
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

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

*  Sâmbătă 22 iunie - Începutul Postului Sf.Ap.Petru şi Pavel * Duminică 23 iunie - Duminica Tuturor Sfinţilor * Luni 24 iunie - Drăgaica sau Sânzienele *

$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
27 Iunie 2019

Anul XII - Nr.277
13 Iunie 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

FESTIVALUL
PORTULUI POPULAR

pag.8

FESTIVALUL  BĂNĂŢEAN
pag.2
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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!

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

Am sunat într-o zi la uşa unei prietene 
care ma rugase, cu sughiţuri retorice, s-o 
scot dintr-o urgenţa de tip cosmetico-
farmaceutic. O anchetasem sumar la 
telefon, nadajduiam sa-mi spuna despre 
ce era vorba, dar mi-a poruncit sa ma 
deplasez la domiciliul ei, întrucât nu 
trateaza asemenea subiecte pe celular. 
I-am spus ca, din câte umbla vorba 
prin oraş, SRI are acum nişte treburi cu 
un terorist din Pakistan (doi mai mici, 
de fapt) şi ca probabil nu va gasi loc 
în agenda pentru interceptarea unor 
convorbiri conspirative privind acneea 
la adulţi.

Când mi-a deschis uşa, am ţipat, apoi 
am mormait, nici nu ştiam ca pot lua 
atâtea octave în mod spontan. Arata ca 
un mutant, parea un experiment ratat, 
unde nişte cercetatori carora li s-a alocat 
un buget prea mare au combinat gene 
de crocodil cu un ADN de corporatista. 
Obrajii erau plini de cratere (cu lava cu 
tot, având în vedere culoarea vişinie din 
pomeţi).

A povestit cu acompaniament de 
vaicareli. Am priceput cu greu ca, în 
nerabdarea de a-şi catifela tenul urgent, 
pentru o întâlnire amoroasa la prima 
vedere (aranjata de o amica amabila), 
daduse iama-n Google şi gasise, pe nişte 
forumuri, reţete ”naturale şi naturiste” 
oferite de utilizatoarele active. Printre 
alte porcarii, cineva îi recomandase un 
decoct din tot felul de ierburi care mai 
de care mai exotice, cuvânt frumos care 
conţine ingrediente urâte, dupa cum s-a 

dovedit în cele din urma.

Cert este ca femeia facuse un şoc alergic, 
n-am ştiut cum s-o apuc mai repede de-o 
aripa şi sa sun la o ambulanţa privata 
(la 112, ni s-a spus ca bubele aparute pe 
faţa din cauza ca te-a mâncat în partea 
diametral opusa nu constituie o urgenţa 
medicala). Am dus-o la spital, unde am 
ascultat amândoua predica doctorului 
de garda, dezamagit ca se confrunta cu 
un caz derizoriu – pâna şi un os de peşte 
înfipt în omuşor ar fi fost de preferat, 
macar de dragul adrenalinei.

Ne-am obişnuit sa ne tratam bolile 
şi coşurile pe Internet. Asta – o spun 
fara dâra de mândrie – mi se întâmpla 
şi mie adesea. De pe Google am aflat 
pâna acum de vreo 18 ori ca am cancer, 
în locuri diferite, de la creier la colon 
şi de la ficat la ureche. Simptomele 
erau tot alea ca la bolile marunte, dar 
cititorul se va arunca întotdeauna 
asupra dezastrelor. Niciun RMN din 
lume nu m-a convins pâna acum ca sunt 
sanatoasa, Internetul înca îmi bântuie 
nopţile.

În schimb, prietena mea cu faţa arsa 
de şoricioaica a facut o descoperire 
uluitoare, care i-a schimbat viaţa: 
farmacia. Şi, drept mulţumire ca s-a 
prezentat acolo în primele cinci minute, 
ca sa cumpere crema ce avea sa-i repare 
karma şi mutra, a primit cadou şi doua 
tigai dry cooker, la preţ de una.

Simona Catrina

Cu mască, 
fără minte

KITCHENER

Programul serii va mai cuprinde un spectacol 

folcloric cu Ansamblul AROY din 

Kitchener şi concursul Miss Banatul.

Intrarea este $30. Mâncarea (şniţel de 
porc, cârnaţi şi cotlet la grătar, cartofi prăjiţi, 
salată, prăjituri)  şi băutura vor fi oferite 
CONTRA COST (cash). Băutura variată va 
avea preţuri competitive. 
Locurile vor fi limitate. Vă invităm să vă 
rezervaţi biletele din timp.

care va avea loc la Centrul Cultural Românesc “BANATUL” - 2150 
Bleams Rd., Kitchener, Ontario, sâmbătă 31 August 2019.

Sâmbătă 31 august 2019 (Long 
Weekend - Labour Day) în cadrul 
Festivalului Bănăţean vor avea 
loc activiăţi sportive şi culturale. 
Tradiţionalul turneu de fotbal va 
începe dimineaţa, iar seara începând 
cu ora 7pm va avea loc o petrecere 
românească avându-l ca invitat pe 
binecunoscutul Ionică Ardeleanu 

Societatea Culturală Română “BANATUL”
din Kitchener vă invită la cel de al 51-lea

FESTIVAL BĂNĂŢEAN

Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la numărul de 
mai jos şi să lăsaţi mesaj, vă sunăm noi înapoi.

519.570.0172
Vă aşteptăm cu drag!

Ionică Ardeleanu
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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

AURORA OSHAWA

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.

Intrarea în parc costă $5/ mașină.

Donațiile dumneavoastră vor fi 
folosite pentru proiectul de pictură 
și sustinerea financiară a bisericii 
noastre.

Va mulțumim pentru suport și 
generozitate!

Cu respect si considerație,
Pr. Florian Ene 
647-338-6077

Biserica Sf. 40 de Mucenici din 
Sevastia
33 Mosley St., Aurora, ON, L4G 1G8

PICNIC

KITCHENER

A venit vacanța la Şcoala Publică de 
Limba Română din Kitchener. Elevii 
școlii de limba română vă invită să 
petreceți o zi minunată alături de ei 
în Parcul Victoria din Kitchener.

Când:  15 Iunie 2019   
Ora: 11:00 a.m.

Vă așteptăm cu drag !

PICNICUL DE SFÂRȘIT 
DE AN ȘCOLAR

al Şcolii Publice de Limba Română din Kitchener 

Biserica Ortodoxă Română Sfântul 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie din Oshawa 
şi Centrul Comunitar Român, vă invită să 
participaţi alături de comunitatea română
din Oshawa la a 45-a ediţie a Festivalului 
“Fiesta Week”, organizat de Oshawa Folk
Arts Council, în perioada 16 – 21 Iunie 
2019.
Fiesta Week este unul dintre cele mai 
spectaculoase festivaluri multiculturale 
din provincia Ontario, debutează cu 
Fiesta Parade în downtown Oshawa, 
pe străzile adiacente parcului Central, 
şi continuă cu spectacole de muzică 
şi dansuri tradiţionale la pavilioanele 
amenajate în incinta parcului Memorial 
Park, Oshawa.
Vă invităm să participaţi alături de noi la 
Pavilionul Românesc din parc unde veţi
avea bucuria să gustaţi bucate 
tradiţionale româneşti - cârnaţi, sarmale 
şi alte bunătăţi.

Deasemenea pe parcursul săptămânii, 
de luni 17 Iunie până vineri 21 Iunie, la
Centrul Comunitar Român de pe lângă 
biserică, servim bucate tradiţionale 
româneşti după următorul program:
Lunch: Luni - Vineri între orele 11:00 Am- 
2:00 Pm
Dinner: Joi şi Vineri între orele 6:00 Pm-
10:00 Pm.
În serile de Joi şi Vineri de la orele 7:00 
şi 8:00 vom avea program artistic cu 
dansuri populare.
Meniu tradiţional românesc:
Sarmale, Cârnaţi de Porc, Şniţel de Porc, 
Fasole cu cârnaţi afumaţi, Cartofi la 
cuptor, Orez cu vegetale, Salată.
Desert: Plăcintă cu brânză dulce
Vă aşteptăm cu drag să sărbătorim şi să 
păstrăm vie cultura şi tradiţiile româneşti!
Pace şi bucurie întru Domnul

Pr. Petre Busuioc şi Consiliul Parohial

Biserica Ortodoxă Română Sfântul 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie din 
Oshawa participă la Festivalul 
Multicultural “FIESTA WEEK”

TORONTO

PICNIC PESCĂRESC
22 iunie 2019

Sâmbătă, 22 Iunie 2019, de la ora 
11:00am, Biserica “Sfântul Ioan 
Evanghelistul” din Toronto vă invită la 
PRIMUL PICNIC PESCĂRESC.
Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0. 
Intrarea este la vest de Woodbine Ave., 
între Bethesda Side Rd. și Cedar Ridge 
Rd.
Amplasamentul pentru picnicul nostru 
este în spatele terenurilor de tenis.
Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu 
preparate din pește și fructe de mare (la 
grătar, la cuptor, ciorbă, salate), bere şi 
alte produse culinare.
Oricine dorește să completeze meniul 
cu produse preparate acasă, inclusiv 

dulciuri (de post) este binevenit.
Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: 
terenuri de tenis, fotbal, volei, baschet, 
piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de 
joacă şi plimbări pe malul lacului. Intrarea 
în parc costă $5/maşină.

Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru viitorul lăcaș al bisericii noastre.

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
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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

KITCHENER

Sâmbătă, 15 iunie, Pomenirea morţilor - Moşii de vară
11:00 am – Slujba Parastasului urmată de împărțirea pomenii la 
sala mare

Programul SFINȚIRII MORMINTELOR:
Ora 13:00 – Cimitirul Williamsburg (1541 Fischer-Hallman Rd.) 
Ora 14:00 – Cimitirul Woodland (119 Arlington Blvd, Kitchener) 
Ora 15:00 – Cimitirul Parkview (335 University Ave E, Waterloo)
Ora 7:00 p.m. – Vecernia

Vineri, 21 iunie,7:00PM – Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul
Sâmbătă, 22 iunie, 7:00 PM – Vecernia hramului bisericii
Duminică, 23 iunie, 08:30 AM – Utrenia (slujba de dimineață) 
10:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie
12:30 PM – Masa de hram la sala mare
Luni, 24 iunie - Naşterea Sf. Proroc Ioan Botezătorul
9:00 AM – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie

HRAMUL
Bisericii Ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul

din Kitchener

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
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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:

Structural Design and
                             Building Permit applications

Contact us for a free quote!

North Drafting and Design Inc.
                Nick Ichim, P. Eng.

              905 990 8700
         email: info@ndesign.ca

Drafting 
Design 

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

TORONTO

Iubiţi Fraţi Creştini,
Biserica “Toţi Sfinţii” din Toronto vă 
invită la Hram în data de 22/23 Iunie 
2019. Cu această ocazie îl vom avea în 
mijlocul nostru pe Preasfinţitul  Părinte 
Ioan Casian, Episcopul Episcopiei 
Ortodoxe Române a Canadei.
Cu ocazia Hramului, vom găzdui în 
biserica noastră câteva odoare de mare 
preţ pentru creştinii din comunitatea 
noastră şi anume:

-Moaştele Sfântului Constantin 
Brâncoveanu;
-Moaştele Sfântului Grigorie Dascălul;
-Moaştele Sfântului Irodion de la 
Lainici;
Vom avea spre închinare şi Moaştele 
Sf. Ioan Maximovici pe care îl 
sărbătorim în data de 2 Iulie.

În aceste zile de mare sărbătoare 
pentru biserica noastră, vă invităm să 
fiţi alături de noi în rugăciune şi în bună 
petrecere creştinească!

Programul Liturgic:
- Sâmbătă 22 Iunie ora:
          18:00 – Taina Sfântului Maslu
- Duminică 23 Iunie ora:
           08:00 Utrenie;
           10:00 Sfânta Liturghie:
           13:30 Masa de Hram.
Adresa Bisericii:  545 Danforth Road, 
Scarborough, ON, M1K 1C9
Adresa pentru masa de hram:  76 
Ovedrlea Blvd, East York, ON, M4H 
1C5
              http://totisfintii.com/

Ca de obicei, vă aşteptăm cu meniu 
tradiţional bogat, cu multă bucurie 
şi dragoste în inimă. Cu multă 
smerenie vă îndemnăm să contribuiţi 
cu generozitate la repararea şi 
îmbunătăţirea bisericii noastre care 
în acest moment se află în mijlocul 
lucrărilor.
                               

  Pr. Vasile Aileni
Consiliul Parohial

HRAMUL 
Bisericii “Toti Sfinţii” din 

Toronto
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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

mcarabas@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

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

CÂMPUL ROMÂNESC

Săptămâna 
Internațională de Cultură

Hamilton - 2019

Luni 1 iulie, oră 19:00
1. Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, 
Ontario și ing. Dumitru Răchitan, 
Toronto, Ontario: Primirea oaspeților
2. Preot Dr. Dumitru Ichim, Kitchener, 
Ontario: Rugăciunea de deschidere
3. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București : “Ateneul Român – Simbol 
al Culturii și Spiritualității Românești, 
istorie și actualitate”
4. Dr. Elena Armenescu, membru 
al Uniunii Scriitorilor din România, 
București: “Mircea Eliade și muzele lui”
5. Julian Ichim, activist și journalist, 
Kitchener, Ontario: “Globalism și 
cultura McDonald”
Marti 2 iulie, ora 19:00
1. Horia Ion Groza, scriitor, San Diego, 
California, USA: “Sfântul Paisie de la 
Neamțu și Paisianismul”
2. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București : “Oameni care fac cinste 
neamului: Emil Panaitescu”
3. Cristina Liberis, ziarist și producător 
Trinitas TV, București: “Preoti români – 
Jertfă și rugăciune pentru Unire”

Moderator Prof. Sebastian Doreanu

Miercuri, 3 iulie, ora 10:00
Excursie la Cascada Niagara.
Miercuri, 3 iulie, ora 19:00
1. Dr. Elena Armenescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, filiala 
București: “Secretele fericirii și ale 
longevității”.
2. Mircea Ștefan Bartan, scriitor și 
poet, Cleveland, USA: “Vasile Militaru 
și destinul tragic al poporului român”.
3. Prof. Sebastian Doreanu, scriitor 
și jurnalist , Denver, Colorado, USA : 
“Condiția scriitorului român în Exil’’
4. Cristina Liberis, ziarist și producător 
Trinitas TV, București: “Zidul de timp”.

Moderator Prof. Sebastian Doreanu

Joi, 4 iulie, ora 10:00
Excursie la comunitatea menonită din 
St. Jakob, Ontario.

Joi, 4 iulie, ora 16:30
Masă rotundă: Pr.Didel Furtună - 
‘’Crimele’’ lui Dumnezeu în Vechiul 
Terstement.Moderator Prof. Sebastian 
Doreanu

Expozitie de carte veche.

Joi, 4 iulie, ora 19:00
1. Claudia Voiculescu, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, 
București: “Pagini de istorie literară – 
Cenaclul Literar, George Bacovia”
2. Horia Ion Groza, scriitor, California, 
USA: “Suferință și demnitate – 
Peregrinările unei familii în Siberia”
3. Prof. Dr. Rodica Gârleanu Costa, 
scriitor, Oakville, Ontario: “Actualitatea 
filoofiei lui Mircea Vulcănescu”.
4. Moment poetic – în lectura autorilor.

Moderator Prof. Univ. Dr. Nicholas 
Andronesco

Vineri, 5 iulie, ora 10:30

Sfânta Liturghie: Preot Didel Furtună
Vineri, 5 iulie, ora 16:30
Masă rotundă - Cristina Liberis: Ce 
este Trinitas TV? Lansare de cărți. 
Moderator Milena Litoiu
Vineri, 5 iulie, ora 19:00
1. Prof. Univ. Dr. Tudor Spătaru, 
Columbia Univ, New York. USA: 
Eseu despre “Resurrection from Hell” 
(“Învierea din Iad”) de Nicolae Dabija 
în traducerea lui Nicholas Andronesco.
2. Prof. Univ. Dr. Nicholas Andronesco, 
University of Bridgeport, Connecticut: 
“Elemente de economie in opera lui 
Mihai Eminescu”.
3. Proclamațiie: “Reunirea Barasabiei 
si Bucovinei cu România”, Câmpul 
Românesc, Canada, 2019.

Moderator, Milena Munteanu
Sâmbătă, 6 iulie, ora 14:00
Programul cultural-artistic al Cenaclului 
Literar Nică Petre, de pe lângă revista 
Observatorul din Toronto. Moderator 
Dumitru (Puiu) Popescu.
Banchetul de Rămas Bun!

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct din 
diferite ţări ale lumii. Reprogramez TvBox, 
instalez şi ofer postgaranţie.
Pretul unui aparat $170.

Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu
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DRUMBO
O zi perfectă pentru o serbare în aer liber, 
unde asociaţia ARTA a adunat peste 400 
de români din localităţile învecinate pentru 
a sărbători vara canadiană în splendoarea 
ei, iarba verde şi cultura românească.
Este a doua oară când asociaţia 
organizează acest eveniment la invitaţia 
familiei Cătană pe domeniul lor fermecat 
şi magic, o adevărată grădină edenică. 
Familia Cătană a susţinut asociaţia ARTA 
încă de la înfiinţare prin donaţii generoase 
iar acum ne-au pus la dispoziţie şi casa 
lor.
Programul artistic a fost realizat de 
ansamblul de dansuri ARTA şi Doina din 
Hamilton de care ne leagă o prietenie 
durabilă. Au fost prezenţi pe scenă şi 
tinerele talente: Roman Scarr, Toni şi 
Alex Ciobanu, Annamaria Toma. Vedetele 
nostre locale : Anca Toma Scarr, Ion 
Damian, Yotza Comenov şi Mihaela 
Dragomirasi ne-au încântat sufletele cu 
muzica de sorginte populară românească.
Cu acest prilej am oferit trei premii celor 
mai buni elevi romani: Alex Ciobanu, 
David şi Leonard Dragomirasi.
Copiii de vârstă fragedă au apreciat pe 
terenul de joaca, un adevărat Wanderland 
în miniatură şi au putut modela clei 
folosindu-se de roata olarului. Mulţumim 
doamnei Alina Cristea pentru participare.
Mulţumim lui Vas Anton care ne-a 
prezentat programul, D.J. Lucian care s-a 
ocupat de muzică.
Mâncărurile şi delicatesele româneşti au 
fost pregătite de Dorel’s Food şi desertul 
de Crema Pastry din Kitchener.
Am avut doi voluntari dl Aurel Popp 
din Burlington şi Gabriel Solomes din 
Kitchener, cărora le mulţumim din tot 
sufletul. O activitate de această amploare 
nu se poate face decât cu ajutorul 
voluntarilor.
Radu Secăşan şi Adrian Florea au făcut 
fotografii. Unele dintre ele au fost realizate 
cu drona.
Mulţumim sponsorilor generoşi: Familia 
Cătană, Ana Dumbravă şi fam Mihălţan.
Sperăm ca această serbare să devină o 
tradiţie printre romani.

Paulina Popescu
Preşidente Asociaţia ARTA

Serbare Câmpenească
organizată de asociaţia ARTA din Kitchener



SCHOMBERG
Duminică 9 iunie, curtea bisericii ortodoxe Sf.Prooroc 
Ilie, a devenit neîncăpătoare datorită evenimentului 
“Festivalul Portului Popular”. Românii prezenţi la 
manifestare au venit îmbrăcaţi în tradiţionalele 
costume populare, costume din diferite zone folclorice 
ale româniei. Deschiderea manifestărilor a avut loc 
cu o paradă a costumelor, după care ansamblul 
AROY din Kitchener şi Ansamblul HORA, tot din 
Kitchener, au susţinut un frumos program artistic 
de dansuri. A urmat apoi o prezentare a costumelor 
populare, unde fiecare şi-a descris costumul propriu 
prin limbajul şi regionalismele autentice locului 
de provenienţă. Festivalul s-a încheiat cu câteva 
dansuri de maramureş ale ansamblului AROY, iar la 
fel ca şi cum s-a început acest festival, tot aşa s-a 
şi încheiat, adică cu o paradă, unde toţi cei care au 
susţinut programul artistic au părăsit curtea bisericii 
pe ritmurile melodiei îndrăgitului artist Dumitru 
Fărcaş. Instructorul ansamblului AROY, Ioan 
Cornea, alături de soţia dânsului Maria Cornea şi cu 
sprijinul lui Florin Bota, au reuşit să însufle tinerilor 
dansatori dragostea dansului popular românesc 
şi astfel în dansurile cu care se prezintă la orice 
eveniment, se pot revedea ritmurile şi paşii tuturor 
zonelor geografice româneşti. Ansamblul HORA, 
sub instructoarea Veronica Luca, au pregătit o suită 
moldoveneasca de fete pentru acest festival. Elena 
şi Sorin Lazăr au susţinut, alături de alţi iubitori de 
folclor, câteva dansuri populare originale din zona 
Făgăraş. Mâncarea oferită gratuit de catre parohie 
a fost deasemenea specifică tradiţiei româneşti, 
mici  şi friptură la frătar. Preotul paroh Ciprian Paşca 
a înmânat premiile pentru cel mai original costum 
popular şi a mulţumit tuturor pentru prezenţă, şi în 
special pentru păstrarea şi continuarea tradiţiilor  
româneşti. Felicitări organizatorilor !
Foto: Radu Secăşan

Agenda Românească

FESTIVALUL PORTULUI POPULAR



KITCHENER

Legătura cu pământul nostru natal o menţinem doar păstrând vii tradiţiile 
populare, portul specific fiecărei zone, cântecele şi dansurile populare. 
Dintre acestea, hora este o poartă spre identitatea noastră naţională, este o 
sărbătoare a vieţii şi a spiritului. 
Ansamblul HORA din Kitchener a fost înfiinţat în luna Mai 2019 de către un 
grup de 6 fete care au venit din România din diferite Regiuni Folclorice (6 
regiuni diferite), şi care doresc să păstreze tradiţia şi folclorul prin dansul 
popular autentic românesc. Costumele populare pe care le poartă cu mândrie, 
sunt create, adaptate şi cusute de ele.
Au debutat pe scena Centrului Cultural Banatul din Kitchener în data de 2 
iunie 2019 cu două dansuri: Purtata Fetelor de la Căpâlna şi Suita de Fete 
din Moldova. Instructorul-coregraf Veronica Luca pregăteşte în continuare 
alte dansuri populare din diferite regiuni folclorice ale româniei pe care le 
vor prezenta la diferite evenimente organizate de comunitatea românească 
din Ontario. Deasemenea la invitaţia dumneavoastră, Ansamblul HORA din 
Kitchener vor fi prezenţi la evenimentele private pe care le organizaţi, cu un 
program de dansuri tradiţionale româneşti.
Dacă la început au pornit cu 6 fete (Aura, Astrid, Dana, Junona, Nellie şi 
Veronica), în viitorul apropiat se vor extinde cu un grup mixt de dansuri, grup 
la care sunt invitaţi toţi cei care doresc să păstreze frumosul dans popular 
românesc. Pentru a face parte din Ansamblul HORA din Kitchener, contactaţi-
ne prin coordonatorul nostru, Radu Secăşan. Următoarele evenimente 
unde vom dansa pentru comunitatea românească, sunt pe data de 15 iunie 
la Windsor la Caruselul Naţiunilor, pe data de 16 iunie la Picnicul bisericii 
Învierea Domnului din Hamilton, şi pe data de 13 iulie la Câmpul Românesc.

Aura Bălaşa
Ansamblul Hora

Ansamblul HORA
DIN KITCHENER
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IMPRESII DE CĂLĂTORIE

Printr-o Bulgarie enigmatică şi 
nostalgică după 30 de ani
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Paulina Popescu,
Kitchener

Am revenit în Bulgaria după 30 de ani 
când bulgarii erau atraşi de România 
şi veneau cu sutele la cumpărături în 
Bucureşti. Acum românii asaltează 
hotelurile “all inclusive” şi vezi peste 
tot maşini cu numere româneşti. Am 
petrecut 5 zile de Paşte, formula “all 
inclusive” pentru care am plătit 100 
de euro de persoană într-un hotel de 
4 stele în staţiunea Sfântul Constantin 
şi Elena, care era mai degrabă de 3 
stele dar curat şi cu un personal amabil. 
Mâncarea mi s-a parut foarte gustoasă 
şi variată cu tot feluri de carne, legume, 
fructe iar ca prăjituri baclava, cataif. 
Băutura consta din vin alb şi roşu, 
răchia, mastică, mai ales băuturi locale 
şi bere. Am avut chiar o slujbă de Paşte 
cu un preot. Au fost ouă roşii precum şi 
un program artistic.
Bulgaria este membra Uniunii Europene 
din 2007, fiind ţara cea mai săracă 
şi mai poluată din uniune cu sate 
fantome, cu şomaj ridicat şi corupţie. 
În satul Kanitz nu mai locuiesc decât 4 
locuitori din 100 cât erau odinioară. O 
ziaristă care ancheta bănuieli de fraudă 
la subvenţiile europene a fost ucisă 
la Ruse. Guvernul a creat o emisiune 
anticorupţie. Bulgaria se află pe locul 
111 din 180 pentru libertatea presei. 
Ţara a făcut ceva progres în domeniul 
poliţiei rutiere şi a birocraţiei deşi este 
considerată ca una dintre cele mai 
corupte ţări din Comunitea Europeană.
Bulgaria este ţara trandafirilor, 70% din 
apa de trandafiri din lume provine din 
Valea Trandafirilor, situată între munţii 
Balkani şi munţii Sredna Gora. Uleiul 
de trandafiri de la Kazanlak este cel mai 
căutat pe piaţa internaţională.
Bulgaria este ţara cu salariul minim cel 
mai jos 286 euro (560 leva) în timp ce 
cel mai mare salariu minim în Europa 
se află în Luxemburg, 2071 euros.
Alcolismul este o problemă în Bulgaria. 
Bulgaria figurează printre primele 
şase ţări din lume în ceea ce priveşte 
consumul de alcool şi băuturi alcoolice.  
Fiecare bulgar consumă 14 litri de 
alcool pe an. Staţiunea Sunny Beach 
este renumită pentru alcool, droguri şi 
prostituţie. Prostitutia este o catastrofă 
socială, după un studiu, 21.000 de fete 
bulgare se prostitueaza în Europa, mai 
ales în Franţa, Italia, Spania, Germania, 
Belgia, Grecia şi Olanda. În oraşul 
Sliven o fata din 15 se prostituează.
Maşinile sunt un alt mare pericol în 
Bulgaria, nu respectă regulile de 
circulaţie, trec pe rosu. Autobuzele 
circulă cu uşile deschise. Bulgarii mai 
au încă mentalitatea comunistă de a 
ascunde totul, de a nu divulga nimic. 
Ei acuza trecutul pentru problemele pe 
care le au acum. Ţara moare lent, este 
în agonie, tinerii părăsesc Bulgaria.
Circula o glumă “o femeie se scoală 
noaptea, alearga în casă, se uită la 
dulăpiorul cu medicamente, frigider 

şi pe fereastra dinspre stradă. Sotul 
o întreabă. Ce se întâmplă draga ? 
Am avut un teribil coşmar. Am visat 
că ne putem permite să ne plătim 
medicamentele, că frigiderul este plin şi 
că strada este curată şi securitară. Cum 
pot să spui că este un coşmar? Credeam 
că au revenit la putere comuniştii”.
Există o mare diferenţă între săraci şi 
bogaţi, 20 % din populaţie a emigrat. 
Pentagonul are 4 baze militare în 
Bulgaria. Bulgarii consideră că este o 
situaţie insuportabilă în ţara lor. Într-
un studiu  se menţionează că o familie 
bulgară cu venit mediu cheltuieşte anual 
6 euro pe cărţi şi 2 euro pe cinema, 
teatre sau concerte. Azi a merge la 
cinema este un lux în Bulgaria.
Varna este al treilea oraş al Bulgariei 
şi de asemena capitala sa maritimă. 
Grecii l-au botezat Odesos iar romanii 
au instalat aici termele care se pot 
vedea şi azi.
La Varna se pot vizita termele romane, 
cea mai mare construcţie antică din 
Bulgaria, situată pe o suprafaţă de 7 km 
pătraţi, unde au fost conservate coloane, 
scări precum şi fresce magnifice.
Varna atrage tineretul avid după 
distracţii, nopţi lungi pe plajă şi 
discoteci. Este un oraş universitar cu 
cinci universităţi.
Varna, leagănul civilizaţiei trace este 
renumită pentru necropola de la Varna, 
un grup de morminte conţinând cel mai 
vechi aur descoperit până acum datând 
între 4600 şi 4200 înaintea erei noastre. 
Necropola a fost descoperită în 1972 
lânga un lac din Varna, aducând la 
lumina 280 de morminte în care s-au 
găsit bijuterii, brăţări, coliere din perle, 
diademe, paruri rafinate, un total de 
6 kg de aur, bani, arme, sceptru în 
aur, ceramică. Necropola aparţine 
culturii Gumelita. Această societate 
parea avansată în raport cu Europa.  
Aceste obiecte sunt păstrate în muzeul 
arheologic care conţine 32 de săli. 
Palatul Euxinograd este la 8 km de 
Varna pe o suprafaţă de 3 km de litoral 
nu departe de staţiunea balneară Sfinţii 
Constantin şi Elena. Ansamblul a fost 
reşedinţa de vară a monarhilor Bulgariei: 
Alexandru I Battenberg, Ferdinand 
şi Boris al treilea, după eliberarea de 
dominaţia otomana 1878.
În 1880 regele Battenberg vizitează 
Varna şi este primit la mânăstirea Sf 
Dimitar care se găsea pe locul palatului 
actual. Monarhul a fast cucerit de 
frumuseţea împrejurimilor astfel încât 
oraşul Varna i-a oferit în dar mânăstirea. 
Regele a început construirea palatului 
numit de localnici Sandrovo dar 
proiectul nu a fost terminat decât în 
1900 de regele Ferdinand.
La exterior palatul seamănă cu palatele 
franceze din sec 18. Interiorul este 
impresionant cu saloane vaste, mobilier 
englez rafinat, lustre franţuzeşti, tablouri 

valoroase. În 1839 palatul Sandrovo îşi 
schimbă numele şi devine Euxinograd, 
după numele Mării Negre, Euxeinos 
Pontos (mare ospitalieră). În acelaşi an 
una dintre primele centrale electrice din 
Bulgaria a fost construită lângă palat. 
Palatul este înconjurat de un parc cu o 
suprafaţă de 80 de hectare conţinând o 
colecţie de stejar negru şi cedru atlantic. 
Lângă palat se află ruinele fortăreţii 
Kastristi datând din antichitate.
La Varna există şi un acvarium interesant 
construit în 1912 cu peşti din Marea 
Neagră situat în grădina maritimă. 
Grădina maritimă este decorată de un 
cadran solar în formă de lebădă.
Catedrala din Varna, un simbol al 
oraşului este primul monument construit 
în oraş pentru a comemora jertfa 
soldaţilor ruşi şi a celor care au murit 
pentru eliberarea Bulgariei în războiul 
ruso-turc 1877-1878. Construcţia a 
fost inspirată după biserica Peterhof 
din Saint Petersbourg. Edificiul a fost 
construit de prizonierii din închisorea 
oraşului.
Litoralul bulgar cu o lungime de 378 km 
este apreciat de către turiştii germani, 
ruşi, britanici, olandezi, scandinavi, 
români şi israelieni. Este o tradiţie la 
evrei să mergi pe litoral la Bourgas 
înainte de a face stagiul militar. Litoralul 
bulgar este o destinaţie competitivă cu 
Spania, Grecia şi Turcia.
Mânăstirea Aladja este una dintre rarele 
mânăstiri rupestre bulgare. Numele de 
origine turcă înseamnă “multicolor” 
datorită frescilor ce acopereau pereţii. 
Este menţionată oficial în secolul 10. 
Se spune că în pereţii ei se află sufletul 
unui călugăr care a murit aici, şi care îi 
ajuta pe cei rătăciţi să iasă din labirinte 
în caz că s-au pierdut.
Nu departe de Varna există o atracţie 
naturală interesantă, pădurea din piatră, 
copaci fosilaţi datând de 50 de milioane 
de ani.
Bulgaria este una dintre primele 
destinaţii de turism termal, având 600 
de izvoare naturale. În antichitate 
Bulgaria, ţara lui Orfeu şi a lui Spartacus 
făcea parte din regatul Macedonia, 
locuitori ei find traci. Tracii şi romanii au 
construit băi în aproprierea izvoarelor 
termale, unde veneau şi Asclepius zeul 
Macedoniei şi Hygie zeiţa sănătăţii în 
mitologia greacă.
Cea mai mare staţiune termală se află 
la 120 km de Sofia, Velingrad, având 
80 de izvoare, unde se tratează boli 
respiratorii, probleme de articulaţie, de 
ordin neurologic şi ginecologic.
Nessebar, situat la 30 km de Burgas 
amplasat pe o mică peninsulă din 
Marea Neagră este unul dintre cele 
mai vechi oraşe din Europa, fondat 
de traci acum 3000 de ani şi bogat în 
arhitectură bizantină. În antichitate 

a fost una dintre cele mai puternice 
colonii greceşti de pe coasta bulgară. 
Face parte din patrimoniul UNESCO  
din 1983 cu cele 23 de biserici greceşti, 
romane şi bizantine, cât pe aci să i se 
ia denominaţia de UNESCO datorită 
kitchiului şi invaziei vânzătorilor de 
suveniruri.
Vechiul oraş nu măsoară decât 850 m 
lungime pe 350 metri lăţime, o parte 
fiind pierdută în mare. Vestigiile zidurilor 
pot fi observate de scafandri. Nessebar 
a cunoscut o mare creştere ecomomică 
în Antichitate fiind o colonie puternică, 
cu propria sa monedă. A fost cucerit 
de legiunile romane în anul 70 fiind un 
loc privilegiat de împăraţii romani care 
veneau aici să se trateze la izvorele 
termale. Familii bizantine nobile şi-au 
găsit refugiu la Nessebar la sfârşitul 
imperiului bizantin. Prinţesa Mataiss 
descendentă a familiei imperiale a fost 
înmormântată în oraş în 1444.
La 45 de km de Varna se află localitatea 
Balcic, cuibul singuratic al reginei Maria, 
ultima regina romantică.
Marie de Saxe-Gobourg-Gotha, 
alintata Missy a fost o brunetă cu ochii 
albaştri de o frumuseţe rară, extrem 
de energică. Maria era o pictoriţă 
şi muziciană talentată, scria poezii. 
Perioada de la Balcic a fost perioada 
cea mai fericită din viaţa ei. Era iubită 
de populaţia locală. A creat un mic 
paradis aici, locul ei preferat fiind tronul 
de marmură. Complexul de la Balcic 
conţine vila reginei şi cele şase case 
construite pentru cei şase copii ai ei.
Grădina botanica a palatului a fost 
realizată de un elveţian şi aici se găsesc 
la un loc cu plante de ginko biloba, 
cactuşi, grădina de trandafiri, un total 
de 2000 de specii de plante şi 250 de 
cactuşi.
Se spune că după moartea soţului, 
regina aştepta pe enigmaticul om pe 
care l-a vazut o singură dată, marinarul 
arab Ali care s-a îndragostit de ea când 
a vazut-o în Egipt. Ali a început să îi 
trimită scrisori.
Bulgarii mănâncă multă fasole, linte, 
orez, brânză şi cascaval, porc, pui, 
folosesc multe legume şi fructe. Piersicile 
bulgare sunt magice, dulci şi suculente. 
Secretul sănătăţii şi longevităţii bulgare 
este iaurtul bulgăresc, făcut din lapte de 
oaie şi capră. Bucătăria bulgară este 
renumită prin “sopsca” salată şi “tarator” 
(o supa rece din iaurt, castraveţi, mărar 
şi nuci).
Din Bulgaria puteţi cumpăra produse 
cosmetice pe bază de ulei de trandafir, 
săpun cu parfum de petale de trandafir, 
rahat cu aromă de trandafir, halva, 
ceramica, produse din piele, băuturi 
alcoolice.
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WINDSOR

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Nu trece cu vederea eventualele 
dureri severe care se simt prin corp. 
Dragoste: Pot apărea conflicte cu 
partenerul de viaţă. Ar fi bine să fii calm 
şi să eviţi provocările. Financiar: Fii 
prudent şi încearcă să reduci cheltuielile.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Prudență, pentru că ești 
mai predispus la accidentări diverse. 
Dragoste: Totul e monoton în doi, nu 
apare nimic special ca să poţi spune că 
această perioadă ar avea ceva nou pentru 
voi. Financiar: Succesul depinde mult de 
imaginea pe care o laşi lumii.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Oboseala acumulată poate 
genera lipsă de concentrare, ieșiri 
agresive și tendințe de îngrășare. 
Dragoste: Consideri că dragostea are 
nevoie de un dram de raţiune, însă 
partenerul te-ar putea acuza că tratezi 
totul cu răceală. Financiar: Vei beneficia 
de sume importante de bani.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nu căuta vraci și diverși 
guru, apelează la sfatul unui adevărat 
specialist. Dragoste: E posibil să nu mai 
știi ce vrei în plan amoros și să ai nevoie 
de mai mult timp de gândire. Financiar: 
Rezumă-te la strictul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ești un exemplu de regim de 
viață şi cine te va imita, va avea numai 
de câștigat. Dragoste: Un pic egocentric 
sau narcisist, aștepți de la cel drag tot 
ce poate da şi te complaci în postura de 
răsfățat. Financiar: Scapi de o datorie 
care te frământa.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu e punctul forte, 
eşti nevoit să iei măsuri stricte cu privire 
la modul de viaţă. Dragoste: Uneori 
persoana de lângă tine nu se poartă aşa 
cum ai dori, ceea ce îţi dă motive de 
îndoială asupra bunelor sale intenţii. Nu 
exagera totuşi! Financiar: Banii sunt OK

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Excesul de zel are consecințe iar 
oboseala lasă urme. Dragoste: Presiunile 
externe conduc la o mai mare apropiere 
de partener/parteneră și pot contribui la 
consolidarea relației. Financiar: Este un 
moment decisiv pentru veniturile tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu sunt elemente majore 
care să-ţi influenţeze starea de sănătate. 
Dragoste: Eşti privilegiatul astrelor în 
privinţa iubirii, dar nu e neapărat vorba 
de găsirea acelei jumătăţi mult sperate. 
Financiar: Ai idei noi, profitabile, care îţi 
pot mări bugetul.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Nu te încăpăţâna să spui ca ai 
tu leac la orice boală, depăşeşte-ţi frica 
de doctor. Dragoste: Dacă nu-ţi convine 
banalitatea, de ce nu schimbi tu cu ceva 
atmosfera? Financiar: Cu banii o duci 
bine, nimic nu pare să dezechilibreze 
bugetul.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Reevaluează-ţi starea dacă 
urmezi un tratament sau fă-ți analizele 
de bază dacă nu ai mai fost pe la medic. 
Dragoste:Ai tendinţa de a-ți critica 
excesiv partenerul sau de a găsi cusur 
potențialilor parteneri. Financiar:Ai 
şansa unui succes financiar important. 
Profită!

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Anxietatea, stresul și oboseala 
conduc la probleme de sănătate. 
Dragoste: Se rezolvă unele probleme în 
cuplu ce restabilesc armonia şi echilibrul 
după care tânjești. Financiar: Ai o situaţie 
bună, dar ar fi bine să exerciţi prudenţă 
deoarece se anunţă o creştere majoră a 
cheltuielilor.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să ai o viață ordonată 
liniștită, fără niciun exces. Dragoste: 
Eşti dispus să joci pe două fronturi fără 
niciun proces de conştiinţă.
Financiar: Răsfață-te cu măsură și evită
tentația speculațiilor financiare.

Inaltarea Domnului este praznuita la 
40 de zile dupa Inviere, in Joia din 
saptamana a VI-a, dupa Pasti. Este 
cunoscuta in popor si sub denumirea 
de Ispas. In aceasta zi crestinii se 
saluta cu “Hristos S-a inaltat!” si 
“Adevarat S-a inaltat!”. Hristos S-a 
inaltat la cer de pe Muntele Maslinilor, 
in vazul Apostolilor si a doi ingeri. 
Din Sfanta Scriptura aflam ca 
Mantuitorul Si-a ridicat mainile, 
binecuvantandu-i pe ucenici, iar pe 
cand ii binecuvanta S-a inaltat la cer 
(Luca 24,51). Dumnezeu care nu se 
desparte de sanurile parintesti ci cu noi 
de pe pamant locuind impreuna ca un 
om astazi de pe Muntele Maslinilor se 
inalta cu trupul cel inviat si transfigurat 
de pe pamant la cer in slava si firea 
noastra cea cazuta inaltand-o cu 
milostivirea Sa, fagaduindu-ne 
tuturor ca va fi cu noi pana la sfarsitul 
veacurilor. Inaltarea cu trupul la cer a 
Mantuitorului Hristos inseamna cea 
mai inalta demnitate la care poate fi 
ridicata firea noastra umana si prin 
aceasta ne sunt date noua posibilitati 
fara margini. Trupul inviat si inaltat la 
cer al Domnului nostru Iisus Hristos 
este cea mai sigura garantie a vietii 
noastre vesnice.
Cu praznicul Inaltarii incheiem si noi 
zilele de bucurie de dupa stralucita 
inviere din morti a Domnului si 
Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Sa 
ne umplem de nadejde ca, stand in 
ceruri alaturi de Tatal si de Sfantul Duh, 
Mantuitorul este totusi mereu prezent 
in mijlocul nostru in Sfanta Euharistie, 
chezasia invierii noastre.
Sa ne straduim ca prin fapte bune 
sa dobandim si noi bunatatile vietii 
vesnice, garantate prin inaltarea 
cu Trupul la cer a Domnului si 
Mantuitorului nostru Iisus Hristos.
In Biserica Ortodoxa Romana, 
sarbatoarea Inaltarii Domnului este 
si ziua dedicata pomenirii eroilor 

neamului. Astfel, in toate bisericile, 
manastirile si catedralele ortodoxe din 
tara si strainatate se face pomenirea 
tuturor eroilor romani cazuti de-a lungul 
veacurilor pe toate campurile de lupta 
pentru credinta, libertatea, dreptatea 
si pentru apararea tarii si intregirea 
neamului.
Din jertfa lor, in ceasurile noastre de 
indoiala, ne vin indemnuri, mustrari si 
sfaturi, ca sa pricepem ce este viata si 
scopul unui sublim ideal. Dintre atatea 
zile de reculegere “Ziua Eroilor” este 
si una din cele mai sfinte sarbatori 
care ne poate da prilejul de aducere 
aminte, caci prin jertfa lor au devenit 
pentru noi toti un adanc legamant 
sufletesc si inaltare. Eroii reprezinta 
jertfa de veacuri a unui neam. Dar nu-i 
de ajuns numai sa ne aducem aminte 
de ei cu respect si recunostinta. In 
aceasta sfanta zi, ei cer de la noi 
sa ne schimbam firea prin innoirea 
mintii, schimbarea mentalitatii si o 
recastigare a gandirii sfinte care sa 
ne duca spre o renastere, o reinnoire 
a sufletelor noastre in a deveni mai 
buni, mai cinstiti, mai muncitori, plini 
de intelegere si daruire.
Se vorbeste de o Lume Noua. DuhuI 
eroilor vrea ca  aceasta lume sa fie, 
o slujire noua, un ideal nou de viata 
plin de demnitate, de munca cinstita, 
iubire, jertfa si istorie. 
Faclie de lumina si de inaltare, eroii 
neamului ne cer astazi un stil de viata 
noua si devotament cu daruire pe 
altarul neamului. Chiar daca suntem 
departe de tara si de glia stramoseasca, 
sa plecam genunchii si inimile noastre 
pentru pioasa reculegere in fata eroilor 
nostrii, ctitori ai vesniciei si sa lasam 
sa cada o lacrima de recunostinta, in 
rugaciunea noastra pentru vesnica lor 
odihna.

Preot  LUCIAN MOLDOVAN
Biserica Sf.Gheorghe, Windsor

ÎNĂLŢAREA  DOMNULUI 
ZIUA EROILOR

Prin amabilitatea preotului Lucian Moldovan de la catedrala ortodoxă “Sfântul Gheorghe” 
din Windsor, vom începe o serie de articole explicative al celor mai importante evenimente 
religioase ortodoxe.
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HAMILTON
În data de 25 mai 2019 a avut loc la 
Casa Română de pe lângă biserica 
ortodoxă română din Hamilton, 
Balul Vânătorilor. Un eveniment 
mult aşteptat de comunitatea 
românească din zona Hamilton, 
cu  mâncare deosebită, muzică 
de calitate şi multă bunădispoziţie. 
Vânătorii din Hamilton au prins în 
acest an mai mulţi fazani, cerbi, un 
mistreţ şi 2 moose. Iar din carnea 
acestor animale, soţiile vinătorilor, 
au gătit un aperitiv vânătoresc, 
supă de fazan, tocană de cerb cu 
mămăligă şi murături asortate, 
sarmale în foi de varză cu carne de 
mistreţ servite cu mămăligă şi ardei 
iute sau smântână. La un aşa meniu 
bogat, organizatorii au mai oferit 
celor prezenţi prăjituri asortate, 
cafea şi ceai. Băutura a fost 
contra cost la preţuri competitive. 
Distracţia oferită de DJ ConneX Ro 
i-a ţinut pe toţi cei prezenţi pe ringul 
de dans până la incheiere. Biletele 
la acest eveniment se epuizează 
în mai puţin de o săptămână, 
de aceea toţi cei care doresc să 
participe la anul, sunt rugaţi să-şi 
rezerve locurile din timp.
Felicitări organizatorilor !

Agenda Românească

BALUL VÂNĂTORILOR
Hamilton - 25 mai 2019
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KITCHENER
Un spectacol de muzică şi dansuri 
susţinut de ansamblul AROY în 2 iunie 
2019 a impresionat întreaga audienţă prin 
perfecţiunea şi complexitatea dansurilor. 
Instructorul Ioan Cornea şi soţia acestuia, 
Maria Cornea au reuşit într-un timp destul 
de scurt nu numai să îi înveţe pe aceşti tineri 
diferiţi paşi ai dansului popular şi autentic 
românesc, ci şi să le insufle dragostea 
pentru tradiţiile strămoşeşti, pentru costumul 
popular şi pentru obiceiurile tradiţionale pe 
care românii oriunde ar fi le poarta în inimă 
şi în suflet cu mare drag. Întreg ansamblul 
poate participa la diferite evenimente 
comunitare daca li se face invitaţie, iar 
evenimentul din 2 iunie a avut ca şi scop 
strângerea de fonduri pentru deplasarea 
copiilor la cel mai mare festival internaţional 
din america de nord care va avea loc în 
septembrie la Chicago.
Ansamblul AROY au avut ca şi invitaţi la 
spectacolul lor pe noul ansamblu HORA, 
înfiinţat de curând în Kitchener.
Alături de instructori, a mai oferit ajutor 
la anumite dansuri şi obiceiuri pentru 
ansamblul AROY, Florin Bota.
Părintele paroh Ionuţ Maerean, preotul 
bisericii ortodoxe române Sf.Ioan 
Botezătorul din Kitchener este deasemenea 
alături de ansamblul AROY de la înfiinţarea 
acestuia şi sustine permanent efortul 
tinerilor şi îi încurajează continuu.
Cine doreşte să sprijine ansamblul AROY 
îl poate contacta pe preotul Ionuţ Maerean 
sau pe instructorul Ioan Cornea.

Felicitări atât copiilor cât şi instructorilor !
Photo: Radu Secăşan

Agenda Românească

Spectacol al Ansamblului AROY
Kitchener - 2 iunie 2019
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(www.accentmontreal.com).
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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: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

416-800-0832 sau  519-594-1712

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

Duminică 16 iunie

FATHER’S DAY PICNIC
2148 Book Rd. West, Ancaster - Începând cu ora 1.30 p.m.

Cotlete, Mititei, Cârnați, Bere rece, Muzică Românească, Tombolă!
Invitați speciali:

Interpretul Grigore Zanfir
Ansamblul Folcloric Doina

Toată lumea este binevenită!
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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

Vrei tu anatomia cuvintelor și-a florii,
Să vezi pe unde-i drumul ce-n cârcă duce 
greșul,
Meridianul căror tristeți mi-au scris cocorii
Și să-ți explic cui oare mi-a înflorit cireșul?
Oricâte paradisuri în ochii lui se-oglindă,
Nu te-aș schimba pe-un înger cu crini pe 
sub cămașă,
Cu patima luminii vrea braț să te cuprindă,
Flămând, precum un cântec, de trupul de 
cireașă.
Când Lucifer, prostuțul, s-a-ndrăgostit de 
sine,
De-ar fi văzut femeia, rob Ți-ar fi fost, 
grădina!
Închisă-i paranteza la tainele-Ți divine,

Că lutu-n ziua-a șasea făcuși, umbrind 
lumina,
Iar Fiul Tău, Olarul, l-a fost luat ca fire,
Cu os de axiomă - că totul e Iubire!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALMUL APOKATASTAZEI

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

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
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)
www.scoalaromana.ca
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

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.

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

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
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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


