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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, Ottawa, Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Joi 15 noiembrie - Începutul Postului Crăciunului * Vineri 16 noiembrie - Sf.Ap. şi Ev. Matei * Miercuri 21 noiembrie - Intrarea în Biserica a Maicii Domnului * 

$1095
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BILUNAR
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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 !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
1 Decembrie 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

George
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CARJAC
Campion 
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matematică

la vârsta de 7 ani
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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

Românul
s-a născut 
nutriţionist

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!

Va vorbeam zilele trecute despre 
sfaturile care, nu se stie prin ce lege 
fizica avansata cucuiata, ajung mai 
repede la tine cand nu le chemi. Azi, 
as vrea sa particularizez. Romanul s-a 
nascut nutritionist.

Toata lumea stie perfect cum se slabeste, 
doar un individ dintr-o suta reuseste sa 
slabeasca. Am auzit de un miliard de 
ori oameni care n-au tinut in viata lor 
vreun minut de regim de slabire cum 
ii dadacesc pe altii: ar trebui sa nu mai 
mananci paine si dulciuri, ar trebui sa nu 
mai mananci seara, ar trebui sa faci sport. 
Asta n-ar fi nimic, dar multi nutritionisti 
dintr-astia veleitari colporteaza ineptii: 
apa ingrasa, carnea ingrasa, sucurile de 
fructe sunt bune la dieta. Tampenii, deci.
Degeaba incerci sa-i contrazici. Tu, care 
te-ai luat la tranta cu 4000 de cure de 
slabire la viata ta, ai buchisit toate cartile 
cu sfaturi. Ai platit doctorite nutritioniste 
(din seria celor care au 48 de kile si n-au 
avut in viata lor mai multe) ca sa-ti 
spuna ceea ce stiai deja: nu manca mult, 
mananca putin si sanatos, fa sport. Auzi, 
nutritionistii astia au vreo intelegere cu 
salile de fitness sau ce? Le dau comision 
din incasari?

Pe vremuri, inainte sa-mi vina ideea 
brilianta de a ameliora problema 
definitiv, chirurgical, obisnuiam sa dau 

si eu binete nutritionistilor. Am fost 
in cabinetele unor doctorese-balerine, 
fatuci abia iesite din rezidentiat, care 
ma masurau cu condescendenta si-
mi spuneau numai lucruri incredibile, 
senzationale: grasimea ingrasa, 
castravetele n-are multe calorii, trebuie 
sa mancam trei mese si doua gustari pe 
zi, trebuie sa mananci numai gaura de 
la covrig, mezelurile si zaharul nu sunt 
bune pentru organism, trebuie sa avem 
mese echilibrate. Astea si alte vesti 
revolutionare, care erau cat p-aci sa-
mi schimbe viata, doar ca nu lipsa de 
informatie era problema mea.
Un singur lucru uita toata lumea: latura 
psihologica, motivatia, mecanismul 
moral. Chiar nu realizeaza niciun doctor 
ca oamenii stiu teorie berechet? Cred 
ca Dr. Google are doctorat in stiinte 
medicale, ca prea se trateaza toata lumea 
la el. Toti grasii stiu exact cum pot 
sa slabeasca, n-au nevoie de indicatii 
pretioase. Au nevoie mai degraba de 
consiliere psihologica, de intelegerea 
si sfaturile unor oameni care stiu cum 
functioneaza dependenta de proastele 
(dar minunatele) obiceiuri alimentare.
Revistele sunt pline de articole din 
categoria “cum sa slabesti”, iar femeile 
se dau cu capul de pereti, fiindca nicaieri 
nu exista vreun articol din categoria 
“cum sa faci SA VREI sa slabesti”.

Simona Catrina

mcarabas@gmail.com

Mike Carabas 519.241.2159

Concertul va avea loc la Wolf 
Performance Hall (London Public 
Library), 251 Dundas St, London, ON 
N6A 6H9, a doua zi de Craciun, Dec 
26, 2018, de la ora 18:00.
Biletele costa $35 si le puteti gasi in 
functie de zona aici:
Claudiu Pop - 201-895-6978, in SW, 
Radu Rotariu - 519-694-4191, in SW,
Preot Marin Tibre la Biserica Sfanta 
Cruce, 47 Adelaide St.S - 519-902-

1514, in SE,
Angelica Lucaci -519-878-8545, in NW,
Mihai Andruseac - 26-456-2003, in NE,
Codru Moga la Cameli’s Pastry and 
Café, 119 Dundas St - 226-884-
1344, in centru. Parcarea stradala si 
Municipal lot #5, situat la 150-200 de 
metri distanta, sunt gratuite.
Stefan va onora cei 100 de ani de 
la Marea Unire cu cateva piese mai 
speciale.

ROM-CAR is looking to
HIRE A

MECHANIC
WITH EXPERIENCE.

For info call 519.781.2929
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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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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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

OTTAWA
George Matei Carjac s-a născut în 
Cluj-Napoca, în 2011, iar din 2012 
întreaga familie a emigrat în Canada, 
în Vancouver, BC.
Încă de la vârstă fragedă a 
demonstrat aptitudini pentru lucrurile 
logice, iar aceasta a dus la înscrierea 
lui George la diferite activitaţi gen 
şah, matematică, ştiinţă, care i-au 
trezit mereu interesul, şi l-a captivat. 
Şahul a început să-l practice de la 
4-5 ani, pe când se afla cu familia 
în Vancouver, dar participarea la 
competiţii de şah a început după 
ce s-au mutat în Ottawa, adică 
începând de anul trecut (2017). 
Aici în Ottawa este înscris la clubul 
de şah condus de Chess’n Math 
Association (https://chess-math.
org), care este organizaţia la nivel 
naţional pe Canada de şah şcolar 
(Canada’s National Scholastic 
Chess Organization). 
Aceasta este cea mai cunoscută 
organizaţie din Canada, responsabilă 
cu organizarea concursurilor de şah 
la nivel naţional. Este o organizaţie 
non-profit, care cu ajutorul 
coordonatorilor de la nivel provincial, 
doreşte să promoveze şahul în 
şcolile din Canada. Organizaţia a 
fost fondată în anul 1985, şi are 
peste 10 000 de membri la nivel 
naţional. 
Până la data redactării acestui 
articol, George a participat la 11 

turnee de şah în Ottawa, unde a 
jucat 52 partide până în prezent, 
adunând numeroase medalii în 
urma acestor participări. Organizaţia 
Chess’n Math ţine evidenţa “rating-
ului” fiecărui jucător cât şi turneele şi 
jocurile pe care le-a efectuat.
Concursurile la care a participat 
George, sunt grupate în două 
categorii: Pe vârstă, George 
participând la categoria U8 (under-8) 
pentru clasele I şi a-II-a, cât şi pe 
baza ratingului similar pe care îl au 
anumiţi jucători.  Astfel la ultimele 
competiţii, George a primit medalia 
de argint, la categoria lui de vârstă, 
cât şi la rating-ul său. Toate aceste 
informaţii sunt publice pe site-ul 
organizaţiei Chess’n Math: https://
chess-math.org/ratings/id/1375525.
În concomitent cu activităţile 
şahistice, George e implicat în 
matematica, unde in primavera 
acestui an, a participat la concursul 
Kangaroo. Concursul Kangaroo este 
similar cu olimpiadeleromanesti, 
undeparticipaelevi din fiecare 
an scolar. Anulacesta, la clasa I, 
George a obtinutmedalia de bronz 
la nivel national. La nivelulCanadei, 
au participat in jur de 400 studenti, 
George clasandu-se intreprimii 9%.

Narcis Mihail Blidaru
Ottawa

Campion naţional la
şah şi matematică
la vârsta de 7 ani
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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

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

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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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

„Menirea sfântă a muzicii este să 
unească sufletele” George Enescu

“Rapsodiile române” compuse de 
George Enescu vor încânta audiența 
Teatrului “Isabel Bader” din Toronto 
într-un concert excepțional susținut de 
KSO

În data de 1 decembrie 2018, 
Tradicious organizează un eveniment 
cultural excepțional: „ALEGRIA – 
Concert Simfonic Aniversar” dedicat 
Zilei Naționale a României și aniversării 
Centenarului Marii Uniri. Evenimentul 
va avea loc la Teatrul ”Isabel Bader” 
din Toronto, începând cu ora 8:00 PM. 

Concertul va fi susținut de orchestra 
„Kindred Spirits” din Markham, Ontario, 
avându-i ca invitați pe pianistul 
Alexandru Burcă de la Teatrul Național 
de Operetă și Musical ”Ion Dacian” din 
București și pe violonistul Alexander 
Gangurean.

Sub bagheta maestrului Kristian 
Alexander vor fi interpretate compoziții 
emblematice ale repertoriului 
românesc clasic: ”Rapsodiile române” 
de George Enescu și ”Moment muzical” 
pentru pian și orchestră de Nicolae 
Kirculescu. Nu vor lipsi din program 
“Dansurile folclorice românești” de 
Béla Bartók, celebrul concert pentru 

vioară “Iarna” de Antonio Vivaldi și nu 
mai puțin faimosul ”Concert pentru 
pian” al lui Edvard Grieg. 

Program:
Béla Bartók - Dansuri folclorice 
românești
George Enescu - Rapsodia română nr. 
1 și nr. 2, op. 11
Antonio Vivaldi - Iarna
Pauză
Edvard Grieg - Concert de pian în A 
minor, Op. 16
Nicolae Kirculescu - Moment muzical 
pentru pian și orchestra

Kristian Alexander: dirijor (Canada)
AlexandruBurca: pian (România)
Alexander Gangurean: vioară 
(Canada)

Prezentatoarea evenimentului este 
Andreea Demirgian, jurnalistă radio și 
scriitoare.
Vă invităm să sărbătorim împreună!

Bilete: https://
alegriasymphonicconcert.eventbrite.ca

Evenimentul este produs de 
Tradicious, o companie canadiană 
care promovează cultura română în 
Canada.
www.tradicious.ca
www.torofest.ca

 
Sala “DACIA”
247 Rosethorn Avenue  Toronto

Studen\i 

La multi ani!

Biserica Ortodox` Rom@n` 
Sf  Gheorghe Toronto 

organizeaz`

REVELION  

Muzic` ]i dans cu D ADI  
Vin ro]u ]i alb, ]ampanie
(gratuit la fiecare mas`)

Rezerv`ri de bilete ( ): 
905-326-1494; 905-881-2238

Informa\ii: 905-770-8529
Rezerva\i-v` biletele din timp! Locurile sunt limitate.

V` a]tept`m cu drag!

LA MUL|I ANI!

 

Tombola Revelionului 

 

ALEGRIA
Concert Simfonic Aniversar

1 decembrie 2018 - ora 8:00pm
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 KITCHENER
Un alt eveniment memorabil organizat de voluntarii 
asociaţiei ARTA din Kitchener, care a unit din nou 
pe românii iubitori de petreceri în stil românesc, 
cu voie bună, mâncare delicioasă şi.... peripetii (o 
vizită scurtă a pompierilor). Mulţumesc voluntarilor 
Ileana Palade, Dana Dicu, Irina Patko, Elvira Bradea, 
Lucian Bradea şi sponsorilor nostri D.J. Constantin şi 
Agenda Românească. Mulţumim tuturor celor care au 
participat cu mic cu mare la Balul Frunzelor Ruginii. 
Vă aşteptăm la Ziua României! Detalii pe website sau 
facebook.

Paulina Popescu
presedinte ARTA

Balul Frunzelor Ruginii
10 noiembrie 2018 - organizat de asociaţia ARTA din Kitchener



KITCHENER

Balul Frunzelor Ruginii
10 noiembrie 2018 - organizat de asociaţia ARTA din Kitchener
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Dacă e să fie, problemele pot să 
aibă legătură cu dinţii, oasele, articulaţiile 
ori cu reactivarea unei afecţiuni mai vechi. 
Dragoste: Deşi mai puţin intensă, viaţa 
afectivă e mult mai veselă. Financiar: Cu
banii ești OK. 

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Inconvenienţe medicale pot 
să apară pe fondul stresului profesional. 
Dragoste: Atracţia pe care o exerciţi asupra
potenţialelor cuceriri este uriaşă şi e 
suficient să faci doar un semn pentru a avea 
pe cine doreşti. Financiar: Nu este timpul 
marilor achiziţii şi nici a marilor câştiguri.

GEMENI (21 mai - 21iunie)
Sănătate: E nevoie să-ţi pui puţină ordine în
orarul de odihnă şi în obiceiurile alimentare. 
Dragoste: Suferinţele din amor nu te 
ocolesc, dar nu cumva torni gaz peste foc 
fără motiv? Financiar: Sunt şanse la venituri
colaterale şi ai noroc în investiţii şi în 
relaţiile cu instituţiile financiare.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nicio problemă legată de 
sănătate, ţi se citeşte buna dispoziţie pe 
chip, ceea ce se traduce şi printr-o stare 
fizică foarte bună. Dragoste: În cazul unei 
relaţii nefericite, acum găseşti puterea să te 
eliberezi. Financiar: Există probabilitatea 
unor negocieri reuşite şi a încheierii unui 
contract sau a unei colaborări care te 
avantajează.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Noul ţi se pare foarte incitant, 
eşti dornic de aventură, de schimbare, 
de a cuceri o nouă redută. Financiar: Ești 
norocosul astrelor când vine vorba de bani.

FECIOARĂ (23 aug. - 22sept.)
Sănătate: Poate n-ar fi rău să faci o vizită la
stomatolog şi să iei un supliment cu vitamine 
şi minerale. Dragoste: Posesivitatea, dorinţa 
de a fi lângă tine permanent, de a răspunde 
numai la ordinele tale nu fac bine vieţii de 
cuplu. Financiar: Situația financiară se se 
află într-o perioadă liniștită.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Probleme mai vechi, pe care le 
credeai rezolvate sau măcar uitate, pot 
reveni acum în actualitate cu destul de 
multă intensitate. Dragoste: Viața de cuplu
e armonioasă și vrei să petreci cât mai mult
timp cu cel drag. Financiar: Banii ajung pe 
un nivel care te determină să vezi şi partea 
bună a lucrurilor.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Oranismul îţi va transmite 
diverse avertismente cu privire la sistemul 
respirator, umeri, braţe, mâini, claviculă. 
Nu le ignora! Dragoste: Ai sex-appeal iar 
sentimentele tale sunt intense, greu de 
controlat. Financiar: Ai şansa să atingi ceva
la care ai tot visat în ultima vreme.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21dec.)
Sănătate: Simţi nevoia să te odihneşti mai 
mult, să mănânci mai consistent, să îţi aduni 
puterile. Dragoste: Atmosfera din cămin 
este cam tensionată, tonul partenerului este 
mai tot timpul ridicat şi ţi-e greu să menţii 
pacea de la o zi la alta. Financiar: Planul 
financiar este instabil.

CAPRICORN (22 dec.- 19ian.)
Sănătate: Perioadă caracterizată de excese,
care ar putea să nu-ţi pice bine dacă ai vreo 
sensibilitate anume. Dragoste: Partenerul 
tău trece prin momente mai dificile şi eşti 
puternic influenţat(ă) de ceea ce simte. 
Financiar: Te confrunţi cu o posibilă criză 
bănească.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18feb.)
Sănătate: Eşti în cea mai bună formă, te 
simţi excelent, nici vorbă de boli sau dureri.
Dragoste: Este un interval favorabil mai 
ales cuplurilor mature sau celor cu mari 
diferenţe de vârstă între parteneri. Financiar:
Nu te arunca așa, la primul impuls în 
cheltuieli neprevăzute.

PEŞTI (19 februarie - 20martie)
Sănătate: Veghează să-ţi menţii un bun 
echilibru mineral. Atenţie mai ales la 
calciu şi magneziu! Dragoste: Bate vântul 
schimbării prin viața ta sentimentală, dar te
așezi cumva contra curentului, pentru că nu
dorești schimbarea. Financiar: Este un 
moment propice pentru o investiție majoră.

Consulatul României la Toronto
- Vineri 30 noiembrie 2018, ora 12:00pm - Înălţarea Steagului Românesc
    în faţa Parlamentului Provinciei Ontario din Toronto
    (Legislative Assembly of Ontario, 111 Wellesley St W., Toronto, ON M7A 1A2)

Biserica Ortodoxă ‘’Învierea Domnului’’ din Hamilton
- Duminică 2 decembrie – Ziua României
      Sfânta Liturghie, Serbare și Masă Festivă la Casa Română
- Duminică 23 Decembrie – Serbarea de Moș Crăciun la Casa Română

Asociaţia ARTA din Kitchener 
- 1 decembrie Ziua României
- 16 decembrie Vine Moş Crăciun la ARTA
- 31 decembrie Revelion ARTA

Biserica Ortodoxă “Sf.Gheorgghe” din Toronto
- Sâmbătă 1 Decembrie 2018 între orele 4:00 – 8:00 PM,
     Centenarul “ZILEI NAŢIONALE” a ROMÂNIEI

Misiunea “Sfânta Maria şi Sfinţii Martiri Brincoveni” din Kitchener
- vineri, 30 noiembrie 2018, ora 5:00 p.m - Sfântul Maslu săvârşit de 7 preoţi 
- vineri, 30 noiembrie 2018, ora 7:00 p.m. – Agapă Frăţească împreună cu un  
        program folcloric dedicat zilei naţionale a româniei (rapsod Grigore Zanfir)

EVENIMENTE



AGENDA ROMÂNEASCĂ 15 Noiembrie * Nr.264pag.12
Pa

ul
in

a 
Po

pe
sc

u IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Casa Ceauşescu
sau ipocrizia comunismului

În vara aceasta am vizitat Casa Ceauşescu, 
casa cea mai păzită din Bucureştiul anilor 
’80, situată pe Bulevardul Primăverii 
nr.50, într-un cartier rezidenţial de vile 
superbe ale nomenclaturii, aproape de lacul 
Herăstrău. Zona din jurul palatului era 
închisă traficului rutier şi pietonal în timpul 
dictaturii comuniste.
Palatul a fost deschis publicului în 2016, 
fiind construit la sfârşitul anilor 1960 
de Aron Grinberg-Solari, Robert Woll, 
Agrippa Popescu şi Teodosiu.
Muzeul a fost deschis publicului pentru a 
face pace cu istoria şi a-şi cunoaşte trecutul, 
dar din păcate este o ocazie ratată, pentru 
ca românii să îşi privescă în faţă istoria. 
Casa Ceauşescu se vizitează fără a invoca 
crimele comise de comunism. După căderea 
comunismului, vila a servit ca locuinţă de 
protocol pentru vizitele externe.
Intrarea la muzeu este de 50 de lei pentru o 
vizită de 45 de minute, pentru care trebuie 
să vă rezervaţi dinainte locurile on line. 
Biletul la muzeu mi s-a părut extrem de 
scump în functie de salariile românilor. 
Chiar mă întrebam unde se duc aceşti bani, 
ce procent se întoarce poporului român. 
Ghizii sunt tineri în acest muzeu, şi vorbesc 
fluent engleza. Pentru toţi vizitatorii nu 
există decât două toalete în muzeu şi trebuie 
să stai la coadă.
Vizita mi-a trezit un sentiment de revoltă, 
de indignare, după ce am văzut o bogăţie 
de kitchuri a unui cuplu de dictatori inculţi 
şi fără gust artistic, făcută pe sudoarea 
poporului roman. Este o dovadă a vieţii de 
lux decadent pe care a avut-o protipendanda 
comunistă în contrast cu mizeria poporului 
român. Vizita se axează mai ales pe 
mobilier şi pe arhitectură, nimic despre 
contextul politic. Câţi n-ar fi vrut să intre 
în intimitatea familiei Ceauşescu, să îi 
descopere universul interzis. Casa ascunde 
încă secretele familiei Ceauşescu. Timp de 
24 ani de putere, vila Ceauşescu era unul 
dintre secretele ţării, cu legende că baia ar 
fi fost din aur. Vila din exterior arată bine 
armonizându-se cu celelalte clădiri din 
cartier. Palatul Primăverii, cum mai este 
numită casa cuplului prezidenţial are 3.600 
metri pătraţi şi peste 80 de camere, cu o 

cramă pentru vin, sală de cinema, un bunker 
subteran, piscină interioară şi o grădină 
de vară. Toate camerele sunt amenajate 
în stiluri Renaissance şi Rococo, cu 
candelabre de cristal şi tapiserii flamande, 
tablouri aparţinând marilor pictori români. 
Până şi pivniţa de vin este decorată de 
jos până sus şi străluceşte. Camerele sunt 
decorate cu oglinzi de Murano. Ceauşescu 
se descălţa întotdeauna la uşă când intra 
în casă pentru a nu murdări covoarele.  
Cameră după cameră, ghidul ne descrie 
bibelourile luxoase, cadourile primite de 
cuplu. Mai sunt turişti care suspină după 
Ceauşescu în timpul vizitei. Din păcate 
grădina a dispărut. Terenul pe care partidul 
comunist l-a confiscat în anii 1950 pentru 
a-şi construi acest palat a fost retrocedat. 
În curtea palatului se construieşte acum 
ambasada Kuweitului.
Adăpostul anti-atomic conţine 10 m pătraţi 
şi trebuia să  găzduiască familia Ceauşescu 
în caz de bombardament, atac chimic sau 
nuclear. Sera este bogată în plante exotice 
şi mediteraneene, palmieri şi mandarini. 
Grădina tropicală avea lămpi pentru 
încălzire în timp ce populaţia României 
avea numai două ore de electricitate pe zi.
Totul este original. Numai câteva baterii 
ale chiuvetelor de la baie au fost înlocuite. 
Revoluţionarii nu au devastat imobilul au 
luat alimente şi în jur de 200 sticle de vin.
Tot ce se poate vedea în interiorul palatului 
este produs în Romania cu materiale 
autohtone, mobilierul de lemn a fost 
realizat la Bucureşti, covoarele provin de la 
Cisnădie, marmura din satul Alun, perdelele 
din Paşcani iar tablourile luate pe inventar 
de la Muzeul Naţional de Arta (Octav 
Bancila, Camil Ressu, Rudolf Cumpana, 
Dumitru Ghiata).
În această casă au păşit numai rudele şi 
prietenii adevăraţi, cuplul prezidenţial avea 
numai 5 servitori şi menajere. Aici au fost 
primiţi Richard Nixon, generalul de Gaulles 
şi Fidel Castro.
Din hol se putea ajunge direct în biroul şi 
salonul lui Ceauşescu în care avea întâlniri 
cu membrii de partid, în special cu Ion 
Mihai Pacepa. Tot aici s-a semnat în 1968 
decizia de a nu invada Cehoslovacia.

Ceauşescu era pasionat de 
şah şi avea un set de şah 
personalizat cu pioni în formă 
de statuete de ţărani români 
iar pe post de rege pe Mircea 
cel Bătrân şi Regina Maria.
De la Biroul prezidenţial se 
ajunge în Cramă. Ceauşescu 
avea o paranoia şi o teamă 
de a nu fi ucis de gaze. 
Casa are încălzire centrala 
iar şemineurile nu sunt 
funcţionale. În sala de cinema 
Nicolae şi Elena vizionau 
în fiecare seară timp de 
2-3 ore, filme americane în 
timp ce poporul român era 
obligat să asculte propaganda 
comunistă. Cuplul adora 
filmele western şi seria Kojak. 

În dormitorul cuplului exista o canapea unde 
dormeau cei doi câini ai familiei, labradorii 
Corbu şi Sharona.Baia a fost camera cea mai 
controversată spunându-se că robinetele 
sunt din aur. În realitate acestea erau suflate 
din aur şi anual duse la monetăria statului 
pentru a fi suflate din nou cu 1-2 g de 
aur. Camera dressing era atât de mare cât 
un apartament, hainele fiind fabricate în 
România imitând în special casa de modă 
Chanel. Camera de probă şi dressingul are 
zeci de dulapuri pline de haine, în timp 
ce Ceauşescu personal sfătuia românii să 
îşi întoarcă paltonul pe dos pentru a face 
economii. Elena Ceauşescu se îmbrăca 
cu rochii inspirate din Nekermann, Marie 
Claire, pantofii proveneau de la Antilopa, 
Guban, hainele fiind confecţionate la Apaca 
sau alte fabrici de confecţii din ţară, şi nu 
purta decât pijamale bărbăteşti pentru a 
dormi. 
În palat se pot vizita şi sălile de relaxare 
cu saună, solar, cameră de fizioterapie şi 
frizerie. Piscina, cu o suprafaţă de 70 metri 
pătraţi, care mi-a plăcut cel mai mult din 
palat, are trei pereţi acoperiţi cu mozaic. 
Timp de doi ani, Olga Porumbaru şi Florin 
Pirvulescu au muncit pentru a realiza piesă 
cu piesă această bijuterie. Cuplul înnota în 
fiecare zi în piscină. În casă nu erau icoane, 
pentru că cei doi erau atei. Alături de ei 
într-o casă separată a trăit mama Elenei 
Ceauşescu care avea 101 ani la Revoluţie 
şi care a facut infarct când a auzit de soarta 
cuplului. Aici au trăit în lux Zoe, Valentin 
şi Nicu, copiii cuplului. Copiii nu au locuit 
aici permanent. După vârsta de 20 de ani 
fiecare a plecat pe drumul lui iar palatul 
primăverii a fost mai mult casa părintească.
Ceauşescu a condus România între 1965 şi 
1989, mormântul lui aflându-se la cimitirul 
Ghencea.
Nicolae Ceauşescu a fost un bun diplomat 
şi isteţ, cu o memorie de invidiat deşi avea 
numai 4 clase primare. Îi plăcea să joace 
şah dar nu ştia să piardă, avea o ambiţie 
fără limite, se bâlbâia puţin mai ales când se 
enerva.  A fost un dicatator care a făcut vid 
în jurul lui aplicând tehnica “accidentului 
de maşină” sau “căzutul pe scări”. Religia 
lui a fost spionajul, iar obiectul de cult 
microfonul. A instalat 3 milione de telefoane 
spion, a creat 48 de servicii de cenzura, 10 
centre naţionale de ascultat, 248 centre 
locale, mii de unităţi mobile de ascultat. 
Sub farfuriile din restaurant, în buchete 
de flori, în lift, în camera de hotel existau 
microfoane. În fiecare dimineaţă Ceauşescu 
începea ziua prin a citi rapoartele secrete 
şi sinteza presei. Apoi se ducea într-o sală 
specială de lângă biroul său pentru a asculta 
cele mai interesante înregistrări.
Ceausescu avea hosophobia, după ce 

dădea mâna cu oamenii se ştergea cu un 
dezinfectant. Pe lângă şah îi plăcea biliardul 
şi voleiul, vânătorea, popicele. Juca cărţi 
mai ales şeptică, şah şi remi. Se pare că citea 
poeziile lui Eminescu deşi în casa lui nu am 
văzut o bibliotecă cu cărţi. Nu era pretenţios 
la mâncare şi avea gusturi rustice. Salariul 
oficial a lui Ceauşescu era de 18.000 lei 
($1200) la cursul de schimb din 1989. Lui îi 
plăcea muzica Ioanei Radu şi Miei Braia. În 
ultimii ani de viaţă a suferit de diabet. Era 
obsedat de punctualitate.
Elena Ceauşescu a fost expertă în blănuri, 
bijuterii şi înregistrări nocturne ale 
nomenclaturii. Elena a apărut în mijlocul 
ruinelor cutremului din 1977 într-o haină 
alba de vizon. Viata lor luxoasă nu cunoştea 
limite. Elena avea o atracţie irezistibilă spre 
kitchul politic şi artistic. Amindoi au suferit 
toată viaţa de un complex de inferioritate. 
Cei apropiaţi lui Ceauşescu o numeau în 
secret “muma pădurii” dar în faţa ei se 
închinau ca ultimele slugi. Fără Elena, 
Ceauşescu ar fi fost un comunist de omenie. 
Spre deosebire de soţiile altor demnitari, ea 
a hotărât să studieze şi să se erijeze ca un 
om de ştiinţă. Suferea de o gelozie cruntă, 
nu suporta în casă decât rudele ei. Nu a avut 
prietene reale. Mihai Pacepa în Orizonturi 
Roşii o numeşte “bârfitoare şi invidioasă, 
se raporta la putere cu o voluptate de 
curtezană”, era meschină şi vindicativă, nu 
avea încredere nici în Securitate.
Elena comanda să se pună microfoane 
în camerele nomenclaturiştilor având o 
obsesie pentru actriţa Violeta Andrei.
A fost o vizită tulburătoare în casa 
înconjurată de mister, unde Ceauşescu 
prefera să îşi petreacă zilele de glorie în 
acest lux. Am plecat cu un gust amar. Mi-
ar fi plăcut să văd amenajat un apartament 
al omului de rând din timpul comunismului 
pentru ca cei care nu au trăit în această 
epocă să poată face o comparaţie.

Paulina Popescu,
Kitchener
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Mai mult de 
jumătate din 
fructele şi 
legumele de pe 
piaţă sunt pline 
de pesticide și 
cum să le știm 
care sunt ? 

Știți etichetele, aplicate pe fructe 
și legume care conțin câteva cifre?  
Acestea sunt codurile PLU, au fost 
stabilite de Federaţia Internaţională 
pentru Standardul Produselor şi sunt 
folosite din anul 1990. Dacă un fruct are 
codul de pe sticker format din 4 cifre, 
înseamnă că a fost crescut convenţional, 
adică s-au folosit îngrăşăminte chimice 
şi pesticide. Un exemplu este un măr 
pe care este înscris codul 4015. Dacă 
ar fi avut codul 94015, ar fi indicat faptul 
că a fost crescut într-un mediu organic. 
Un măr modificat genetic ar fi avut codul 
84015. Așadar, codurile PLU din 5 cifre 
pot începe cu cifra 8 sau cu cifra 9.  De 
aceea, este indicat să evitaţi produsele 
începând cu cifra 8. În schimb, puteţi 
cumpăra cu încredere fructele şi 
legumele dorite, care încep cu cifra 9, 
înseamnă că producţia a fost cultivată 
organic. Acestea au fost crescute 
natural, fără îngrăşăminte chimice. 
Singurul dezavantaj este prețul, care de 
obicei este mai mare.

Lista cu cele mai stropite fructe și 
legume (The Dirty Dozen):
Căpșunile, Spanacul, Nectarinele, 
Merele, Piersicile, Perele, Cireșele, 
Strugurii, Țelina, Roșiile, Ardeii dulci, 
Cartofii și Ardeii iuți.

Lista cu cele mai puțin stropite (The 
Clean 15):
Porumb dulce (Sweet Corn),  Avocado, 
Ananas, Varza, Ceapa, Mazărea dulce 
congelata, Papaya, Sparanghelul, 
Mango, Vinetele, Pepenii Honeydew, 
Kiwi, Pepenii galbeni, Conopida și 
Grapefruit.
Numele meu e Monica Marin și dacă 
doriți să fiți informați despre subiecte 
cum ar fi alimentația antiinflamatorie, 
trebuie sau nu să suplimentăm, diete, 
detoxificare, 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

www.harmonicahealthcoaching.com
519 635 0665

monica.laura.marin@gmail.com

Ce trebuie să știți când vă faceți 
cumpărăturile de fructe și legume
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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.
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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

NICOLAE ZIVKU
1926-1998

În 15 noiembrie 2018 s-au 
împlinit 20 de ani de când 
a trecut la cele veşnice 
scumpul nostru tătic, bunic 
şi străbunic, NICOLAE ZIVKU 
(tata Laie). Va rămâne pentru 
totdeauna în inimile noastre, 
şi ne vom aminti cu toţi de 
dragostea faţă de familia lui 
şi generozitatea împărţită ani 
de-a rândul cu comunitatea 
Românească din Kitchener. 
Îndoliata familie: Ficele, 
Maria cu Ion Bozin, Lidia cu 
George Keta, Ana (+George 
2006) Nikolica, fii, Nicolae 
(+2015) şi Renie Zivku, John 
şi Elena Zivku, 13 nepoţi şi 16 
strănepoţi. 
Nu te vom uita niciodată !

 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

Visul acela încă sufăru-l!
Îmi dădusem trupul
la curățătoria chimică ”Nufărul”,
de pe Strada Rodnei,
să-l am pentru seara logodnei.
Ce a fost, ce n-a fost,
în graba sorților,
că trupul meu l-au pierdut exact
pentru Invierea Morților.
Singurul ce-am găsit să-mprumut
a fost cel al copacului,
curat, ca aripa de cocor –
haina smochinului neroditor
ce-l blestemase Iisus.
Din tronul Lui înfricoșat,
Prea Milostivul Împărat,
parcă-a zâmbit un pic,
sau doar amar grăia de sus:
– N-ați înțeles nimic!

Rău, tălmăcirile mă dor
cum teologul Mi le-aduce!
Eu însumi M-am făcut blestem,
pe cruce, smochinului neroditor.
… când m-am trezit privii
icoana,
de sub ștergar și 
busuioc,
cu Pogorâtul Rusalin.
Neroditorul ei 
smochin
greu atârna, din 
Duhul Sfânt,
smochinele de foc
deasupra fiecărui 
ucenic, așa cum Iisus
pilda de moarte le-a 
fost spus, dar ei n-au 
înțeles nimic.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

MÂNTUIREA SMOCHINULUI NERODITOR

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

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

Doamnă serioasă, îmi ofer serviciile pentru 
îngrijire persoane în vârstă, menaj, curăţenie, supraveghere 
copii babysitting. Pentru informaţii: 416.234.9099

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


