selection criteria includes:
Essay: “What does my Romanian 
heritage mean to me” – 500 words
Income
Academic Standing during the past 
year
Volunteer/leadership roles in school/
community organizations and/or sports
Volunteer activities for the Romanian 
Community
Freestyle: “What should ORCA do 
to increase participation as guests or 

volunteers from students like yourself 
in the events, activities it organizes?” 
(optional)

HOW TO APPLY:
-ORCA Student Grant Application Form
-Declaration and Release Form  
-Essay: “What does my Romanian 
heritage mean to me” – 500 words
 -A copy of your Transcript of marks for 
the past year (Fall 2017, Winter 2018, 
and Summer 2018 if applicable).
-Freestyle: “What should ORCA do 
to increase participation as guests or 
volunteers from students like yourself 
in the events, activities it organizes?” 
(optional)

NOTE: BEFORE SUBMITTING ANY 
INFORMATION TO US PLEASE 
READ, UNDERSTAND AND AGREE 
THE TERMS AND CONDITIONS.

Please send ALL requested documents 

to: info@2012orca.org 
Incomplete applications will not be 
taken into consideration.

Applications Deadline: Sunday, 
November 25th, 2018
The 2018 ORCA Student Grant 
recipients will be announced in 
December 2018.

Please download from our website:
-Declaration and Release Form 
-ORCA Student Grant Application Form 
 

2018 ORCA Student
Grant Committee TBD

University/College 
Grant for a Romanian-

Canadian Student

2018 ORCA Student Grant

mcarabas@gmail.com

Mike Carabas 519.241.2159



1 Noiembrie * Nr.263 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

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

TORONTO

Gala AREC 2018
În urmă cu 15 ani, în anul 2003 ne-am 
întâlnit 10 români, și discutând despre 
experiențele noastre proaspete ale 
emigrării în Canada, ne-am dat seama 
că aici (ca peste tot), a știi pe cineva, 
care știe pe cineva, care te poate ajuta 
este foarte important (networking / 
referrals). 
Când am venit aici am lăsat acasă cu 
toții familia, și câte un cerc de prieteni 
și cunoștințe cu educație, cultură, 
obiceiuri și valori similare, și am ajuns 
aici, unde, deși înarmați cu educație 
puternică și de bună calitate, eram 
singuri într-un ocean de culturi care nu 
știa multe despre romăni și România, și 
nu aveau nici un motiv sa ne aprecieze 
sau sa ne ajute.
Eram toți zece, ingineri, ca de altfel 
80-90% din emigrația Românească 
din acea perioada, asa ca am înființat 
inginerește, Asociația Inginerilor de 
Origine Romănă din Canada cu inițialele 
pentru numele din limba engleza: AREC 
- Association of Romanian Engineers in 
Canada.

Mă simt mândră să fiu unul din membrii 
fondatori ai acestei asociații:
Vlad Siperco, Founding President
Daniela Iliescu, Vice President
Daniel Cheoreanu, Secretary
Florin Doru Merauta, Treasurer
Adriana Deboveanu, Chairman   
Membership Committee
Corneliu Chisu - membru
Radu Paunescu - membru
Dan Chimet - membru
Paul Sterescu - membru
Simona Cheoreanu – membru

Am crescut mult ca asociație de la 
prima Gala în 2004, cand ne-am întâlnit 
77 de persoane la restaurantul Hava 
Naghila. Erau 77 de noi prieteni pe care 
am reușit să îi convingem că împreună 
suntem mai puternici. 

În toți acești ani, nucleul acestei asociații 
care a evoluat, s-a străduit să ajute noii 
veniți, și să-i conecteze cu cei cu mai 
multă experiență, să găsească puncte 

comune în comunitatea Românească și 
sa unească, colaborând și cu celelalte 
asociații romănești.
Astăzi, AREC nu este doar asociația 
inginerilor, a devenit o asociație 
profesională unde vin și românii cu 
alte profesii. Ne-am câștigat reputația 
ca o organizație serioasă, unde totul 
se face numai pe bază de voluntariat, 
unde ne respectăm reciproc, îi ajutăm 
pe cei care au nevoie, și conlucrăm 
pentru reușita noastră profesională și 
personală în Canada.

Cel mai important, AREC este locul 
unde am ajuns să ne facem o mulțime 
de prieteni, care au devenit FAMILIA PE 
CARE NE-AM ALES-O ÎN CANADA. 
Asta este asociația AREC pentru mine, 
și pentru Daniel Cheoreanu actualul 
președinte AREC.  
GALA AREC 2018 din 27 Octombrie a 
adus împreuna 311 PRIETENI!  
Consider ca una din cele mai mari 
realizări la Gală, este înmânarea 
în cadrul Galei a 5 burse de câte 
$1,000 pentru studenți romani pentru 
Universitate, și sponsorizarea a 45 de 
studenți și elevi de liceu cu un bilet 
redus de $20 de dolari. Asta a fost 
posibil numai datorită sponsorilor, 
cărora le mulțumim din suflet, și a căror 
listă o veți vedea mai jos. Am sărbătorit 
elevii de liceu cu rezultate excepționale 
la matematică, am înmânat burse 
pentru studenți, am cântat Gaudeamus 
Igitur pentru absolvenţii din 2018 și am 
sărbătorit carierele strălucite ale unor 
ingineri români din Canada.

Apoi am dansat și am chiuit - cum se 
face la români, într-un cadru festiv 
și elegant. Am avut alături de noi 
oficialități romăne și canadiene, și 
oameni deosebiți care ne-au inspirat 
prin dragostea lor faţă de România și 
faţă de români, cum este Don Lothrop, 
americanul care s-a îndrăgostit de 
România și care a fost de 132 de ori în 
România în ultimii 15 ani.    

În încheiere, în numele AREC îi felicit 

încă odată pe premianți și le mulțumesc 
tuturor sponsorilor pentru că au făcut 
posibilă această seară minunată!
AREC SPONSORS 2018,
please give them your business!

Platinum
-Economical Group – Auto and Home 
Insurance - our successful group 
agreement
-Nelson Industrial - Special THANKS 
to Mr. Jeff Nelson, President and Mr. 
Dorin Radu, Corporate Managing 
Director

Gold
-Fam. Leontina and Ion Stefanescu 
Parkway Honda... the Smart Way
-Mr. Marius Mitrofan - Real Estate 
Broker
-Mr. Sergiu Hirtescu – Financial 
Consultant
-Ms. Anca Rotaru – CPA, Professional 
Corporation
-Dr. Genoveva Caminschi - Dentistry
-Mr. Cristian Cupen – CPA, Professional 
Corporation
-Ms. Uiar Smiley – Insurance Broker
-Mr. Dragos Stefan – E-Z print Canadian 
Digital Solutions - donated our Gala 
brochure
-Mr. Gabriel Casolteanu – Advanced 
Manufacturing Solutions
-Ms. Cristina Macavei & Carmen 
Vasilescu – CASA ROMANA Sweets
-Mr. Daniel Deaconu – Ad Astra Math
-Mr. Cornel Cosma – New Age Robotics 
& Controls Inc.
-Mr. Adrian Calagiu - Monte Carlo Inn
-Mr. Mike Magarelli - Seven View 
Chrysler dealership
-Mr. Calin Toma - CARTO WINES
-Mr. Peter Sandica - Rainbow 
International Restoration

Silver
-Mr. Radu Burlacu - Real Estate Broker
-Ms. Antonia Protopopescu - HATCH
-Mr. Nick Ichim – N drafting and Design 
Inc.
-Mr. Julio Gonzalez - U-Railings - Glass-
Wood-Iron

-Mr. Raul Dudnic - Noi Romanii TV-
programme
-Ms. Cornelia Monaru - Mona.Co 
Flowers
-Fam. Brandusa & Calin Domosaru - 
BIMMEX – Your BMW experts

Bronze
-Fam. Renata & Mario Ona – Luxor 
Development Group
-Ms. Maricela Vasilache - Signarama 
Richmond Hill
-Mr. Florin Pirjol - ACASA Newspaper

Supporters
-Mr. Radu Secasan - Agenda 
Romaneasca - Sponsoring the FOTO 
session - professional PHOTO and 
VIDEO events -Tv Box Android. Install, 
maintenance - Programe Romanesti in 
direct din Romania
-Mr. Paul Goldenberg – TES-Canada - 
Total Engineering Solutions
-Ms. Maria Micsia - Nouvelle Maria Spa 
and Salon
-Mr. Adrian Calagiu  - 5STAR Event 
Planning
-Ms. Diana Chiru – Andybela
-Mr. Cezar Bangu - Bilete.ca - supporting 
our Gala tickets buying process
-Ms. Angi Panzaru - ATP law Office

Partners
-Mr. Daniel Ene and his Team at 
Romanian General Consulate in 
Toronto
-Mr. George Oprea - Former Honorary 
Consulate of the Republic Moldova to 
Ontario
-Mr. Bogdan Stanescu, Mihai Iacob, 
Mihai Cotop and the ORCA team
-Ms. Iuliana Pacso & Mr. Sorin Mitrea - 
TRADICIOUS

Together we are Stronger!
Împreună suntem mai puternici!

....imagini de la Gala AREC la pagina 8.

Simona Cheoreanu, 
30 Octombrie 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

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
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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:

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

OSHAWA

Cu dragoste frăţească, întru frica 
Domnului Nostru IiSUS HRISTOS, 
vă invităm la sărbătoarea hramului 
bisericii noastre, când îl prăznuim pe 
Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, 
împreună ocrotitor cu Sfântul Ștefan 
Cel Mare. Programul este următorul:

- 9 Noiembrie 2018, vineri, ora 19:00, 
se va oficia Taina Sfântului Maslu în 
prezența unui sobor de preoți

- 11 Noiembrie 2018, Duminică, 
Ziua Hramului Sfintei Bisericii - de la 
ora 10:00 a.m. se va săvârși Sfânta 
Liturghie.
Ora 12:00 p.m. Agapă Creștină de 
Hram.
Vă așteptăm cu dragoste frățească!
AL FRĂŢIILOR VOASTRE RUGĂTOR 
CĂTRE HRISTOS DOMNUL

Preot Petre Busuioc
biserica@sfstefancelmare.com

Biserica Sinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie - Oshawa vă invită la

Hramul Bisericii

TORONTO

Studenţii români de la Universitatea 
din Toronto (UofT) au organizat de-a 
lungul anilor o serie de evenimente 
prin clubul studenţesc creat în urmă cu 
câţiva ani (UofT Romanian Students 
Club), atât pentru studenţi cât şi pentru 
comunitatea românească din GTA. 
La aceste întâlniri, studenţii leagă noi 
prietenii, împărtăşesc din propriile 
experienţe tuturor celor prezenţi, 
transmit mai departe generaţiei 
tinere din experienţele acumulate 
de ei, iar faptul că toţi aceşti tineri 
provin din diferite zone geografice 
ale României, reuşesc să menţină 
tradiţiile si obiceiurile strămoşeşti 
prin prisma studentului canadian de 
origine română. Chiar şi în numele 
evenimentelor create se reflectă 
aceste tradiţii: Olimpiada Sarmalelor, 

Petrecerea Crăciunului, Ziua de Mici şi 
Fotbal, etc.
În acest an, mai exact în 30 noiembrie 
2018, ei vor organiza un POTLUCK cu 
preparate tradiţionale româneşti prin 
care doresc să menţină şi să continue 
cele descrise mai sus. Toţi cei interesaţi 
sunt invitaţi să participe, să susţină şi 
să devină parte din activităţile Clubului 
Studenţesc UofT. Partea financiară 
este precară la fel ca la orice asociaţie, 
biserică, club sportiv sau cultural, astfel 
încât persoanele care doresc să-i 
susţină pe aceşti tineri studenţi, sunt 
invitaţi să îi contacteze si sponsorizeze.
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
UofTRomanianStudentsClub/
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
uoftromanianstudentsclub/

Agenda Românească

POTLUCK
organizat de UofT Romanian Students Club
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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

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

O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ

Cum ochiul atent poate distinge în imaginea de mai sus, cetăţenii româno-canadieni reuniţi în RCL (the Romanian Club of 
London, Ontario) se pregătesc să sărbătorească centenarul Unirii şi al întregirii vremelnicei Românii Mari. Din gala ce va avea 
loc pe 1 decembrie 2018 vor fi absente discursurile sforăitoare, sfeştaniile, recitările de poezii patriotice şi dansurile populare; 
nu vor lipsi, însă, spiritul decenţei, decorul minimalist, umorul fin specific naţiei, muzica, dansul, bucatele alese pe sprânceană 
şi, mai cu seama, bucuria de a fi împreună. Dacă rataţi această ocazie, va trebui să mai aşteptaţi un secol pentru următoarea. 
Cu căldură şi speranţă, vă invităm să ni ne alăturaţi.



1 Noiembrie * Nr.263 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7



TORONTO

Gala AREC 2018
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te pândește o boală neașteptată, 
un incident care îți cauzează o stare negativă
la nivel fizic sau psihic. Dragoste: Ești ca 
un fluturaș care zboară din floare în floare,
pentru a se bucura de parfumul iubirii. 
Financiar: Cu banii stai bine.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ai grijă ce mănânci, cum te miști,
cum manevrezi obiectele contondente. 
Dragoste: Cu cât te complaci mai mult în 
banal, cu atât relația voastră tinde să se 
banalizeze. Financiar: Posibil să primești 
un onorariu pentru o activitate la care ţi-ai 
adus şi tu contribuția.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Parcă n-ai avea nicio problemă, 
ești în formă bună şi ţi se citește sănătatea 
pe chip. Dragoste: Este luna marilor 
evenimente de ordin sentimental, cum ar fi 
o căsătorie, începerea unei relații de viitor, 
o declarație de amor unică. Financiar: Ești 
norocosul astrelor când vine vorba de bani.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Schimbi ceva în stilul tău de 
viață ce va avea urmări şi asupra stării tale 
de sănătate. Dragoste: Scapi de o povară 
care te apasă pe inimă şi nu te lasă să te 
manifești în voie în compania celor de sex 
opus. Financiar: Îți achiţi nişte datorii mai 
vechi sau intri în posesia unor bani pe care 
alţii ţi i-au promis cu ceva vreme în urmă.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu se vor produce tranzite 
semnificative care să îți afecteze sănătatea. 
Dragoste: Ai un sex-appeal năucitor şi 
sentimente intense, violente, greu de 
controlat.
Financiar: Climat avantajos privind 
investiţiile imobiliare sau achiziţia 
obiectelor de folosinţă îndelungată. 

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ești protejat de boli şi te simți 
bine în pielea ta. Dragoste: Dragostea are 
nevoie şi de un dram de rațiune, dar când 
aceasta devine predominantă, nu prea se 
mai poate vorbi de iubire.
Financiar: Dacă nu ţi-ai fixat încă un 
obiectiv important, ai putea să o faci acum.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: De evitat orice excese gastrice, 
sistemul tău digestiv fiind destul de fragil 
în această perioadă. Dragoste: Iubirea pare
să fie planul cel mai avantajat acum, 
simți norocul cum planează peste iubirea 
ta. Financiar: Faci mari eforturi ca să-ți 
gestionezi resursele financiare așa cum 
trebuie. Ești pe calea bună.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te simți bine în corpul tău, 
toate eforturile tale anterioare au dat 
roade. Dragoste: Îți place jocul seducției, 
pentru că îți pune în valoare frumusețea, 
șarmul, senzualitatea cu care ești înzestrat. 
Financiar: Banii trebuie calculați cu multă 
atenție.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
Sănătate: Nimic nu-ţi strică starea de 
confort fizic, te bucuri de o sănătate bună. 
Dragoste: Ești fericit şi răsfățat în gesturile 
de afecțiune ale partenerului. Financiar: 
Este un moment decisiv pentru veniturile 
tale, de parcă trebuie să alegi ce e de făcut 
cu banii pe care i-ai acumulat.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Dacă nu iei o pauză pentru a-ţi
reîncărca bateriile, vei duce după tine şi 
în lunile următoare starea de oboseală 
cronică. Dragoste: Nu te aștepta la minuni 
sentimentale, treci printr-o perioadă cât se 
poate de fadă. Financiar: Poate fi momentul 
unei investiții majore.

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

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu prudenţă şi un control atent 
asupra tuturor factorilor de risc, nicio 
problemă de sănătate nu te poate atinge. 
Dragoste: Chiar dacă ai greşit, recunoaşte,
chiar dacă celălalt a trădat, iartă, pentru că 
este vremea judecăţii şi a justiţiei.
Financiar: Ai cheltuieli mari.

OAKVILLE

 STONEY CREEK
Biserica Ortodoxă Românească Sfântul Nectarie
651 Hwy 8, Stoney Creek,
Ontario L8E 5J7

HRAMUL BISERICII
Biserica ortodoxă românească Sfântul Nectarie organizează Sărbătorirea 
Hramului Bisericii, duminică 11 Noiembrie 2018, după slujbă. Vă aşteptăm cu 
drag.

In anul 2018, Asociatia ‘Vorbesc 
Romaneste’ a obtinut sprijinul 
Ministerului pentru Romanii de 
Pretutindeni (MPRP) in crearea unui 
nou website, care sa ajute la o mai buna 
prezentare a informatiei, actualizare 
mai eficienta si o administrare mai 
usoara a materialelor instructorilor.

Noul website poate fi vizitat la www.
VorbescRomaneste.com .
Multumim, MPRP!
Pentru informatii despre programele 
Vorbesc Romaneste - Oakville, 
ne puteti contacta la info@
vorbescromaneste.com 

Octavian Nastase

Proiectul 
“Dezvoltarea Platformei Online - 

VorbescRomaneste.com”
al şcolii româneşti din Oakville
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 QUEBEC şi NEW BRUNSWICK
În drumul nostru spre Sackville am asistat 
la un spectacol grandios al festivalului 
frunzelor ruginii care ne-a acompaniat tot 
drumul de 1750 km pe transcanadiană. Am 
mai scris despre acest drum acum câţiva 
ani, revin acum cu alte descoperiri în timpul 
explorării mele.
Călătorind spre destinaţia noastră, un nume 
inedit ne-a atras atenţia.
Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! este singura 
localitate din lume care are două puncte 
de exclamaţie în nume. Această localitate 
minusculă, cu numai 1400 locuitori, 
aproape de Rivière-du Loup a intrat în 
cartea recordurilor Guinness în ediţia din 
anul 2018.
Le haha în limba franceză este un arhaism 
care înseamnă un drum fără ieşire, un impas, 
un obstacol neaşteptat. Le Ha! Ha! se referă 
poate la lacul Témiscouata care blochează 
drumul spre est. După alţii originea numelui 
derivă din reacţia de bucurie a călătorului 
care a ajuns la destinaţie şi şi-a exprimat 
plăcerea la vedera splendorii lacului.
La rubrica toponim cu un punct de 
exclamaţie se adaugă şi oraşul Westward 
Ho! din Anglia precum şi orasul Hamilton! 
din Ohio.
La Montmagny puteţi admira primăvara 
şi toamna spectacolul fascinant al gâştelor 
albe ca zăpada care fac aici o escală înainte 
de a zbura spre regiunea arctică. Gâştele 
sunt înebunite să guste rizomii de rogoz, 
care le permite să acumuleze rezerve de 
grăsime pentru a avea puterea să zboare 
în lunga lor călătorie. Imaginaţi-vă o 
călătorie de 4.000 km în aer de pe coasta 
Statelor Unite până în regiunea arctică. 
În luna martie ele părăsesc New Jersey şi 
Carolina de Nord pentru a face o pauza 
aici la Montmagny. Ele zboară cu o viteză 
de 95 km pe oră şi pot să parcurgă până la 
1000 km de zbor fără întrerupere. Populaţia 
gâştelor zăpezilor este estimată la un milion 
de păsări. Gâştele îşi păstrează partenerul 
tot timpul vieţii. Putem distinge cuplurile 
din zbor. Dacă unul dintre parteneri moare 
celălat rămâne văduv toată viaţa. Cuplurile 
sunt unite pe viaţă pentru a ecomomisi 
timp şi energie. În deşertul nordic femela 

cloceşte până la 4 ouă, timp de 23 de zile 
consacrându-şi 93% din timpul său şi nu 
mănâncă practic nimic. Când s-a născut 
puiul de gâscă acesta are 100 de grame, are 
numai 6 săptămâni pentru a ajunge la 2 kg 
şi a fi în stare să zboare. Ele pot trăi până la 
25 de ani. Când gâsca zăreşte un predator o 
vulpe sau o pasăre de pradă, tot câmpul se 
depopulează iar cerul se umple de mii de 
pete albe oferindu-ne un spectacol grandios. 
Nu este căldura sau frigul care declanşează 
migraţia ci mai ales durata zilelor însorite.

Woodstock este primul oraş al provinciei 
canadiene New-Brunswick, care există 
de peste 160 de ani. Situat într-un cadru 
pitoresc la intersecţia râurilor Meduxnekeag 
şi Saint-Jean, această localitate adăposteşte 
o comoară de clădiri publice, religioase şi 
rezidenţiale datând din secolul 19.
Cei care iubesc arhitectura victoriană vor 
fi încântaţi să viziteze acest oraş, cu 40 de 
locuri istorice municipale şi provinciale. 
Fiecare casă istorică are o plăcuţă 
explicativă. Cea mai impozantă construcţie 
din localitate este Palatul Justiţiei (1909) cu 
elemente de stil roman.
Am vizitat casa Charles Connell 1839 
construită pentru omul de afaceri şi 
politicianul Connell, fiind una dintre cele 
mai frumoase construcţii canadiene în 
stilul Renaşterii greceşti. Charles Connell, 
negustor de lemne a emis un timbru în 
valoare de 5 cenţi cu fotografia sa, înlocuind 
fotografia reginei Victoria, în timp ce era 
şeful Poştei, care a creat un val de reacţii 
negative. Cele 500.000 de timbre au fost 
retrase şi acesta a trebuit să demisioneze.

Casa Beaverbrook, construită în stil 
victorian în 1877 în oraşul Miramichi a 
fost casa copilăriei lui William Maxwell 
Aitken, cunoscut mai ales sub numele de 
Lord Beaverbrook. William a locuit aici 
până la vârsta de 17 ani. Acesta a părăsit 
Canada în 1910 pentru a deveni un magnat 
multimilionar al presei, finanţei şi politicii 
în Anglia. Prin conecţii, bani şi influenţă 
Lord Beaverbrook a devenit membru al 
Parlamentului în 1911 şi membru al Camerei 

Lorzilor în 1917. 
Lord Beaverbrooke 
a fost un mare 
binefăcător în 
provincie în special 
în Miramicchi şi 
Fredericton. În 
timpul vieţii a avut 
prieteni pe R.B. 
Bennett, unul dintre 
primii miniştri ai 
Canadei, Winston 
Churchill, scriitorul 
Rudyard Kipling.

Am vizitat şi Casa 
Bonar Law situată 
lângă Rexton, NB. 
Andrew Bonar 
Law a fost pentru 
o perioadă scurta 

cel de al 54-lea prim ministru al Marii 
Britanii (1922-1923) şi a fost înmormântat 
la Westminster Abbey. Mandatul lui a fost 
întrerupt de moartea sa prematură datorita 
cancerului la gât. Este cunoscut a fi primul 
ministru britanic născut în afara Angliei. 
Ferma familială datând din anul 1870 este 
un exemplu de fermă a epocii victoriene.

Le pays de la Saguine este un parc tematic 
unde se vorbeşte franceză şi engleză, cu 
teatru, muzică acadiană, comedie şi dans 
situat pe Insula Puricilor în Bouctouche, 
un sat inspirat din celebra piesa de teatru 
a lui Antonine Maillet, La Sagouine. Tara 
Saguinei este o reproducţie a unui sat de 
pescari din timpul prohibiţiei.  Preţul este 
de $20 şi atrage peste  un milion jumate de 
turişti anual. Autoarea Antonine Maillet a 
primit premiul Goncourt în 1979. Ea a fost 
şi în România în anii 1985, îmi amintesc că 
am participat la o conferinţă şi am primit un 
autograf.
Bouctouche se numără printre una dintre 
cele mai frumoase orăşele din Canada. 
Populaţia este în mare măsură francofonă şi 
se ocupă cu pescuitul, fabrici de prelucrare 
a lemnului şi construcţii navale. Aici s-a 
născut celebra scritoare Antonine Maillet şi 
Keneth Colin Irving (1899-1992) fondatorul 
imperiului Irving.

Muzeul Kent din Bouctouche este localizat 
într-o veche clădire cu patru etaje, fost 
pension de fete, construită în stilul Empire, 
datând din 1880. Muzeul oferă o perspectivă 
a vieţii fetelor de oameni cu stare care 
veneau aici să dobândească o educaţie 
aleasă. Capela construită în stil neogotic 
este o adevărată bijuterie. Puteţi ajunge 
până pe acoperiş şi să trageţi clopotul.
La ultimul etaj există o colecţie de unelte 
agricole folosite de sătenii acadieni.

Bouctouche Arboretum Grădina familiei 
Irving deschisă publicului, deţine o colecţie 
mondială de copaci de 5.000 de arbori şi 
arbuşti din regiunea de nord a Americii, 
precum şi o grădină elizabeteană cu ierburi, 
flori şi plante. Se poate intra cu maşina, 
există mese de picnic, toalete curate, lacuri, 
păsări. Este o oază de linişte, puteţi să vă 
plimbaţi pe cărări pedestre şi ciclabile.

Familia Irving, de origine ecoseză are o 
avere estimată la 12 milliarde de dolari, 

ocupând locul trei printre familile cele mai 
bogate şi cel mai influente din Canada şi în 
acelaşi timp şi cea mai discretă.
J.D. Irving deţine cea mai mare rafinărie din 
Canada la St-Jean, 900 staţii de benzină, 
fabrici de hârtie, companii de camioane şi 
ziare, fabrici de cartofi prăjiţi, o echipă de 
hockey, case, vapoare, 70% din pădurea 
publica din N.B este sub controlul familiei 
Irving.
Se ştie că K.C. Irving şi-a ales domiciliul 
în Bermude, un paradis fiscal în 1971. 
În testamentul său a cerut ca averea să 
fie plasata în Bermude timp de 35 de ani, 
permiţându-i să ţină averea în sânul familiei 
şi departe de fiscul canadian. A avut trei 
băieţi: Arthur care se ocupa cu petrolul, J.K. 
cu industria forestieră şi construcţii navale 
şi Jack cu construcţii şi oţel. Relaţia dintre 
fraţi s-a deteriorat după moartea tatălui. 
Unul dintre fraţi, Jack, a murit în anul 2010.
Irving Eco Center Duna din Bouctouche 
a fost amenajată de J.D.Irving Limited cu 
scopul de a proteja şi restaura una dintre  
cele mai mari dune din coasta de nord est a 
Americii de Nord. Duna de nisip se întinde 
pe o suprafaţă de 12 km, existând de peste 
2000 de ani fiind un habitat de plante şi 
animale acvatice şi păsări migratoare.

Pot spune că acest periplu a fost extrem de 
interesant din punct de vedere istoric şi vi-l 
recomand cu plăcere. Există şi în Canada 
locuri fascinante!

Paulina Popescu,
Kitchener
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KITCHENER

În alimentația 
noastră zilnică ar 
trebui să avem: 
multe fructe și 
legume crude, 
germinații și mai 
multe feluri de 
nuci, pentru ca 

digestia sa fie din ce în ce mai bună 
și concentrația și nivelul de energie să 
crească. 

Factorii care ne ajută enorm și fac o 
mare diferență în corpul nostru este 
cantitatea de enzime și o flora intestinala 
sănătoasă, ce mâncăm și mai ales ce 
nu mâncăm, felul în care mestecăm și 
timpul pe care îl alocăm pentru a savura 
mâncarea. Toate la un loc fac o mare 
diferență!
O alimentație vie este energizantă, 
hidratantă și ajută la creșterea forței 
sistemului imunitar. Aceasta depinde 
foarte mult de sănătatea digestivă, iar 
alimentele crude conțin o mare cantitate 
de fibre care ajută în plus la eliminarea 
toxinelor.
Toată aceasta energie recuperată 
permite corpului să lupte mult mai 

eficient contra agenților patogeni (viruși, 
bacterii, paraziți, etc). De asemenea, 
ajută la repararea țesuturilor și la o 
dezintoxicare rapidă și eficientă. 
A adăuga din ce în ce mai multe alimente 
crude și hrana vie în dieta dvs zilnică 
și a suplimenta unde este nevoie cu 
suplimente de calitate superioară este 
cheia să ne simțim din ce în ce mai vii! 

Numele meu e Monica Marin și dacă doriți 
să fiți informați despre subiecte cum ar fi 
alimentația antiinflamatorie, trebuie sau 
nu să suplimentam alimentația, care sunt 
legumele și fructele pline de pesticide, 
diete, detoxifiere, PH scăzut, stres etc. 
În fiecare vineri seara organizez un grup 
care se numește BEAUTIFUL  INSIDE  
AND OUT (BIO club). Vă pot da mai 
multe amănunte dacă mă contactați pe 
facebook, telefon sau e-mail.

Monica Laura Marin
Integrative Nutrition Health Coach

Live Blood Cell Analyst
Metabolic Balance Coach

519 635 0665 
www.harmonicahealthcoaching.com

monica.laura.marin@gmail.com

Ar trebui să mâncăm din ce 
în ce mai crud, pentru a ne 
simți din ce în ce mai vii!

ANCASTER
Pe 20 octombrie a fost 
deschiderea oficială a 
noului magazin românesc, 
Andybela eaTEAry în 
Ancaster, la adresa 21 
Panabaker Dr., Unit A. Aici 
puteţi găsi peste 300 de 
produse româneşti, de la 
vestitele dulceţuri şi magiun 
de Topoloveni, la dulciurile 
copilăriei (Eugenii, halva, 
bombonele Cip), condimente 
asortate şi multe altele! 
Am vorbit cu proprietara, 
Diana Chiru, care ne-a 
explicat că Andybela 
eaTEAry nu este doar un 
magazin, este şi o ceainărie, 
unde se pot degusta cele 
peste 60 de feluri de ceai 
din colecţia Thessa, brand 
Românesc creat de Diana 
Chiru şi Luiza Rotaru în 
2016. Acum ceaiurile sunt 
produse în România, dar în 
2019 producţia se va muta 
parţial aici în Ancaster, unde 
reţetele vor fi produse cu 
ingrediente locale.
Locaţia are spaţiu amplu 
pentru 30 de persoane, 
care se poate închiria 
pentru diverse ocazii. 
Deasemenea, aici artiştii 
pot să îşi expună operele de 

arta în regim de consignaţie 
- prima artistă expusă fiind 
Otilia Gruneantu Scriuba. 
Cei ce sunt interesaţi să îşi 
expună piesele începând cu 
24 noiembrie o pot contacta 
direct pe Diana la
info@andybela.com.
În bucătăria modernă se vor 
ţine lecţii de gătit din 2019! 
Evenimentele vor fi anunţate 
pe pagina de Facebook la @
andybelaeateary! 
Din noiembrie se vor pregăti 
meniuri de catering, cu 
preparate tradiţionale şi cu 
alte reţete din bucătăria 
internaţională, la comandă. 
De la sărmăluţe, la salată 
boeuf, la rulade de carne 
şi pateuri, Andybela 
eaTEAry va avea ceva pe 
toate gusturile! În perioada 
postului Crăciunului vor fi 
disponibile şi mâncăruri 
calde pentru post.   
Noutăţile vor fi mereu 
anunţate şi pe website la 
www.andybela.com unde 
magazinul online rămâne 
activ, şi livrări se pot face 
oriunde în Canada sau 
Statele Unite.

Agenda Românească

Magazinul Andybela eaTEAry
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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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:

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

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239

claudio@aquilamotorfreight.com 
CLAUDIU MAGDA

A N G A J Ă M 
SOFERI PENTRU CURSE DE 
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 
DE EXPERIENTA. SALARIU 
0.70$/M. Detalii la: 

AQUILA

416-800-0832 sau  519-594-1712

Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită joi 8 
noiembrie de la ora 18:30 la 20:30 la Country Hills 
Community Library, 1500 Block Line Rd, Kitchener 
la o întâlnire cu scriitoarea Ela Mihu (Em Sava) 
autoarea romanului PAŞI, apărut în vara aceasta 
la editura Eikon. Ion Damian va încheia seara 
culturală cu o introducere în lumea romanţelor. 
Intrarea este gratuită.

SEARĂ CULTURALĂ

JOHN KEMPIJAN
November 10, 1960 - July 27, 2016

In memoriam of Johnny, my 
beloved brother. I miss your 
beautiful smile and laughter, your 
quick wit and joke telling. Not a 
day goes by where I don’t think 
of you, want to hug you, and just 
have a conversation. Missing you 
terribly, love you and remembering 
you always.
Your sister Florica.

In Memoriam
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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

Te-am căutat vertical șapte ceruri,
credeam că te joci cu stelele.
M-ai căutat orizontal șapte văi,
credeai că mă joc cu râurile.

M-ai bănuit în altul,
și gândurile-au făcut hora
pe un inel străin.
Și totuși ne chemăm
și totuși ne dorim.
Vom fi mereu aproape,
dar
ca două coarne de melc.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

COARNE DE MELC

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

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).

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 Kia Optima, 2007 Honda 
Civic Coupe, 2007 Mazda 3, 
2013 Dodge Caravan, 2009 
Chevrolet Malibu, 2010 Kia 
Soul 4U, 2008 Kia Rondo, 
2012 Nissan Rogue......519.781.2929

2013 Suzuki Grand 
Vitara ($9500)

150.000Km, AWD,
Financing, Rust Proof,
Safety, No Rust, E-Test, 
Certified, A/C, Fog 
Lights, Aluminum Rims, 
Heated Seats, Power 
Door-Windows-Mirrors 
Bluetooth, Auto Lights, 
Sun Roof, Mirrors-Front 
and Rear Glass Heated, 
Key Less Entry, Leather.

THIS MONTH SPECIAL

CAREGIVER
Asistent medical cu multă experiență (26 
de ani) în îngrijirea persoanelor vârstnice 
și persoanelor handicapate, caut de lucru 
ca și caregiver. Sunt o persoană serioasă, 
muncitoare şi de încredere.
Vă rog să nu ezitați să mă contactați pentru a 
avea informații ulterioare.
Email: kasaovypatry@yahoo.com
Rudi

Now we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.

Dormitor de inchiriat
Am disponibil pentru inchiriat un dormitor la etajul 2 cu 
access la baia mare, bucatarie si spalatorie. 1 Parking 
spot pe driveway, wi-fi Internet si utilitati incluse in 
plata chiriei lunare. $600 pe luna pentru o persoana 
sau $800 pe luna pentru un cuplu. No lease contract, 
plata de la luna la luna. Eglinton Ave. si Winston 
Churchill area. Non-smoking environment si no pets.
Ma puteti contacta la mimibole@yahoo.ca sau la 
telefon: 647-885-5344.



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 *

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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

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

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


