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Rom Car Automotive

Service Center

Servicii AUTO

MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE

Adresa: 76 Woolwich Street N (drumul spre aeroport)
Breslau, Ontario.

519-781-2929

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

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,

SERBARE CÂMPENEASCĂ
Organizată de Asociaţia ARTA din Kitchener

Kitchener, Suite #206

Dr.Paul Sofrone

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.

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE
Canada - România
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Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm
Titular permis de Quebec
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www.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări
voiaj
Vacan�e
Viorica

514-799-7397

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Watersofteners

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

SOFTENERS
$1095 CASH & CARRY

(Installed)

www.adrianswatersofteners.c o m

519-778-1413
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SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Săru’
mânuşiţele
şi vă deschid
uşiţele

Odată, l-am dus pe un iubit de-al meu în
vizită la bunică-mea şi, când le-am făcut
cunoştinţă, el i-a strâns mâna. Dai noroc
cu bunica?! – am rânjit eu, ca să pară
o glumă, deşi i-aş fi întors botul pe dos
(cam cum îi întorsese el mâna bunicămii, care-şi pregătise dosul palmei
pentru pupat, normal).
Tipul n-a înţeles niciodată unde greşise,
el se şcolise conform noilor legi ale
bunelor maniere. Ştiu, azi nu se mai
poartă să pupi mâna cuiva decât dacă
e popă, naş (de botez sau de mafie, nu
contează) sau are cu două sute de ani
mai mult ca tine – presupun că iubitul
meu s-a autoîncadrat în această ultimă
categorie.
Recunosc, orice ventuză salivoasă pe
care am primit-o inopinat pe mână
m-a speriat, e ca atunci când îmi cade
o omidă-n cap şi sunt conştientă că
n-am să scap de ea decât dacă-i trag un
bobârnac. Asta înseamnă s-o ating.
Îi înţeleg şi pe domni, nu mai ştiu cum
să ne intre-n voie. Un amic îmi povestea
că mă-sa mare îl învăţase să deschidă
portiera doamnelor, înainte să se aburce
în maşină. Convins că e o practică
deosebit de sexy, omul juca perfect rolul
şoferului slash bodyguardului slash
curtezanului. Până când una i-a zis într-o
zi că numai papagalii mai fac asemenea
balet, mai ales că parcările sunt precare
atunci când vii să-ţi iei iubita de-acasă,
adică ar trebui să pui avariile, să sari
ca un idiot din maşină şi să-i deschizi
ei portiera. Iar prin asta, nu-i aşa, o şi
insulţi, o crezi incapabilă să nimerească
intrarea în maşină pe cont propriu.

Florile sunt altă pacoste. Se spune că
un domn nu vine fără flori la iubita lui,
chiar dacă e iubită de-o noapte (în care,
de multe ori, ”o noapte” e un eufemism,
în condiţiile în care fulgerătoarea
poveste de iubire începe cu suspine de
genul ”a răsărit luna”, ”eşti minunat” şi
continuă cu ”stai liniştit, li se întâmplă
tuturor bărbaţilor, cel puţin o dată-n
viaţă; sigur, speram să n-am chiar eu
bafta de a nimeri o fază păţibilă o dată la
80 de ani, dar mă rog”).
Cei care nu ne-aduc flori sunt neciopliţi,
cei care ne aduc sunt demodaţi şi precis
petrec prea mult timp cu mămica. Cei
care ne deschid portiera au văzut prea
multe filme (cu bărbaţi care deschid
portiera), cei care nu fac asta sunt nişte
guşaţi aroganţi. Cei care ne pupă mâna
sunt libidinoşi, cei care nu ne pupă
mâna au creierul spălat de protocolul
corporatist.
Ideal ar fi să mergem pe variante
combinate, cu schemă redusă, ca la loto.
Să ne deschidem singure portierele, dar
să nu ne cumpărăm singure flori. Să
ni se întindă mâna atunci când avem
nevoie de bani, nu atunci când coborâm
o scară. Şi, dacă tot ne ţin haina să ne
îmbrăcăm, atunci să fie vorba de-un
palton de firmă, pe care deja ni l-au
cumpărat dintr-un magazin elegant, nu
de haina pe care ne-am adus-o noi deacasă. Dacă nu, ne vom mulţumi cu cele
mai sexy ciudăţenii. Căci numai bărbaţii
sunt capabili să ne sărute pe gură, în timp
ce ne spun, paradoxal, ”sărut-mâna”.

TORONTO

20

ANIVERSARE
de ANI
Biserica Ortodoxă

Sfântul Ioan Evanghelistul
din Toronto

Hristos a înviat!
Iubiti credincioși,
Anul acesta parohia “Sfântul Ioan
Evanghelistul” îmbracă haine de
sărbătoare. Se împlinesc 20 de
ani de când cuvântul Evangheliei
Domnului Hristos s-a auzit în
comunitatea
românească
din
această parte a Metropolei Toronto,
prin eforturile neprecupețite a trei
preoti slujitori. Sunt ani de multă
rugăciune, de bucurie sau de
întristare, de împliniri și de dorințe,
după firescul vieții oricărui bun
creștin.
Sufletele credincioșilor bisericii
noastre, trecuți la Domnul, ctitori
și binefăcători, stau la temelia
durabilă a acestei parohii, spre
mărturia Învierii și spre călăuzirea
și propășirea generațiilor viitoare
ale bisericii ocrotite de Sfântul
Apostol și Evanghelist Ioan.
Ca martor al acestui frumos
răstimp, Înaltpreasfințitul Părinte
Nathaniel și-a exprimat bucuria

sinceră de a participa și rememora,
alături de ctitorii și bunii credincioși,
istoria celor 20 de ani.
Așadar, în Duminica a cincea după
Învierea Domnului, pe 26 Mai, la
timpul binecunoscut (12pm), va fi
oficiată Sfânta Liturghie Aniversară,
odată cu prăznuirea Sfântului
Ioan Evanghelistul, ocrotitorul
bisericii, dar și slujba de pomenire
a ctitorilor adormiți. Acestea toate
vor fi încununate de masa festivă
la care sunt invitați să participe toti
credincioșii.
Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Rev. Fr. Stefan Morariu
647-271-6161
Rev. Fr. Antonel Dumitru
416-953-5449
Biserica Sf. Ioan Evanghelistul / St.
John the Evangelist Church
100 Old Orchard Grove, Toronto,
ON, M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca

Simona Catrina

ROM-CAR is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Adrian Florea

Real Estate Sales Representative

EMIL BALEA B.Sc.

Financial Security Advisor
Insurance Broker, Membru ADVOCIS
EmilBalea@insurefinancial.ca
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

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545
adrianflorea3@gmail.com

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

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!

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com
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PICNIC

AURORA

Sâmbătă, 15 iunie 2019, de la ora
11.00 am, Biserica Ortodoxă “Sfinții
Patruzeci de Mucenici” din Aurora,
vă invită la Picnic.
Va avea loc la Simeon Park, 13190
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H
1G0.
Vă așteptăm să petrecem o
zi împreună, într-o atmosferă
românească, cu mici, bere și alte
surprize.

Parcul oferă facilități pentru toate
vârstele: terenuri de fotbal, tenis,
volei, baschet, piscină pentru copii și
adulți, spații de joacă și plimbări pe
malul lacului.
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TORONTO

CONSACRAREA
Bisericii inchinate “Sfinţilor Patruzeci de Mucenici din Sevastia” din Aurora

Intrarea în parc costă $5/ mașină.
Donațiile dumneavoastră vor fi
folosite pentru proiectul de pictură
și sustinerea financiară a bisericii
noastre.
Va mulțumim
generozitate!

pentru

suport

și

Cu respect si considerație,
Pr. Florian Ene
647-338-6077
Biserica Sf. 40 de Mucenici din
Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8

Loyalty
Logistic
cu sediul în Guelph, Ontario

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

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.

MTO APPROVED
www.autodrivingschool.ca

519-635-7711

Cu aleasă bucurie duhovnicească vă invităm să luaţi parte la CONSACRAREA
Bisericii închinate “Sfinţilor Patruzeci de Mucenici din Sevastia”, 33 Mosley St.,
Aurora, ON, L4G 1G8
Înalt Preasfinţia Sa NATHANIEL, Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe
Române din America, împreună cu un distins sobor de preoţi şi diaconi, vor săvârşi
slujba de târnosire, moment solemn de invocare a Duhului Sfânt şi a binecuvântării
lui Dumnezeu asupra bisericii şi asupra credincioşilor prezenţi.
Cu acest prilej, toţi cei de faţă, bărbaţi, femei şi copii, vor putea să intre şi să se
închine în Sfântul Altar. Slujba de târnosire va fi urmată de Sfânta Liturghie şi de o
Agapă frăţească.
Programul Liturgic:
Vineri, 24Mai: Ora 19:00 - Vecernia
Sambata, 25Mai
Ora 10:00 - Slujba Sfinţirii Bisericii şi Sfânta Liturghie Arhierească
Ora 15:00 - Agapă frăţească la TRINITY ANGLICAN CHURCH,
79 Victoria Street, Aurora, Ontario, L4G 1R3
Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!

SERVICII PROFESIONALE

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH
DJ, MUZICĂ LIVE

519.594.1712
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HRISTOS A ÎNVIAT !
Cu mila lui Dumnezeu
şi cu binecuvântarea
Preasfinţitului
IOAN
CASIAN,
Episcopul
Ortodox
Român
al
Canadei, duminică 19
mai 2019 Catedrala
Sf. Gheorghe şi Andrei
Şaguna din Windsor,
a sărbătorit Hramul
Catedralei şi instalarea
preotului
Lucian
Moldovan ca preot
paroh la Catedrală. La
acest moment solemn
au mai participat şi
părintele
protopop
Viorel
Tencaliuc
şi
părintele
Nicolae
Codrea preot paroh
la parohia Pogorârea
Duhului
Sfânt
din
Windsor.
Mulţumim tuturor celor
ce au participat la acest
moment înălţător în
comunitatea
noastră,
Dumnezeu
să
vă
aibă în pază şi să vă
binecuvinteze pe toţi !
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HRAMUL BISERICII şi Instalarea Preotului Lucian Moldovan

Comitetul Parohial
Foto: Nana - Just
Memories Photography

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE
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

GOLDEN LIFE Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de
case în

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE teresa@onsenhomes.com

519-578-7300

Cu multă
şi povaţă, şi-a
românu’
casă. casă.
Cu multă
grijăgrijă
şi povaţă,
şi-aaflat
aflat
românu’
Case vechi,
casenoi,
noi, sunaţi
pe unul
dintredintre
noi ! noi !
Case vechi,
sau sau
case
sunaţi
pe unul
De vindeţi
cumpăraţi, de
noinoi
multe
aflaţi !aflaţi !
De vindeţi
sau sau
cumpăraţi,
dela la
multe
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CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

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

Structural Design and
Building Permit applications

Drafting

Design

Home design
Interior alterations design
Multi unit addition
Additions of deck/ balcony/ garage
Basement legal apartments
Load bearing wall removals

Contact us for a free quote!
North Drafting and Design Inc.
Nick Ichim, P. Eng.

905 990 8700
email: info@ndesign.ca
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PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE,
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

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

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

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

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

-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

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

CÂMPUL ROMÂNESC

Săptămână
Internațională de
Cultură
Hamilton - 2019

Vă invităm la tradiționala ‘’Săptămână
Internațională de Cultură’’, ediția
Hamilton - 2019, care va avea loc
la ‘’Câmpul Românesc’’, Hamilton,
Canada, pe data de 1-6 iulie, 2019.
Programul cuprinde conferințe, în
fiecare seară, ale invitaților noștri din
România, Canada și Statele Unite, de
luni până vineri, mese rotunde în timpul
zilei, lansări de cărți, expoziții de pictură,
sculptură și carte veche, excursii la
Cascada Niagara și împrejurimi, slujbe
la capela ‘’Adormirii Maicii Domnului’’.
Sâmbătă, Cenaclul literar al revistei

‘’Observatorul’’,
director
Dumitru
Puiu Popescu (1-416-483-5154), va
prezenta un program artistic urmat de
tradiționalul banchet de rămas bun.
Vă așteptăm cu toată dragostea!
Președintele Asociației
Culturale
Ing. Dumitru Răchitan
1-647-504-4179
Directorul Săptămânii
Internaționale de Cultură
Pr.dr. Dumitru Ichim
1-519-576-8953

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI
FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

mcarabas@gmail.com

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim

416.800.0832 sau 519-594-1712
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TORONTO
Sâmbătă 4 mai 2019, Formaţia Terra din
Toronto au organizat o seara deosebită
intitulată O Seară de Mai. Mâncarea cu
specific românesc (drob de miel, ciorbă
de miel, pască, murături româneşti:
castraveţi muraţi, ardei umplut cu varză,
pepene murat) precum şi toată băutura au
fost incluse în preţul biletului. Muzica LIVE
susţinută de membrii formaţiei, având
invitaţi care au contribuit deasemenea
la programul LIVE al serii, au ţinut pe
toţi cei prezenţi pe ringul de dans până
la final. Au fost oferite premii la tombola
organizată, şi deasemenea a fost oferit
un premiu pentru cei mai buni solişti care
au participat la concursul de Karaoke.
Pentru cei care doresc să participe la
evenimentele organizate de Formaţia
Terra, pot accesa pagina de facebook
sau website-ul trupei (www.formatiaterra.
com).

SEARĂ DE MAI
cu Formaţia Terra

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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DIVERTISMENT

HOROSCOP

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te eliberezi de unele obsesii şi,
dacă nu te gândeşti la boală, ea nu mai
apare. Dragoste: Fii curajos, îndrăzneţ
tupeist, dacă e nevoie, numai așa poți
obține ce vrei. Financiar: Vei fi mândru
de investiția făcută.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: A sosit momentul unui
tratament mai costisitor ce are rolul de
a-ţi restabili sănătatea. Dragoste: Nu se
mai poate aşa, te gândeşti foarte serios
la o schimbare de atitudine în cuplu.
Financiar: Vei reuşi să faci faţă cu succes
cheltuielilor, chiar dacă acestea sunt în
creştere.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ca să scapi de boală, în primul
rând trebuie să lupți psihic cu ea, pentru
că de acolo pornesc o sumedenie de
piedici. Dragoste: Recunoaște că ai
greșit, cereţi iertare și fii dispus şi tu să
ierți, dacă e nevoie. Financiar: Vei avea
de făcut faţă multor cheltuieli şi te vei
descurca cu o oarecare dificultate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic grav la orizont, eşti în
formă, te simţi excelent şi o viaţă mereu
activă te ţine în priză. Dragoste: Pot
apărea momente dinamice, originale,
spectaculoase care îţi vor oferi multe
satisfacţii sentimentale. Financiar: Te
descurci bine cu banii.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la fracturi şi ar fi
bine să fii prudent. Dragoste: Dacă ţi-au
căzut ochii pe cineva anume, ajunge doar
să străluceşti în stilul tău caracteristic
şi „victima” este doborâtă la picioarele
tale. Financiar: Banii vin, dar cheltuiești
cam mult.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O călătorie îți poate crea unele
probleme de ordin fizic. Dragoste: Te
refugiezi adeseori în amintiri, așteptând
poate un semn de la o fostă iubire sau
sperând că relația ta de acum să fie din
nou ca altădată. Financiar: Chibzuiește şi
fă-ţi calculele de rigoare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Dacă psihic sau mental nu ești
în cea mai bună formă, nici latura fizică
nu stă mai bine. Dragoste: Poți primi
oferte generoase, te poți îndrăgosti,
poți fi cerut în căsătorie - este o vreme
a gesturilor spontane și grandioase.
Financiar: Dacă dai iama prin bani, greu
îi vei pune la loc.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Starea de sănătate depinde
mult de energia pe care o consumi în
beneficiul tău. Dragoste: Ţii mult la
libertatea ta, ca atare vei aprecia o relație
independentă, în care niciunul dintre
parteneri nu-l sufocă pe celalalt.
Financiar: Se întrevede o oarecare
relaxare.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Fereștete de accidente şi
infecții și ia suplimente cu magneziu
şi alte minerale. Dragoste: Acordă-i
partenerului o șansă în plus. Sentimentele
sale sunt sincere. Financiar: Dacă te
angajezi în investiții riscante, te vei trezi
în faţa unei situații penibile.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă ai palpitaţii ciudate sau o
oboseală cronică ar fi indicat să consulți
cât de repede un medic. Dragoste:
Nu ești foarte sigur de cât eşti tu de
îndrăgostit, însă jumătatea ta e sigur
topită. Financiar: Stai relativ bine şi nu
vei întâmpina dificultăţi financiare.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea unele necazuri
digestive, dar nu va fi nimic grav.
Dragoste: Viaţa ta de cuplu este marcată
de drumuri şi comunicare. Financiar:
Te gândești că banii sunt făcuți pentru
plăcerile vieții, așa că nu te uiți pe ce se
duc.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă
dependenţă de sănătatea persoanelor
alături de care trăieşti. Dragoste: E nevoie
de mai multă răbdare și înțelepciune.
O relaţie solidă nu se clădeşte uşor.
Financiar: Faci cheltuieli inutile.
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KITCHENER

Renumitul muzician Canadian

DAVID FOSTER

aduce pentru prima dată
în Canada concertul:
O seară intimă cu David Foster

THE
HITMAN TOUR

David Foster este un compozitor şi
producător renumit pe scena muzicală
în primul rând pentru cele16 premii
GRAMMY.
“O seară intimă cu David Foster”
este pur şi simplu o seară muzicală
în care superstarul David Foster va
oferi publicului prezent cântece scrise
sau produse în cariera lui muzicală
de peste 40 de ani şi va vorbi despre
artiştii pentru care a compus muzica şi
despre ceea ce l-a inspirat să producă
anumite lucrări muzicale. Printre
acestea se numără Celine Dion’s
“Because You Loved Me, ”Whitney
Houston’s “The Bodyguard”, Earth
Win Fire’s “After The Love Is Gone”,
Chicago’s ”You’re The Inspiration”,
Josh Groban’s “You Raised Me Up”,
Michael Bublé’s “Home”, Natalie Cole’s
“Unforgettable”, ca să menţionăm
numai câteva. David Foster este unul
dintre puţinii compozitori/producători
care se pot mândri cu asemenea
compoziţii muzicale cu recunoaştere
internaţională.
Foster va fi acompaniat de formaţia
sa şi va avea ca invitaţi speciali pe
Fernando Varela (America’s Got
Talent), Pia Toscano (American Idol) si

Sheléa (Stevie Wonder).
Pentru bilete şi informaţii vizitaţi https://
centreinthesquare.com/event/anintimate-evening-with-david-foster
Despre David Foster:
În timpul celor 4 decenii ale
impresionantei sale cariere muzicale,
David Foster s-a făcut renumit ca
unul dintre cei mai de succes textieri,
compozitori şi producători de discuri.
Pentru munca sa inovatoare în muzică
şi compoziţie, Foster a câştigat 6
premii JUNO, 16 premii GRAMMY, un
Emmy, un Glob de Aur şi a primit trei
nominalizări la Oscar pentru cel mai
bun cântec original.
În 1998, Foster a fost inclus in
Canadian Music Hall of Fame, în 2002
în Walk of Fame din Canada; în 2010
a fost nominalizat atât de Canadian cât
și de American Writers of Hall of Fame.
În 2013 Foster a primit o stea pe
Hollywood Walk of Fame, stea care
se află lângă idolii săi muzicali - John,
Paul, George și Ringo - din Beatles.
În Martie 2019, Academia Canadiană
pentru Ştiinţe şi Arte l-a onorat pe
David Foster la Junos cu Humanitarian
Award.
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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

SIMPLY ELEGANT

Flowers & More

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI
PENTRU DIFERITE OCAZII

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone:

519-576-0306

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.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
Rom Car Automotive

Service Center

NOU !

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

Pentru o mare gamă de
autovehicule, reprogramăm
cheile de contact şi
computerul de bord.
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.

Tel: 519-781-2929

Mulţumim sponsorilor noştri: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener
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 businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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Servicii de
Emigrare

ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE

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

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.

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:
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)

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

WATERLOO
DANCE
116 Queen st. North Kitchener

519-497-4878 www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

Transfer casete video VHS pe DVD

Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD/USB la
preţul de $20/ora-inregistrata. Deasemenea copiez casete
video din sistemul european pe DVD/USB la pretul de
$40/ora-inregistrata. Tel: 519-594-1712.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto
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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)
Alexandra Sevastianova

519.745.9695 sau 226.339.2076

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

TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

AGENDA ROMÂNEASCĂ

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

THIS MONTH SPECIAL

2010 LINCOLN MKZ
($ 5995)
Financing, Safety,
E-Test, Certified, A/C,
AWD, Warranty,Sunroof,
Power Windows/Mirrors/
Doors, Car Proof,
Bluetooth, Leather
Seats, Heated Seats,
Fog Lights, Garage
Door Opener, Very Well
Maintained, Very Clean.

ROM CAR
Automotive
din Kitchener
vă aduce la
comandă
orice maşină
519.781.2929 de la Auction.

ALGEBRA LUI IONA

De câte ori
Damascul meu Te căuta
mă-nfricoșai cu semnul lui Iona.
Algebrei,
vânătorilor confuze,
urcam în sensul invers
cuvântului râvnit de buze.
Puia necunoscuta,
răscruce umbrei, unde-mi înflorea
cucuta.
Cum se rezolvă
problema Ta cu chitul?
Chiar dacă-n cuget
pelin nu-s,
cum poate oare infinitul
să se pogoare-n apă
și lumile
pe dos să le înceapă?

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).

Cum? Infinit spre minus?
Ciudatul semn ninivitean
aripa mi-o oprește să mai urce.
Același opt culcat mi-aduce,
paradoxalul semn de infinit,
de data asta-n cruce.
Cum ar putea să fie,
logic?
Algebra lui Iona
de ce invers
o-ncepi cu tau?
E tot ce-a mai
rămas
din alfabetul lui
Adam,
o literă și infinitul
Dumitru Ichim
L-ai schimbat Kitchener
cu-n tau tautologic! www.dumitruichim.com

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com

pag.16 AGENDA ROMÂNEASCĂ

23 Mai * Nr.276

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

Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente,
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul
de brânzeturi printre care renumita

PASTĂ DE MICI

şi restaurante sau magazine care deţin bucătării
proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

NEW LOCATION

2188 SHIRLEY Dr.,
Kitchener, ON, N2B 0A6

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

For a consultation please call

519-578-7830

Peste 1000 de plăci în stoc

VĂ OFERIM
ŞI INSTALĂM
CEL MAI BUN
GRANIT DIN
ONTARIO LA
UN INCH ŞI
UN SFERT
GROSIME

www.naturalstonecity.com

HARRY KIHS INSURANCE BROKERS
AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA

INSURANCE

3%
Tel:519-569-8899
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

Kitchener office
866 Frederick Str.

* granite * marble * quartz *

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

Cell:519-212-3829

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

NATURAL STONE CITY

Sun: by appointment
only

NOU: Avem produse marca RÂURENI

WHOLESALE Pentru pizzerii

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.

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Creamy Feta
Avem

education.

100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert
Pharmacy)
harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com
HARRY KIHS

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

519-570-1117

Jenny Bogdan

jbogdan@pbnet.ca

