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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

LONDON - Ziua Naţională a României

Înălţarea drapelului 
României în faţa 
Parlamentului din 
Toronto de către 
Ambasadorul 
României la Ottawa, 
dl. Bogdan Mănoiu
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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

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Cred că în ultimul comentariu 
spuneam că aș candida la un post 
de parlamentar cu platforma mia-
și-votul. Adică o mie de dolari 
lunar pentru fiecare Canadian 
cu drept de vot. Evident, mia 
vine dacă respectivul dovedește 
că a votat. De unde mia? Păi din 
bugetul de așa zisă “aparare”, din 
suma alocată NATO-ului, asta și 
pentru a-i da cu tifla președintelui 
portocaliu de la sud. Acum, 
după alegeri m-a pălit altă idee 
(trebuie să mărturisesc că cele mai 
multe idei de felul ăsta sosesc în 
plimbările cu mini schnautzerul 
propriu și personal). Revenind și 
pornind de la ideea lui Maxime 
Bernier  care a făcut PP, adică 
People’s Party, de ce nu aș face și 
eu IPP, adică Immigrants People’s 
Party. Un partid de la coastă, la 
coastă, la coastă. Membrii acestuia 
ar trebui să fie din cea mai recentă 
generație de emigranți, cel mult 
din penultima. Pentru a fi acceptați 
în IPP respectivii ar trebui mai 
întîi să treacă un test prin care 
să demonstreze că nu sînt, sau 
sînt departe de a fi integrați în 

societatea canadiană. Respectivul 
test ar trebui să fie în limba 
maternă a candidatului și exact 
opus testului de cetățenie referitor 
la cunoștințele despre  Canada. 
Revenind la PP, la Partidul 
Poporului, puținii săi susținători 
nu au priceput că rostul acestuia 
a fost să îi fure lui Andrew Scheer 
voturi, asta dintr-o egoistă dorință 
de vendetta a șefului, Maxime 
Bernier. Cît credea acesta în 
platforma însăilată în grabă, nu 
o poate ști decît domnia sa.  Cert 
e că așa cum Canada nu a fost 
pregătită să susțină o televiziune 
de foarte dreapta, defunctul Sun 
TV, așa nici un partid de și mai 
la dreapta decît conservatorii 
lui Scheer nu putea fi agreat 
de canadieni.  Pentru liniștea 
dumneavoastră, cititorul de limbă 
română, acest text este o satiră și 
nu reflectă opiniile nimănui, nici 
măcar ale mini schnautzerului 
vinovat de scînteia textului de mai 
sus. 

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

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

Un
Mini Schnautzer 

face politică

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

Spânzura-m-aş şi n-am cui
Fiica adolescentă a unor prieteni mă enerva la 
culme. Dar nu pentru că în fiecare zi îi spunea 
maică-sii ”te urăsc” şi lui taică-su (aţi ghicit) 
”te urăsc”, ci pentru că s-a născut morocănoasă. 
A zâmbit prima dată pe la 16 ani, iar atunci i-a 
crăpat o nară. Muşchii feţei ei nu erau obişnuiţi 
cu aceste mişcări tectonice. Era ”emo”, ca să 
fiu mai pe înţelesul generaţiei vizate. Evident, 
voia să moară, dar nu reuşea, deşi se ruga la 
divinitate să-i explice cum să se spânzure. Am 
vrut să-i spun eu într-o seară, dar m-a sâsâit 
mă-sa, oripilată. Printr-o pură întâmplare, 
după aia n-am mai fost invitată în casa lor. 
Peste nişte ani, m-a căutat fata, mi-a spus că 
unul dintre cei doişpe paşi din programul de 
detoxificare, de la Spitalul 9, era să-şi ceară 
iertare de la toţi cărora le-a greşit când trăgea 
cocaină pe nas. Evident, i-am mângâiat ţeasta 
nebună şi am făcut pe niznaiul, că n-am ştiut că 
e dependentă, îmi pare extrem de rău, bla-bla. 
Nu e de râs, în fond. Am constatat instantaneu 
că aveam o problemă nu atât cu narcoticele ei 
sau cu reabilitarea-i dubitabilă, cât cu halul în 
care se îmbrăca. Deşi teoretic nu mai dorea să 
crape – depăşise această fază decadentă-, apărea 
numai în haine cernite şi lălâi, ca o sperietoare 
de ciori. Vorba vine, fiindcă toate ciorile se uitau 
la ea cu o simpatie înduioşătoare. Atunci, mi s-a 
confirmat bănuiala că nu cele mai mari defecte 
ale oamenilor ne căpiază, ci astea mici, negre 
şi zgomotoase. Cel mai mare defect al Ralucăi 

era că vorbea la telefon cât un dispecerat. În 
holul firmei de telefonie mobilă, i se inaugurase 
deja un bust de bronz. Ăia de la marketing i-au 
promis că, dacă o ţine tot aşa cu facturile, în 
trei ani i-l transformă în statuie ecvestră, fără 
probleme. Adevăratele probleme au venit de 
la Doru, iubitul ei, care ajunsese să-i scrie sms 
ca s-o întrebe dacă ştie cumva unde e căţelul. 
E drept, ea ştia întotdeauna, era afară, unde-l 
uita când îi suna celularul şi se grăbea să intre-n 
casă, pentru că avea nişte hârţoage de consultat, 
pentru serviciu. Evident, nu se întreba niciodată 
de ce cară o lesă goală-n mână. Divorţul a 
venit fără de veste... Nu mai reiau în amănunt 
lucrurile care demontează o căsătorie mai iute 
decât un amantlâc. Le amintesc doar, cu scuzele 
de rigoare, pentru că sunt nişte şabloane. Pasta 
de dinţi uitată de consort fără capac te enervează 
mai mult decât mă-sa. Totuşi, mă-sa te enervează 
mai mult decât amanta lui. Cele zece perechi de 
şosete răsădite prin casă te enervează mai tare 
decât cele zece cutii goale de bere răsădite în 
găleata de gunoi. La fel cum el nu va fi niciodată 
încântat de noul tău picioruş catifelos, epilat cu 
lama pe care a doua zi el şi-o plimbă pe sub bot, 
neştiind pe unde ai plimbat-o tu înainte. Îl mai 
enervezi şi când îi spui că abia aştepţi să vă uitaţi 
împreună la ”Vocea României”. El, amabil ca un 
valet ameninţat cu moartea, îţi aminteşte că aveţi 
trei televizoare în casă - deci poţi să-ţi vezi şi tu 
ciocârliile tale, şi el Hitlerii lui.

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

Poţi să mă înşeli, dar 
te rog să nu sforăi

- prima parte -
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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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din 
Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului 
pentru nunţi, logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal 
shower, baby shower, pomeni, spectacole, strângeri de fonduri, 
întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la: 

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER

Grupul de dansuri ARTA  a avut onoarea sa 
fie invitat pentru a doua oara consecutiv la 
unul dintre cele mai celebre Festivaluri din 
Kitchener Waterloo, «Christkindl Market A 
Festival of German Christmas». Aici timp 
de 45 de minute s-a auzit in interiorul si 
exteriorul primariei muzica romaneasca iar 
pe scena dansatorii au prezentat dansuri 
din diferite colturi ale Romaniei, fiind primiti 
cu aplauze de spectatori.
Desi este de talie mai mica decit festivalul 
din Germania festivalul din Kitchener are 
aceasi atmosfera traditionala si farmec. 

Acest eveniment a devenit o traditie la 
care participa  peste 40.000 de vizitatori 
in cele patru zile. Gazduit in incinta 
primariei se pot vizita standurile a peste 
70 vinzatori  care ne ofera de la supa pina 
la nuci, sapun, ciocolata, jucarii din lemn, 
bijuterii de inspiratie europeana, luminari, 
decoratii de Craciun. Aici exista o scena 
a nativitatii cu animale adevarate si tot 
felul de activitati pentru copii. Este un loc 
unic unde puteti gasi mincare si deserturi 
nemtesti.

Paulina Popescu, ARTA

Grupul de dansuri ARTA
pe scena festivalului
Christkindl Market
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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. 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.
2. 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

Ziua Naţională a României a fost 
sărbătorită cu fast şi bucurie şi anul 
acesta de către membrii Comunităţii 
Române din Niagara.  Îmbrăcaţi de 
sărbătoare, pregătind cu bucurie 
bucate româneşti tradiţionale, românii 
din Niagara au cântat imnul naţional, 
s-au prins în hora unirii şi au pregătit 
pentru participanţi o expoziţie de 
artizanat românesc şi o proiecţie de 
peste 3 ore de cântece folclorice 
autentice reprezentând toate regiunile 
ţării. O zi frumoasă, emoţionantă şi 
istorică în comunitatea românească. 

Ruxandra Nicolescu - Preşedinte 
Romanian Community of 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

VORBESC
ROMÂNEŞTE

Biserica Sf.Ilie - Schomberg
25 Decembrie 10:30-12:30 Sf. Liturghie.  In prezenta 
Mosului si a credinciosilor, vom prezenta Spectacolul 
intitulat “Colindam din toata tara...”

Biserica Naşterea Maicii Domnului - Milton
25 Decembrie - 12:00 pm - Sfânta Liturghie
                            2:00 pm - Colinde de Craciun

Biserica Sf.Ioan Botezătorul - Kitchener
25 decembrie, 12:00pm – vom fi colindați in biserică 
de către copiii Școlii Duminicale și de către Corul 
Bisericii noastre după terminarea Sfintei Liturghii.

26 decembrie, 5:00pm - Serbarea de Crăciun la sala 
mare. Toți copiii vor primi o cină caldă și cadouri de la 
Moș Crăciun.

Biserica Toţi Sfinţii - Toronto
24 Decembrie, ora 18.30.Corul de Colindatori si toata 
parohia va invita la CONCERTUL DE COLINDE in 
ajunul Craciunului.
Biserica Sfinţii 40 de Mucenici - Aurora
22 Decembrie - Bazarul de Crăciun cu produse 
tradiționale românești, după Sfânta Liturghie.
25 decembrie - Serbare de Crăciun, după Sf.Liturghie 

Colinde, colinde, colinde
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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.

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

Ca în fiecare an, tradiţionala MASĂ 
DE CRĂCIUN a Grupului de Seniori 
Români din Kitchener, grup care anul 
acesta a aniversat 10 ani de existenţă/
întâlniri (prima întâlnire a avut loc în 
17 martie 2009), va avea loc Miercuri 
18 decembrie 2019. Ca de fiecare 
dată, chiria sălii a fost sponsorizată 
de diferite business-uri româneşti din 
zonă, iar fiecare participant a contribuit 
cu produse tradiţionale de sezon gătite 
după gustul şi obiceiul fiecăruia.
În acest an, chiria sălii unde se 
va desfăşura această întâlnire 
este sponsorizată de Comunitatea 
Românească din Niagara (Romanian 
Comunity of Niagara) iar întregul 
meniu care va fi compus din ciorbă, 
sarmale (de post şi cu carne) şi 
prăjituri este sponsorizat de domnul 
doctor Sorin Boeriu din Kitchener. 
Participarea comunităţii româneşti de 
la Niagara este o surpriză deosebită 
pentru Grupul de Seniori Români din 
Kitchener. Putem spune că pentru 
prima dată în istoria comunităţii 
româneşti din Ontario, o organizaţie 

românească dintr-o localitate, susţine 
o activitate românească din altă 
localitate. 
Iar despre susţinerea neîntreruptă 
a domnului doctor Sorin Boeriu faţă 
de Grupul de Seniori Români din 
Kitchener, dorim să menţionăm pe 
această cale ca încă de la începutul 
acestui grup, el impreună cu familia 
sa, a fost prezent în permanenţă 
alături de acţiunile acestui grup, 
la Revelionul Pensionarilor, şi la 
întâlnirile săptămânale de miercuri 
de la Farmer’s Market din Kitchener. 
Mulţumim pe această cale ambilor 
sponsori, vă invităm să participaţi la 
activităţile asociaţiei româneşti de la 
Niagara urmărindu-i pe facebook la 
“Comunitatea Romana din Niagara”, 
iar pentru servicii dentare şi implanturi 
vă recomandăm pe nimeni altcineva 
decât pe Dr.Sorin Boeriu, pe facebook 
îl găsiţi la DR Boeriu Implant Dentistry 
sau la www.boeriuimplantdentistry.ca

Agenda Românească

MASA DE CRĂCIUN
a Grupului de Seniori Români din Kitchener

- mulţumiri sponsorilor -

LONDON

LONDON - Ziua Naţională a României
Romanian Club of London a organizat 
pe 1 decembrie 2019 serbarea zilei 
naţionale a României. Mulţumim 
din inimă gazdelor, Radu Rotariu 
şi restaurantul Bocconcini, pentru 
bucatele alese, cât şi grupului inimos 
şi entuziast de români din London, 
Ontario, care au venit cu mic, cu mare, 
în straie de sărbătoare pentru a marca 
101 ani de la marea unire.

Viitoarele activităţi ale RCL:
- Nov 30-Dec 15: participarea la 
expozitia de artă pt elevi “Bundiţa”, 
organizată de Otilia Gruneantu 
Scriuba; 3 lucrări ale elevilor din 
London, ON sunt expuse până la 
sfârşitul lunii decembrie la Casa 
Română din Hamilton
- Dec 31: Revelion 2020, sala mare a 
clubului german din London

Andreea Nicola, London
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TORONTO
Elevii si profesoarele de la Milne Valley s-au pregătit 
de serbare... copiii si-au unit glasurile in colindul cel 
dulce românesc, amintindu-ne cum trebuie sa ne 
pregatim pentru marele Paznic al Nașterii Domnului. 
Colindul românesc ne-a unit emotional si pentru o 
clipă am uitat de distanta. 
Felicitari, copii minunati! A fost o serbare foarte 
frumoasa! 
Multumiri doamnelor profesoare: Emilia Nechita, 
Minodora Grigorescu, Liliana Popescu, Cristina 
Mares, Laura Buburuzan, Flori Uzumtoma, Monica 
Catana, Ramona Mustafa si Luminita Luca  pentru 
dragostea cu care ii intampinati pe copii in fiecare 
sambata! 
Multumiri Ramona Costache si Maria Xenikakis 
pentru grija fata de program! 
Multumiri parintilor ORLA: Viorel si Diana Rusu, Rita 
Rusu, Fam. Mihalache, Fam. Manole, Fam. Mares, 
Fam. Cora, Irina Holic, Fam. Medelean si Fam. 
Comsa. 
Multumiri sponsorilor: ABC Euro Delicatessen si 
IMCA Euro Food pentru dulciuri si pufuleti! ORLA a 
donat termosul, multumiri! 
Craciun cu bucurie in suflet si binecuvantari ceresti 
tuturor!

Minodora Grigorescu, Toronto

SERBAREA DE CRĂCIUN
a şcolii româneşti Milne Valley din Toronto



KITCHENER
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua 
Națională a României, Misiunea Sf. Maria 
și Sf. Brâncoveni, din Kitchener, a organizat 
un program artistic dedicat acestui 
eveniment. S-a început cu imnul național 
al României, urmat de cântece şi poezii 
patriotice interpretate de membrii misiunii. 
Au fost servite mâncărurile tradiționale 
românești de post, pregătite deasemenea 
de membrii comitetului parohial.
Acest eveniment a fost inițiat și condus 
de preotul Furtuna Didel împreuna cu 
enoriașii săi. Atât copiii cât şi adulţii au 
îmbrăcat costumul popular românesc, pe 
care l-au purtat cu mândrie şi respect la 
această aniversare importantă.

Sebastian şi Diana Belu, Kitchener

Ziua Naţională a României
organizată de Misiunea Sf. Maria și Sf. Brâncoveni, din Kitchener
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MISSISSAUGA

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

OSHAWA

Slujba religioasă de comemorare a eroilor Revoluţiei Române 
şi a eroilor canadieni şi români din Primul Război Mondial

Duminică 8 decembrie 2019, 
la Biserica Ortodoxă Română 
Sfinţii Ştefan cel Mare şi 
Nectarie, din Oshawa, a avut 
loc o slujbă religioasă de 
comemorare a eroilor români 
şi canadieni din Primul Război 
mondial şi a eroilor Revoluţiei 
Române. După slujba 
religioasă, toţi cei prezenţi 
au participat la depunerea 
de coroane de flori în faţa 
bisericii, unde, în urmă cu un 
an a fost dezvelită o Placă 
Comemorativă pe frontispiciul 
bisericii. Din partea televiziunii 
Noi Românii şi a publicaţiei 
Agenda Românească, părin-
tele paroh Petre Busuioc a 
primit prima pagină înrămată al 
primul ziar independent apărut 
imediat după revoluţia din 1989 
în Lugoj, ziarul Libertatea, 
şi un steag tricolor cu stema 

ruptă, cu care s-a participat la 
manifestările de la Timişoara.

Ambasadorul României la 
Ottawa domnul Bogdan 
Mănoiu, prezent la această 
manifestare, a declarat:

“Odată cu recunoștința față 
de eroii canadieni și români ai 
Marelui Război, se cuvine să 
onorăm memoria victimelor 
comunismului la împlinirea în 
acest an, în numai câteva zile, 
a 30 de ani de la Revoluția 
Română din decembrie 1989.
Să se odihnească în pace 
sufletele eroilor canadieni și 
români! Să fie eternă memoria 
românilor care și-au sacrificat 
viața pentru libertate în 
decembrie 1989!”

Agenda Românească
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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: Starea de sănătate este pe teren 
sigur, nu se petrece nimic nou care să te 
ia prin surprindere. Dragoste: Fereşte-te să 
spui vorbe mari la mânie! Financiar: În pe-
rioada următoare nu se produc tranzite 
semnificative care să te influenţeze.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La modul strict, sănătatea nu 
pare a fi în pericol. Dragoste: Ar fi păcat să 
intraţi în noul an cu tensiuni şi nemulţumiri
unul faţă de altul, ca atare profită de această
lună pentru a repara ceea ce nu te mai satis-
face. Financiar: Vei fi bine remunerat pen-
tru ceea ce faci, iar banii care îţi intră în 
cont sunt folosiţi pentru bucuria familiei.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma banalele 
simptome de boală în motiv de ipohondrie 
şi grijă exagerată. Dragoste: Depui mari 
eforturi pentru a ameliora atmosfera de 
cuplu, dar de multe ori simţi că totul e o 
luptă cu morile de vânt. Financiar: Oriunde 
ai merge, parcă auzi acelaşi refren: lipsuri. 
Nici partenerul nu o duce mai bine, şi 
dacă faceţi un calcul, nu iese un rezultat 
promiţător.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primeşti multe sfaturi ce merită 
puse în practică pentru a te simţi mai bine.
Dragoste: Viaţa de cuplu nu pare să fie în 
centrul atenţiei, ceea ce e ciudat pentru tine, 
mereu preocupat de inima ta. Financiar: 
Poţi încheia un contract destul de bun din 
care să obţii un profit. 
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ştiindu-te vulnerabil la excese de 
orice fel, aici trebuie să acorzi cea mai mare 
atenţie. Dragoste: Trăieşti evenimente de 
vârf, alături de omul drag, şi faci planuri 
măreţe pentru viitor. Financiar: Banii nu 
sunt în cantităţi însemnate, dar chiar dacă 
sumele sunt ceva mai mici, nu îţi inspiră in
stabilitate şi nu intri în panică.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Mare atenţie, trece un risc major 
prin calea ta! Dragoste: Nu te lăsa amăgit 
de aparenţe pentru că cel mai mare duşman
al acestei perioade, în plan sentimental, 
este minciuna. Financiar: Banii sunt un alt 
duşman al lunii decembrie, când trebuie să 
te lupţi cu obstacolele, amânările, lipsurile.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea depinde oarecum de 
deciziile de moment, deci ce faci într-o zi 
influenţează starea de a doua zi. Dragoste: 
Este, în general, o perioadă lipsită de griji, 
mai ales în plan sentimental. Financiar: Cu
toate că reuşitele la serviciu lipsesc, nu se 
poate vorbi de eşecuri în plan financiar.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puţină mişcare, o igienă de viaţă 
corectă, cu o dieta uşoară dar cu mese 
regulate, şi cu suficiente ore de somn ajută.
Dragoste: Eşti răsfăţat, înconjurat de multă
atenţie şi căldură şi vezi în privirea sa cât 
de mult te apreciază. Financiar: Pe acest 
plan nu prea excelezi.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pot să revină în prim plan unele 
boli care ţi-au dat bătăi de cap mai demult, 
dar luna aceasta vindecarea este cuvântul 
cheie. Dragoste: Dacă suspini după cineva, 
acum este momentul să porneşti campania
de seducţie. Financiar: Cu banii nu ai nicio
problemă majoră, se află pe un teren sigur 
şi iau calea unor investiţii solide.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Unele palpitaţii te-ar mai putea 
pune un pic pe jăratec, din cauza nervilor. 
Caută deci medicul sau leacul care te poate
elibera de acest stres. Dragoste: Aproape 
toată luna decembrie îl ai pe Venus în zodie
deci ce îţi poţi dori mai mult pentru sufletul
tău? Financiar: Eşti în această perioadă 
predispus la erori financiare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai motive de bucurie când vine 
vorba de sănătate, ţi se citesc pe chip starea
excelentă, vitalitatea şi energia. Dragoste:
Dragostea este punctul nevralgic acum, 
pentru că îţi poate oferi o surpriză neplă- 
cută. Financiar: Perioada aceasta poate fi 
mai agitată pe plan financiar, dar îţi poate 
aduce beneficii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Poţi trece prin tot felul de condiţii 
meteo care îţi pot influenţa major sănătatea.
Dragoste: Totul e să vă spuneţi mai clar ce
aşteptaţi unul de la celălalt, pentru că 
telepatia nu e soluţia cea mai eficientă. 
Financiar: O plată de demult revine acum
în actualitate.

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
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TORONTO
Înălţarea drapelului României în faţa 
Parlamentului din Toronto de către 
Ambasadorul României la Ottawa, 

dl.Bogdan Mănoiu
Marţi 3 decembrie 2019, în faţa Parlamentului Provinciei Ontario, 
şi în prezenţa a Membrilor Parlamentului Provincial, al ministrului 
Transportului, reprezentanţi ai ambasadelor şi consulatelor din 
Toronto, a noului Consul General al României la Toronto doamna 
Sabina Mădălina Şomăcescu şi membrilor comunităţii româneşti, 
domnul Ambasador Bogdan Mănoiu a înălţat drapelul României, după 
un scurt discurs unde a amintit despre însemnătatea Zilei Naţionale, 
Marea Unire, şi Revoluţia Română din 1989. A urmat o recepţie în 
sala de evenimente a Parlamentului Provincial.
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TORONTO
Expoziția Sărbători Fericite, Ediția 
Bundita inițiată de Artistul plastic Otilia 
Gruneantu Scriuba si Coordonată 
de prof. Minodora Grigorescu de la 
Şcoala Românească locația Milne 
Valley din Toronto este un proiect la 
care au participat peste 400 de copii 
de pe 4 continente si din 20 de Școli 
românești. 
Acest proiect de suflet şi pentru 
suflet ne-a transmis bucuria pregătirii 
pentru sărbători si ne-a adus portul 
popular românesc mai aproape de 
înţelegerea noastră. Acum toţi școlarii 
noștri ştiu ce este o bundiţă, se uită 
atent la model, la linii şi culoare ştiind 
că fiecare amănunt şi împunsătură 
de ac spune o poveste. 
Pentru a vizita toate expoziţiile din 
cele 20 locații, vizitati  pagina https://
www.facebook.com/eleviromani/
O să aveţi bucuria de a vedea mai 
mult de 400 de lucrări de artă făcute 
de copii între 4-16 ani, toate inspirate 
de Bundiţa tradiţională românească.
Mulţumim celor 96 de elevi care au 
expus lucrările lor. De asemenea, 
mulțumiri părinților pentru donațiile 
făcute Fundației Inima de copil din 
România. Împreună am demonstrat 
că ne pasă! 
Minodora Grigorescu, Toronto

Expoziția “Sărbători Fericite”
- ediția Bundiţa -
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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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“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
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Nicoleta Burlea

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Minodora Grigorescu
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Webmaster: Alex Titeu
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Consultant: Stelian George-Cosh
Logistica: Marius Mitrofan (www.mariusmitrofan.com)

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

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

Înainte de seară
se aduceau perdelele de 
afară,
ale sărbătorilor.
De sus până jos -
pânza de cer
cu răsărituri rare.
Miroseau a tămâie și ger
la ferestre.

Bunica scotea din scrinul 
de zestre
sfânta icoană a Nașterii
cu Pruncul și Sfânta 
Fecioară.

Îi aranja ștergarul de in,
de o parte și de alta
ca poveste în jur de 
mireasă
reîntrupată din crin.

Candelei
îi aprindea litera ei
pioasă
ca minunea în licăr de tei.
Apoi cu magii împreună
îngenunchea și ea.
Pe urmă toți ai casei
intram în icoană
prin ușa deschisă de stea.

Mirosea a tămâie și-n 
nenuntite tăceri -
frământul rotund din 
cuptorul de ieri.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

ICOANĂ DE CRĂCIUN

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

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

2013 NISSAN SENTRA
($ 7850)

100000Km, Safety, 
Very Well Maintained,   

Certified, Warranty, 
Very Clean, Car Proof, 
A/C, No Accident, New 
All Season Tires,Tinted 

Windows, Bluetooth, 
Cruise Controll, New 

Brakes All Around.

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

CAREGIVER
Căutăm o femeie pentru îngrijirea unei persoane 
în vârstă. În Kitchener.
Pentru detalii sunaţi la 519.746.6943

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

Salon C Elegance
Servicii de infrumusetare coafura/tuns/estetica/laser/
Tratament eficient de slabit prin CoolSculpting/
Presoterapie/drenaj limfatic.Tratament  avansat laser  
cu carbon ptr fata: antirid regenerarea colagenului/ 
inlaturarea pigmentarii. Servicii si produse de 
cosmetica de calitate superioara. Sunati cu incredere 
la 519.496.4794.Cristina Nicoli (hairstylist/estetician) 

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


