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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

1 DECEMBRIE

LA MULŢI
ANI

ROMÂNIA

Pe data de 3 Decembrie 2019, ora 12:00, va avea loc 
festivitatea de celebrare a Zilei Naţionale a României, 
organizată la Adunarea Legislativă a provinciei Ontario 
din Queen’s Park, Toronto, unde se vor intona imnurile 
de stat ale României şi Canadei şi se va ridica drapelul 
naţional al României în faţa clădirii parlamentului. 
Printre oficialităţile prezente amintim pe domnul 
Ambasador al României la Ottawa, dl Bogdan Mănoiu, 
şi noul Consulul General la Toronto doamna Sabina-
Mădălina Somăcescu.

Ziua 
Naţională 

a României

ALEGERILE PREZIDENŢIALE LA TORONTO
pag.7
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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

Ar fi trebuit sa ma obisnuiesc pana acum cu prostii, 
dar n-am reusit, imi cer scuze. M-am opintit sa inteleg 
cum functioneaza creierii unora, iar in cele din urma, 
ca sa nu fac pacate, am zis ca nu e vina lor, ca poate 
asa au fost croiti, imbecili din nastere, deci n-ai ce sa le 
pretinzi in materie de glagorie.
Meseria mea imi cere sa scriu mult online, acolo unde 
oricine are puls poate sa comenteze ce-i trece prin 
tartacuta. Se pare ca, in ciuda retardului, multi nimeresc 
tastele. Sigur, nu toti gasesc cratimele si spatiile, dar 
gasesc literele, din pacate. Alfabetizarea cu forta are 
efecte adverse.
Am parte de comentarii de toate culorile, normal. Nici 
n-am pretentia sa ma aprobe toata lumea, ar fi absurd. 
In ultima vreme, insa, nu cei care ma injura de mama 
sunt cei mai enervanti, ci aia care iau totul ad litteram, 
zici ca n-au auzit in viata lor de tropi, de exagerari strict 
stilistice. N-or fi auzit, mai zici si-asa, fiindca la cati iau 
bacul azi, ma mir ca au auzit si de litera ”h”.
Am scris odata ca toti doctorii sustin asta si ailalta, ma 
rog. Au sarit nu stiu cati comentatori de cur in sus ca de 
unde stiu eu, am vorbit cu toti doctorii de pe planeta? 
Altadata, am povestit ce-am patit intr-o policlinica de 
stat, iar niste aparatori ai sistemului m-au scuipat in 
scris si-au zis ca ”generalizez”, desi eu povesteam un 
caz particular, cu concluziile de rigoare, desigur.
Tot ce scriu e luat la bani marunti, de catre unii care 
nu simt un pamflet. M-au facut ou cu otet fiindca 
ma refer la lucruri care mi s-au intamplat mie. Daca 
le raspundeam ceva legat de libertatea cuvantului si 
opiniei, cred ca se inecau cu propria saliva, de nervi.

Mai am o categorie amuzanta in viata mea. Eu spun 
adesea, prin articole ”am avut un iubit care…”. Daca 
as fi avut cate-un dolar pentru fiecare tampit care a 
comentat ”dar cati iubiti ai avut tu, draga, nu-s cam 
multi?”, as fi stat intr-o vila din Baneasa. Faptul ca 
nu le dau numele fostilor mei iubiti ii face pe multi 
sa creada ca m-am culcat cu un sfert de continent. Pe 
aceasta cale, imi cer scuze ca nu i-am corelat frumos, 
intr-o infografie – ca sa arat ca multe intamplari sunt 
legate de acelasi om. Dar nu mi se pare moral sa-i dau 
CNP-ul pe blog sau in revista, ca sa priceapa toti prostii 
ca am avut mai putini amanti decat au calculat ei, cu o 
aritmetica la fel de buna ca gramatica din aceste inepte 
comentarii.
Cei care traiesc numai ca sa te ocarasca, sa li se 
umfle venele zburlindu-se pe internet (in anonimat, 
desigur), sunt o patura sociala din ce in ce mai groasa 
si scamosata. Si nu ma refer numai la mine. Ma uit pe 
multe site-uri la cine comenteaza. Sunt si oameni de 
bun simt care, fie si daca te critica, o fac civilizat si 
argumentat. Dar dincolo de asta, injuratorii de profesie 
imbacsesc atmosfera imediat, indiferent pe ce tema 
e articolul. Ce copilarie trista or fi avut, nu i-a lasat 
nimeni sa se exprime cu voce tare, invatatoarea ii batea 
cu rigla, ii bagau colegii mai mari cu capul in wc-ul 
scolii, nu stiu ce-au patit, saracii, dar sunt tare vatamati.
De fapt, va rog sa ma scuzati ca ma plang de gogomaniile 
altora. Eu sunt prima proasta, fie si pentru faptul ca inca 
mai sper ca scapam de prosti, intr-o zi.

Simona Catrina

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

Încă mă mai 
surprinde prostia

TORONTO

KITCHENER

Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora
Iubiți credincioși,
Duminică, 1 Decembrie 2019, după săvârșirea Sfintei 
Liturghii, vă invităm să participați alături de noi la o serbare 
prilejuită de Ziua Națională a României. Vom intona 
împreună cântece ce evocă momentul Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918, vom organiza un potluck (de post, cu 
dezlegare la pește, ulei și vin) și, pentru a cinsti cum se 
cuvine neamul nostru românesc din care ne tragem, ne 
vom îmbrăca în costume naționale.
Vă așteptăm cu drag!
Trăiască România Mare!
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici”
33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 1G8
www.boraurora.com

KITCHENER
Bis.Sf.Ion Botezătorul din Kitchener
CONCERT DE COLINDE pe 12 decembrie la ora 7:00pm 
al corului Seminarului Teologic “Mitropolitul Dosoftei” din 
Suceava. Intrare fără bilet. Donațiile rămân la aprecierea 
dumneavoastră!
Vă așteptăm în sfânta noastră biserică pentru a fi colindați 
de un cor venit tocmai din România, cor premiat la 
concursul național de muzică psaltică pentru seminariile 
teologice!

KITCHENER
Misiunea Sf.Maria şi Sf.Martiri Brincoveni din Kitchener
Cu voia lui Dumnezeu, Vineri, 30 noiembrie  2019 - 
după Sfânta Liturghie dedicată Sf. Ap. Andrei, apostolul 
românilor -  vom avea Sfântul Maslu, începând cu ora 
3 pm. Duminică, 1 Decembrie 2019, ora 1 pm, tot după 
Sfânta Liturghie, vom avea o masă festivă în cinstea Zilei 
Naționale a României. 
Vă așteptăm cu drag!
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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
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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

NIAGARA

Parohia Bisericii Ortodoxe Romane 
din Niagara si Romanian Community 
of Niagara (Comunitatea Romana 
din Niagara)  au placerea sa anunte 
organizarea urmatoarelor evenimente 
pentru luna decembrie 2019 la sediul 
din 4992 Huron Str, Niagara Falls. 

1. Ziua Romaniei si masa lunara de 
strangere de fonduri pentru biserica se 
va tine pe 1 Decembrie. Asteptam pe 
toata lumea la Sfinta liturghie incepind 
cu ora 10 am dupa care la masa 
comunitara incepind cu aprox 12 pm. 
Propunem sa ne imbracam romaneste 
si sa aducem si elemente de decor cu 
caracter romanesc. Intrarea gratuita, 
donatiile apreciate!

2. Mos Niculae si impodobirea bradului 
de Craciun - pe 8 Decembrie dupa 
slujba, facem o masa gen potluck si 
dam dulciuri ptr copiii prezenti.

3. Miercuri 25 Decembrie - Craciun 
Romanesc - ca in fiecare an, copiii vor 
primi cadouri de la Mos Craciun de la 
Romanian Community of Niagara si alti 
donatori individuali (RSVP cu numele 
si varsta copilului cu care veniti si daca 
vreti sa donati ceva in nume personal 
pentru copii!). Adultii fac schimb de 
cadouri gen Secret Santa (fetele aduc 
1 cadou potrivit pentru fete si baietii un 
cadou potrivit pentru baieti - sugeram 
valoare in jur de $10-15). Potluck si 
BYOB.

4. Revelionul Comunitarii Romane 
din Niagara - 31 Dec ora 8 pm - ca de 
obicei , no fuss, just joy! Dans, antren si 
voie buna. Potluck, BOYB si o donatie 
de minim $20/pers pentru sala bisericii.

Vorbind de donatii, la toate evenimentele 
anuntate donatiile catre biserica sunt 
binevenite si asteptate! Contributiile 
sunt foarte apreciate si necesare sa 
acoperim cheltuielile de functionare 
ale imobilului si la momentul acesta 
avem un nou obiectiv: sa terminam 
renovarea bucatariei in sala de jos, deci 
fiti generosi, tot ce dam se intoarce la 
noi inzecit! 

Pentru RSVP si intrebari contactati-ne: 

Florin Largeanu: 905 401 0079 si/sau 
Ruxandra Nicolescu: 905 353 4933. 
Puteti sa ne urmariti si pe Facebook la @
romaniniagara sau sa ne scrieti la adresa  
bisericaromananiagara@gmail.com 
sau romaniancommunityofniagara@
yahoo.ca 

Toate aceste evenimente sunt 
organizate in coordonare si armonie 
de Parohia Bisericii Ortodoxe Romane 
din Niagara si Romanian Community 
of Niagara! TOATA LUMEA E 
BINEVENITA! ADUCETI-VA PRIETENII 
SI RUDELE SI SIMTITI SI PETRECETI 
ROMANESTE! ROMANII DIN AFARA 
NIAGAREI SUNT BINEVENITI 
DEASEMENEA!

EVENIMENTE LA NIAGARA
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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
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TORONTO

ALEGERILE PREZIDENŢIALE 
LA TORONTO

Turul 2 al Alegerilor Prezidenţiale s-a 
încheiat duminică 24 noiembrie 2019 ora 
locală 21:00. La Toronto s-au prezentat 
1890 de alegători cu drept de vot. Au fost 
32 de voturi prin corespondenţă. Rezultatul 
turului 2 la Toronto a fost: Klaus Iohannis - 
1723, Viorica Dăncilă - 156. 
Prezenţa în secţiile de vot a fost cu mult 
peste aceste cifre deoarece românii au 
venit cu întreaga familie, prieteni, prieteni 
canadieni. Copiii au fost alături de părinţi, 
iar o surpriză plăcută a fost faptul că au 
fost destul de mulţi tineri care şi-au făcut 
paşaport românesc şi au venit să-şi exercite 
pentru prima dată dreptul de vot. S-au 
prezentat români cu acte expirate, au venit 
unii cu acte canadiene, alţii s-au prezentat 
cu un paşaport românesc expirat şi cu un 
paşaport canadian valabil sau permis de 
conducere canadian, cerând să fie lăsati să 
voteze deoarece un act este valabil, adică 
paşaportul canadian. Au existat cazuri în 
care membrilor din comisia electorală li s-au 
reclamat faptul că nu s-a făcut suficientă 
publicitate. Alţii au fost nemulţumiţi de felul 
cum se desfăşoară alegerile, alţii nu au 
fost de acord cu buletinele de vot, alţii nu 
au fost de acord cu ordinea candidaţilor, 
etc. Întreg procesul electoral a fost filmat 
cu câte o cameră video în fiecare secţie de 
vot. Aceste camere video nu au fost oprite 
nici peste noapte în cele 3 zile. Au fost 
persoane care au votat prin corespondenţă 
şi pentru că nu au primit la timp răspunsul 
cum că votul lor a ajuns sa fie validat, s-au 
mai prezentat din nou la secţia de votare. 
Dar de data aceasta sistemul informatic 
de vot a permis ca sa se poata clarifica 
situaţiile de acest gen. Atât la turul 1 cât 
şi la turul 2, au fost pregătite 14 tablete, 7 
în fiecare secţie de vot de la Toronto, cu 
care s-au scanat CNP-ul (codul numeric 
personal) de pe paşaportul românesc 
valabil sau buletinul românesc valabil 
(NUMAI cu aceste documente valabile 
s-a putut vota), şi instant se transmiteau 
datele în România. Dacă persoana care 
a prezentat actul de identitate a mai votat 
la o altă secţie de votare, sau dacă actul 
de identitate era expirat, la fel de instant 
apărea un mesaj pe tableta respectivă cum 
ca poate vota, sau nu poate vota, sau ca 
a mai votat.  Referitor la mebrii comisiei 
electorale, au fost români din toată provincia 
Ontario, au fost observatori politici sau 
observatori independenţi. Starea de spirit 
şi profesionalismul acestor 2 echipe (secţia 
71 şi secţia 72) s-a reflectat permanent 
în zâmbetul celor care s-au prezentat la 
vot, pentru ca votul a fost sub un minut 
ca durată, ceea ce nu le venea să creadă 
românilor. Mai mult, membrii comisiei 
electorale au fost în permanenţă amabili, 
zâmbitori, au oferit dulciuri celor mici (şi 
celor mari), au stat de vorbă atât cât timpul 
le permitea, au făcut poze cu cei care au 
venit să voteze, mai ales că marea parte 
a comisiei electorale au purtat costumele 
tradiţionale româneşti. Au fost 3 zile lungi 
pentru membrii comisiei electorale, dar 
susţinerea comunităţii a fost resimţită 
permanent. Gabriela Covaci, membru al 
secţiei 72 a mulţumit tuturor acelora care 
au fost alături de echipa electorală:

“Am fost acolo peste 20 de oameni, 

reprezentanţi ai Consulatului, reprezentanţi 
ai partidelor, observatori independenţi şi nu 
în ultimul rând reprezentanţi ai comunităţii 
româneşti. Parte din comunitatea 
românească am găsit-o destul de greu de 
mobilizat – am făcut repetate apeluri în 
Social-Media pentru a le aduce aminte să 
voteze. Altă parte a fost bucuroasă să vină 
şi a fost foarte suportivă – motiv pentru care 
le mulţumim foarte mult. Pentru cei care 
sunt în Social – Media deja pozele de acolo 
au spus povestea meniului nostru! Am avut 
un mic dejun mai bun decât orice “Breakfast 
at Tiffany” şi o ciorbiţă cu perişoare şi 
leuştean sau supă cu găluşte, ciolan cu 
fasole, sarmale, prăjituri de tot felul,  care 
ne-au transportat uşor către mirosul din 
bucătăria mamei sau bunicii. Mulţi dintre 
voi, aţi adus prăjituri, bomboane, diverse 
dulciuri, că.... de pupam pe cineva, făcea 
diabet…Pentru că în Turul unu nu am avut 
voie să facem poze în interiorul secţiei 
de votare, cei de la consulat au organizat 
afară un mic loc de poze…în turul doi…
s-a implicat comunitatea şi aşa ne-am 
procopsit cu un adevărat “Photo-Booth” 
din baloane tricolore. S-a simţit un curent 
energizant, o dorinţă de schimbare şi asta 
a făcut acel moment unic al Diasporei 
româneşti pe care îl cunoşteam deja din 
alte ocazii. Pentru noi cei din Comisii, a fost 
destul de greu, au fost ore lungi petrecute 
acolo pe perioada celor trei zile. Şi câteva 
înainte pentru pregătire. Dar s-a meritat. 
S-a meritat pentru că avem o comunitate 
EXTRAORDINARĂ, o comunitate ca o 
FAMILIE, care atunci când e chemată să 
faca un bine, nu rămâne indiferentă. Cu 
ocazia asta vrem să mulţumim minunatei 
Comunităţi Ro-Canadiene şi să-i asigurăm 
că suntem mândri să facem parte din ea. 
MULŢUMIM DIN SUFLET! De la întreaga 
echipă reunită în al doilea tur!”

După cum am mai menţionat, în turul 1 
şi turul 2, votarea s-a făcut în clădirea 
Consulatului din Toronto dar în sala de 
evenimente a clădirii. Practic a fost în 
afara Consulatului. Pentru aceasta au 
fost necesare o serie de aprobări atât din 
partea României, dar mai ales din partea 
autorităţilor Canadiene, care nu permit nici 
unei ţări să organizeze o secţie de votare 
în afara consulatului sau ambasadei. 
În Toronto, Consulatul României prin 
persoana domnului Bogdan Chiţu, a obţinut 
toate aprobările pentru a crea aceste 2 
secţii de votare. Şi nu a fost uşor. Mai mult, 
domnia sa a construit cabinele de vot, s-a 
ocupat de tot ce inseamnă logistică, şi cel 
mai important lucru, alegătorul să nu stea 
la “coadă”, să nu îngheţe pe afară, şi să 
poată vota cât mai repede. Datorită acestor 
pregătiri şi a bunei organizări, unii alegători 
au fost “supăraţi” că nu există acea “coadă” 
pentru care ei au venit să îşi facă poze, dar 
au plecat cu zâmbetul pe buze şi încântaţi 
de modul decurgerii votării în ambele tururi. 
Aşa că domnule Bogdan Chiţu vă rog să-i 
“dezamăgiţi” în continuare la viitoarele 
alegeri pe toţi cei care cred că la Toronto 
vor mai avea ocazia să vadă alegătorul 
român stând la rând cu orele pentru un 
simplu vot ! Felicitări echipei consulare, 
felicitări Bogdan Chiţu !

Agenda Românească
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OAKVILLE

09  Februarie 2020 – Plecarea din 
Toronto 19;15 Pm – EL AL Airlines.
Sosire la Tel Aviv a doua zi.Feb19 12;50 
Pm.
       10 Februarie 2020. Se va face 
transfer cu autocarul spre Lod – un oraș 
vechi de 5000 de             ani, în inima 
căruia se află Biserica Sf. Mare Mucenic 
Gheorghe. Ne vom închina la Sfintele 
Moaște ale Sfântului, la mormântul lui 
din cripta bisericii și la lanțurile cu care 
a fost legat și chinuit Sfântul. Plecare 
spre Sfânta Cetate a Ierusalimului.
Cina Cazare. Jerusalem Se vizitează 
Biserica Sfântului Mormânt. 
      11 Februarie 2020: Breakfast.
 Transfer la Mănăstirea Sfântul Sava 
cel Sfințit din Pustia Iudeii, ctitorită în 
secolul 5 de către Sf. Sava. Accesul 
in interiorul mănăstirii permis doar 
bărbaților. Femeile fiind la poartă, se 
vor putea închina la racla cu Părticele 
din toate Sfintele Moaște existente în 
mănăstire (aproximativ 20). Vor primi 
ulei de la candela Sf. Sava. Vizitarea 
Mănăstirii Sfântului Teodosie cel Mare, 
începătorul vieții de obște. În paraclisul 
mănăstirii amenajat în Peștera Magilor, 
se află mormântul Sfântului Teodosie 
cel Mare. Tradiția locului spune că în 
acea Peșteră s-au odihnit Magii de la 
Răsărit pe când au venit să se închine 
Pruncului Iisus, Născut în cetatea 
Betleemului. Vizitarea Bisericii Nașterii 
Domnului din Betlehem Cina Cazare  
Jerusalem
       12 Februarie 2020:  Breakfast.
 Plecare spre Muntele Sinai  cazare 
la Manastire  cine vrea sa urce pe 

Sinai sa fie pregatit cu echipament 
corespunzator de urcat pe Munte la 
ora 11;45Pm  se poate lua camila sau 
cu ghidul beduin tips$10 persoana   
Cazare la Manastire
       13 Februarie 2020: 
 5;30 Am Sfinta Liturghie si inchinarea la 
Moastele Sfintei   Ecaterina , Breakfast 
10;10Am Plecare la Israel  Cina Cazare 
la Ierihon 
      14 Februarie 2020. Breakfast. 
Transfer cu bagaje către Galileea. 
Pe drum, oprire la Valea Hozevei, la 
Manastirea Sf. Gheorghe Hozevitul. 
Închinare la Sfintele Moaște ale Sf. 
Ioan Iacob Hozevitul (Românul). 
Muntele  Carantaniei Valea Iordanului 
cu vizitarea  Raului Iordan. Vizitarea 
Mănăstirii Sf. Gherasim de la Iordan, 
locul unde Sf. Familie a poposit în 
drumul ei spre Egypt. Orașul Ierihon, cel 
mai vechi oraș din lume: biserica Dudul 
lui Zacheu și Biserica românească. 
Transfer la Nazareth – Cina Cazare   
Nazaret
     15 Februarie 2020: Breakfast.
 Vizitarea Bisericii Buneivestiri 
din Nazareth. Vizitare Mt. Tabor – 
Mănăstirea Schimbarea la Față.  Cana 
Galileii unde Iisus Hristos a pefacut apa 
in vin, plecare la Marea Galileii. Cetatea 
biblică Caperneraum cu obiectivele: 
Biserica pescuirea Minunată, locul 
unde Iisus S-a arătat ucenicilor Săi 
după Înviere; Biserica Sfinților Apostoli; 
Biserica de pe Muntele Fericirilor. (Fish 
lunch – opțional). Optional: Plimbare cu 
ambarcațiunea pe Marea Galileii (20 $/
pers Transfer Ierusalim Cina Cazare  

Jerusalem 
       16 Februarie 2020: Breakfast.
Călătorie spre centrul Israelului, în 
regiunea biblică Samaria. Se vizitează 
Biserica Fântâna Samarinencei 
construită pe locul unde se mai află 
și astăzi Fântâna lui Iacov veche de 
peste 4000 de ani. În biserică se află 
spre închinare Sfintele Moaște ale Sf. 
Ioan Botezătorul, Sf. Ierarh Spiridon 
al Trimitundei, ale Sf. Mucenice 
Fotini (Femeia Samarineancă) și ale 
Sfântului Martir Filumen. Plecare spre 
Ierusalim. Se vizitează Muntele Sion cu 
obiectivele: Mormântul Regelui David – 
primul rege al Israelului, Foișorul Cina 
cea de Taină și Biserica Adormirii Maicii 
Domnului. Cina  Cazare Jerusalem
     17 Februarie 2020: Breakfast: 
Vizitarea bisericii din Ein Karem, locul 
nașterii Sf. Ioan Botezătorul. Even 
Sapir, la mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul 
unde se află Peștera și Izvorul Sfintului. 
Vizitare la Ierusalim, Muntele Măslinilor 
cu obiectivele: Mănăstirea rusească 
Eleon, locul de unde S-a Înălțat 
Domnul Iisus Hristos la cer; Capela 
Înălțării. Grădina Ghetsimani, unde 
se află Biserica Națiunilor și Biserica 
Mormântul Maicii Domnului. Prin 
Poarta Sfântului Ștefan se intră pe Via 
Dolorossa – Drumul Crucii cu cele 14 
Stații. Cina  Cazare Jerusalem
    18  Februarie 2020. Breakfast. 
Transfer Ben Gurion Airport. Plecare la 
Toronto. 11;00Am       Sosire la Toronto. 
18 Februarie 16;15. 
              Total 8  nopți & 9 zile:
  -  5  noptii Ierusalim,   Hotel .International  

or Holy Land
  -  1 noapte  Nazarteh,  Golden Crown 
Old City Hotel;
  -  1 noapte  Ierihon   
  -  1 noapte Muntele Sinai la Manastire    

       Tot pelerinajul costa $.2890 Cad 
incluzind bilet de avion Transport in 
Israel. ( Autocarul) Breakfast si Diner  
taxa pentru Israel si Egipt si microbusul 
pe Tabor sint incluse.  Tipsu  masa de 
peste si plimbarea cu barca pe Marea 
Galilei nu sint incluse.  Grupul trebuie 
sa fie  de minim 30 de persoane, pentru 
$2890 Cad,   iar daca grupul este mai 
mic de 25 de persoane pretul se va 
mari cu $65 USD de persoana  sub 25 
de persoane se canceleaza Pelerinajul.  
In camera stau 2 persoane  iar pentru  
Single  se plateste extra $450 USD
  Pentru inscriere  se Plateste $200 
Cad depozit  care se includ in biletul de 
avion cine se razgindeste sau nu mai 
poate merge pierde depozitul.  Suma 
totala pentru pelerinaj se achita pina  pe 
data de 09 Jan 2020, cu cash sau cec, 
cu credit cardu este extra charge.
Cei interesatii de pelerinaj  contactati 
pe Suzzan in limba engleza.  Travel 
Expression 
 Tel 416- 241-4654  lista fiind deschisa 
pina pe 09  Jan  2020
Locurile sint limitate, autocar de 30 de 
persoane(fiind un grup restrins) iar in 
ordinea inscrieri  se dau si locurile in 
autocar.

           Mai multe informatii sunati la   
416-277-4355   Preot  Gheorghe Tiu 

Pelerinaj la Locurile Sfinte - Israel şi  Muntele Sinai
PERIOADA: 09 – 18 Februarie 2020
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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 ÎNDEPĂRTAREA VERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNE ALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREA RIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

TRATAMENTE CU TEHNOLOGIE
LASER DE ULTIMĂ GENERAȚIE:

*OFERTA SPECIALA CU OCAZIA*

LA FIECARE $100 CHELTUITI
NOI VA OFERIM UN

 VOUCHER CADOU
IN VALOARE DE $30

TAXVERA
BOOKKEEPING

Professional Tax & Bookkeeping Services
cell. 519.993.6647    fax.866.595.7258 

- Veronica Luca -
taxvera@yahoo.com

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Încearcă să urmezi întocmai 
regulile pe care medicul sau tu însuţi ţi le-
ai propus. Dragoste: Întâlneşti pe cineva și 
există șanse ca din întâlnirea aceasta să se 
nască o relație de succes. Financiar: Trebuie 
să împarți sumele existente în așa fel încât 
să nu resimți constrângeri majore.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te bucuri de sănătate şi vitalitate 
şi poți să-ţi menții această stare multe luni 
de acum încolo. Dragoste: Pregătește-te 
să iei pe umerii tăi responsabilitatea de 
cuplu sau decizii capitale pentru amândoi. 
Financiar: Dacă ai famila sau partenerul 
alături, şi situaţia financiară poate cunoaşte 
o perioadă bună, de echilibru.
GEMENI (21 mai - 21 iunie).
Sănătate: Cât timp nu te linişteşti şi nu o 
laşi mai moale cu munca şi cu viaţa socială 
destul de încărcată, nu se poate vorbi de 
o stare de sănătate acceptabilă. Dragoste: 
Consideră totul un flirt şi cam atât, fără 
să-ţi faci prea multe iluzii. Financiar: Vei 
beneficia de bani neprevăzuţi, obținuți din 
surse originale şi neaşteptate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Esti epuizat fizic şi acest lucru 
se oglindeste şi asupra stării psihice. 
Dragoste: Este vremea eforturilor pentru 
ca să îți formezi un cuplu sau, dacă ești 
căsătorit, pentru consolidarea căsniciei. 
Reușia va fi direct proporțională cu efortul. 
Financiar: Te trezești la realitate și-ți 
evaluezi veniturile și cheltuielile, lucru ce 
te pune pe un făgaș bun.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Calmează-te înainte de a face 
ceva, pentru că loviturile, căzăturile sau 
accidentele provocate de neatenție sunt 
prin preajmă. Dragoste: Cooperați excelent 
împreună, ca un tandem perfect în care 
fiecare îl completează pe celalalt. Financiar: 
Trebuie să începi să-ţi administrezi cu mai 
multă atenție veniturile.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Starea de sănătate e bună, deși 
îngrijorările și stresul își spun cuvântul. 
Dragoste: Comunici cu dificultate cu sexul 
opus. Nu reușești să legi o discuție serioasă, 
iar celălalt nu pare receptiv la dificultățile 
tale. Financiar: Îţi iei ceva pentru sufletul
tău, descoperind că… banii aduc fericirea!

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Singurele riscuri în privinţa 
sănătăţii ar fi legate de aparatul respirator. 
Dragoste: Oricât de mult ai iubi, nu poți 
lua decizii doar cu inima, pentru că riști 
să regreți mai târziu. Financiar: Această 
perioadă ar putea fi marcată de instabilitate 
financiară, de conflicte legate de bunuri 
comune.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Eşti în formă bună, radiezi de 
energie şi sănătate. Dragoste: Socializezi 
ușor, degaji un farmec aparte care îți 
asigură succesul în ochii sexului opus. 
Financiar: E o perioadă destul de oscilantă, 
chiar și pentru cei cu venituri sigure, căci 
pot apărea niște cheltuieli neprevăzute.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.).
Sănătate: Trebuie să ajungi pe la un medic, 
dar nu pentru că ai avea probleme grave de 
rezolvat, ci pentru că e bine să fii prevăzător 
şi să nu lași nimic la voia întâmplării. 
Dragoste: Fii disponibil pentru partenerul 
tău, arată-i ce înseamnă pentru tine. 
Financiar: Ai acum posibilitatea să scapi de 
o datorie care îţi stătea pe cap ca o povară.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: E nevoie de o schimbare a 
regimului de viaţă pentru a te simţi în 
formă: un program de sport, de exemplu. 
Dragoste: Dragostea nu are numai momente 
frumoase şi tandre în meniu, ci mai există 
şi situaţii dificile. Financiar: Poți beneficia 
de un ajutor neprevăzut sau ai un noroc 
neașteptat la serviciu.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Este posibil oricând să apară o 
neplăcere de sănătate survenită, cel mai 
probabil în urma unor tensiuni psihice. 
Dragoste: Simți că inima îți bate mai tare 
pentru că ești atras de o direcție nouă 
provocatoare, din care se poate ivi o iubire 
intensă şi pătimaşă. Financiar: Eforturile 
tale vor fi răsplătite, dar și stresul va fi pe 
măsură.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Eşti în formă maximă, nu se 
întrevede nicio problemă în privinţa 
sănătăţii. Dragoste: De data aceasta e prea 
multă liniște şi trebuie să răstorni totul 
pentru a scăpa de rutină. Financiar: Vor 
începe să se ivească sume noi sau chiar 
oportunităţi de a începe vreo afacere.

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



AGENDA ROMÂNEASCĂ 28 Noiembrie * Nr.289pag.12
WINDSOR

Anul acesta Asociaţia Culturală 
“Graiul Românesc” din Windsor – ON, 
aniversează 90 de ani de la înfiinţare.  
Este cea mai longevivă asociaţie 
culturală Românească de pe teritoriul 
Canadei.
Din informaţiile pe care le avem, primii 
români au sosit la Windsor în anul 1906, 
proveniţi din aproape toate colţurile 
României. Sigur că după perioada de 
adaptare, au început căutările: “ce 
se poate face ca viaţa noastră aici, la 
multe mii de km depărtare de casă, să 
fie totuşi mai uşoară, cum putem să ne 
păstrăm limba, tradiţiile, cultura, cum 
putem ca aceste valori să le transmitem 
copiilor noştri, etc ?”…
Astfel că în anul 1918 au înfiinţat la 
Windsor parohia “Sf. Gheorghe” şi au 
cumpărat o Bisericuţă, în care să se 
roage la Dumnezeu în graiul lor. 
Dar ceva lipsea. Unii dintre ei aveau 
rude în America şi aşa au aflat că 
acolo exista o importantă organizaţie 
românească numita “Uniunea şi Liga”, 
organizată pe principii trainice şi care 
este de un real ajutor membrilor ei. 
Asta a fost scânteia, asfel că un grup 
restrâns de români, Sofron Canja, 
John Cosma, George Nan şi John 
Aldea, au cerut autorităţilor brevetul 
de funcţionare “Charter” pe care 
l-au primit la data de 21 Septembrie 
1929. Aşa a luat fiinţă cea mai veche 
asociaţie românească din Canada. 
Principiul sub care ei s-au unit a fost 
acela de asistenţă materială reciprocă 
în caz de nevoie. Denumirea data a fost 
“The Romanian Beneficial and Cultural 
Society Graiul Romanesc”.
Asociatia a fost foarte activă. În 
anul 1948 s-a terminat construcţia 

unui sediu pe care l-au numit “Casa 
Română”. Aici, la Casa Română se 
sărbătorea Ziua Naţională a României, 
se jucau piese de teatru, îşi făceau 
nunţile şi toate petrecerile, ca într-o 
familie. Din păcate în anul 1966 Casa 
Română s-a vândut, din motive care nu 
ne sunt foarte clar cunoscute astăzi.
Graiul Românesc a rezistat în 
timp datorită oamenilor, membrilor 
asociaţiei. Uneori foarte activă alteori 
în stare latentă, dar a ajuns astăzi 
la 90 ani. Asociaţia Culturală Graiul 
Românesc este mărturia fermă a 
românismului pe aceste locuri şi din 
acest motiv am ales să o promovăm şi 
să o susţinem.
Astăzi Graiul Românesc are un program 
de burse pe care le oferă în fiecare an 
studenţilor care intră în primul an la o 
Universitate sau Colegiu cu program 
full time, organizează seri culturale, 
cenacluri literare, organizează un picnic 
în fiecare an, de 10 ani funcţionează 
Expozitia de pictură, pictori şi fotografi,  
adulţi şi copii din comunitatea noastră  
au posibilitatea de a expune propriile 
lucrări şi de a se face cunoscuţi. Graiul 
Românesc este puternic implicat în tot 
ce înseamnă comunitate românească 
în Windsor, prin donaţiile făcute celor 
2 Biserici ortodoxe, prin activităţi de 
voluntariat, prin ajutor dat noilor veniţi 
din România, prin faptul că ţine unită 
comunitatea românească din acest 
oraş Canadian.
Cei 90 de ani ai Asociaţiei noastre 
vor fi sărbătoriţi pe 30 Noiembrie 
2019, împreună cu Ziua Naţională a 
României. 
La multi ani Grai Românesc !

Emilia Matei

90 de ani de la înfiinţarea 
asociaţiei

GRAIUL ROMÂNESC
Windsor - Ontario

ROM-CAR is looking to

HIRE A MECHANIC
WITH EXPERIENCE.

For info call 519.781.2929
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Situat între America şi Europa arhipeleagul 
Azorelor este relativ necunoscut. Deşi are 
numai 600 de km acest arhipeleag este format 
din nouă insule formând o regiune autonomă 
a Portugaliei. Primăvara şi vara  când 
ortenziile albastre şi roz, azaleele, camelia 
îşi arată splendoarea printre cedrii japonezi, 
este o privelişte de vis. Insulele Azore sunt 
un arhipeleag ieşit din joncţiunea plăcilor 
tectonice americane, africane şi euroasiatice.
În Azore sunt peste 800 de specii de plante, 
bucurându-se de o floră luxuriantă.
Puţini oameni ştiu despre Azore pentru că 
majoritatea librăriilor nu vând ghiduri de 
călătorie specializate.
Văzute din cer, insulele Azore par ca o flotă de 
vapoare eşuate în mijlocul Atlanticului.
Situate la 1400 km de patria mamă Europa, 
insulele aparţin Portugaliei începând din 
1432 chiar daca ar fi posibil ca vikingii să fi 
făcut escala aici. La un moment dat imperiul 
portughez era unul dintre cele mai prospere 
din lume care s-a extins pe toate continentele, 
până în 1755 când un cutremur urmat de un 
tzunami a distrus Lisabona şi a schimbat 
cursul istoriei. Această ţară de talie mică a 
reuşit să-şi creeze noi rute maritime în Europa, 
Rio de Janiero şi Macao în China.
Insulele au avut o importanţă strategică 
servind ca loc de transbordare a bogăţiilor 
provenind din Lumea Nouă şi care erau păzite 
în depozitele din fortăreaţa cu ziduri de 5 km 
Angra do Heroismo de pe insua Terceira.
La nivel legendar anumite persoane asociază 
Azorele cu Atlantida, regatul mitic insular 
descris de Platon.
Situate la numai 4000 km de Montreal şi 
4 ore şi jumătate de zbor, 5 ore şi jumătate 
din Toronto, compania SATA ofera zboruri 
directe din Toronto tot timpul anului, fiind 
singura companie aeriane care efectuează 
această rută.
Calitatea infrastructurii din Azore este 
remarcabilă, drumurile asfaltate cu bituum 
sunt impecabile, deşi ele sunt strâmte şi arată 
ca pistele de biciclete din Canada. Străzile sunt 
foarte înguste şi sinuoase. M-au impresionat 
trotuarele «calcadas»  care sunt adevărate 
opere de artă, dar atenţie pot fi alunecoase.
Într-una din călătorii ne-a sărit ca prin 
farmec un viţel în faţa maşinii şi o localnică 
s-a angajat în traversare fără să se uite, deci 
trebuie condus cu prudenţă.
Turismul de masa nu a ajuns până aici din lipsa 
plajelor. Turiştii sunt atraşi aici de peisaje, 
oraşele şi satele magnifice uitate în timp. În 
Azore se vorbeşte foarte puţină engleză.
Din Azore nu poţi decât să reţii calmul, 
serenitatea, silueta craterelor, pădurile 
impregnate de mister, pajişti liniştite. 
Câteodata poţi vedea un decor apocaliptic de 
lavă ce pătrunde în apele reci ale Atlanticului. 
Peste tot se află poteci pentru a te aventura în 
natura.Totul este verde cu reflecţii de auriu.
Câmpurile sunt separate de ziduri din piatră 
vulcanică şi ne dă impresia că suntem în Scoţia 
sau Ţara Galilor. Zidurile sunt construite 
pentru a apăra culturile de vânturile puternice 
care bat în insule.
În Azore climatul este oceanic, blând cu 10 
grade iarna şi până la 30 de grade vara. Timpul 
este imprevizibil fiind un climat oceanic, în 
câteva minute se trece de la ceaţă la soare, 
trebuie avut tot timpul un impermeabil şi 

lotiune solară cu dvs.
Locuitorii sunt foarte credincioşi şi reclamă 
viziuni ale Fecioarei având numeroase 
sărbători religioase ale Sfântului Spirit. 
Deasemenea ei organizează regulat mari 
sărbători religioase, mai ales primăvara. O 
coroană simbolizând Sfintul Spirit trece din 
casă în casă pentru a îi apăra pe oameni de 
cutremure, erupţii vulcanice, etc. 
Băile termale din insula Sao Miguel, numite 
caldeiras au apă la temperatura de 40 de 
grade. Locuitorii folosesc apa termală pentru 
a pregăti renumitul «cozido das furnas» un 
amestec de carne de porc, vită, varză, cartofi, 
morcovi, chourico.  Se sapă un fel de puţ în 
pământ cu o adâncime de un metru unde se 
lasă oala cu preparatele respective pentru 
mai multe ore. Satul Furnas este renumit 
pentru cele 22 izvoare de apă fierbinte, ape 
medicinale, traversat de doua râuri, unul cald 
şi unul rece.
Insula San Miguel cu suprafaţa sa de 760 km 
pătraţi este dublul insulei Montreal.
Sete Cidades în traducere «şapte oraşe» sunt 
nişte lacuri cu culori magnifice adăpostite 
în craterul unui vulcan de 5 km diametru. 
Legenda spune că apa lacului este formată 
din lacrimile vărsate de o prinţesă şi un păstor 
despărţiţi din cauza unei dragoste imposibile. 
Este cel mai mare rezervor de apă dulce din 
Azore şi un pasaj de trecere pentru mai multe 
specii de păsări migratoare.
În aceste insule mitice, un paradis pentru 
iubitorii de natură, cu sol vucanic şi climat 
subtropical, acoperit de flori tot timpul anului, 
balenele şi delfinii au terenul lor de joacă aici. 
Este unul dintre cele mai bune locuri de a 
admira balenele. Azorele sunt considerate ca 
meca observării balenelor, fiind cel mai mare 
sanctuar din lume, având în jur de 25 de specii 
diferite. Acum 30 de ani locuitorii insulei 
vânau încă balene.
Sportul pe care îl poţi practica în insule 
este mersul pe jos sau a escalada diferite 
înălţimi, surful, pescuitul sportiv.  Locuitorii 
insulei afirmă că ei au numai trei anotimpuri: 
primavără, vară şi toamnă. Timpul ideal 
pentru a vizita insulele este din mijlocul lui 
aprilie până la sfârşitul lui septembrie.  În 
lunile mai şi iunie puteţi admira ortensiile 
înflorite. Ortensiile provin din Asia şi pădurile 
umede din America de Nord, dar au fost aduse 
aici şi s-au adaptat foarte bine climatului, 
devenind sălbatice.
Aproape în fiecare localitate există piscine 
naturale Piscinas Naturais sau Zona balneară 
cu un parking, duşuri, cabine pentru schimb 
şi toalete. Piscinele naturale sunt o  adevărată 
atracţie a insulei.
Aceste piscine naturale au fost formate de 
lava prelinsă în ocean,  fiind un fel de bazin 
unde apa se schimbă automat. Aici te simţi 
protejat de valuri. Este incredibil să vezi toţi 
locuitorii insulei la sfârşitul zilei adunaţi ca 
într-o piscină municipală. Plajele cu nisip sunt 
rare în Azore.
Insulele Azore sunt populate de 250.000 de 
locuitori, un milion dintre ei aflându-se în 
exteriorul ţării, mai ales în Canada şi SUA. 
Salariul mediu în Azore este de 720 euro iar 
rata şomajul este de 8.6%. Costul de viaţă din 
Azore este cel mai scăzut din Europa.
Arhitectura colonială tradiţionala este 
omniprezentă în Azore: biserici, rezidenţe 

private, clădiri administrative. Seara parcurile 
şi pieţele centrale devin locuri de adunări 
liniştite, străzile sunt pavate cu bazalt şi 
decorate cu mozaicuri, casele au balcoane 
miniaturale din fier forjat.
În 1834 vicontele Praia a cumpărat locuinţa 
consulului britanic din Azore iar soţia lui a 
amenajat o grădină romantică, care astăzi este 
grădina Terra Nostra din Furnas situată pe 
12,5 hectare.
Aici se găseşte singurul loc unde se cultivă 
ceaiul în Europa, cum ar fi plantaţia Cha 
Gorreana care datează din 1883, intrarea 
este gratuită şi ţi se serveşte un ceai. În 
Azore se află două plantaţii de ceai situate la 
Maia din insula  Sao Miguel. Ceaiul iubeşte 
climatul umed şi cald precum şi solul acid 
şi din argilă. Chinezii din Macao, o fostă 
colonie portugheză au venit aici şi au predat 
localnicilor tehnica producerii ceaiului.
Timp de decenii Azorele erau regiunea cea 
mai săracă din Uniunea Europeană. În anii 
1980 singurii turişti din Azore erau familiile 
de imigranţi din Canda şi USA care îşi vizitau 
rudele. Cineva s-a gândit să construiască 
Mount Palace hotel inaugurat în 1989, un 
hotel de 5 stele fiind considerat ca unul dintre 
cele mai prestigioase hoteluri din Portugalia, 
dar imediat ce a primit premiul, proprietarul a 
dat faliment. Silueta deprimantă a hotelului în 
ruină se poate vedea şi azi.
Pe 23 octombrie 2019 Portugalia este prima 
ţară care a primit premiul Destinaţia turistică 
accesibila în 2019 a Organizaţiei Mondiale de 
Turism.
Portugheza este o limbă neolatina, dar o 
latină foarte alterată în pronunţie, fiind a şasea 
între limbile lumii în functie de vorbitori 
nativi. Este o limbă latină cu mai multe 
straturi de influenţe nomadice, asemănându-
se cu spaniola. Diferenţa dintre spaniolă şi 
portugheză constă în pronunţarea cuvintelor 
şi în ortografie.
Portughezii sunt mari amatori de vin ocupând 
locul unu prin consumul de vin pe cap de 
locuitor.
Fotbalul este a doua religie în Portugalia unde 
stadioanele sunt tot timpul pline.
Lagoa do Fogo (lacul focului) este lacul ce 
mai înalt din insula Sao Miguel şi considerat 
unul dintre cele şapte minuni ale Portugaliei.
În centrul insulei la Ribera Grande la Caldeira 
Velha este un parc luxuriant care se distinge 
prin cascada sa magnifică, care prin cădere, 
ajunge în lacul focului şi în două piscine 
naturale unde apa atinge 38 de grade. Aici a 
fost filmat filmul Plaja.
Fiecare insulă se laudă cu specialităţile ei 
geografice. Insula Pico este celebră pentru 
vulcanul adormit de 2351m şi tunele de lava, 
insula Sao Miguel este renumită pentru ape 
termale.
Gastronomia insulei abundă în fructe de mare 
şi carne de vite crescute în libertate.  Trebuie 
să gustaţi bonboanele  tradiţionale «Quejadas 
da cidade» şi prăjitura cu migdale.
Colonii spanioli au introdus viţa de vie în 
arhipeleag la sfârşitul sec 15.

Punta Delgada este oraşul cel mai dinamic al 
insulei, distrusă de un cutremur în 1522. În 
oraş se poate vizita grădina botanică Antonio 
Borges, care portă numele unui politician 
pasionat după agricultură şi botanică.
Fortul de Sao Bras construit în sec 16 pentru a 
impiedica atacurile corsarilor şi piraţilor este 
un exemplu de arhitectură militară a epocii 
respective.
Biserica de Sao Jose se remarcă prin stilul  
baroc şi manierist.
Muzeul Carlos Machado, inaugurat în vechea 
mănăstire de Santo André  conţine colecţia 
de istorie naturală, pictură, sculptură, artă 
bisericească şi etnografică.
În oraş se află şi o plantaţie de ananas, unde 
se pot vizita serele. Aici am aflat că pentru a 
produce un ananas ai nevoie de doi ani de zile. 
Se poate vedea diferitele etape ale dezvoltării 
plantei de ananas. Am cumpărat un mic anas 
foarte aromat pentru  2.50 euro. Plantatia 
are 17 sere cu diferite stagii de creştere, un 
total de 10.000 de ananaşi. Ananasul a fost 
introdus în Azore în sec 19 după ce plantaţiile 
de portocale au fost devastate de o boală. 
Ananasul se plantează în sere pentru a-i oferi 
o temperatură constantă, serele fiind din sticlă 
văruită pentru a difuza lumina. După 16-21 de 
luni de la plantare ananasul este afumat pentru 
a forţa plantele să înflorească. După afumare 
fructul se dezvoltă în 6 luni pentru a ajunge la 
o greutate de 1kg apoi ananasul este recoltat 
după 6-9 luni în funcţie de cât de mare vrei 
să îl culegi.
În insule se produc ananas, banane, ceai, 
carne de vită pentru consumul local sau piaţa 
din Portugalia continentală.
În Azore există peste 2040 ferme de produse 
lactate, brânza reprezentând 42% din 
producţia de lapte. Iarba este verde tot timpul 
anului, vacile trăiesc în libertate alimentaţia 
lor constituind numai iarba fără pesticide, ceea 
face ca laptele de aici să fie cel mai nutritiv 
şi mai delicios din lume. Fermierii folosesc o 
maşină de muls portativă care poate recolta 
laptele de la 12 vaci în acelaţi timp. Locuitorii 
insulelor mănâncă brânză la fiecare masa.
În Capelas am vizitat Oficina Museu, un 
muzeu privat, un proiect pentru pensie a 
proprietarului. La intrare m-au impresionat  
tablouri realizate cu solzi din peşte.  Muzeul 
este o reconstrucţie a unei străzi dintr-un sat 
cu balcoane din fier forjat şi mici prăvălii.
Am cumpărat biletul prin agenţia Azores 
Getaways dar am întâmpinat probleme cu 
închiriatul maşinii. Vi se cere să aveţi o 
garanţie pe cartea de credit de cel puţin 10.000 
de euro şi să cumpăraţi asigurare. Dar aceste 
detalii le ai după ce ai achiziţionat biletul. 
Ni s-a explicat că rezervând printr-o agenţie, 
aceasta îşi rezervă 30% comision din preţul 
maşinii. Este de preferabil să îi contactaţi 
direct fără să treceţi printr-o agenţie.
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AZORE
cele noua perle paradisiace ale Atlanticului

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

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

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

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

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

416-800-0832 sau  519-594-1712

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

Echerul și penița prin 
sporul de fractalii
Pe muchi îți scapăr slava 
în loc să mi Te frângă.
Ce-mi fuse limpezime 
e-un puzzle în vitralii,
Chiar Mandelbrot se miră 
de cumpăna-mi nătângă.

Cum luiși drum răsare din 
bobu-i de-asfințire?
Ții cerurilor frâul, dar 
Ți-s bordei sub grâie.
La foc i-ai spus izvodul în 
ochi a fi privire,

Cum țeși din mare norul 
în pânză de tămâie,

Dar cu tăiș de trăznet, 
ca-n palia Scripturii
Când se trezește firea de-
oceanic în tornadă,
Doar numai Tu mi-ești 
Tată, ți-s duhul sfânt 
pădurii,
Ningai tristeții albe din 
prima Ta zăpadă.
.
Eu n-am să-Ți cer vițelul, 
deși-s Risipitorul:

Ia-i soarelui dojana și 
trage-mi la geam norul !

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

PSALM DE SPUS LA ASFINȚIRE

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

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.

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.



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


