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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

* Duminică 28 aprilie - ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști) * Vineri 3 mai - Izvorul Tămăduirii * Duminică 5 mai - Duminica Sf. Ap. Toma *

$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
9 Mai 2019

Anul XII - Nr.274
25 Aprilie 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

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

Romanian Club of London
la un an de fiinţare

pag.10

SFINTELE PAŞTI
- 25 aprilie
     Cele 12 Evanghelii
- 26 aprilie
     Sf. și Marea Vineri
- 27 aprilie
     Sf. și Marea Sâmbătă
- 28 aprilie
     Învierea Domnului  
       SFINTELE PAŞTIpag.12

Niagra Folk Arts 
Festival pag.3

SEARĂ de MAI
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Petrecere Românească cu 
Formaţia Terra

4 mai 2019
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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

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!

Poţi să mă înşeli, dar 
te rog să nu sforăi

Dacă ar exista un cod penal al cuplului, 
adulterul ar fi abia pe la alineatul 286. 
Problemele care ne fac viaţa ferfeniţă sunt 
nişte mărunţişuri. Uneori, sughiţatul e mai 
enervant decât minciuna.

Ana şi Manole (nu întrebaţi!) sunt doi 
prieteni de-ai mei care au fost căsătoriţi 
mulţi ani şi au fost ciufuţi şi mai mulţi 
ani. Pe ea a cam deranjat-o un pic faptul 
că într-o zi - întorcându-se de la maică-sa, 
din provincie, cu două zile mai devreme 
decât preavizul - a găsit un bonus din 
partea casei. În patul conjugal, Manole 
îmblânzea pasional o iepşoară blondă care 
era, absolut întâmplător, prietena cea mai 
bună a Anei. Aşa i-a zis şi Manole: ştii că 
e cea mai bună, nu m-am putut abţine! Anii 
au trecut, contuziile şi politraumatismele 
cranio-cerebrale au expirat, iar Ana lui 
Manole ăsta a iertat totul, ca o sfântă care 
ştie că mariajul pluteşte cu mult deasupra 
incidentelor trecătoare. Totuşi, după 23 de 
ani de căsnicie silnică, prizoniera a evadat. 
Şi nu pentru că Manole găsise alte bune 
prietene de familie cu care să împărtăşească 
poveşti şi trădări de viaţă, ci pentru că se 
săturase să îndure chinuri inimaginabile, 
cum ar bunăoară faptul că el ţinea câte-o 
scobitoare-n gură până când lemnul se 
umfla şi nu mai putea s-o scoată dintre 
molari (abia atunci realiza că e cazul să 
renunţe la săpături, fie şi temporar). Anei 
nu i-a trecut prin cap să-i cumpere scobitori 
de plastic, în schimb i-a trecut prin cap să 
divorţeze. La dosar, a mai adăugat nişte 
amănunte palpitante din viaţa de familie, 
cum ar fi faptul că Manole avea un sertar 
cu şosetele pentru piciorul stâng şi un sertar 
cu şosetele pentru piciorul drept. Legenda 
spune că psihoterapeuţii au făcut licitaţie ca 
să-şi dea teza de doctorat pe acest subiect 

dramatic.

 De-aia n-are vorba coadă
Ştiţi că noi, femeile, nu comandăm niciodată 
cartofi prăjiţi, ca să nu ne îngrăşăm. Soţii 
noştri comandă cartofi prăjiţi, pentru că ei 
au voie să se îngraşe, fireşte. Cred că am 
pierdut cel puţin două relaţii trainice fiindcă, 
după ce spuneam că nu vreau garnitură la 
grătarul meu alcătuit din tofu, chelnerul le 
aducea însoţitorilor mei o căpiţă de cartofi 
prăjiţi, din care ciuguleam şi eu, când 
credeam că nu le pasă, nu observă sau 
li se pare nostim. Ei nu se amuzau deloc, 
spuneau că e un obicei foarte enervant. Unul 
mi-a zis de la obraz: ”De ce nu-ţi comanzi 
şi tu cartofi, dacă-ţi plac atâta?”. Mârâia 
ca un pitbull trezit din somn de o pisică 
proastă. În acel moment, puteam să spun 
orice: ”Ieri m-am culcat cu frate-tu” - nu-i 
păsa, nu auzea, că număra cartofii prăjiţi din 
farfurie, alarmat de parcă erau insulina de 
care atârna viaţa lui. Pe urmă, însă, le-am 
dat dreptate celor care s-au enervat că le 
subtilizam cartofii din strachină. Am avut o 
cohortă de amici alături de care nu puteam 
ieşi să mănânc la cârciumă, pentru că erau 
incapabili să opteze pentru un singur fel 
din meniu. Spuneau: ”Hai să luăm fiecare 
câte ceva şi să împărţim”. Eu nu vreau să 
împart nimic, nu văd de ce sunt obligată să 
mănânc şaişpe îmbucături diferite de carne, 
când am cerut şaişpe feluri de îmbucături la 
fel. Evident, de câte ori miorlăiam asta, se 
uitau toţi la mine ca la un usturoi vorbitor. 
Un alt amic mi-a spus că n-o mai suportă 
pe iubita lui, fiindcă vorbeşte de parcă i-ar 
tăia cineva cuvintele, ca pe unghii. Săraca 
era fată bună, doar că n-o auzeai decât 
cu vorbe fără coadă: ”Ce rochie drăgu!”, 
”Ce maşină frumu!”, ”Mulţu pentru prăji, 
iubi!”. Omul n-a mai putut îndura rafala 

de cioturi verbale. L-am sfătuit să-i spună 
fetei, sincer, tot ce-l deranjează. Mi-a spus 
că a încercat, i-a vorbit într-o seară mult 
despre asta, cu eufemisme şi menajamente, 
după care ea a pus botic, a lăcrimat, l-a 
pupat pe nas şi i-a spus: ”Oh, ce necă şi ce 
supă (sic!) eşti, iubi!”.

Mâna destinului pocneşte
Credeţi sau nu, există în ţara asta un cuplu 
care s-a despărţit pentru că el îşi trosnea 
degetele. Cu fiecare falangă care-i pârâia lui, 
iubita era tot mai tristă. Nu putea să asiste 
la aşa ceva, i se părea un zgomot sinistru, ca 
o mobilă bântuită de fantome (cum numesc 
unii dulapurile care se umflă de la umezeală 
sau se subţiază de la uscăţeală). I-a spus 
cu frumosul: dacă-ţi mai trosneşti mâinile, 
te-a luat dracu! El s-a justificat că tocmai 
insistenţa cu care ea obstrucţiona libertatea 
lui de exprimare osoasă îl face să fie şi mai 
ispitit de acest gest. Şi astfel, un Romeo 
cu oase ca nişte crăci şi o Julietă cu gura 
ca o bormaşină şi-au găsit tragicul sfârşit. 
Deznodământul acestei poveşti de iubire 
e foarte emoţionant. Ea s-a măritat cu un 
tip care a înşelat-o cu tot ce avea puls - dar 
era un gentleman, nicidată nu-şi trosnea 
mâinile. El s-a însurat cu o fată care îşi 
trosnea mâinile, la rândul ei. ”N-am cum să 
mă abţin de la sforăit, dragă”, i-a explicat 
Cătălin un adevăr ştiinţific soţiei lui, Aura. 
Ea nu înţelegea cum se face de el nu se 
trezeşte de la propriul horcăit nocturn. I-a 
spus chiar că ar fi cazul să treacă pe la orelist, 
fiindcă face ca o drujbă rusească şi pare 
surd. În fiecare dimineaţă, aşezat cuminte în 
faţa acestor reproşuri, Cătă susţinea că el nu 
sforăie atât de rău în niciun caz, pentru că ar 
fi imposibil din punct de vedere fizic să nu 
se trezească din cauza roiului de decibeli. 
Prin urmare, într-o noapte, ea a folosit 

reportofonul din dotarea familiei spre a-l 
înregistra, pe când respira ca un motor de 
tăiat lemne. Când inspira, suna ca un pistol 
mitralieră. Când expira, suna ca un fluier de 
arbitru obsedat de cartonaşe. Atunci, sfâşiat 
de cumplita revelaţie, el a spus că acesta e 
un reflex independent de el, iar dacă ea e 
într-atât de ticăloasă, încât să-i scoată pe 
nas sforăitul (culmea ironiei), atunci facă-se 
voia cui s-o face! Când au divorţat măiastru, 
Aura a aflat că soţul ei avea o problemă cu 
jocurile de noroc şi singura lui baftă era 
faptul că momentan avea balanţa pe zero 
– cât pierduse ca prostul, atâta câştigase ca 
deşteptul, la loc. Când rudele şi prietenii 
i-au dezvăluit acest groaznic detaliu secret 
din viaţa omului ei, Aura a înţepenit preţ 
de câteva secunde. Ulterior, s-a dovedit că 
asta se întâmplase doar fiindcă i se pusese 
un cârcel. Apoi, a ridicat din umeri, a spus 
că pokereala lui Cătălin n-o afectase în 
niciun fel, dar era incapabilă să mai doarmă 
lângă un om care umilea orice AN-225 de 
transport strategic, când trăgea la aghioase. 
Seinfeld şi-a părăsit o iubită fiindcă aia 
mânca mazărea bob cu bob, înţepa cu 
furculiţa câte-o gămălie verde şi-o ducea la 
gură. Niciodată nu lua două bobiţe deodată, 
probabil ca să nu-şi traumatizeze omuşorul. 
Noi, în calitate de telespectatori fideli, 
ne-am luat libertatea de a părăsi oameni 
minunaţi fiindcă nu mănâncă minunat. O 
tipă îşi bârfea soţul non-stop fiindcă ţinea 
lingura ca pe un plici, asta în condiţiile în 
care ţinea periuţa de dinţi ca pe o lingură. 
O mai scotea din minţi faptul că, deşi omul 
avea două facultăţi, băga un pic mâna-n 
farfurie, când ultimele banchize de mâncare 
nu se căţărau de bunăvoie pe tacâm.

Simona Catrina

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca
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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

KITCHENER
Concursul “Cel Mai Bun Elev Român”

la a noua ediţie

NIAGARA

A 51-a ediţie a festivalului Niagara Folk 
Arts - cel mai longeviv festival care 
celebrează mozaicul cultural care face 
Canada atât de specială, debutează 
pe 2 mai 2019 şi se desfăşoară până 
pe 26 mai în oraşul Niagara. Activităţile 
festivalului cuprind momente artistice 
de toate felurile, meşteşuguri specifice, 
film, dramă, specialităţi culinare, şi sunt 
disponibile pentru publicul larg de obicei 
cu intrare gratuită sau o sumă modică 
plătită la intrare.  Mii de vizitatori vin în 
fiecare an la Balul Ambasadorilor, la 
activităţile cu caracter familial, la “One 
World Stage”, workshopuri de artă 
şi meşteşuguri, la lansările de filme, 
prezentările de piese de teatru. Mai 
există dealtfel alte 25 de locaţii diferite 
dar cu acelaşi specific şi manifestări, 
care au loc pe parcursul lunii mai în toată 
regiunea Niagara.  

Comunitatea Română din Niagara 
vă invită să participaţi alături de noi, 
sâmbătă 4 mai - la 10:45 la The Flag 
Poles at City Hall - 50 Church Street, 
St. Catharines, cu steaguri tricolore şi în 
straie populare de sărbătoare, specific 
româneşti, să reprezentăm cu mândrie şi 
bucurie ROMÂNIA la parada care se va 
derula de la primărie până la The Robby 
heritage hall la adresa 85 Church Street, 
unde încep activităţile festivalului!
Sperăm ca ambasadoarea noastră, 
domnişoara Annalynn Plopp să reprezinte 
din nou comunitatea românească la 
acest festival, cu aceeaşi energie, graţie,  
bucurie şi responsabilitate, cu care a 
făcut-o şi anul trecut.

Comitetul Asociaţiei Româneşti
de la Niagara

Niagra Folk Arts Festival

Cautam soferi de companie:
1.regional to USA (radius 3-400 miles; aprox.3000/sapt.) – $0.6/mile + PU/DO, waiting
 2.local (Ontario), daytime only, $0.5/mile + switch
 3.city - $24

Preferabil 2 ani de experienta verificabila in N. America, family oriented, clean abstract 
and CVOR; angajam si soferi noi, fara experienta (training 6 sapt+contract 1an);
3-4 sapt. Concediu platit, Work and travel Insurance; camioane Peterbilt automate, 
Volvo manual pt. local/city

“Loialitatea este cea mai importanta motivatie pentru noi !”

Daca doriti sa ne onorati cu colaborarea Dumneavoastra,va rugam contactati-ne:
416.834.2628 – Iancu
Loyalty.logistic.2003@gmail.com

Loyalty Logistic
cu sediul în Guelph, Ontario

Concursul se adreseaza elevilor 
romani din clasele 1-12. Asociatia 
ARTA va oferi trei premii in valoare de 
$50 celor mai buni elevi la invatatura 
din comunitatea romaneasca, din 
orasele unde se distribuie ziarul 
Agenda romaneasca.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim sa 
evidentiam pe cei mai buni elevi 
la invatatura dintre tinerii nostri. 
Asteptam de la elevii romani o copie 

electronica dupa report cardul de pe 
trimestrul I, un mic eseu despre ei 
si o fotografie recenta. Data limita 
de inscriere va fi 1 iunie 2019. 
Fotografiile si eseurile vor fi publicate 
in ziarul local Agenda Romaneasca. 
Elevii vor fii premiati in mod festiv pe 
8 iunie cu ocazia Serbarii Cimpenesti 
care va avea loc la Drumbo.
Pentru mai multe detalii si informatii 
va rog sa scrieti la
       Popescu.arta@rogers.com
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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

TORONTO

Mai întâi am vorbit despre Iisus, 
despre marea Lui Iubire pentru 
oameni, despre datinile strămoșești 
și despre Lumina pe care o primim în 
fiecare an în noaptea Sfântă a Învierii. 
O treabă foarte serioasă și care a fost 
tratată ca atare de copii, care au pus o 
grămadă de întrebări, ceea ce a făcut  
lecția noastră foarte antrenantă. Apoi 
am trecut la chestiuni mai distractive. 
L-am construit pe iepuraș și l-am 
pus să caute ouăle colorate și să le 
pună în coș. Bineînțeles că și copiilor 
de la West Glen JS li se pregătește 
o dimineață similară. Îi așteptăm 
la școală, Sâmbătă 27 Aprilie, cu 
povestiri despre Iisus și Înviere, cu 
ouă de vopsit și Iepuraș de construit 
și pus la treabă.
Sărbători Pascale Binecuvântate vă 
dorim!

Colectivul școlilor de limbă română 
de la Secord și West Glen

Pregătiri intense pentru 
sărbătoarea Paștelui și la Şcoala 

de Limbă Română de la Secord PS
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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

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

Pentru ca in luna 
martie a fost adoptat bugetul federal pentru 
2019, iata, va aduc la cunostinta cateva 
informatii, care, sper, sa le gasiti utile:
HOME BUYERS PLAN: suma pe care, 
cei ce vor sa cumpere sau sa construiasca 
o casa, o pot retrage din RRSP, creste de la 
$25,000 la $35,000.
GIS & ALLOWANCE EXEMPTIONS: 
noile exceptii pentru Guaranteed Income 
Suplement si Allowance, la venitul personal 
annual si al sotului/sotiei, vor fi de $15,000.
MEDICAL EXPENSE TAX CREDIT: 
sumele platite pentru cannabis in scopuri 
medicale, incepand cu 17 octombrie 2018, 
vor fi considerate cheltuieli medicale.
CANADA STUDENT LOANS: dobanda 
variabila va scadea la nivelul “prime” (de la 
“prime”+2.5%), iar dobanda fixa, va scadea 
la “prime”+2% (de la “prime”+5%), cu o 
perioada de gratie, fara plati, cu dobanda 
zero, de sase luni.
CANADA TRAINING CREDIT: acest 
credit neimpozabil, va permite celor eligibili, 
intre 25 si 64 de ani, un credit de $250 pe 
an, la un total acumulat de maxim $5,000, 
pentru a fi folosit in a acoperi jumatate din 
cheltuielile de scolarizare eligibile.
AUTO-ENROLMENT FOR CPP: guvernul 
federal va inscrie automat contributorii la 
CPP, care au mai mult de 70 de ani si, care, 
inca nu au aplicat pentru a primi pensia CPP.
REGISTERED DISABILITY SAVINGS 
PLAN: regulile ce afecteaza aceste planuri 

de dizabilitate, au fost schimbate pentru 
a proteja economiile pe termen lung ale 
persoanelor cu dizabilitati.
ACCESSIBLE EDUCATION: limita pentru 
Canada Student Grant, a fost crescuta de la 
$8,000 la $20,000 pe an, pentru servicii si 
echipamente, pentru studentii cu dizabilitati 
permanente.
EI TRAINING SUPPORT: ca noutate, 
acum se ofera o asistenta financiara pana la 
4 saptamani, prin Employmnet Insurance, 
cand cineva doreste sa-si ia timp liber de 
la locul de munca, pentru inbunatatirea 
calificarilor.
Evident, mai sant multe alte subiecte de 
interes dar, din lipsa spatiului, nu le mai 
comentez aici. As vrea doar sa mentionez 
alte cateva titluri:
- SHARED EQUITY MORTGAGE
- ZERO-EMISSION VEHICLES
- DONATION OF CULTURAL PROPERTY
- EMPLOYEE STOCK OPTIONS, etc.
Pentru mai multe informaţii privind 
securitatea dumneavoastră financiară, şi 
pentru contracte de asigurări (de viaţă, 
dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri de 
pensii (RRSP), fonduri de educaţie (RESP), 
investiţii, planificare financiară, vă stau la 
dispoziţie la: 519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea,
Financial Security Advisor,

Insurance Broker

Câteva noutăţi din 
Bugetul Federal 

2019
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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

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

CÂMPUL ROMÂNESC

În fiecare an, de Sfintele Sărbători ale 
Paştilor, românii se adună la Câmpul 
Romănesc, dornici să ciocnească un 
ou roşu şi un pahar de vin roşu, urându-
şi unul altuia cu credinţă şi cu dragoste 
“HRISTOS A ÎNVIAT”.

Mesele se umplu cu flori, coşuri cu 
ouă viu colorate şi bucate tradiţionale 
de “Sfintele Paşti”. Dar mai presus de 
această abundenţă gastronomică,  prin 
calda ospitalitate şi buna cuviinţă a 
oamenilor ce sfinţesc locul, îţi regăseşti 
o pace neasemuită a sufletului, o 
împăcare deplină cu tine însuţi şi cei 
din jur. Aici, te simţi “acasă”, pentru 
că eşti întâmpinat cu bucurie, urări 
de bun venit şi îndemnat cu drag, la 
masă. Aici, eşti “acasă”, în poienile cu 
troiţe şi copaci înmuguriţi, lângă chipul 

lui Eminescu dăltuit în marmură albă, 
sub maiestoasele sălcii de lângă râu, 
unde se oglindesc pădurile de pe deal, 
ascunzând în căuşul lor dalba Capelă 
Sfânta Maria.
În acest loc de simboluri ale trecerii 
noastre prin istorie, binecuvântat de 
lumină şi seva înfloririi, sărbătorirea 
Învierii Domnului Nostru IIsus Hristos, 
devine o sărbătoare a dragostei 
sufleteşti, a primăverii, a înţelegerii între 
semeni şi bucuria de a fi împreună!

Anul acesta întâlnirea de Sfintele Paşti 
va avea loc pe data de 28 Aprilie la ora 
2.00 pm.
Pentru informatii sunati la 905-265-
9884 or 647-504-4179.

Comitetul Asociaţiei

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ROMÂNĂ
de la Câmpul Românesc - Hamilton organizează

ÎNTÂLNIREA DE PAŞTI

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

mcarabas@gmail.com

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

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

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga 
Beach, Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, 
Ottawa, Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, 
(max. 6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid 
profesional şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau 
email la: plimbari2000@yahoo.com
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Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la ediţia a doua a SERBĂRII 
CÂMPENEŞTI de la Drumbo, sâmbătă 8 iunie 2019, de la ora 12 până seara, 
la adresa 935929 Blenheim Rd, Drumbo, Ontario, la un program artistic 
variat, mâncăruri tradiţionale româneşti şi voie bună în magnificul decor 
al proprietăţii familiei Cătană.
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LONDON

Asociaţia românească „Romanian Club of London“ - 
RCL (din London, Ontario) a-mplinit un an. Ne uităm 
în urmă cu mândrie, dar cum n-ar fi de bun gust să 
ne felicităm public pentru o astfel de aniversare, 
preferăm să-l cităm pe Arthur Ionescu-Smith, un istoric 
canadian din prima parte a secolului al XXII-lea, care 
are următoarele de spus despre subiectul în cauză:
În aprilie 2018 a fost constituită organizaţia apolitică, 
non-religioasă & not-for-profit „Romanian Club of 
London“. Deşi populaţia locală de origine română 
număra, pe vremea aceea, vreo două mii de româno-
canadieni, în primul an mai puţin de o sută dintre ei 
au devenit membri, respectînd principiile strămoşeşti 
„lasă-i pe ceilalţi să plătească“ şi „mai vedem noi cum 
stă treaba şi poate ne băgăm şi noi“. Lucrurile urmau 
să se schimbe, dar în primul an activităţile RCL au 
impresionat şi prin varietate şi prin entuziasmul cu care 
au fost organizate şi primite. Astfel, după şedinţa de 
constituire, la care participanţii au făcut febră musculară 
la mâna de votat, în iunie 2018 a fost organizată, în 
pitorescul Gibbons Park londonez, „Sărbătoarea Iei“. 
Doamnele s-au întrecut pe ele însele în a-şi prezenta 
autenticele ii; s-au acordat premii pentru cele mai 
autentice dintre aceste autentice artefacte ale culturii 
noastre populare. În august, cum vara da în pârg, a avut 
loc primul picnic al asociaţiei, la care au participat cam 
o sută de membri şi ne-membri, fără a mai număra şi 
căţeii, foarte bine-crescuţi, de altfel. Lucrările picnicului, 
inclusiv dansul şi tenisul cu piciorul, s-au desfăşurat 
la „Casa Moga“, un primitor şi spaţios loc aşezat pe-o 
gură de rai verde în Mount Brydges, Ontario. Atmosfera 
natural degajată şi prietenească i-a făcut pe participanţi 
să-şi promită unul alteia că vor repeta picniciada cât mai 
des cu putinţă. În toamnă au început proiecţiile de filme 
româneşti. Câte 20-25 de spectatori au (re)văzut De ce 
bat clopotele, Mitică? al lui Lucian Pintilie, Filantropica 
lui Nae Caranfil şi Amintiri din Epoca de Aur (operă 
colectivă a unei echipe de cineaşti conduse de Cristian 
Mungiu). Întrucât românul e născut nu doar poet, ci 
şi artist plastic, au fost organizate două „Escapade 
pictante“, la care au participat 10-15 pictori amatori 
constituiţi într-un colectiv ad-hoc plăcut şi imaginativ. 
Tablourile rezultate pot fi văzute pe site-ul organizaţiei 
până în ziua de azi. După care au urmat sărbătoririle 
di granda: mai întâi cea a centenarului Unirii de la 1 
decembrie 1918 (la Centrul Ucrainian din London), 
apoi cea a revelionului 2019 (aceasta la Centrul 
German din aceeaşi localitate). La fiecare au luat parte 
aproape 200 de româno-canadieni, care, în afară de 
mâncat-băut-vorbit-împrietenit-dansat, au sponsorizat 
evenimentele, au contribuit la tombole, la trageri 
50/50 şi la răspândirea veştilor bune în comunitatea 
românească mai largă din împrejurimi. Apoi, pe 1 
martie au sărbătorit mărţişorul la „Cameli’s Pastry & 
Cafe“(unde, de-a lungul anului, s-au desfăşurat şi mai 
multe „Cafeluţe de vineri“) şi, pe 8 (de fapt 9) martie, 
Ziua Internaţională a Femeii. 
Era prea puţin pentru un an? Istoria urma să judece 
blând.

Executivul RCL: Rodica Murariu, Cristian Urian, 
Angelica Lucaci, Călin-Andrei Mihăilescu, Marilena 
Păsculescu, Mihai Andruseac.

Articol scris pentru RCL de Călin-Andrei Mihăilescu

Romanian Club of London
la un an de fiinţare
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Munca în exces sau stresul de la 
serviciu pot lăsa urme asupra sănătății tale. 
Dragoste: Dacă vrei mai mult de la partener, 
trebuie să-ţi exprimi dorințele cu mai mult 
curaj, timiditatea sau nepăsarea nu-şi au 
locul între voi. Financiar: A sosit momentul
unei decizii importante cu privire la banii 
pe care i-ai acumulat.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Sănătatea nu este motivul 
îngrijorărilor tale, ci dimpotrivă, te simți 
bine în pielea ta şi ești în formă maximă. 
Dragoste: Dragostea îți dă mari bătăi de cap 
pentru că ţi se pregătește o surpriză greu de
interpretat. Financiar: De unde nu te aștepți, 
se poate ivi o perspectivă financiară nouă.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Scapi de o problemă care te-a 
preocupat o perioadă ceva mai lungă. 
Dragoste: Sentimentele sunt puse în balanță 
cu un spirit critic sporit, deci ai grijă ce spui 
sau ce faci în cuplu. Financiar: Nici nu 
primești bine banii că trebuie săi și dai.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ești în formă excelentă, se vede 
că ești sănătos şi că aparițiile tot mai dese 
ale soarelui îți priesc de minune. Dragoste: 
Dragostea nu e întotdeauna un covor cu 
petale de trandafiri, câteodată te mai pune 
şi în faţa unor evenimente neplăcute. 
Financiar: Ar fi bine să încerci să îţi 
drămuieşti banii şi să achiziţionezi numai 
lucruri absolut necesare.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești o ființă solară, meteo-
dependentă, ca atare venirea (în sfârșit!) a 
primăverii se oglindește perfect şi asupra 
stării tale fizice sau psihice. Dragoste: Ești
mulțumit de gesturile concrete de afecțiune 
care vin de la partenerul tău: îți inspiră 
fidelitate, încredere şi stabilitate. Dar 
atenţie, se poate şi contrariul! Financiar: 
Banii sunt pe un teren liniștitor.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Problemele de sănătate sunt 
legate de actul deplasării, deci ai grijă pe 
unde mergi şi în ce medii te miști. Dragoste: 
Ești încă foarte legat de trecut, de vremurile 
frumoase de început ale iubirii tale actuale. 
Financiar: Te poți trezi în faţa unor cheltuieli 
neprevăzute care pică în cel mai nepotrivit 
moment pentru bugetul tău.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Încearcă să te calmezi la micile 
motive de stres care mai apar, certurile, 
conflictele sau tonul ridicat lasă urme asupra 
sănătății tale. Dragoste: Dacă e sa fie cineva 
favoritul astrelor, tu ești acela, în tot ce 
este legat de viața sentimentală. Financiar: 
Situaţia financiara rămâne stabilă.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fă mai mult sport, fugi de 
pasivitate şi lene. Dragoste: Faci ce vrei, 
când vrei, dar nu depăși totuși limita 
toleranţei celuilalt. Financiar: Primești mai 
mult ca de obicei sau reușești să acumulezi 
o sumă ceva mai mare pentru un plan pe 
care îl ai în perspectivă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ţine cont de sfaturile pe care le 
primești de la lume, au scopul de a restabili 
starea normală a sănătății tale. Dragoste: 
Ești printre cei aleși pentru evenimente de 
top în amor. Financiar: Banii sunt făcuți 
pentru plăcerile vieții, așa gândești în 
această perioadă în care nu te prea uiți pe 
ce se duc.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Riscuri de îmbolnăvire: viruși 
sau boli transmisibile care se pot instala 
confortabil şi în corpul tău. Dragoste: Ești 
cam bosumflat, nimic nu te mulțumește, 
iar dragostea pare să fie principala sursă a 
supărărilor tale. Financiar: Nu face planuri 
prea mari, pentru că nu ai acum banii care 
să pună în aplicare aceste proiecte.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Deciziile de schimbare pe care le 
iei acum vor avea urmări şi asupra sănătății. 
Dragoste: Ridici tonul la partener fără să fie 
nevoie şi tensionezi inutil atmosfera din 
cuplu. Financiar: Stabileşti contacte utile, 
afli informaţii interesante şi atragi bani. 
Visele nu costă, e adevărat, dar nu cumva te 
lași amăgit de ele?
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu apare nimic nou în privința 
sănătății, te menții pe același nivel ca mai 
înainte. Dragoste: Nu mai ești atât de orbit 
de amor, pui în prim plan rațiunea şi încerci 
să-ţi păstrezi mintea limpede pentru a nu 
repeta greșelile trecutului. Financiar: Banii 
sunt în strânsă legătură cu serviciul, pentru
că un eșec profesional atrage şi unul 
financiar.

OTTAWA

Referitor la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, va informăm 
asupra prevederilor legale aplicabile :
Au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani;
Cetățenii români aflați în străinătate (cu domiciliul în străinătate, cu 
reședința în străinătate sau aflați ocazional în străinătate) pot vota la 
orice secție organizată în străinătate, pe baza următoarelor documente 
de identitate românești, valabile:

• Pașaport simplu, pașaport simplu temporar, pașaport de serviciu, 
pașaport diplomatic;
• Carte de Identitate, Carte de Identitate electronică, Carte de Identitate 
provizorie, Buletin de Identitate;
• Nu se poate vota cu titlu de călătorie.

Recomandăm cetățenilor români care doresc să-și exercite dreptul de 
vot să verifice din timp valabilitatea actelor de identitate românești, iar în 
cazul în care acestea sunt expirate sau expiră înainte de scrutinul din 26 
mai, să facă demersurile necesare pentru reînnoirea lor.

Secțiile de votare vor fi deschise în intervalul orar 7.00-21.00, ora locală.
Conform legislației în vigoare nu este necesară înscrierea cetățenilor 
români în Registrul electoral.
Cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate vor fi 
înscriși în listele electorale suplimentare.

Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altui stat membru 
al Uniunii Europene, pot să-și exercite dreptul de vot numai după ce dau 
o declarație potrivit căreia nu și-au exercitat dreptul de vot pentru membrii 
Parlamentului European din statul membru în ale cărui liste electorale au 
fost înscriși.

Au drept de vot și cetățenii europeni din alt stat membru UE care s-au 
înscris în liste special pentru a vota reprezentanții României în Parlamentul 
European. Lista acestora este comunicată de Autoritatea Electorală 
Permanentă cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Redacţiei Agenda Românească
Lista candidaţilor
http://europarlamentare2019.bec.ro/candidati/

Modul de votare:
https://www.alegerile-europene.eu/cum-votezi/romania

Alegerile pentru 
Parlamentul European

Ambasada României la Ottawa
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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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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

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

TORONTO

ROCKY 
FLORIANO

Rocky Floriano se pregăteşte intens pentru 
revenirea în ringul de box după o lungă 
pauză de recuperare. Primul antrenament 
l-a avut pe 20 aprilie 2019, iar titlurile pentru 
care se pregăteşte intens sunt NABA şi 
WBC, acestea fiind două din cele trei titluri 
mondiale existente la categoria pentru 
care  Rocky boxează. Palmaresul lui este 
impresionant: 200 de meciuri în care a 
luptat, 180 câştigate, din care 150 prin K.O. 
La amatori e foarte greu să câştigi prin K.O. 
Recordul lui este 15-1-1 datorită celor 15 
turnee internaţionale la care a participat. 
Pentru toate acestea, Rocky doreşte să 
mulţumească tuturor fanilor, dar în special 
soţiei lui Nicole Florescu, care îl susţine şi 
încurajează permanent, iar această revenire 
i se datorează în totalitate doar ei.

Agenda Românească
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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

Uitam să-ți spun
de măgărușul Meu
că-i tare înțelept de felul lui!
Din ochi ne înțelegem
precum urechea florii
soarbe albinei cântecu-i de fată.
Îi povesteam, ca altădată,
de-mpărăția Mielului
când va ajunge împărat,
dar în privirea de asină
s-a vestejit arcușul de lumină
ca un apus mai trist decât amarul,
și capul l-a plecat pe pieptul Meu.
De ce în ochii lui
se-amestecau
și mângâierea și dojana?

Fecioara-nțelegând a lăcrămat.
Știa că Mielul împărat
va fi ales de Dumnezeu
numai pe-o zi cum florile o știu
deopotrivă cu finicu-n cruce,
spre-a se-mplini 
scripturile ce zic,
că Mielul o să ierte 
chiar dojana,
că oamenii coroana
cu-alai urcând i-o 
vor aduce
cu-aproape-o 
săptămână mai 
târziu. Dumitru Ichim

Kitchener
www.dumitruichim.com

ÎMPĂRĂŢIA MIELULUI

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

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru zona 
Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 7-9 ore, 
iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 2200-2400 
dolari pe lună)
 Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2007 MAZDA 5 GT
($ 5795)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, Very 
Well Maintained, Car 

Proof, No Accident, 
Fog Lights, Sun Roof, 

6 Seats, Dual A/C, 
Very Low Kilometers, 
Remote Starter OEM,  

ABS,  4 Cylinder 
Engine.

THIS MONTH SPECIALNow 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”. 

Oferim ore de artă: pictură, desen, 
modelaj (lut) sau pian pentru începători.
Cei interesaţi, ne pot contacta prin email la: 
artscenter101@yahoo.ca

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.



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

   AGENDA ROMÂNEASCĂ 25 Aprilie * Nr.274pag.16

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


