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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

SECŢIA DE VOTARE nr. 71 SECŢIA DE VOTARE nr. 72

TORONTO
TURUL 2 AL ALEGERILOR 

PREZIDENŢIALE
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ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
Organizată în:
- Kitchener de asociaţia ARTA
şi
- Windsor de GRAIUL ROMÂNESC
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CRINA şi GABRIELA 
campioane la Arte Marţiale
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REVELIOANE
ROMÂNEŞTI
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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

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

La bine şi la nervi
Luci mergea cam des în vizită la mă-sa, deşi 
se mutase de-acasă cu ani în urmă şi teoretic 
locuia cu Dana, pe care susţinea că o adoră. 
Fata aflase asta pe cont propriu, de pe blogul 
lui, unde a ajuns întâmplător din contul lui 
de Facebook, unde ajunsese întâmplător 
din contul lui de e-mail, unde ajunsese tot 
întâmplător, după ce i l-a hackerit. În fine, 
el scria acolo aşa: ”Ador pe cineva şi nu ştiu 
când voi fii în vre-o dispoziţie să îi spun, v-a 
mai dura până când se merită să mă risc cu 
asemenea declaraţie care dacă o fac rămâne 
făcută, iar eu nu-mi iau cuvântul înapoi”. 
Dana ar fi leşinat de fericire, dar două 
amănunte au salvat-o în ultimul moment de 
la jalnica lipotimie: faptul că nu pricepuse 
dacă e vorba chiar despre ea sau despre alta 
şi faptul că cimpanzeii de la Zoo Băneasa 
scriau mai corect decât iubitul ei. Dar să nu 
divagăm, deci Luci mergea cam des în vizită 
la mă-sa, iar dumneaei îl servea cu bunătăţi. 
Aştepta să-l vadă cu fălcile umflate, ca un 
hamster, şi începea să-l dondănească: de 
ce, mamă, n-o iei pe fata aia de nevastă? 
Azi aşa, mâine aşa, cert e că, într-o zi când 
ardeii umpluţi ai maică-sii i se blocaseră 
în esofag, pe fondul indigest al cicălelii, a 
paraşutat ostentativ furculiţa-n castron şi-a 
ieşit pe uşă ca un tsunami mai mic. S-a dus 
la Dana şi, după ce-a privit-o adânc în ochi, 
a deschis fleanca: ”Ştii ce m-am gândit, 

pisi? Mai bine hai să ne căsătorim naibii, 
să nu mai aud gura maică-mii, că m-apucă 
pandaliile!”. Alta, în locul ei, l-ar fi stropit 
cu acetonă şi l-ar fi scăpărat cu bricheta. Dar 
ea, născută bleandă, a aplaudat – nici azi nu 
ştie de ce - şi a acceptat fără să clipească. 
De fapt nu, scuzaţi-mă, a acceptat clipind 
foarte, foarte des. ”Bună ziua, părinte, am 
venit să mă spovedesc”. Aceasta a fost linia 
de start a logodnei lui Liviu cu Codruţa. Ea 
s-a băgat sub patrafirul popii şi i-a spus că 
îl iubeşte pe Liviu, că locuieşte împreună 
cu el, dar că nu sunt cununaţi. Faţa 
bisericească s-a schimonosit grăitor: ”Fata 
mea, acesta se numeşte trai în desfrâu”. Ea a 
tremurat ca piftia, terifiată de repercusiuni. 
Se aştepta la o sentinţă, dar cu nişte cuvinte 
mai moi, mai afânate. Popa i-a ordonat să 
spună un miliard de Taţii-Noştri, Crezuri şi 
alte rugăciuni menite s-o apuce de laţe şi 
s-o scoată din iadul în care se înnămolise. 
Şi, nu în ultimul rând, era imperios necesar 
să-i înşurubeze lui Liviu pirostria pe ţeastă. 
Codruţa a ajuns acasă cu o faţă lungă şi-o 
situaţie lată. L-a cerut pe Liviu în căsătorie, 
cu toată dragostea: ”Alege, ori ne luăm, 
ori mă întorc la Mugurel, care m-ar lua de 
nevastă şi dacă aş avea sifilis!”. El a ales 
în secunda doi: nu putea să i-o lase pe 
Codruţa lui Rămurel, Mugurel, ăla, cum îl 
cheamă, fie şi pentru faptul că o invitaţie 
de nuntă pe care scrie ”Codruţa şi Mugurel 
vă invită la celebrarea căsătoriei lor” pare 
făcută la mişto. Mai rămânea să-şi găsească 
naşi pe care să-i cheme Viorica şi Narcis. 
Revenind la inelele de logodnă, varianta 
hippie a ritualului (inel imaginar sau, treacă 

de la ei, alcătuit din flori de câmp) a salvat 
mulţi crăiţari din teşchereaua bărbaţilor, 
fiind ulterior deturnaţi către investiţii mai 
bune: vodcă, marijuana şi o chitară cu cel 
puţin patru corzi. ”Iubitul meu mi-a dăruit 
inelul lui Saturn, eu n-am nevoie de inele cu 
diamant!”, se sclifosea o amică, încercând să 
camufleze astfel lipsa lui de inspiraţie, bani 
şi interes pentru momentul zero. Doi ani 
mai târziu, când erau deja căsătoriţi bocnă, 
ea se plângea în tot cvartalul că pămpălăul 
se obişnuise să-i facă numai cadouri din 
Calea Lactee: stelele de pe cer, soarele din 
amurg, luna reflectată în băltoacă, aurora 
boreală (de pe internet), norii de bumbăcel. 
”Să jucăm biliard cu planetele!”, striga 
el din rărunchi, aproximativ beat, atunci 
când n-avea chef s-o ducă la biliard cu 
bile. Au ajuns la nunta de argint dăruindu-
şi meteoriţi, comete şi, ocazional, câte-o 
grindină care mai răcorea lava pasiunii lor 
nestăvilite. 

Prima iubire nu se uită (la mine)
Primul bărbat care m-a cerut de nevastă a 
fost naşul care avea să ne cunune şi care 
trăncănea în numele finuţului. Chiar mă 
întrebam dacă pe iubitul meu l-a înţepat 
vreo viespe-n limbă şi, dacă da, atunci de 
ce-a ales taman acest moment spre a ne 
logodi întru vecie. Naşa a participat activ la 
discuţie, ne-a pus în vedere că o lălăim deja 
de vreo cinci ani şi că e momentul să facem 
ce-om face, că terminăm facultăţile şi or 
să ne dea ăştia repartiţii crăcănate pe trei 
sferturi de republică socialistă. Asta ne-a 
îngrozit, deoarece noi ne vedeam şi-aşa din 

ce în ce mai rar, în condiţiile în care locuiam 
în aceeaşi cameră de cămin, darămite dacă 
destinul nemilos ne trimitea pe coclauri 
distincte. Alesul cordului meu a zâmbit 
cu dinţii încleştaţi, ca omul care şi-a prins 
câte ceva în fermoarul de la blugi. Iniţiativa 
terţilor îl luase prin dramatică surprindere. 
Erau naşii lui de botez şi îl ameninţaseră de 
mult că-l însoară ei personal, încă de când 
îl scufundaseră în cristelniţă. Acum, venise 
sorocul. Eu mă jucam cu mâinile-n poală, 
deja împletisem un fular din degete şi nu mai 
reuşeam să le deznod. Situaţia mă stânjenea 
galopant, pe măsură ce naşii se extaziau şi 
iubitul meu era posmăgit. Nu zicea nici da, 
nici nu, dădea din cap ca o găină crescută 
la sol. A început şi el să croşeteze ceva din 
degete, avea bărbia-n stern şi ochii-n şliţ, iar 
speranţa că va începe un cutremur care să-l 
scape de cazne era singurul leac. Luaţi pe 
sus, aşa, ne-am trezit logodiţi. Consiliile de 
familie se întruneau fără noi, ai noştri ne-au 
văzut că suntem tolomaci şi au decis să ne 
retragă prerogativele de votanţi. Hotărâseră 
totul legat de nuntă, până în ziua când 
iubitul meu a hotărât totul legat de anularea 
nunţii, în sensul că şi-a regăsit, cu nara plină 
de lacrimi, o mândruţă din liceu, pe care o 
iubise ca pe părul din cap. Singurul meu 
regret a fost că n-am avut ocazia să-i torn un 
kil de zahăr în rezervorul de benzină şi să-i 
arunc inelul de logodnă în cap. N-am reuşit, 
deoarece plecase cu maşina noastră cu tot 
şi, în plus (adică în minus), nu-mi dăduse 
niciun inel de logodnă.

Simona Catrina

Vrei tu neapărat să fii nevasta mea? Ok!
-a doua parte-

Asociaţia not for profit ARTA invită 
membrii şi publicul fidel să sărbătorim 
împreună Noul An într-o atmosferă 
rafinată şi elegantă, într-una dintre 
cele mai luxoase săli din Kitchener-
Waterloo, St George Banquet Hall, 
665 King St N, Waterloo On N2J 
4G8. Este al 18-lea an de când 
asociaţia noastră uneşte comunitatea 
românească de Anul Nou.
Vă promitem că va fi o noapte magică 
avându-l pe Gilmar “The Lord of 
the Music” plimbându-ne în timpul 
nostalgic cu melodii româneşti sau 
străine, cu vocea lui fascinantă şi 
captivantă.
Vă întâmpinăm pe covorul roşu ca şi 
anii trecuţi, unde aveţi posibilitatea 
să vă faceţi o fotografie, pentru 
jurnalul de amintiri al vieţii, legată de 
eveniment.

Prin fiecare bilet cumpărat de la noi, 
încurajaţi asociaţia să organizeze 
evenimente gratuite pentru copii, 
tineri şi seniori.
Este un eveniment “adults and teens 
only”. Adolescenţii vor sta la o masă 
specială pentru ei. Restaurantul nu ne 
mai permite să avem copii în mijlocul 
nostru, din motive de securitate. 
Locurile sunt limitate!
$110 adulţi   
$95 adolescenţi (13-18 ani)
Meniu:
-  cocktail de bun venit cu vodcă, suc 
de portocale şi cranberry 
-  aperitive tradiţionale româneşti 
cu muşchiuleţ afumat, cârnăciori, 
şunculiţă, brânzeturi, cherry tomatos, 
măsline pe un pat de salată verde.
-  salată verde organică acompaniată 
de un dressing de oţet balsamic şi 

zmeură.
- o varietate de chifle şi unt
- friptura de curcan servită cu 
cranberry stuffing şi sos, însoţită de 
pure de cartofi şi legume de sezon 
(conopidă, brocoli şi morcovi)
- 3 sărmăluţe româneşti cu smântână
- desert compus dintr-o prăjitură 
românească şi un platou cu fructe pe 
masă
- două sticle de vin alb şi roşu pe 
masă
- 4 sticle de apă minerală pe fiecare 
masă
- cafea şi ceai din abundenţă toată 
noaptea
- un pahar de şampanie
- masa de la miezul nopţii: purcel de 
lapte la proţap - stil sârbesc

Cash bar de la ora 6:00 la ora 1:30
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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

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 !

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



AGENDA ROMÂNEASCĂ 14 Noiembrie * Nr.288pag.4

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

TORONTO

Prima rundă a alegerilor 
prezindențiale s-a încheiat; nici 
unul dintre candidați nu a obținut 
50%+1 voturi pentru a evita 
intrarea în runda a doua. Actualul 
președinte, Klaus Iohannis, 
susținut de Partidul Liberal a 
obținut 37,49% voturi; candidata 
Partidului Social Democrat, 
Viorica Dăncilă a obținut 22,69% 
voturi. Aceștia se vor confrunta în 
runda a doua care va avea loc în 24 
noiembrie pentru românii din țară, 
și 22, 23 și 24 noiembrie pentru 
cei din afara țării.Rezultatele 
complete sînt următoarele: pe 
locul trei, Dan Barna (USR/
Plus) 14,94%, urmează Mircea 
Diaconu (Pro România/ALDE) 
8,98%, Theodor Paleologu (PMP) 
5,69%, Hunor Kelemen 3,69%, 
Ramona Bruynseels 2,67%, 
Alexandru Cumpănașu 1,51%, 
Viorel Cataramă 0,53%, Bogdan 
Stanoievici 0,42%, Cătălin 
Ivan 0,35%, Ninel Peia 0,33%, 
Sebastian Popescu 0,33%, John-
Ion Banu 0,30%. În Toronto, la 
cele două secții organizate la 
Consulatul General al României 
au votat 1444 de persoane, din 
care 31 prin corespondență. Cele 
mai multe voturi le-au obținut Klaus 
Iohannis și Dan Barna. Pentru 
al doilea tur de scrutin românii 
canadieni pot vota numai cu acte 
valabile care să dovedească 
cetățenia română (buletin sau 
paşaport românesc) într-una 
din cele trei zile menționate mai 
sus: 22 noiembrie (orele 12:00-
21:00), 23 noiembrie (7:00-21:00) 
și 24 noiembrie (7:00-21:00). 
Prezența dumneavoastră la vot 
este importantă pentru a asigura 
per total un procent cît mai mare 
de voturi.

Raul Dudnic

Aşa arată două echipe de ZECE, suflete minunate 
(prima pagină) ! Douăzeci de inimi care încă o 
dată au bătut cu sufletul către România (pentru 
cârcotaşi, una face poze)! Am fost acolo ca într-un 
basm frumos, din ăla care ţine, trei zile şi aproape 
trei nopţi! Am fost acolo, pentru că am crezut că 
acum, la 30 de ani de la căderea comunismului o 
să avem un tur doi în care v-om avea de ales între 
două ideologii normale. Noi ne-am urmărit dorinţa 
şi am realizat-o, elegant, la o diferenţă extrem de 
mică, cum ar fi fost şi normal! Sunt la al doilea 
exerciţiu de acest gen şi vă spun, direct de la sursă 
că atunci când vrei să faci mai mult decât datoria de 
servici se poate. Cei care aţi trecut pe acolo, chiar 
şi numai să ne ţineţi glicemia şi cofeina din sânge 
la un nivel ridicat, aţi văzut despre ce vorbesc! Am 
creat la aceste alegeri un precedent, şi o medie de 
mai puţin de 5 minute pentru exerciţiul votării! Mai 
mult timp aţi pierdut la făcut poze şi la şueta pe 
canapele în lobby decât cu noi! Formula succesului 
arată cam aşa = 60%Bogdan Chiţu + 20% Bogdan 
Mănoiu (că Ottawa este alături de comunitatea 
noastra) +15% echipele +5% România! Să cobori 
de la etajul 5 la nivelul solului şi să ieşi din regulile 
unei clădiri cu lift şi etaje, înseamnă în cazul acesta 
să faci alegeri în afara teritoriului ţării. Ca să aplici 
atât la guvernul Canadian cât şi Românesc pentru 
aprobări este multă bătaie de cap. Să treci de la 
5 la 14 ştampile este o investiţie care trebuie bine 
justificată ca să fie şi aprobată. Ca să faci ca sălile 
de votare să arate cu un frumos aer românesc 
îţi trebuie o comunitate care să te respecte şi 
aprecieze şi să sară imediat să te ajute să o facă, şi 
pentru o sală şi pentru două! Să cobori de la etajul 
cinci toata linia de comunicaţii consulară iarăşi ai 
nevoie de multe aprobări ...deci de aceea ai luat 
cel mai mare punctaj Bogdane! Restul de acum 
este istorie, dar noi, cu ajutorul tău am scris acum 
o istorie frumoasă şi sperăm că va fi la fel şi peste 
două săptămâni!
PS. În colajul alăturat aveţi trei poze cu trei URNE 
DE VOTARE. Primele sunt de la TORONTO, poza 
a doua este din Olanda iar a treia dintr-un sat din 
România! Restul vă las pe voi să trageti concluziile. 
Ori am zis că urnele sunt tot ideea lui Bogdan, 
cutii mari din plastic transparente! NE VEDEM ÎN 
TURUL DOI TOT LA NOI LA SECŢIA 71 şi 72!

Gabi Covaci

TORONTO - TURUL 2
AL ALEGERILOR PREZIDENŢIALE

SECŢIILE DE 
VOTARE

CLĂDIREA 
CONSULATULUI
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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

VORBESC
ROMÂNEŞTE
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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

KITCHENER

Duminică 3 Noiembrie 2019, comunitatea ortodoxă românească din Kitchener 
din cadrul Parohiei ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, a participat la Festivitatea 
de sărbătorire a 800 de ani de Autocefalie a Bisericii Ortodoxe sârbe. PS 
Sa Episcopul Mitrofan al Episcopiei Ortodoxe Sârbe a Canadei a mulțumit 
tuturor delegaților Bisericilor surori prezente, inclusiv PS Sale Ioan Casian 
al Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, prin prezența Pr. Paroh Iulian 
Stoica și a credincioșilor ortodocși români, de etnie sârbă. Ne-am bucurat de 
un program artistic de dansuri și cântece tradiționale sârbești, ca semn de 
comuniune interculturală pe pământ nord-american, de natură spirituală și 
de frățietate față de frații noștrii de credință, dar și de tradiție pentru multele 
interferențe și legături existente între cele două țări vecine - România și Serbia.
Pr. Iulian Stoica

Comuniune Interculturală
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KITCHENER
Luna noiembrie a fost 
întâmpinată cu multă culoare și 
voie bună de românii din zona 
Kitchener-Waterloo (și nu numai) 
- români din Toronto, Hamilton 
și London au fost prezenți de 
asemenea, la evenimentul “Cu 
mască, Fără mască” organizat 
în 2 noiembrie 2019 de Dj Chica 
& Event Resource (Felicia 
Stepan). Mâncare gustoasă și din 
belșug, decorații ca de Revelion, 
momentele artistice oferite de 
trupa de dans “Invoketress”, 
muzica pe placul tuturor şi care 
a satisfăcut până și cele mai 
pretențioase gusturi, și nu în 
ultimul rând, participanții care 
prin parada costumelor au făcut 
deliciul serii; toate la un loc 
au făcut ca acest eveniment 
să fie unul de succes! Acelaşi 
organizator Dj Chica & Event 
Resource vă aşteaptă în noaptea 
de Anul Nou cu multe alte surprize 
şi o petrecere care va rămâne în 
amintirea tuturor celor prezenţi 
pentru mult timp.
Felicitări organizatorilor !

Foto: Radu Secăşan

Cu mască, Fără mască
KITCHENER - 2 noiembrie 2019
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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:

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Agitaţia, graba, excesul şi 
imprudenţa îţi pot cauza neplăceri 
neaşteptate. Dragoste: Cucerești prin 
romantism și empatie, prin capacitatea de 
a te pune în situația celuilalt. Te gândești 
serios la ceva trainic, să te așezi la casa ta. 
Financiar: Nu te teme să iei decizii noi cu 
banii de care dispui sau care urmează să 
intre în posesia ta.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nicio problemă majoră, eşti în 
formă, energic, plin de viaţă. Dragoste: 
Încep să se clarifice situații relaționale pe 
care le-ai trăit foarte intens, dar asupra 
cărora nu aveai o viziune corectă. Pasiunea
pluteşte în continuare în aer. Financiar: Se 
pot produce crize, pierderi şi eşecuri legate 
de bani.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu sunt elemente majore care să 
influenţeze starea ta de sănătate. Dragoste: 
Cerul se înseninează, atmosfera se destinde, 
totul devine mai simplu şi mai plăcut. 
Financiar: Este o bună perioadă pentru a 
economisi, dar predispoziția este
de a cheltui excesiv pe fleacuri.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai putea avea parte de o perioadă 
încărcată emoțional, solicitantă, obositoare. 
Dragoste: În ciuda atmosferei încărcate, îţi 
păstrezi înclinaţiile visătoare şi romantice. 
Financiar: Traversezi o perioadă bogată... 
în cheltuieli, nu în încasări. Fii cumpătat și
stabilește-ți nevoilor cu adevărat urgente!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te roade ceva și ai nevoie 
de câteva zile libere pentru echilibrare 
interioară. Dragoste: Diferențele de opinie 
ar putea deveni foarte constructive dacă 
lăsați deoparte orgoliile și încăpățânările. 
Financiar: Nu se întrevăd mari schimbări. 
Te bucuri de o perioadă stabilă sau de 
posibilitatea de a stabiliza anumite surse de 
venit.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: O cură de vitamine, în prag de 
iarnă, nu ar strica. Dragoste: Nu este exclus 
să-ţi reapară în cale o fostă iubire sau 
să trăieşti o întâmplare care să-ţi reînvie 
amintirile. Financiar: Nu e o perioadă 
bună pentru negocieri. Este mai indicat să 
te concentrezi pe o mai bună gestionare a 
resurselor de care dispui.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus bun, dar nu uita că 
dacă te răsfeți, trebuie să o faci cu măsură 
și să ai grijă de tine. Dragoste: Ești deosebit 
de atractiv și de seducător, irezistibil în 
ochii sexului opus. Financiar: Îți trebuie 
mai mult realism pentru a decide care sunt
prioritățile și lucrurile de care ai neapărată 
nevoie.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Acumulările de tensiune se pot 
solda cu puseuri acute, infecţii, inflamaţii, 
episoade febrile sau dureroase. Dragoste: 
O relaţie prinde contur din ce în ce mai 
puternic şi te îndrepţi spre ceva serios. 
Financiar: Ai şansa să atingi ceva la care
ai tot visat în ultima vreme.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Încearcă să adopţi un 
comportament ponderat, fără excese. 
Dragoste: Dacă e să se petreacă ceva, cel 
mai probabil va fi vorba de o pasiune secretă 
sau ilicită. Financiar: Stabileşti contacte 
utile, afli informaţii interesante şi atragi 
bani. Ai grijă totuși să nu te aventurezi prea 
mult în chestii riscante!
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Eşti în formă bună şi faci mişcare 
multă, ceea ce îţi asigură o bună stare de 
sănătate. Dragoste: Te bucuri și emani 
o energie mai relaxată în viața de cuplu. 
Ca celibatar, te vei afla în preajma unei 
persoane pe care vei simți nevoia să o 
cunoști mai bine. Financiar: Apar fluctuații 
destul de mari, dar per total situaţia ta 
financiară este în creştere.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu ai probleme deosebite de 
sănătate. Treci însă printr-o perioada 
solicitantă, care te oboseşte. Dragoste: 
Totul va merge foarte bine în relaţia ta dacă
acţionezi cu prudenţă, căci memoria s-ar 
putea să îți joace feste. Financiar: Dacă ești 
chibzuit, poți să te descurci cu brio și să 
rămâi și cu bani în buzunar.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Vei fi excesiv de nervos şi ar fi 
bine să te manifeşti cu prudenţă. Dragoste: 
Indiferent dacă ești sau nu într-o relație 
stabilă, te preocupă chestiuni precum 
încredere, fidelitate. Financiar: Este 
momentul să faci calcule precise și să-și 
stabilești prioritățile financiare.

TAXVERA
BOOKKEEPING

Professional Tax & Bookkeeping Services
cell. 519.993.6647    fax.866.595.7258 

- Veronica Luca -
taxvera@yahoo.com
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Crina-Olivia, în vârstă de 14 ani şi 
Gabriela-Ioana, 12 ani, fac parte din 
echipa care a reprezentat Canada la 
recentul campionat mondial de Arte 
Marţiale, versiunea WMO, desfăşurat 
în Anglia, la Blackpool în 3-6 Noiembrie 
2019. În total echipa a avut 15 atleţi şi au 
luat 64 de medalii, dintre care 8 medalii 
le-au adjudecat surorile Grigoriu. Crina 
a câştigat o medalie de aur la Kata în 
echipă şi 4 medalii de argint la kata 
tradiţional Kenpo, kata creativ, kata 
extreme şi kata arme. Gabriela a luat 
aur la kata în echipă şi kata creativ, şi 
bronz la kata tradiţional Kenpo. 
Anul trecut Crina a mai participat 
la campionatul WMO în Portugalia, 
Albufeira. Ea a participat în 7 divizii (3 
de lupta şi 4 prezentări kata), şi la toate 
a luat medalii, cea de aur propulsând-o 
campioană mondială la combat kumite. 
Pentru Gabriela, participarea din anul 
acesta a fost un debut, ea fiind selectată 
în echipa Canadei în luna iunie. 
Surorile Grigoriu fac parte dintr-o familie 
de 4 copii români, care au imigrat în 
Canada în 2010, la Montreal. Fetele au 
început să exploreze diferite sporturi de 
la o vârstă fragedă precum gimnastică 
acrobatica, patinaj artistic şi dans.  Au 
dat totuşi prioritate Artelor Marţiale.

Au început Karatele 
stilul Kenpo acum 4 
ani (2015) în Montreal 
cu antrenorul legendar 
canadian Danny 
Griffith, multiplu 
campion mondial în 
arte marţiale. Anul 
trecut Crina a făcut 
un program de Sport 
Etude unde s-a iniţiat 
în Jiu-Jitzu şi Muai-
Thai.
Anul acesta, în 
luna august, familia 
Grigoriu s-a mutat în 
Kitchener (Ontario). 
Aici fetele au continuat 
să frecventeze cursuri 
de arte marţiale la 
“Kitchener Kicks” 
unde se antrenează în 
Kung-Fu şi Karate stil 
Shotokan; iar la clubul 
“Hotshot Athletics” din 
Cambridge fetele fac cursuri de Karate 
Extreme unde au posibilitatea să se 
iniţieze mai intens în arta trucurilor şi 
jonglării cu arme. 
Surorile Grigoriu sunt ambiţioase şi 
doresc să progreseze cât mai mult 

în toate domeniile.  În paralel cu 
sportul, fetele învaţă bine la şcoală, 
având note bune, şi participă la alte 
activităţi precum concursuri de poezie 
francofonă, competiţii de patinaj şi 
concursuri de dans. Totodată ele sunt 
pasionate de dramă (Gabriela) şi 

muzică (Crina). Părinţii lor mereu le-au 
susţinut şi încurajat în toate activităţile 
extracuriculare.

Felicitări atât fetelor cât şi părinţilor !

Paulina Popescu, Kitchener

CRINA şi GABRIELA campioane la Arte Marţiale
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Trebuie să te rătăceşti, să te aventurezi, să 
guşti, să visezi într-unul dintre cele mai mari 
oraşe ale lumii. Mi-a plăcut să merg pe jos şi 
să descopăr  secretele şi frumuseţile Romei, 
cu spiritul vagabondând în pace într-o 
contemplare deplină. La Roma spectacolul 
este peste tot, zgomotul scutierilor şi a  
maşinilor te asurzesc. Ce este “farniente”?, 
o artă care ne aminteşte de Italia de renumita 
sa “dolce vita”. Roma este un oraş mare, 
vibrant, zgomotos şi murdar, dar în schimb 
abundă grădinile cu copaci, fântânile cu 
clipocitul lor divin. Câteodată obosiţi de 
claxonul autobuzelor, putem să ne refugiem 
în liniştea unei biserici, unde Dumnezeu ne 
atinge sufletul.
În Roma sunt peste 900 de biserici, printre 
care Maria di Trastevere, una dintre cele 
mai vechi în Roma - sec 4. Am vizitat tot ce 
ne-a ieşit în cale. Intraţi în toate bisericile, o 
oază spirituală, care vă rezervă nenumărate 
surprize de ordin istoric şi arhitectural.
O viaţă întreagă ţi-ar trebui să ţi-o dedici 
pentru a vizita Roma, un oraş unic şi 
universal, oraşul etern, cum îl numesc 
poeţii.
Roma are de 12 ori suprafaţa Parisului şi 
mai mult de 2000 de ani de istorie.
Dacă vreţi să fiţi ca un adevarat roman 
culcaţi-vă pe iarba verde din parcul  de 80 
de hectare, al patrulea cel mai mare parc din 
Roma, în stil italian şi englez, o combinaţie 
de grădini, lacuri şi clădiri istorice.
La intrarea în parc am dat peste muzeul Carlo 
Bilotti, un muzeu de artă contemporană, 
conţinând opere ale lui Giorgio de Chirico.
Vizitaţi pieţile romane cele mai cunoscute 
cum ar fi: Piazza Venezia, Piazza Navona, 
Piazza di Spagna, Piazza del Poplo si Piazza 
San Pietro.
În Piazza Venezia cu o arhitectură care îţi 
taie răsuflarea au fost filmate numeroase  
capodopere cum ar fi: To Rome With Love 
- de Woody Allen şi Roman Holiday - de 
Wyler.
Aici se afla Palazzo Venezia, ales de 
Mussolini ca palat guvernamental, şi 
clădirea în care a locuit mama lui Napoleon.
Piazza Navona a fost construită de 
împăratul Dominiţian care intenţiona să 
facă un stadion. Piazza Navona este una 
dintre cele mai mari pieţe publice din oraş 
unde se pot admira trei fântâni: Fontana 
dei Quattro Fiumi, reprezentând cele patru 
fluvii Dunărea, Gange, Nilul şi Rio de la 

Plata. Fontana del Moro şi Fontana del 
Nettuno sunt aşezate la extremităţile pieţei.
Piazza di Spagna este celebră pentru scările 
care duc la  Trinita dei Monti.
De acolo de sus puteţi merge spre Villa 
Medici. Panorama acoperişurilor oraşului 
este magica. Chiar Zola a iubit-o şi a 
povestit-o în lucrarea sa “Roma”.
Piazza del Poplo este o adevărată stratificare 
de arhitectură.
Piazza San Pietro renumită pentru 
Basilica di San Pietro şi pentru faptul că 
papa organizează aici o slujbă în fiecare 
duminică. Este cea mai mare biserică din 
lume, care adăposteşte mormântul Sfântului 
Petru şi alte sute de morminte. Biserica 
Sfântul Petru este un monument unic, una 
dintre cele mai importante din lume, cheia 
cultului creştin.
Roma are, fără îndoială şi cele mai frumoase 
fântâni din lume.
Fontana din Trevi, în stil baroc străluceşte 
în albeaţa sa, fiind un loc sublim, construita 
în 1700. Fântâna există încă de pe timpul 
romanilor ca sursă de apă. Mii de euro sunt 
aruncaţi în fântână iar banii sunt dăruiţi 
unei asociaţii caritabile.
Fontana dei Quattro Fiumi, realizată de 
Bernini,  un adevărat miracol arhitectural,  
stâlpul central pare a pluti.
Fontana del Tridone situată în piazza 
Barberini.
O experienţă unică în Roma: să iei cursuri 
la şcoala de gladiatori, rafting pe Tibru, a 
experimenta Ingeri şi demoni, un tur de 
noapte în Roma, parcul de atracţii Cinecitta, 
o vizită la sanctuarul pisicilor.
Ruinele sunt martorii unei civilizaţii 
înfloritoare şi ne amintesc de megalomania 
unor împăraţi cum a fost Nero care a 
construit oraşul aurit.
Coliseumul exprimă cruzimea şi cinismul 
unei ere. Cu ocazia inaugurării acestuia au 
fost organizate 100 de zile de jocuri care au 
costat viaţa a numeroşi gladiatori şi sute de 
animale. Coliseumul are o istorie neagră şi 
complicată. Papa, în sec 17 l-a decretat ca 
loc sacru pentru că mulţi creştini au murit 
acolo.
Coliseumul cunoscut şi sub numele de 
Amphiteatrum Flavium este unul dintre 
cele mai mari arene din lume, fâcând parte 
din UNESCO şi cele şapte minuni ale lumii, 
un simbol al Romei.
Forum romanum a fost locul din Roma 
antică unde totul se vindea, cumpăra, se 
schimbau discuţii politice şi  de filosofie, 
un fel de agora greacă, o adevărată 
minune arhitecturală. Forumul lui Traian 
cunoscut pentru expansiunile sale militare 
a fost şi filantropist, a extins programul de 
binefacere pentru copii şi bătrâni.
Altarul patriei sau monumentul lui Victor-
Emmanuel II, un edificiu neo clasic 
construit în 1885 după moartea primului 
rege italian. Din 1921 adăposteşte şi 
monumentul soldatului necunoscut, făcând 
din el un simbol al monarhiei şi al patriei. 
Fiecare statuie simbolizează o regiune a 
Italiei. Este una dintre cele mai mari clădiri 

din Roma.
Panteonul, construit de Agrippa în anul 
27 şi reconstruit de împăratul Adrian 
între 120-124.  Panteon înseamnă templul 
dedicat tuturor zeilor, fiind unul dintre 
monumentele cele mai bine conservate din 
Roma, o clădire sinonimă cu perfecţiunea. 
Azi Panteonul este o biserică dedicata Sf 
Maria şi martirilor, aici se află mormântul  
regelui Vittano Emanuelle II, King Umberto 
I şi a soţiei sale Margherita.
Bocca della Verita este o mască din marmură 
cu imaginea lui Triton, zeul oceanelor care 
a devenit de-a lungul anilor un detector de 
minciuni, situată pe zidul bisericii Santa 
Maria în Cosmedin. Dacă cineva care 
minte îşi pune mâna în gura îşi va pierde 
mâna, fiind muşcată şi mâncată de teribila 
gura. Audry Hepburn şi Gregory Peck au 
glorificat acest monument în filmul Roman 
Holiday (1953). 
Castelul Sant’Angelo sau mausoleul lui 
Adrian este un muzeu naţional.
Vaticanul, cea mai mică ţară din lume 
deţine cea mai mare colecţie mondială de 
artă. Galeria de artă conţine lucrări ale lui 
Raphael, Leonardo da Vinci, Vincent Van 
Gogh, Picasso.
Din întâmplare am dat peste Muzeul 
Naţional Roman, care conţine una dintre 
cele mai mari colecţii arheologice din 
lume, adăpostit în Palazzo Massimo alle 
Terme, după părerea mea unul dintre cele 
mai bune muzee din Roma, care nu apare 
în ghidurile italiene. Palatul Massimo alle 
Terme a fost construit între 1883-1887 în 
stilul neo renaşterii. Aici sunt conservate 
frescile vilelor romane, sculpturi magnifice 
şi statui impunătore, monezi. Nu este prea 
mediatizat dar merită să fie vizitat, nu 
trebuie să stai la coadă şi să rezervi înainte, 
în plus poţi să îţi laşi şi valiza la intrare. 
Comorile din acest muzeu sunt inestimabile 
cum ar fi frescile din vila Livia, obiectele 
de bronz din palatele plutitoare ale lui 
Caligula. Picturile de pe pereţi cu un fundal 
de verde albastru cu plante şi păsări sunt 
uimitore. Te poţi întreba daca Livia şi 
Augustus au mâncat în această încăpere. 
Aici poţi să fotografiezi obiectele fără să fi 
împins, într-o manieră relaxantă.
Termele lui Diocleţian, fac parte din muzeu, 
şi se pot admira sarcofage şi o vastă colecţie 
epigrafică.
Într-una din zile am vizitat Muzeul Etrusc 

din vila Julia, un palat în stilul Renaşterii 
construit pentru papa Iulius al treilea. 
Colecţia muzeului conţine ceramică, bronz, 
sculpturi,  bijuterii şi renumitul sarcofag al 
unui cuplu.
Gastronomia italiana este renumită, o 
experienţă gustativa delirantă. Bucătăria 
italiana este clasata ca patrimoniu mondial 
UNESCO. 
Cafeaua italiană, cel mai bun prieten al 
italienilor pentru a începe ziua sau a face 
o pauză rapidă - se bea în picioare, la bar. 
New York Times a declarat că cea mai buna 
cafea din lume este cafeaua Sant’Eustachio, 
74,99 dollari pentru un sac de 1 kg.
Am cumpărat biletul de avion de la 
Bucureşti la Roma cu $100 iar cazarea am 
facut-o prin Airbnb, căutând o cameră în 
buricul Romei, lângă Termini, gara centrală. 
De la aeroport la Termini există transport 
public pentru turişti cu un autobuz special 
sau cu trenul rapid. Ne-am deplasat pe jos 
şi cu mijloacele de transport în comun. 
Aeroportul din Roma este unul dntre cele 
mai moderne din Europa.
Nu am prevăzut nimic, voiam numai să 
respirăm aerul Romei, o metropolă plină de 
sentimente şi de valori, să ne pierdem prin 
străzile sale şi să degustam la dolce vita. 
Am mers mult cu ochii deschişi şi aparatul 
de fotografiat în mână jucând ca turistul 
perfect. Zilele au trecut cu o viteză nebună. 
Timp de 4 zile am mers fără întrerupere prin 
oraş pentru a admira arhitectura şi oraşul 
magic plin de istorie si de pasiune.

Pa
ul
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a 
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u IMPRESII DE CĂLĂTORIE

ROMA - Oraşul Etern

Paulina Popescu,
Kitchener
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Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
în exclusivitate autorilor.
Redacţia AGENDA ROMÂNEASCĂ nu răspunde de 
conţinutul reclamelor comerciale, al anunţurilor de Mică 
Publicitate şi al articolelor. Răspunderea privind textul, 
pozele şi grafica acestora revine în totalitate persoanelor 
care solicită acest gen de servicii oferite de redacţia ziaru-

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate 
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia 
Ontario şi editate de echipa redacţională. 

A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

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

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

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

Mulţumim sponsorilor noştri: 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

Pe rând copacii
au învățat de la mesteacăn
legănările albe-n
scriptură de nins.
‘’Care e numele tău?’’
m-a-ntrebat pe tărâmu-i,
surprins
că firul mi-e roșu pe fus.

‘’Sunt unul
pe care numai cântecul 
alb
l-a învins,
prin codrul tău
de cărări nepătruns...

Vezi,
soarele
încă mai poartă,
pe-ascuns,
hlamida-mprumutului 
meu
roșie
ca vinul ce-l bea,
cu mestecenii tăi în apus,
pe furiș,
pe sub focul nespus,
roșu
ca drumul ce-și bea
toți mestecenii albi din 
apus.”

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

SPRE LEGĂTORUL DE DRUMURI

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

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.

La librăria KPL din Kitchener, 85 Queen Street 
North, în urma demersurilor luate de Asociaţia 
ARTA din Kitchener s-a deschis colecţia de cărţi în 
limba română. Puteti dona personal cărţi la această 
colecţie. În funcţie de solicitări, librăria va extinde 
spaţiul alocat cărţilor în limba română.

MASTER METAL ROOFING
40 Years warranty. Residential & Commercial Experts. 
Our services: Metal roof system installed, Metal Roofing 
repairs, Leak diagnosis repairs, Skylights, Repair 
Chimney flashing. Free estimate/consultation. For more 
informations: 416-822-7334.



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

519-570-1117


