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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

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

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Sâmbătă 26 oct. - Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir * Sâmbătă 2 noiembrie - Moşii de Toamnă * Vineri 8 noiembrie - Soborul Sfinţilor Mihail şi Gavriil *

$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
1 Noiembrie 2019

Anul XII - Nr.286
17 Octombrie 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

În data de 3 noiembrie 
2019 (duminică) la ora 
2 noaptea se vor da în 
urmă cu o oră ceasurile 
astfel că ora 2am devine 
ora 1am.

ORA DE IARNĂ

BALUL STRUGURILOR
în imagini

pag.8 şi 12

KITCHENER WINDSOR

pag.3 TAXE  
  PENTRU    
   VALIZĂ
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Singurele linii aeriene 
care mai oferă încă 
bagaje gratuite sunt 
Turkish Airlines şi 
Polish Airlines (LOT)
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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

 KITCHENER

ŞcoalaRomânească St. Louis din Kitchener

funcţionează ȋn cadrul Programului de Limbi Internaţionale (International 
Languages Program) din cadrul Inspectoratului Şcolar Catolic (Waterloo Catholic 
District School Board). Cursurile ȋn limba romȃnă pentru copii cu vȃrste cuprinse 
ȋntre 4 şi 14 ani, se ţin ȋn fiecare SȂMBĂTĂ, ȋntre orele 9:00-11:30, cu o pauză de 
15 minute. Elevii studiază şi sunt ȋmpărţiţi ȋn funcţie de vȃrstă, ȋn cele două clase 
pe care şcoala le are formate. 
Ȋnscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar, urmȃnd paşii necesari 
conform link-ului:
      https://survey.wcdsb.ca/2018-19-IL-ELEM-Romanian.aspx#

Adresa şcolii noastre este:
     St. Louis, Kitchener  Main Campus, 80 Young St., Kitchener, ON, N2H 4Z1

Vă aşteptăm cu drag! 

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

O chestiune care mă bîntuie de 
mai multă vreme și pe care cu 
siguranță am mai atacat-o acilea 
a fost și este cea a interferenței 
noastre în treburile care ne 
deranjează, dar nu neapărat ne 
afectează direct. Ca să fiu explicit, 
e vorba de acele acte care sînt de 
cele mai multe ori contra legilor 
sau a regulilor de bună decență, 
acte la care sîntem martori, dar 
nu neapărat și implicați. Cel 
mai concludent exemplu este 
cel al șoferilor care parchează 
pe locurile pentru handicapați, 
deși respectivii zburdă ca mieii 
pe cîmpii. Sau, la un semafor, 
șoferul din mașina din față 
deschide ușa și își golește pe 
caldarîm resturile de la mîncărica 
tocmai înfulecată. Am dat două 
exemple doar cu și pentru șoferi, 
însă sfera se poate extinde. Ce 
facem în situații din astea în 
care, cum spuneam, nu sîntem 
afectați în mod direct, ci sîntem 
doar martori? Luăm atitudine în 
spirit civic și îl admonestăm pe 
răufăcător, sau preferăm zicala 

dacică, după karmă, și răsplată? 
Nu e o întrebare retorică, ci una 
de-a dreptul care ne face cetățeni 
într-o mai mică, sau mai mare 
măsură. Venind din România 
unde treaba cu spiritul civic era 
ca o comedie, aici, în Canada 
lucrurile stau altfel. Nu ne pasă 
numai de curtea proprie, ci și 
de trotuarul din fața casei, și de 
curățenia și sănătatea cartierului 
și a orașului și așa mai departe. 
Dar, există întotdeauna un 
dar… cît de departe am merge 
cu conștiința civică? Cît de 
apărători, sau nepăsători sîntem 
față de bunul simț în general, 
și față de semenii noștri în 
particular? Întreb toate astea 
pentru că în urmă cu vreo două 
săptămîni un elev de 14 ani a 
fost înjunghiat în fața școlii de 
către doi alți tineri sub privirile 
neputincioase ale mamei, și sub 
privirile nepăsătoare ale colegilor 
preocupați cu filmatul crimei.  

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

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

Ce ne
facem ?

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

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

Eu sun aproape în fiecare lună la firma 
care-mi ia bani pentru servicii de 
telefonie mobilă. Ţârrrr, ţârrrr, aţi sunat 
la Cutare, apelul dumneavoastră e foarte 
important pentru noi, pentru aia apăsaţi 
tasta unu, pentru ailaltă apăsaţi tasta doi 
etc. Îmi trebuie 20 de minute ca să ajung 
la o voce de om, nu de cyborg. După mai 
multe taste decât are un telefon normal 
la cap, te decizi şi apeşi pe una, care ţi 
se pare mai aproape de disperarea ta. De-
acolo, se mai crăcesc nu ştiu câte taste, 
cu tot atâtea probleme pe care nu le ai 
niciodată. Problemele pe care le ai tu nu 
se află în recitalul robotului. Într-un final, 
dacă ai noroc, dai de o tastă care te duce, 
pe furiş, spre un telefonist. Angajaţii din 
centrele de relaţii cu clienţii câştigă între 
800 şi 1200 de lei pe lună, nu mai mult. 
Timp de opt ore pe zi, ăştia răspund la 
telefoane. Au pauză de masă vreo 30 
de minute şi numai două pauze de pipi, 
restul incidentelor excretoare se deduc 
din salariu şi se discută în şedinţă: de ce 
te duci aşa de des la wc, ai diaree? Clienţii 
nu sună niciodată ca să felicite compania 
pentru splendidele sale realizări. Ei sună 
ca să se răfuiască, să-şi recite facturile, 
reclamaţiile, frustrările. Evident, cum la 
telefoane nu răspunde patronul, isteria 
cade în căpăţâna primului operator care 
a intrat pe fir. A picat măgăreaţa pe 
acarul Păun şi trebuie să se descurce. 

Un biet angajat plătit mizerabil trebuie 
să-i explice clientului de ce tâmpitul de 
patron a scumpit kilowatul, minutul, 
metrul pătrat, după caz. Când suni la un 
furnizor şi-i spui operatorului ”sunteţi 
nişte nesimţiţi şi vă dau în judecată, nu 
vă plătesc nimic, vă bateţi joc de clienţii 
fideli, vă bag în biiip!”, toate astea 
ricoşează în ţeasta angajatului mărunt. 
Pişpirică ăla de la telefon o ia personal, 
devine depresiv, se sinucide, chestii de-
astea. Şi cum la salariul ăsta nu poţi avea 
pretenţia să aibă abilităţi în comunicare, 
câteodată se răsteşte, deoarece îi crapă 
nervii şi lui, ce vrei... Angajatul din call-
center-uri e monitorizat. Fiecare răguşeală 
a dracilor din destinul lui nefericit ajunge 
la şefi. Aşa că orice ”facu-ţi şi dregu-ţi” 
pe care îl răcneşti în urechea lui îl poate 
concedia sau, în cel mai bun caz, îl poate 
scuti de o halcă din leafă. Nu pledez 
pentru obraznicia sau neglijenţa celor 
care ne răspund la telefoane. Dar ştiu, 
din surse directe, că sunt oameni plătiţi 
prost, care au de gestionat stresul cel 
puţin opt ore pe zi. Oameni care, când 
scapă din ţarcul firmei, se duc la casele 
lor şi îşi strănută năduful, zbiară din orice 
la familia nevinovată. Nu ştiu câţi dintre 
noi am avea puterea să lucrăm într-un 
asemenea iad.

Simona Catrina

Clientul nostru, 
coşmarul 

nostru
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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

A family run canadian carrier looking for an 
experienced  AZ driver, for cross-border runs 
from:  Toronto/London/Windsor area to USA, 
our lanes are mostly going  to north east coast.
The candidate must have at least 1 year of 
experience, clean abstract, valid FAST card or 
passport.
We are offering an excellent mileage rate 
based on experience, weekly payroll paid 
directly to your account or incorporation, 
maintain consistent weekly mileage and no 
forced dispatch/regular home time.
Feel free to contact:

Elisabeta: 305-515-4615

AZ DRIVER

Companie de brokeraj (asigurări) în Kitchener, oferă 
un pachet salarial foarte competitiv şi beneficii, unui 
broker licenţiat RIBO cu cel puţin 2 ani experienţă, şi 
unui Asistent Broker unde se oferă training şi evoluţie 
profesională.
Trimite-ţi scrisoare de intenţie şi resume la nr fax 1-888-
407-7721, sau e-mail: claudia@vbfinancial.ca
Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi ulterior.

ANGAJĂM

Biserica Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener

MASA DE THANKSGIVING
Dragi enoriași, vă așteptăm pe 20 octombrie la Sfânta 
Liturghie începând de la ora 10:00am, iar la ora 12:30pm 
la Masa de Thanksgiving de la sala mare. 

Biserica Sf.40 de Mucenici - Aurora

ZIUA RECOLTEI
Ziua Recoltei, pentru noi românii din GTA, este o 
tradiție frumoasă și mult-așteptată! Și anul acesta, 
în  19 Octombrie la Simeon Park Magna, începând 
cu orele  11:00 a.m., Biserica „Sfinții Patruzeci de 
Mucenici” din Aurora vă invită să participați alături de 
noi la o zi a Recunoștinței față de roadele pământului 
și binecuvântarea pe care Dumnezeu o revarsă în 
viața noastră. Ne vom bucura împreună petrecând „pe 
românește” cu pastramă, mici și vin fiert și vom aduce 
mulțumire pentru toate.
Vă așteptăm! 

Meniu:
- 2 sticle de vin pe masă
- Aperitive (brânzeturi și mezeluri 
europene asortate, salată boeuf, 
salată de ciuperci, crudități)
- Supă de pui cu tăieței
- Sarmale cu smântână
- Cotlet de porc și piept de pui, garnitură 
de cartofi și legume asortate, salată 
proaspătă, Desert
- Șampanie la miezul nopții
- Bufet rece.

Divertisment:
- Dansuri tradiționale românești;
- Samba și Cabaret cu dansatori 
  profesioniști;
- Muzică video cu Dj Chica.

$100/adult până în data de 1 nov. 2019 
și $110/adult după această dată.
$75/copil 3-14 ani.

Cash bar - prețuri accesibile.

Bilete prin E-trasfer la rromanesc@gmail.com
Vă rugăm să ne contactați prin E-mail, Facebook, Text sau WhatsApp 
la telefonul 519.590.1088, înainte de plata biletelor, pentru a evita 
duplicarea locurilor.
Eveniment organizat de Dj CHICA & Event Resource

31 Decembrie @7PM

VĂ INVITĂM SĂ PETRECEM ÎMPREUNĂ 
LA CUMPĂNA DINTRE ANI !
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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

Rezervarea locurilor la Gala se face pe baza de donaţii.
Fondurile obţinute în urma acestui eveniment vor fi folosite pentru proiectul de pictură 

şi întreţinerea bisericii noastre.
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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

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ



CANADA
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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

Violeta
Day Care

Grădiniţă cu Program între orele 7:30am-5:00pm.
Avem disponibil 1 loc pentru copii între 1-4 ani.

 Tel. 519 894 6039
Email:    violeta_sindile@yahoo.com

Începând cu anul 2018 
companiile de zbor 
percep taxe pentru valiza 
de cală. Astfel, la clasa 
Economic primul bagaj 
de cală până la 23 kg nu 
mai este gratuit. Atenţie 
când rezervaţi biletul de 
avion, veţi descoperi  o 
taxă suplimentară care 
va mări considerabil 
preţul biletului.

Dacă rezervaţi cu 
AirTransat puteţi plăti 
$55 de valiză pe călătorie  
la un zbor spre Europa, 
şi asta doar dacă plătiţi 
în momentul când aţi 
cumpărat biletul, altfel 
veţi plăti $70 la aeroport. 

Mi s-a întâmplat şi mie 
într-una din călătorii. Mi-
am propus să plătesc 
pentru dus şi voi plăti la 
aeroport la întoarcere. 
Am plătit mai mult.

Iată o listă cu companiile 
aeriene cele mai  
importante şi taxele pe 
care le percep. Singurele 
linii aeriene care mai 
oferă încă bagaje 
gratuite sunt Turkish 

Airlines şi Polish Airlines 
(LOT). Aceste preţuri pot 
fi modificate.

Delta $75 
AirFrance $75
KLM $75
Swiss Air $60
Lufthansa $60
Austrian Airline $60
AirCanada $60
Brussels Air $60
American Airlines $60
British airline $60
Turkish Airlines gratuit
United Airlines $60
Icelander $92
LOT gratuit
AirTransat $55

Paulina Popescu

TAXE PENTRU VALIZĂ
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WINDSOR
Regiunea Windsor-Essex a adăugat în 
ultimii ani  “Drumul Vinului” ca parte a 
salbei destinaţiilor turistice ale zonei de 
SW Ontario. Căldura blândă a toamnei, 
ruginiul frunzelor în vie şi calmul lacurilor 
Erie şi St. Clair i-au făcut pe membrii 
comunităţii Catedralei Sf. Gheorghe şi Sf. 
Andrei Şaguna, din Windsor să dorească 
să reînnoade în acest an vechea tradiţie a 
Balului Strugurilor.
Evenimentul s-a desfăşurat sâmbătă 
5 Octombrie 2019 oferind numeroşilor 
participanţi o experienţă inedită, îmbinând 
muzica de calitate cu dansuri tradiţionale, 
voie bună, must şi vin.
Organizatorii au pregătit mult lăudatele 
delicii ale toamnei: pastramă de miel ca 
la Constanţa, ciorbă de peşte ca la Galaţi, 
tocăniţă de porc ca în Banat,….. vin şi 
must de Windsor.
Mulţumim tuturor celor care şi-au dăruit 
timpul, hărnicia şi dragostea de spirit 
românesc pentru ca şi acest eveniment al 
Catedralei noastre să fie un succes. (Tia 
Gheorghiu, Geta Lascau, Olimpia Telea, 
Constanta Lerca, Angela Diaconita, Calin 
Olariu, Alina Stupariu, Luminita Fulga, 
Vali Zamfir, Dorel Radoi, FloralScapes 
by Magdalena; Radu Demian - Royal 
LePage Binder Real Estate).

La Windsor, comunitatea românească are 
o reprezentare activă cu membri dornici 
să ducă mai departe tradiţiile româneşti, 
dragostea de frumos şi bucuria de a fi 
împreună acum când ne apropiem de 
sărbătorirea celor 101 ani ai parohiei.

A consemnat,
Carmen Ognean, Windsor 2019

Daca-i Bal...Bal sa fie...
Balul Strugurilor - Windsor, 5 octombrie 2019



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

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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TORONTO

Consulatul General al României la Toronto

Alegerile Prezidențiale din 
anul 2019 vor fi organizate și 
se vor desfășura la Toronto 
în cadrul celor 2 secții de 
votare deschise în incinta 
Centrului de Conferințe al 
complexului FORESTERS 
situat la adresa 789 Don Mills 
Road, cod poștal M3C 1T5 
aflat în imediata apropiere a 
clădirii în care își desfășoară 
activitatea Consulatul General 
al României din Toronto

Accesul în secțiile de votare se va face în 
următoarele intervale :
- VINERI, 8 noiembrie 2019
  ( turul II - 22 noiembrie 2019 )
              între orele 12-21

- SÂMBĂTĂ, 9 noiembrie 2019
  ( turul II - 23 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21

- DUMINICĂ, 10 noiembrie 2019
 ( turul II - în 24 noiembrie 2019 )
             între orele 7-21.

Dacă nu v-ați înregistrat ca alegător în 
străinătate, puteți vota la oricare din 
secțiile de votare menționate, pe baza 
unui document de identitate românesc 
valabil în ziua votării, respectiv: 
-carte de identitate,
-carte electronică de identitate,
-carte de identitate provizorie,
-buletin de identitate,
-paşaport diplomatic, paşaport 
diplomatic electronic, paşaport 
de serviciu, paşaport de serviciu 
electronic, paşaport simplu, paşaport 
simplu electronic, paşaport simplu 
temporar,
-iar în cazul elevilor din şcolile militare, 
carnetul de serviciu militar

ALEGERILE
PREZIDENȚIALE
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu îţi dă motive de 
îngrijorare. Dragoste: Posibil ca unele 
probleme recente să se menţină şi acum. 
În loc să treci în revistă ceea ce nu merge, 
n-ar fi mai bine să te bucuri de ceea ce 
funcționează? Financiar: Posibil să primeşti 
nişte sume promise de ceva timp, care, din 
diverse motive, nu a ajuns încă la tine.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Stres, nervi, tensiune, probleme 
cu somnul - toate sunt posibile datorită 
unei situații tensionate la serviciu/ școală. 
Dragoste: Din fericire, în plan sentimental
traversezi o perioadă liniştită, frumoasă, în
care relaţia cu partenerul merge foarte bine. 
Financiar: Ar fi bine să fii prudent şi să 
încerci să reduci cheltuielile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Prin ceea ce faceţi unul pentru 
altul daţi consistenţă relaţiei voastre, ceea 
ce vă inspiră încredere pe termen lung. 
Financiar: Eşti cu gândul la o afacere sau la 
o investiţie deosebită.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Scapi de o problemă de sănătate 
care te-a preocupat la maximum. Dragoste: 
Ţi se pare că te minte, dar nici tu nu eşti 
sinceritatea întruchipată. Una gândeşti şi 
alta spui! Financiar: Ai suficienți bani cât să 
te simți bine, ba chiar ai și rezerve pentru o
ocazie de sărbătorit ce se va ivi în curând.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Fizic ești OK, însă psihic starea 
ta depinde foarte mult de vreme. Dragoste: 
Noul intră în viața ta sentimentală printr-o 
decizie de schimbare a atmosferei din cuplul 
deja existent sau de a începe o relație nouă, 
în cazul în care erai singur. Financiar: Ţine 
minte trei cuvinte: cumpătare, echilibru, 
acumulare!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea probleme cu coloana 
vertebrală sau inima, aşa ca încercă să fii 
prudent. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia cu partenerul de viaţă 
datorită pretenţiilor tale extrem de 
exagerate. Financiar: Pe termen scurt e 
un pic mai dificil, însă te vei redresa, ca 
întotdeauna.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Evită mişcările bruşte sau 
ridicarea unor greutăţi, deoarece ai putea 
avea probleme cu coloana. Dragoste: E 
o perioadă propice pentru începerea sau 
consolidarea unei relații. Financiar: Nu se 
întrevăd schimbări, veniturile și cheltuielile
sunt ca până acum.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Un moment de neatenție poate 
face din tine victima unui accident cu 
urmări neplăcute. Dragoste: Viața de cuplu 
se desfășoară pe un teren pașnic, echilibrat, 
în care poți spune cu mâna pe inimă că totul 
e bine. Financiar: Bani ar fi, dar așa cum 
vin, așa se și duc.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Deși nu apare nimic care să 
atenteze la sănătatea ta, un singur aspect 
ramane totuși sensibil: contactul cu lumea. 
Dragoste: Posibil să fii atras şi de altcineva 
şi încerci marea cu degetul. Financiar: 
Banii au o tentă oficială, de parcă a sosit 
vremea să semnezi un contract cu efecte pe 
termen lung.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Nesiguranța de pe anumite 
planuri ale vieții are urmări asupra sănătății 
tale, mai ales cea psihică. Dragoste: Relația 
cu partenerul de viață se va derula mult mai 
bine. Financiar: Situația necesită atenție și 
reținere în a cheltui peste buget. Facturile 
se cam acumulează iar veniturile nu dau 
semne de creștere.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Sunt posibile unele probleme cu 
ficatul sau vezica biliară. Dragoste: E cam 
rece în viața ta sentimentală, te simți singur 
şi abătut. Simți că ceva lipsește. Înainte însă 
de a căuta în alte părți, uită-te un pic în jurul 
tău. Fericirea e adesea mai aproape decât 
credem. Financiar: Banii nu sunt un punct 
forte acum, scoți cu mari rețineri banii din 
cont.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: E foarte bine să exersezi, să 
te miști mai mult, însă ai grijă căci eşti 
predispus la probleme cu ligamentele şi 
articulațiile. Dragoste: Ceva apare brusc 
între tine şi partener şi vă dă peste cap 
toate planurile. Nu te aventura în direcţii 
riscante!. Financiar: Banii sunt pe un nivel 
calm.

D & G
Skin Care
and Laser

106B-525 Belmont Ave W
Kitchener, ON N2M 5E2

clinic@dgskincarelaser.com
(519)-208-1523

dgskincarelaser.com

TEN CU TULBURĂRI DE KERANITIZARE
PIGMENTAȚIE
TEN SENSIBIL ȘI IRITAT
CUPEROZĂ
ACNEE

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

ROM-CAR is looking to

HIRE A
MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Pentru informaţii şi rezervări:
https://www.facebook.com/graiulromanescwindsor.canada/
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KITCHENER
Sâmbătă 5 octombrie 2019 a 
fost organizat Balul Strugurilor, 
de către Asociaţia Sportivă 
Vulturul de pe lângă biserica 
ortodoxă Sf.Ap.Petru şi Pavel din 
Kitchener. Pe lângă mâncarea 
deosebit de gustoasă, a fost 
servit must proaspăt, iar strugurii 
bineînţeles ca nu au putut lipsi 
de pe mese. Organizatorii, 
membrii bisericii Sf.Ap.Petru 
şi Pavel au decorat sala în ton 
cu evenimentul organizat, şi au 
servit la mese meniul pe care l-au 
pregătit cu multă atenţie pentru 
această seară deosebită, seară 
pe care românii din zonă dar şi 
din alte localităţi au aşteptat-o 
cu nerăbdare, venind chiar şi din 
Michigan, România, Montreal. 
Muzica Live şi DJ Mike i-a ţinut 
pe cei prezenţi permanent pe 
ringul de dans până la închidere. 
Felicitări organizatorilor !

Agenda Românească

BALUL STRUGURILOR
Kitchener, 5 octombrie 2019

Foto: Radu Secasan
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Prin câteva muzee secrete şi 
necunoscute ale Bucureştiului

Îmi place să vizitez orice fel de muzeu, si,  
de câte ori am ocazia, vizitez aceste lăcaşuri 
vechi şi cu rezonanţă istorică. Oraşul 
Bucureşti oferă prilejul de  a-ti petrece 
timpul în mod util şi preţios, urmând 
această pasiune.
 
Muzeul Municipiului Bucureşti are în 
componenţa sa 12 muzee şi case memoriale. 
Preţul la aceste muzee este derizoriu, 5 lei. 
În ultimii ani au fost deschise publicului 
două muzee după o lungă restaurare.
 
Muzeul Casa Filipescu-Cesianu 
Muzeul se află în apropriere de Piaţa 
Victoriei la intersecţia dintre Calea Victoriei 
şi strada Sevastopol, fiind în trecut reşedinţa 
avocatului Constantin Cesianu, o clădire 
aristocratică datând din perioada La Belle 
Epoque, construită în 1892.
Primul edificiu al casei a fost ridicat între 
1846-1850 după planurile arhitectului 
Leonida Negrescu, de boierul Iancu 
Filipescu, unul dintre marii proprietari ai 
Ţării Româneşti, putred de bogat. Este un 
exemplu remarcabil al casei boiereşti de la 
începutul secolului al XIX-lea. În perioada 
1893-1933 casa a fost frecventată de clasa 
mondenă bucureşteană.
În aceasta casa celebră, cu două etaje, o 
bijuterie arhitecturală au locuit câteva 
familii din elita românească: Iancu 
Filipescu şi Maria Ghica Filipescu. În 
1892 Constantin Cesianu a refăcut clădirea 
adaugând decoraţii exterioare şi acoperişul. 
Casa are un etaj şi un acoperis imperial cu 
hublou rotund şi balcon din fier forjat.
Constantin Cesianu un descendent a lui 
Stan Jianu, boier de rangul II din Oltenia a 
descoperit pe moşia sa din Romanţi o stela 
funerară cu inscripţia « Platimus Cesian » 
şi a decis să schimbe numele familiei sale 
în Cesianu.
În prezent casa adăposteşte «Muzeul 
vârstelor», prima expoziţie antropologică 
urbană, un muzeu inedit şi unic în care se 
poate descoperi istoria familiei şi modul de 
trai al românilor din ultimii 300 de ani.
În 1935 Dinu Cesianu ministru 
plenipotenţial la Paris şi prieten al regelui 
Carol lI-lea a vândut casa, Societăţi Române 

de Radiodifuziune.
Casa a fost închisă publicului timp de 
76 de ani lăsată într-o stare de degradare, 
restaurarea încheindu-se în 2014.
În colecţia Muzeului Vârstelor se pot vedea 
obiecte de valoare cum ar fi rochia de 
mireasa a unei boieroaice valahe, sec 18. În 
această perioadă nu se purtau rochii albe la 
nunta. Rochia este din catifea roşie, brodată 
cu fir de aur, fiind un obiect de valoare 
mondială, cu o valoare inestimabilă. 
Muzeul conţine îmbrăcăminte, mobilier, 
tablouri, veselă, argintărie, bijuterii, lămpi, 
televizoare, maşini de scris.
Casa este amplasată într-un parc cu un 
foişor în mijloc, bănci, statuete şi copaci.
Exponatele sunt însoţite de explicaţii în 
limba română şi engleză. La finalul turului 
printre exponatele muzeului, poţi face o 
fotografie cum vei arăta peste 30 de ani.
 
Casa Macca 
Plimbându-mă prin Bucureşti, pe strada 
Henri Coandă, am trecut prin faţa casei 
Macca, o casă fermecătoare într-o stare 
deplorabilă, aproape în ruină, ironic, acum 
sediul institutului arheologic «Vasile 
Pârvan». Pe aici locuia cândva în negura 
timpului o parte din elita bucureşteană, 
diplomatul şi dramaturgul Alexandru G. 
Florescu, doctorul George Severeanu unul 
dintre primii medici radiologi pe care i-a 
avut România şi Constantin Argetoianu, 
fost preşedinte al Consiliului de Miniştri în 
1939. 
Casa fost construită în 1891 după planurile 
arhitectului elveţian John-Elisee Berthet 
pentru colonelul Petre Macca erou al 
Războiului de Independenţă şi soţia lui 
Elena. Petre Macca a avut o reputaţie de 
erou în timpul Războiului de Independenţă 
iar soţia sa şi-a dedicat toată viaţa actelor 
de caritate pentru biserică şi învăţământul 
public.
Când Elena Macca a decedat în 1912 a 
donat casa prin testament Casei Şcolilor. 
Casa a rezistat cutremurelor din 1944 şi 
1977, incendiului din 1986, dar este în 
agonie acum. Casa ar avea nevoie de 2 
milioane euro pentru restaurare.
Deşi de o sută de ani în proprietatea statului 

român, inclusă în lista clădirilor 
de patrimoniu, această bijuterie 
arhitecturală nu a fost niciodată 
restaurată şi nu interesează pe 
nimeni.
Am pătruns curioasă în incinta 
institutului arheologic şi am fost 
înmărmurită de atmosfera elitistă 
şi rafinată a casei. Cum deschizi 
uşa vezi scara din marmură şi îţi 
poţi arunca privirile spre un tavan 
vitraliat cu multe detalii. Faţada 
ne-a atras privirea din afară cu 
forme şi ornamente arhitecturale 
variate şi ferestre festive.
După Unirea din 1859 şi Războiul 
de Independenţă din 1877 precum 
şi încoronarea domnitorului 

Carol, Bucureştiul se transformă în Micul 
Paris printr-o explozie urbanistică şi 
culturală, cu reşedinţe somptuoase.
Casa fost construită cu banii colonelului 
Petre Macca, fiul negustorului de blănuri 
de lux Mihalache Macca şi cumnatul lui 
Xavier Villarosse, arhitectul-şef al Capitalei 
între 1840 şi 1848. Aceştia au deţinut hanul 
şi terenurile de pe locul pasajului Macca.
 
Muzeul George Severeanu
Muzeul George Severeanu, Strada Henri 
Coandă 26, este un nou muzeu fabulos 
inaugurat în 2017 unde se poate admira 
colecţia «Maria şi dr George Severeanu». 
Muzeul este modern, fiecare colţ din muzeu 
vorbeşte despre pasiunea colecţionarilor 
şi are un farmec special. Obiectele sunt 
descrise pe tablete. Dr Severeanu a fost şi 
primul director al Muzeului Municipiului 
Bucureşti.
 
Medicul radiolog George Severeanu a 
fost un pasionat colecţionar de antichităţi, 
colecţia lui cuprinzând: vase greceşti antice, 
statuete de lut, marmură, sticle romane, 
geme şi camee antice, cermică. Muzeul mai 
deţine şi o valoroasă colecţie numismatică 
formată din 9000 de piese.
Casa în sine, umplută cu tezaur are sobe din 
teracotă monumentală art nouveau, oglinzi 
veneţiene, mobilier original. În locuinţa lor 
fastuoasă soţii au început să colecţioneze 
obiecte provenite din întreaga lume. Maria 
Severeanu a vândut din proprietăţile sale 
pentru a achiziţiona obiecte de valoare. 
Obiectele doctorului proveneau de pe 
şantierele arheologice sau diferite magazine 
de specialitate, fiind chiar în concurenţă cu 
Institutul de Arheologie. Cele mai valoroase 
obiecte au fost ţinute într-un seif în Belgia.

Muzeul  Frederic Storck si Cecilia 
Cutescu Storck
Muzeul  este adăpostit într-o casă monument 
de arhitectura, o casă primitoare dar lăsată 
în paragină, pe strada Vasile Alecsandri nr 
16.  Este un alt exemplu de muzeu discret 
şi aproape necunoscut în capitala României. 
Karl Storck (1826-1887) sculptor, a fost 
primul profesor de sculptură la şcoala de 
Belle-Arte înfiinţată de Theodor Aman. 
Acesta a avut doi fii Carol şi Frederic 
care au devenit şi ei sculptori, o adevărată 
dinastie de artişti, oameni care au lăsat o 
amprentă în peisajul cultural al ţării.  A avut 
şi o casă la Balcic.
Cecilia Cutescu Storck (1879-1969) soţia 
sculptorului Frederic a fost pictoriţă şi 
prima femeie profesor într-o academie de 
arte de stat din Europa, predând pictura la 

Bucureşti.
Karl Stock de origine german a venit în 
Bucureşti în 1849 pentru a lucra ca bijutier. 
Este creatorul primei sculpturi publice în 
ţară: statuia spătarului Mihai Cantacuzino, 
domniţa Bălaşa şi Ana Davila.
 
Casa lui Ion I.C.Bratianu
Am trecut prin faţa unei case impunătoare 
pe strada Biserica Amzei nr 5-7 şi m-am 
oprit să aflu a cui este statuia. Am aflat că 
este vorba de Ionel Brătianu, fost de cinci ori 
prim ministru şi o personalitate remarcabilă 
în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Casa 
a fost ridicată în perioada 1910-1912 de 
către arhitectul Petre Antonescu. M-au 
frapat  elementele din vechea arhitectură 
românească şi uşile principale încadrate cu 
motive româneşti. În trecut aici se afla o 
bibliotecă. Această casă, deşi este o clădire 
de patrimoniu, se află într-o stare critică, 
cu acoperişurile stricate, tencuiala căzută, 
plină de grafitti.
 
Bucureştiul deşi ştirbit de frumuseţile sale 
în timpul comunismului, deţine încă multe 
case superbe care au rezistat şi merită a fi 
vizitate.

Paulina Popescu,
Kitchener
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să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Dr.Sorin Boeriu, Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa 
Mironescu, Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

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

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

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga 
Beach, Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, 
Ottawa, Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, 
(max. 6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid 
profesional şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau 
email la: plimbari2000@yahoo.com
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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

Niciodată mărul
de la poarta țintirimului
nu a-nflorit
atât de adânc spre frumos,
ținând,
până la creanga de jos,
hainele lui Dumnezeu.
Sub el
e omul străin.
Are capul descoperit
ca-ntr-un templu.
Le-a zis copiilor
că tot ce se aude din susul de 
nor
n-ar fi albine,
ci îngerii Lui cântându-I în 
cor...
Copiii,
îi văzuseră cu mult mai demult,

de aceea îl cred.
Dar oamenii spun
că omul străin,
ce stă cu pălăria răsturnată,
în colb,
ar fi pur și simplu nebun,
că l-au văzut
pe aer că scrie.
În pălărie,
ca într-o mână goală,
mărul i-a strecurat pe furiș
sigiliul alb de petală.
Copiii și seninul
cred ce străinul
le-a spus.
Cu toții privesc,
cu toții așteaptă,
alături de cerșetor,
cum mărul de sus,

cu aripile-ntinse
e gata oricând să țâșnească,
dispărând printre nouri
în ultimul basm despre zbor.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

POETUL

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, VHS-C si casete 
video din sistemul european pe DVD sau USB la 
preţul de $20/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
Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $170, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2010 HONDA FIT LX
($ 5690)

190000Km, Safety, 
Very Well Maintained,  

E-Test, Certified, 
Warranty, Very Clean, 

Car Proof, A/C, Safety, 
No Accident, No Rust, 

Rust Proof, Winter 
Tires On The Rims 

Extra, Aluminum Rims.

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

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



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

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


