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

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa, Newmarket, Aurora, Hamilton,Brantford,Milton, Kitchener, Waterloo, Cambridge, Guelph, London, Windsor, Ottawa, Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

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

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

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

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
7 Februarie 2019

Anul XII - Nr.268
24 Ianuarie 2019

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

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206
Dr.Paul Sofrone

MIHAI EMINESCU
şi HORA UNIRII
în comunităţile româneşti din Ontario
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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

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

adrianflorea3@gmail.com

mcarabas@gmail.com

ROM-CAR is looking to
HIRE A MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

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!

Rezişti fără 
să zbieri?

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Evident, la început de antrebuie să 
retro-privim la ce am lăsat în urmă și 
ce urme a lăsat anul asupra noastră. 
2018 a fost un an în care valorile s-au 
răsturnat cu dosul în sus și susul la sud. 
Probabil că cel mai mare impact l-a 
avut așa zisa medie socială, adică presa 
pentru plebe. Canalele tradiționale 
au devenit plictisitoare și desuete iar 
cele online suculente și mirositoare; 
uneori puturoase de-a dreptul. Canale 
de televiziune și ziare cu jurnaliști cu 
zeci de ani de experiență și educație 
în presă s-au încovoiat sub apăsarea 
tonelor de gunoi de așa zis presă liberă. 
În numele libertății cuvîntului nu se 
mai cade a fi “politically correct”. 
Oricine poate la ora asta să își croiască 
în cîteva minute un canal de presă 
online, nu există restricții. Dacă te 
blochează feisbucul pentru că ai fost 
prea anti d-aia, sau d-aialaltă, deschizi 
un alt cont și continui sa… presezi cu 
presa liberă. 

Mai marele provinciei noastre și-a 
deschis un canal personal de televiziune 
pe internet care preamărește realizările 
cabinetului domniei sale. Prezidentul 
numărul 45 ciripește pe twitter într-
una fără nici o reținere 24 din 24. 
Poate cineva a-l contrazice și a-i cere 
socoată?  Am mai spus înainte, meseria 
de jurnalist este o meserie care se învață, 
care se respectă și care urmează reguli 
de etică profesionale clare. Una dintre 
primele reguli, dacă nu chiar prima 
este că știrea sau informația, cum vrem 
să-i zicem trebuie să fie adevărată. 
Problema însă este că online, adevărul 
meu nu este neapărat și al tău. La naiba 
cu etica; dacă cel mai puternic om de 
pe glob învîrte adevărurile după cum 
îi crește sau scade tensiunea, de ce noi, 
ca mișei de rînd am fi mai etici și mai 
politico-corecți? 

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează duminica la ora 
11:30am şi se reia luni la 12pm, marţi la 10pm, joi la 7am, vineri la 4am.

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

Presa noastră cea 
de toate zilele

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Ciudat sau nu, oameni din (cam) toata lumea 
cer cetatenia romana. Pentru asta, pe langa 
intocmirea unor hartoage necesare, au de dat 
un examen de cunostinte generale (politica, 
drept, istorie, geografie elementara etc), dar 
si un interviu prealabil, unde examinatorii 
leaga niste discutii cu candidatii, pe teme 
generale sau de cultura, mai mult ca sa vada 
in ce masura stiu limba romana. Am obtinut 
de la un examinator cateva margaritare de-
ale raspunsurilor, la interviuri (examinatorii 
planuiesc sa scoata si o carte cu asta, mie 
mi-au dat in exclusivitate numai cateva 
mostre). Savurati-le!

- Stiti cine este presedintele Romaniei?
- Da, domnul Troian Basculescu.

- Cine a fost Stefan cel Mare?
- A fost un presedinte roman care a reusit sa 
bage Romania in NATO.

- Stiti cine este Mihai Eminescu?
- Da, este singurul poet roman si deci un 
erou este el!

- Ce stiti despre relieful Romaniei?
- Este un relief bun, unde din pacate exista 
si infractori.

- Cine are drept de vot in Romania?
- Cine zice guvernul.

- Ce va place dumneavoastra cel mai mult 
in Romania?
- Faptul ca e deschisa pana tarziu, aici e o 
viata care noi n-am avut-o.

- Aveti prieteni romani?
- Am, dar nu mai am, ei au furat de la mine 
niste afaceri. Dar nu suparat, nu sunt, nu 

suparat, Dumnizeu are griji.

- Stiti care este religia majoritara in 
Romania?
- Este crestini din aceia care nu stau pe 
scaun in biserica.

- Aveti un loc de munca in Romania?
- Nu am loc caci este foarte aglomerat, mai 
ales dimineata si seara.

- Ce apreciati la poporul roman?
- Caci ii place negrii mai mult decat tiganii, 
desi tiganii sunt nu asa de negri.

- Va place muzica romaneasca?
- Da, mie imi place foarte mult, pentru ca 
canta despre lucruri fara razboi si Fuego si 
Pepe sunt niste un fel de simbol etnic.

- Cunoasteti vreun sportiv roman?
- Nu cunosc pe nimeni, dar ii stiu pe toti, 
unii sunt Civu, Haghi, Ghicu, Nadia, 
Ducadal, Curnicova si Becali.

- Care e cea mai importanta calitate a 
cetateanului roman?
- Calitatea intai.

- Aveti familie?
- Am, dar nu este familia mea, este familia 
lui prietenul meu.

- Pe o scara de la 1 la 10, la ce nivel credeti 
ca va aflati cu limba romana?
- Nu am scara acasa, locuiesc la un bloc.

- Ce impresie aveti despre istoria Romaniei?
- E foarte frumoasa pentru ca are culori 
stralucite pe coperta.

- Cu ce va ocupati aici, in Romania?
- Eu nu sunt ocupat cam niciodata.

Simona Catrina

Scriitori, poeti romani,
Bilblioteca publica din Kitchener (KPL) nu mai are colectie de cărţi în limba 
română. Biblioteca a scos din circulaţie toate cărţile româneşti şi acum ne 
străduim să obţinem fonduri. Se primesc donaţii de cărţi dar nu mai vechi de 5 
ani. Puteţi să ne donaţi câte 1-2 exemplare din opera dvs pentru cititorii români 
din Kitchener-Waterloo? Va mulţumim.
Paulina Popescu, Asociaţia ARTA din Kitchener

CĂRŢI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ
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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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 
EM

IL
 B

A
LE

A

Citind un articol pe internet şi cercetând 
puţin pe acest subiect, mi-am propus să 
împart cu dvs. câteva informaţii…
Un studiu recent făcut de un institut 
de cercetări din Marea Britanie, arată 
că probabilitatea de a ne îmbolnăvi 
de cancer, este mai mare decât ştiam 
până acum. Unul din doi oameni se 
pot îmbolnăvi de cancer pe parcursul 
vieţii. Evoluţia este de la  38.5% pentru 
bărbaţii născuţi în anii 1930 la 53.5% 
pentru cei născuţi în anii 1960. La femei 
este de la 36.7% la 47.5%. În acelaşi 
timp, şansa de supravieţuire în urma 
cancerului, s-a dublat în ultimii 40 de 
ani.
În timp ce sunt multe grijile şi problemele 
ce apar când cineva este diagnosticat 
cu o boala critică (cum este cancerul), 
ceva nu lipsit de importanţă este scăpat 
deseori din atenţie: impactul financiar 
asupra familiei. În aceste condiţii, ar 
trebui să vă întrebaţi:

1. Cunoaşteţi pe cineva care în ultimii 
ani a suferit de cancer, atac de cord, 
sau o altă astfel de boală care să-i 
afecteze grav viaţa?
2. A avut un astfel de nefericit eveniment 

un impact serios asupra finanţelor şi 
vieţii celor apropiaţi?
3. Ar fi fost binevenită o sumă de bani, 
netaxabilă, primită la acel moment?

Critical illness insurance (asigurarea 
pentru boală critică) oferă ca beneficiu 
o sumă de bani care nu este taxabilă  
şi poate fi folosită în orice scop familia 
găseşte de cuviinţă. Cea mai des 
întâlnită reacţie este: ”Eu nu am nevoie 
de o astfel de asigurare, pentru că sunt 
sănătos!”; “Mie nu mi se poate întâmpla 
aşa ceva”. Statisticile arată că şansele 
sunt cu mult mai mari să suferim de o 
boală critică, decât să murim înainte de 
75 de ani. În Canada, probabilitatea de 
a supravieţui unei boli critice înainte de 
65 de ani, este de două ori mai mare 
decât a muri. Ceea ce înainte era 
considerată o boală terminală, acum 
se poate supravietui cu ea. Majoritatea 
contractelor acoperă până la 25 de 
astfel de boli: cancer, atac de cord, atac 
cerebral, Parkinson, orbire, multiple 
sclerosis, paralizie şi altele.
Ştiaţi că?
O caracteristică mai puţin cunoscută de 
public este posibilitatea de a se returna 

asiguratului suma plătită în decursul 
anilor ca premium – în cazul de ne-
îmbolnăvire – după un număr de ani, 
la terminarea contractului, sau în caz 
de deces. Iată astfel că, faţă de alte 
tipuri de asigurări, există posibilitatea 
de a primi banii înapoi la terminarea 
perioadei asigurate.
Deasemeni, mai puţin ştiut de public, 
dar la fel de interesant este că, acest 
concept de “Critical Illness insurance”, a 
fost promovat în anii 1980 de un chirurg: 
Dr. Marius Barnard. Cu ani în urmă, la 
un congres la care făcea o prezentare, 
în timp ce explica despre atacul de 
cord sau cum plămânii sunt afectaţi 
de cancer, s-a adresat celor care erau 
specializaţi în insurance sau Financial 
Planning, spunând: “Aceşti suferinzi, 
sunt oamenii pe care îi informaţi, sfătuiţi 
şi serviţi prin ceea ce faceţi. Aveţi o 
responsabilitate deosebită! Va rog şi vă 
îndemn să spuneţi oamenilor  despre 
Critical Illness insurance.  Le datoraţi 
oamenilor această informaţie: un astfel 
de produs există!”
Iată că acelaşi chirurg a povestit despre 
unul dintre mai vârstnicii lui pacienţi, 
operat pe inimă, care trăia doar cu o 

pensie mică şi, care, după operaţie, 
era mai mult îngrijorat de cum se va 
descurca financiar, decât de starea 
lui de sănătate. Când omul a murit, 
asigurarea lui de viaţă nu mai era în 
vigoare, pentru că bătrânul nu mai 
avusese bani să plătească premiumul 
în timpul vieţii.
Asigurarea de viaţă – plăteşte dacă 
mori!
Asigurarea de boala critica – plăteşte 
dacă trăieşti!

Pentru cei care doresc mai multe 
informaţii, sau să facă contracte de 
asigurări (de viaţa, dizabilitate, boli 
critice, de sănătate, dentare, de 
călătorie, vizitatori), fonduri de pensii 
(RRSP), fonduri de educaţie (RESP), 
investiţii, planificare financiară, le stau 
la dispoziţie.

519-781-2069
sauEmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor / Insurance 

Broker

Critical Illness insurance
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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
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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

KITCHENER

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

Entertainment.
Preţul biletelor:
$25 pentru copii între 5 şi 12 ani
$60 pentru toate persoanele peste 12 ani

Biletele pot fi procurate de la:
- Peter Scopu 647 883 7037 
- Nicolae Boboc 226 647 6572
- Costin Ograda-Bratu  519 569 8972
Vă aşteptăm cu drag.

“Asociatia Vulturul” va invită la o delicioasă

Cină Vânătorească
 pe data de 9 Februarie 2019, orele 7pm, la Polish Legion

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

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

Magayinul Andybela eaTEAry din Ancaster 
vă invită la cursul 

Andybela eaTEAry, 21 Panabaker Dr., 
Ancaster - info@andybela.com

Limited number of tickets available

Cooking Class - $65   
February 11, 6-9pm

Learn to make 
several types of filled 
pastries, from eclairs 
to cream puffs and 
savoury gougeres and 
take home a dozen, 
plus 2x10g gourmet 
loose leaf teas from 
our collection!

Eclairs and Cream Puffs 
and Gougeres Oh My!
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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

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

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină 
vânătorească compusă din supă de 
fazan, gulaş de căprioară, friptură de 
pui cu piure de cartofi, şi prăjituri. Ceai 
şi cafea gratuit. Cash bar. Iar Grupul 
Hi-Trend vor prezenta un program de 
dansuri etno.  

9 februarie 2019
ora 7:00pm

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

Preţul Biletelor:

- $25/persoană
         pentru copii 3-12 ani

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

Ionică Ardeleanu Ionică Ardeleanu – Live!
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KITCHENER
Sâmbătă 12 ianuarie a avut loc evenimentul Eminescu 
organizat de Asociaţia ARTA din Kitchener împreună cu 
biserica Sf Petru şi Pavel din Kitchener. Este a şaptea 
oară când asociaţia ARTA aniversează naşterea lui 
Eminescu.
În program au fost poezii de Eminescu recitate de 
copii precum şi romanţe după poeziile geniului de la 
Ipoteşti. Artiştii locali Anca Toma Scarr, Ion Damian, 
Mihaela Dragomirasi, parintele Iulian au interpretat 
romanţe de Eminescu iar Liviu Rădulescu a recitat 
câteva epigrame eminesciene.
Serata s-a terminat cu o cafea şi o prajitură oferită de 
asociaţie.

Paulina Popescu
preşedinte ARTA

FESTIVAL EMINESCU la Kitchener
- ediţia cu numărul 7 -



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

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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KITCHENER

FESTIVAL EMINESCU și ZIUA UNIRII
la Centrul Cultural BANATUL din Kitchener

Parohia ‘’Sf.Ioan Botezătorul’’ și cenaclul  literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ au organizat pe  20 ianuarie 2019 la ‘’Centrul Cultural Românesc-Banatul’’, 2150 Bleams Rd., 

Kitchener, Ontario o nouă ediţie a FESTIVALULUI EMINESCU și ZIUA UNIRII.
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
o perioadă norocoasă în amor, pentru că 
șansele de a te îndrăgosti nu lipsesc dacă 
ești singur, iar relația în care ești deja 
implicat merge de minune. Financiar: Nu 
vin bani mai mulți, dar cei de care dispui 
sunt suficienți pentru a trai decent, cu 
strictul necesar de care ai nevoie.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Există o oarecare predispoziție 
către accidentări, boli acute sau inflamatorii. 
Dragoste: N-ai început anul prea bine, se 
resimt unele greutăţi în relația cu partenerul 
şi fiecare întrevedere aduce o anumită 
dificultate în comunicare. Financiar: 
Așteaptă-te la o redresare mult dorită.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
importante care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruiești 
şi primești deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: Planul tău financiar este mai bun 
ca în lunile anterioare.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
te menții pe aceeași linie. Dragoste: Joci 
pe două fronturi, iar dualitatea aceasta este 
trădată de dezinteresul cu care privești 
gesturile partenerului. Financiar: Situaţia 
se prezintă staţionar, nu se produc tranzite 
semnificative care să-ți influenţeze starea 
financiară.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine, sănătatea 
ţi se citește pe chip. Dragoste: În cuplu, te 
mulţumeşti cu o viaţă decentă în doi. Dacă 
eşti singur, apreciezi foarte mult liniştea. 
Financiar: Banii sunt pe un teren bun, 
primești banii care ţi se cuvin iar ceea ce 
ai deja în cont îți inspira un sentiment de 
siguranță.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal. Nu este însă cazul să te 
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste: Se 
întrevăd evenimente fericite în casa ta. Te 
bucuri de multe lucruri alături de cel drag. 
Financiar: Banii nu prea dau năvală, așa că 
ar fi înţelept să-ţi chibzuiești bine resursele.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu ești alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe același trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieții tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că ești vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privința 
sănătății. Dragoste: Recunoaşte adevărul în 
faţă şi ia măsurile care se cuvin, cu cap, nu 
neapărat doar cu suflet! Financiar: Ai ocazia 
să te echilibrezi, dar nu trebuie să risipeşti 
sau să te aventurezi în investiții riscante.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn 
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea 
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste: 
Te poți îndrăgosti foarte ușor la prima 
vedere, dar dacă ai deja pereche, riști să 
provoci un scandal. Financiar: Banii sunt 
bine gestionați. Iei decizii mature şi bine 
chibzuite în privința destinației lor.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism 
atrage mai mult atenția acum, deci ai 
grijă ce bei şi în ce cantități. Dragoste: Un 
moment de vârf vă apropie şi mai mult, 
încât puteți spune amândoi cât de fericiți 
sunteți! Financiar: Începe să mai pui un ban 
deoparte, pentru că ai nevoie de un capital
mai mare, în viitor.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privința sănătății, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal, ca 
atare te simți bine în pielea ta. Dragoste: Vi 
se cere amândurora mai mult realism, mai 
multă implicare şi decizii mature. Financiar: 
Începutul de an poate fi o perioadă de top în 
privința banilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la 
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva 
care nu-ţi face bine. Dragoste: E nevoie de 
mai multă inițiativă din partea ta. Financiar: 
Banii nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subțire.

KITCHENER

Asociatia ARTA va invita la adunarea generala care va avea loc, vineri 22 februarie 
la ora 18 la Scoala franceza Cardinal Léger, 345 The Country Way.
Agenda/Ordinea de zi a Adunarii generale ARTA 2019
6:00 PM Activitatea Asociatiei pe anul 2018 - Dare de seama prezentata de 
Paulina Popescu, presedinte
6:15 PM Situatia anului financiar 2017-2018 - prezentata de contabilul asociatiei 
Dana Mihai
6:30 PM Alegerea noului Executiv - Candidaturi se primesc pina in ziua sedintei.
Veniti sa alegeti si sa fiti alesi. Executivul ARTA are nevoie de oameni entuziasti 
si plini de idei pentru a promova comunitatea noastra.

KITCHENER

Glutenul este 
o proteină 
prezentă în 
unele cereale, 
cu valoare 
n u t r i ț i o n a l ă 
i m p o r t a n t ă , 
bine tolerată 

de majoritatea populației, dar destul 
de greu de digerat. Majoritatea 
reacțiilor alimentare se produc din 
cauza faptului că sistemul imunitar 
identifică în mod eronat un aliment 
sau un component al acestuia. Odată 
cu chimizarea și industrializarea 
excesiva a alimentelor, precum și 
utilizarea aditivilor alimentari și a 
pesticidelor de sinteză, sistemul 
imunitar este pus în dificultate – nu 
mai recunoaște noile alimente și 
declanșează reacții autoimune!
Intoleranţa la gluten (Boala celiaca), 
este o boala cronică inflamatorie 
a intestinului subțire, ce apare 
în urma unei reacții conflictuale 
imunoalergice faţa de gluten. 
Simptome ale bolii celiace sunt: 
diaree sau constipație cronică, 
dureri abdominale și balonare, 
scădere inexplicabilă în greutate, în 

ciuda unui apetit normal, oboseală, 
etc. Alimentele ce conțin gluten: 
Pâine, paste făinoase, biscuiți, 
prăjituri, bere din orz, cereale (grâu, 
secară, orz, ovăz) etc.
Lista alimentelor fără gluten: Fructe, 
legume, peşte, carne, verdețuri, 
leguminoase (fasole boabe, fasole 
verde, năut, linte, mazăre), mălai, 
orez, semințe de floarea soarelui, 
nuci, alune, etc.

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

Intoleranţă la GLUTEN

Adunarea generală ARTA



AGENDA ROMÂNEASCĂ 24 Ianuarie * Nr.268pag.12

IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Idei de vacanţă în
ConnecticutPa
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Am fost în Connecticut de mai multe ori şi 
în mai multe anotimpuri având de fiecare 
dată o vacanţă de vis.
Connecticut este un stat din Noua Anglie, 
unul dintre cele mai mici din Statele 
Unite, numit şi “leagănul independenţei 
americane”, dar este cel mai bogat dintre 
statele americane. Connecticut este un 
stat unde natura şi istoria se împletesc 
armonios. Şoseaua 169 este panoramică pe 
o porţiune de 50 km traversând mici sate 
perfect conservate de timp.
Artişti, actori şi alte celebrităţi şi-au ales 
reşedinţa lor secundara aici, cum ar fi: 
Katharine Hepburn, Glenn Close, Mel 
Gibson, Meryl Streep, Meg Ryan, Diana 
Ross. Tot în Connecticut, la Roxbury a 
locuit între 1956 şi 1961 Marilyn Monroe.
Steven Spielberg a filmat în Connecticut 
scene din filmul Amistad iar Julia Roberts 
a fost vedetă în filmul Mystic Pizza. În 
Connecticut a fost turnat serialul Gilmore 
Girls.
Capitala statului este Hartford, paradisul 
american al asigurărilor, toate marile 
companii de asigurări având sediul lor 
social aici. Statul este liberal fiind al doilea 
după Vermont, a legalizat căsătoriile între 
două persoane de acelaşi sex. În 2012 
Connecticut a abolit pedeapsa cu moartea.
Pe malul râului Connecticut, la East Haddam 
se poate vizita un castel bizar, în stilul Gaudi 
construit de William Gillette primul actor 
care a jucat în Sherlock Holmes în 1916, 
într-un film mut. Castelul a fost construit de 
actor în 1914. El a petrecut 25 de ani pentru 
a realiza această reşedinţă cu 24 de camere  
având un aer de castel medieval. Exteriorul 
are aspectul unei ruini dar interiorul este 
plin de inovaţii moderne. Se pot vedea 60 
de fotografii de pisici, proprietarul fiind un 
mare admirator de feline.
Casa Harriet Beecher Stowe (1811-1896) se 
află  vis-à -vis de casa lui Mark Twain în 
Hartford.
Harriet a fost o militantă a anti sclavagismului 
şi este autoarea celebrului roman “Coliba 
unchiului Tom” tradusă şi în limba română. 
A fost primită şi de Abraham Lincoln care 
a afirmat despre ea că este “o mică doamnă 
care a început un mare război”. Ea a devenit  
după publicarea romanului său, cea mai 
renumită femeie din lume.  Harriet a avut un 
mare rol în propagarea ideilor aboliţioniste 

şi a făcut cunoscut americanilor ororile 
sclavagismului. Ea a participat la protejarea 
scavilor care fugeau spre Canada.
În 1873 Harriet a cumpărat această casă 
victoriană unde a trăit timp de 23 de ani 
până la moartea ei. Casa conţine 7 camere 
şi multe săli de recepţii. În acestă perioadă 
ea devenise scriitoarea americană cea 
mai citită în Europa şi Asia, opera ei fiind 
tradusă în 60 de limbi. Cartea ei “Coliba 
unchiului Tom” a fost romanul cel mai 
citit al secolului 19. În muzeu se pot vedea 
scrisori, tablouri, masa unde a scris cele 30 
de cărţi ale sale.
În 1874 Samuel Clemens cunoscut sub 
numele de Mark Twain s-a mutat într-o  casă 
mare chiar în faţă. El avea vârsta fetelor lui 
Harriet şi cei doi scriitori au început să se 
viziteze frecvent.
Casa lui Mark Twain este o locuinţă 
victoriană cu 19 camere construită de 
arhitectul american Edward Tuckerman 
Potter. Casa conţine şi numeroase elemente 
de modernitate cum ar fi sistemul de 
încălzire, 7 săli de băi cu apă şi telefonul, 
fiind printre primele case particulare 
dotată cu un telefon. Casa este în totalitate 
mobilată şi decorată în stilul epocii.
Scriitorul şi eseistul american Mark Twain 
cunoscut publicului prin celebrele romane  
Aventurile lui Tom Sawyer şi  Aventurile 
lui Huckleberry Finn, este considerat a fi 
tatăl literaturii americane. În această casa se 
nasc personajele sale îndrăgite, cărţi scrise 
în biroul său de la ultimul etaj.
Hemingway a spus că “toată literatura 
americană modernă începe după cartea lui 
Mark Twain,  Aventurile lui Huckleberry 
Finn”.
Personalitate ieşită din comun, pionier 
în mai multe domenii, Mark Twain a fost 
un fabulos povestitor. La 100 de ani de 
la moartea sa au fost publicate conform 
dorinţei sale memoriile scriitorului, un 
adevarat uragan de cuvinte. În 1906 când îi 
mai rămâneau 4 ani de viaţă a avut ideea de 
a dicta unei stenografe autobiografia sa.

Născut în sărăcie, şi fiind autodidact 
şi-a căpătat o celebritate mondială prin 
numeroasele sale romane şi s-a îmbogăţit 
datorită turneelor sale unde conferenţia 
având un umor negru.
Ca un omagiu al recunoştiinţei sale, au 

apărut în Statele Unite monede în aur şi 
argint cu portretul lui Mark Twain.
Pe malul râului Connecticut se poate 
vizita localitatea Essex, “Best small town 
in America” unde se află Griswold Inn 
Tavern, taverna cea mai veche din Statele 
Unite care funcţionează încă din sec 18. 
Taverna este renumită prin meniurile sale 
istorice, orchestra şi o selecţie renumită de 
vinuri. Aici se mănâncă cea mai bună “clam 
chowder” un fel de supă de scoici.
Localitatea  este formată din case din lemn 
de toate culorile construite acum 200 de ani, 
peluze multicolore şi o puzderie de drapele 
arborate la toate casele.
La Uncasville se află cazinoul Mohegan 
Sun, cu 23.000 metri pătraţi, fiind unul dintre 
cele mai mari cazinouri din lume alături 
de Foxwoods Resort Casino construite de 
triburile Mhantucket. Cazinoul Foxwoods 
aparţine la un trib de numai 500 de membri 
toţi milionari. Cazinoul le aduce între 1 şi 
1,5 miliarde de dolari anual.
Cea mai mare atracţie în Connecticut este 
Mystic Seaport.
Mystic este cel mai mare muzeu maritim 
naţional unde se pot vizita numeroase  
ambarcaţiuni istorice, nave de comerţ, 
vapoare cu pânze. Aici se poate vedea 
balenierul Charles W. Morgan construit în 
1841, singurul vapor de vânat balene din 
lemn, datând din sec 19 şi USS Nautilus,  
primul submarin cu propulsie nucleară. 
Charles W. Morgan a rezistat la 37 de 
expediţii, foc şi furtuni. 
USS Nautilus, este primul submarin care 
a traversat oceanul Arctic pe la Polul 
Nord. El a fost simbolul tensiunii militare 
şi rivalităţii între Statele Unite şi URSS. 
Contrucţia lui a debutat în 1952 şi a durat 
doi ani, măsurând 100 de metri lungime şi 
fiind mult mai spaţios. A bătut numerose 
recorduri de a parcurge cea mai lungă 
distanţă şi a folosit pentru a testa sănătatea 
psihologică a marinarilor.
Oraşul păstrează încă 40 de clădiri istorice 
bine conservate.
La Litchfields Hills şi împrejurimi se pot 
admira peisaje de ţară cu cascade, poduri 
acoperite care ne amintesc de Anglia.
La Wetherfield la sud de Hartford se pot 
vedea case clasate patrimoniu istoric. 
Una dintre ele este Webb House unde 
George Washington şi Rochambeau ar 
fi dormit, mâncat sau băut un pahar de 
whisky, plănuind campania care a pus capăt 
Revoluţiei din 1770. Majoritatea caselor 
sunt construite în sec 18, oraşul fiind fondat 

între 1633-1634.
În Connecticut se află universitatea Yale, 
una dintre cele mai prestigioase din Statele 
Unite.
Iubitorii de plajă şi soare se pot bucura 
de Hammonasset Beach, un parc situat 
pe malul  oceanului de o frumuseţe 
unică. Hammonasset este cel mai mare 
parc provincial pe malul oceanului din 
Connecticut, oferind 550 de locuri, unele la 
umbră altele la soare. Te poţi duce la plajă 
pe jos sau cu maşina.
Plaja este imensă, curată, cu nisip, bordată 
de un colier de măceşi, cu fructe mari roşii 
şi iarbă înaltă. Ador dunele de nisip pierdute 
printre ierburi. Există drumuri pentru 
biciclete, mese pentru picnic, barbeques, 
adăposturi. Există câteva resturante pe malul 
mării. Copiii au un loc de joacă amenajat 
special. La intrarea în camping există şi o 
mică bibliotecă unde poţi împrumuta cărţi, 
reviste, în caz că ai uitat să îţi iei lectura de 
acasă.
Toaletele sunt foarte curate şi super moderne 
cu WC duale. În interiorul campingului se 
află şi un amfiteatru unde se proiectează 
filme. Există şi un centru de natură cu 
activităţi pentru copii şi exponate cu fauna 
şi flora din regiune. Singurul inconvenient 
este că nu poţi face un foc noaptea, se poate 
totuşi închiria un fel de butoi de metal 
pentru acest scop. Magazinul campingului 
are preţuri rezonabile şi poţi cumpăra 
gheaţă, lapte, pâine etc.
Campingul Hammonasset este situat în 
localitatea Madison, New Haven County.  
Acestui camping, Trip Advisor.ca i-a 
acordat certificatul de excelenţă 2013.
Voiam iniţial să ne rezervăm câteva zile dar 
verificând datele am văzut că, campingul 
era jumătate liber aşadar ne-am dus direct 
la faţa locului. Este bine să ai şi un adăpost 
pentru masa de picnic în caz că vine o ploaie 
de vară temporară. Tendinţa actuală este că 
oamenii nu mai iubesc campingul, corturile 
au dispărut fiind înlocuite de trailere şi 
camping vans. Perioada 18-24 august 
este mai liniştită pentru că începe şcoala 
în USA . Dacă mergeţi la cumpărături nu 
plătiţi taxe pentru haine şi încălţăminte, 
în decursul acestei săptămâni pentru a 
ajuta pe americani să îşi pregătească copiii 
pentru şcoala. În orice caz taxele sunt în 
Connecticut de 6.35%.

Paulina Popescu,
Kitchener
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TORONTO

Feeria Eminesciană şi Ziua Unirii
la Școlile Româneşti din Toronto Secord PS şi Glen JS

Despre Eminescu şi despre lacul încărcat de 
nuferi s-a vorbit anul acesta la şcolile de limba 
română Secord PS şi West Glen JS.
De ziua marelui poet copii au recapitulat 
“Somnoroase păsărele” şi au învăţat ce înseamnă 
nuferii şi de cei sunt ei atât de minunaţi.
Feeria eminesciană, pusă în mâini de copii, se 
reflectă în pozele alăturate.
O zi de mare importanţă e şi Ziua Unirii 
Principatelor. A fost uşor să se asocieze povestea 
unirii cu poza domnitorului Cuza, de aceea 
planşele copiilor i-au ajutat să memoreze numele 
marelui domnitor.

Nathalie Gheorghiu, Toronto

KITCHENER
Școala Publică de Limba Română din cadrul 
liceului Forest Height Collegiate Institute, a intrat 
în al șaptelea an de la înființare și a crescut de 
la o singură clasă în primul an școlar la 3 clase 
în prezent-primară, gimnazială și de credite. 
Școala, prin tot ceea ce face încearcă să păstreze 
tradițiile, culturași limba poporului român. De 
aceea venim sâmbătă de sâmbătă la cursurile de 
limba română și încercăm să le insuflăm copiilor 
aceste valori.
Ziua de 15 ianuarie este un eveniment important 
pentru poporul român deoarece în această zi s-a 
născut geniul poeziei românești, Mihai Eminescu. 
Elevii școlii au aniversat nașterea marelui nostru 
poet în cadrul orelor de limba română. La clasa 
de credite a fost prezentată pe scurt  biografia  
poetului, au fost citite poezii semnificative ale 
marelui poet, ca de exemplu Somnoroase 
păsărele ori Luceafărul. Au ascultat Sara pe 
deal în interpretarea corului Madrigal. La clasele 
primară și gimnazială s-a discutat despre marele 
poet, s-au prezentat câteva dintre capodoperele 
poetului și la sfârșit am și colorat.
În seara zilei de 20 ianuarie cenaclul literar “Florica 
Baţu Ichim” a organizat în sala Centrului Cultural  
Românesc - Banatul, Festivalul Mihai Eminescu. 
În timpul vernisajului elevii școlii de limba română 
au recitat poezii din opera marelui poet printre 
care menționăm Mai am un singur dor, Glossa, La 
Steaua, Somnoroase păsărele, O rămîi, rămîi la 
mine, Ce te legeni, Floare albastră, Revedere, La 
mijloc de codru des, În zadar în colbul școlii. Un 
grup de elevi a creat un moment poetic deosebit  
prin interpretarea aproape integrală a poeziei 
Luceafărul. 

Școala Publică de Limba Română din Kitchener
Aniversare EMINESCU
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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).
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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

face înscrieri pentru 
dansuri populare juniori

Un nou an, un nou început. 
Încep înscrierile pentru echipa 
de dansuri populare copii a 
Asociaţiei ARTA. Repeţiile vor 
avea loc vinerea de la ora 7:00 
la 7:30 la Şcoala franceză, 
345 The Country Way. Vă 
rugăm să ne contactaţi pentru 
înscrieri la 519 741-8395 sau 
prin email:
   popescu.arta@rogers.com

Cottage in Blue 
Mountain

Ofer spre închiriere cottage în Blue Mountain 
aproape de pârtiile de schii şi de Blue Mountain 
Village. Cottage-ul are patru dormitoare, trei 
băi, şi o bucătărie dotată. Oferim lenjerie de 
pat, prosoape, săpun, şampon, etc. Poate 
fi văzut pe airbnb: https://www.airbnb.ca/
rooms/31263082?location=The%20Blue%20
Mountains%2C%20ON%2C%20Canada&ad
ults=6&children=2&toddlers=0&home_collect
ion=1&guests=1&s=R6nw_7ZM.
Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la 416 
937 6152 sau să ne trimiteţi un email la:
               pic_bogdan@yahoo.ca
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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

Înfremăta-m-ar vântul, prin cetini cântec, linul...
N-ai cum școli iubirea când tânăr duh dai strunii.
Cristalului de sare, cât plâns i-a strâns pelinul?
Prin cerul meu de frescă, a stemă zbor lăstunii.

Cercei cu perla neagră - ochi scânteind ghepardul!
Ce fel de scoică-n toarceri? Și cât de negru - firul?
Tu n-ai știut vreodată că-ți înfloream ca nardul?
De ce oștiri cu spinii păzesc doar trandafirul?

Grădină fără poartă, până-n venin fu jadul...
Și-acum mă-ntorc la Tine, pe gând să-Ți chem răsfrântul:
La-atâta frumusețe, n-ar fi ridicol iadul,
Să Ți-l compar cu focul ce-n lut Ți-ai pus frământul? 

Cum saltă roșu-n sânge, prinț și întâi născutul!
‘Nainte de-a fi soare, lumină-a fost sărutul?

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL LUTULUI DE FOC

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
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2012 Kia Optima 
LX ($8599)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, A/C, 
Warranty, Rust Proof, 

No Accident, New 
Breaks All Around, 

Power Windows, 
Heated Seats,  Power 
Seats, Car Proof, New 

Michelin All Season 
Tires, Aluminum Rims.

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.

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)
-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

ANGAJEZ
“Angajez General Helper/Driver/Mover-experienta in 
renovari 16-20 Dolari pe ora Flexible hours.
Sunati la 416 828 9064”. 



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


