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Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !
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FREE
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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

În noaptea de sâmbătă spre 
duminică (8 martie 2020), 

ora 02:00 va 
deveni ora 
03:00.

 “Se va da 
ceasul cu o oră 
în faţă”. 

SE SCHIMBĂ ORA

MĂRŢIŞOR LA NIAGARA
pag.3

GALA 
MĂRŢIŞORULUI

pag.4
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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

În urmă cu 3-4 ani un cetățean se 
plîngea la un talk-show despre cît 
de nedrept este că la unele case de la 
supermaketuri trebuie să îți pui în plase 
tu însuți produsele cumpărate. Trecu și 
vremea aceea, acum, nu doar că ți le pui 
singur, ci ți le și cîntărești, le scanezi 
și te enervezi. Un angajat veghează 
ca operațiunile să se desfășoare fără 
sincope. Hopurile apar atunci cînd 
scanatul nu merge din varii motive: fie 
eticheta e șifonată, fie codul e greșit, 
fie el nu există, fie cumpărătorul nu e 
foarte dibaci în cele tehnice. Așadar, 
supermarketul a devenit ceea ce se 
poate numi autoservire: ridici produsul 
din raft, îl scanezi singur, îl plătești 
și îl depui în plasă. Toate acestea cu 
scopul de a scăpa de cîțiva angajați și 
a eficientiza procesul, și drept urmare, 
a scădea costurile. Numai că domniile 
lor, costurile, numai de scăzut nu au 
chef.Păi să vedem de ce și cum: prețul 
benzinei crește și scade după pofta 
inimioarelor speculanților de la bursele 
mondiale – arde o rafinărie undeva prin 
Texas, crește prețul; pun americanii 
niscaiva restricții economice Iranului 
(nu că nu ar fi destule), mai saltă costul 
barilului și uite așa, marii proprietari 
de supermaketuri alimentare cresc și 

ei prețul produselor, justificat zic ei, 
pentru că transportul se scumpește. 
Ce nu fac în continuare măriile lor este 
să scadă prețurile atunci cînd scade 
și prețul țițeiului. Nu, prețul pîinii de 
pildă a crescut ușor și pe nesimțite, 
s-a cocoțat la cote nebănuite acum 
10-15 ani, și acolo a rămas. Revenind, 
respectivii marii propitari de supra-
prăvălii alimentare caută asiduu prin 
toate cotloanele să mai stoarcă un cent 
– doi din buzunarul cumpărătorului. 
Și așa au inventat autoservirea: pui 
morcovii în coș, îi cîntărești singur la 
casă, înjuri că ceva nu se leagă, vine 
supraveghetoarea, își introduce codul 
și anulează tranzacția, surîde și îți 
spune că aia sînt morcovi organici, nu 
de ăia ordinari cum ai vrut, de rușine, 
sau din grabă îi păstrezi și plătești 
doi dolari în plus, și uite așa ai mai 
băgat niște mărunți în buzunarul 
propritarului pentru că în loc de șase 
casieri și casierițe, acum sînt șase case 
și un supraveghetor. La plecare o voce 
metalică îți șoptește: thank you for 
shopping, come again. Am ajuns acasă, 
și am vizionat Terminator – The Rise of 
the Machines.

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)

I’ll Be Back

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

Opriţi hoţii,
clipa asta 
minunată!

Împreună cu părinţii mei, deţin un teren într-o 
bucolică zonă rurală, aproape de autostrada 
A2, în satul Radu Vodă, judeţul Călăraşi. 
Stăm acolo numai vara. Iarna, ne retragem 
în oraş, la căldurică. În răstimpul în care nu 
mişunăm pe proprietatea personală, hoţii din 
sat ne fură tot, iar prin tot înţeleg chiar asta, 
tot: tî, o, tî. Presupun că într-o zi or să ne 
fure şi casa, vom găsi acolo o groapă care ne 
va aminti dureros de fundaţia unei frumoase 
perioade din viaţa noastră. Alelei, tâlharii 
mei! Ce-i drept, poliţia din sat i-a prins de 
câte ori am reclamat jaful, şeful de post s-a 
mobilizat, săracul. Dar pentru că dobitocii 
furăcioşi sunt minori, Parchetul îi scapă 
din paporniţă, iar ei ajung din nou acasă, la 
mămuca, la Radu Vodă. Şi fură iar, că doar 
n-o să-şi irosească viaţa învăţând pentru 
bac, ce dracu. Nouă şi vecinilor noştri, care 
ne sunt şi foarte buni prieteni, ne-au luat 
tot ce-au găsit pe dinafara şi pe dinăuntrul 
dulapurilor: electronice, haine, cabluri, 
butelii, pisici, conserve, bulbi de gladiole, 
şuruburi, busuioaca din beci, cratiţe, zgarda 
căţelului, oul de sub cloşcă, pernele, precum 
şi un vraf de speranţe cum că în ţara asta 
poţi supravieţui fără să dormi cu pistolul 
în mână, ca Tony Soprano. Găşti întregi 
de adolescenţi terorizează localitatea Radu 
Vodă. S-au împărţit pe căprării, unii fură 

ţuică, unii fură ţevăraie, alţii fură ţoale, deci 
fiecare e cu cartelul lui. Mai nou, şmanglesc 
masiv cablurile de curent electric, au rămas 
oamenii fără lumină, li s-au dezgheţat 
congelatoarele, respectiv porcii tăiaţi, 
tranşaţi, afumaţi şi păstraţi pentru zile negre. 
Poliţia locală nu face faţă fiindcă, după 
umila mea părere, ajutorul ar trebui să vină 
de la vârf. Dar autorităţile tind să ignore 
aşezările mici, pe principiul că, dacă nu 
apari la televizor, nu exişti. Lasă că am eu 
grijă să apară şi la ştiri, dacă e cazul. Fraţilor, 
de curând, unii au furat o Dacie-papuc, au 
pus în ea tot ce-au şutit de la vecinii ăluia cu 
Dacia, apoi au rămas fără benzină ca proştii, 
la doi kilometri de locul faptei. Ghiciţi ce-au 
făcut. Au furat altă maşină, au mutat marfa 
şi s-au volatilizat. Dar dacă tot schimbăm 
miniştrii de Interne ca pe nisipul din lădiţa 
pisicii, atunci măcar să ştim de ce. Acum 
câţiva ani, mi-au spart apartamentul din 
Bucureşti şi mi-au luat tot ce era sclipicios. 
Poliţia n-a arestat pe nimeni, n-a recuperat 
nimic. În schimb, poliţia din zona rurală 
face eforturi înduioşător de mari, însă are 
prea puţine resurse. Asta pentru că mai-
marii ţării zic: mai dă-i dracului, că ăştia de 
la ţară se descurcă, adică dacă le fură ouăle, 
face găina altele. Da, numai că mie mi-au 
furat şi găina.

Simona Catrina

Biserica Ortodoxă “Sfântul Gheorghe” din Toronto
       - Duminică 29 Martie 2020, Ziua Basarabiei, moment aniversar, ora 1pm, 
         sala Dacia
Câmpul Românesc de la Hamilton
       - 29 Martie 2020, ora 2:30 pm
         Program istorico-literar despre Basarabia
Asociaţia ARTA din Kitchener
       - Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua Femeii
Biserica Ortodoxă “Sfinţii Patruzeci de Mucenici” din Aurora
       - Duminică 8 martie 2020 - Hramul Bisericii
       - Luni 9 martie 2020 - Agapă Frăţească
Dj Chica & EVENT Resource din Kitchener
       - Sâmbătă 7 martie 2020 - Ziua de 8 Martie
Asociaţia Graiul Românesc din Windsor
       - Sâmbătă 7 martie 2020 - International Women’s Day

EVENIMENTE
AURORA
Biserica “Sfinții Patruzeci de Mucenici” din Aurora

HRAM
IUBIȚI CREDINCIOȘI,
Vă adresăm INVITAȚIA de a participa 
alături de noi la praznicul Sfinților 
Patruzeci de Mucenici în zilele de 7, 
8 și 9 Martie 2020 și de a sărbători 
împreună Hramul Bisericii noastre.

Programul de slujbă este următorul:

    Sâmbătă, 7 Martie, de la orele 
5:00 p.m. - Taina Sfântului Maslu, 
urmată de Agapa frățească la biserică;
    Duminică, 8 Martie, de la 9:30 
a.m. - Sfânta Liturghie cu Parastas 
pentru ctitori, urmată de Masa de 
Hram ce va avea loc la Aurora Seniors 
Centre, de la ora 1:30 p.m.;
    Luni, 9 Martie, de la 9:30 a.m. 

- Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire 
a Sfinților Patruzeci de Mucenici și 
Agapă frățească la biserică. 

Vă așteptăm cu drag!
Pentru programul liturgic și 
evenimentele organizate de biserica 
noastră, vă rugăm să accesați: 
https://boraurora.com/
Doamne ajută,
______________________________
Pr. Florian Ene 
647-338-6077
______________________________
Biserica ”Sfinții Patruzeci de Mucenici”
33 Mosley Street, Aurora, ON, L4G 
1G8
www.boraurora.com
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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

NIAGARA

1 Martie 2020 a fost o altă zi plină pentru 
membrii Comunităţii Române din Niagara. 
Profitând de ocazia Mesei Comunitare 
organizată de Biserica Ortodoxă Română 
din Niagara la fiecare sfârşit de lună pentru 
strângerea de fonduri pentru mica noastră 
bisericuţă românească din Niagara Falls, 
cei tineri s-au organizat şi au confecţionat 
mărţişoare pentru doamne şi domnişoare, 
demonstrând astfel că valorile pe care le 
promovăm în comunitatea noastră sunt 
însuşite, şi viitorul comunitar şi spiritual e 
pe mâini bune (şi pricepute!). Vă dorim o 
primăvară minunată tuturor şi vă aşteptăm 
la Niagara în orice anotimp! Ne puteţi trimite 
feedback şi sugestii pe adresele:
RomanianCommunityOfNiagara@yahoo.ca 
sau
BisericaRomanaNiagara@gmail.com. 

Ruxandra Nicolescu
Presedinte Romanian Community of Niagara

Mărţişor la Niagara
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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

TORONTO

La 1 martie, la Sala “DACIA” 
a Bisericii Ortodoxe Romăne 
“Sfântul Gheorghe” din 
Toronto,  a avut loc “GALA 
MĂRŢIŞORULUI”, un spec-
tacol al tinerelor talente.
Această “gală a talentelor” 
aflată la a cincea ediţie, 
a delectat audienţa cu 
“Eminesciana”- moment de 
muzică şi poezie, “Fecioreasca 
Fetelor de la Crihalma” şi 
“Brâul de la Făgăraş”- dansuri 
populare, “Cinci pâini” de Ion 
Creanga - teatru scurt,
“Ballroom Dance” şi “Tren de 
placere” (Dl.Goe şi Bubico), 
după Ion Luca Caragiale – 
teatru scurt.
Spectacolul a fost realizat de 
studenţii Şcolii Duminicale, 
program pregătit de profesorii 
Cristian Zamrii, Eliza Ghinea 
şi instructoarea de dansuri 
populare Rodica Balaci.
Şi anul acesta “Gala 
Mărţişorului”, prin talentul 
tinerilor noştri a făcut ca mult 
aşteptata Primăvara, chiar 
dacă afară nu a sosit încă, să 
fie prezentă în Sala “Dacia”.
Prin poeziile şi cântecele 
dedicate primăverii, a pieselor 
instrumentale interpretate cu 
măiestrie la clarinet şi pian, 
dansurile populare pline de 
voie bună şi micile piese de 
teatru comice, deosebit de 
bine interpretate, au făcut ca 
audienţa să simtă căldura 
soarelui şi primăvara în 
sufletele luminate şi încălzite 
de tinerele vlăstare care 
cresc sub Binecuvântarea lui 
Dumnezeu, grija părinţilor şi 
îndrumarea Şcolii Duminicale.
Tinerele talente au primit la 
sfârşitul programului câte 
un “mărţişor” ca simbol al 
primăverii şi aprecierii tuturor 
celor prezenţi.

Pr. I. Bunea

GALA MĂRŢIŞORULUI
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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

Violeta Day Care
Grădiniţă

cu Program între orele 7:30am - 5:00pm.

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

PENTRU SENIORI
REDUCERI DE 20% IN 
FIECARE MARTI LA 

PRODUSELE FARA RETETA !
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi Prieteni Români şi Basarabeni

În urmă cu mai mulţi ani, a intrat în 
tradiţia Asociaţiei Culturale Române 
de la Câmpul Românesc  “Aniversarea 
Unirii Basarabiei cu Romania” -  o 
manifestare de mare anvergură şi 
profunzime, cu o paletă informaţională 
diversă, densă şi intensă despre 
Basarabia - ţinut românesc, răpit de 
Uniunea Sovietică. 

Se împlinesc anul acesta 102 ani de la 
unirea Basarabiei cu România. Noi, an 
de an aniversăm această mare unire în 
luna Martie.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să 
arătăm suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente. Cu această 
ocazie Asociaţia  Culturală Română-
Hamilton va prezenta un program 
istorico-literar despre Basarabia, urmat 
de un program de dans şi voie bună. 
Vom avea invitaţi din Basarabia care 

vor conferenţia despre evenimentul 
unirii dar şi despre situatia actuală din 
Basarabia. 
Acest eveniment va avea loc pe data de  
29 Martie 2020 la ora 2:30 pm în sala 
mare a Centrului Cultural Nae Ionescu 
de la Câmpul Românesc, Hamilton.

Se va servi mâncare, iar băutura va fi 
contra cost.
Nu se percepe intrarea, se acceptă 
donaţii, şi având în vedere că locurile 

vor fi limitate, vă rugăm să vă rezervaţi 
locuri din timp. 

 Pentru mai multe informaţii şi rezervări 
de locuri puteţi suna la  
tel. 905-265-9884,
   647-504-4179
or vizitati:  www.campulromanesc.ca

Vom reveni cu mai multe detalii

Comitetul Asociaţiei

Program istorico-literar despre Basarabia
La Câmpul Românesc, 29 Martie 2020, ora 2:30 pm
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KITCHENER
Tradiție sau nu, este încă o ocazie 
să ne întâlnim, să ne veselim și să 
petrecem într-o locație românească, 
departe de meleagurile natale, unde 
această zi este sărbătorită cu mult 
fast.
În semn de cinstire și prețuire, 
invitatele noastre vor fi întâmpinate, 
pe covorul roșu, cu un pahar de 
șampanie şi o floare, într-un decor 
deosebit, la Banat Banquet Hall în 
Kitchener, pe 7 Martie la ora 7pm.

Preț:$40

Mâncarea inclusă în preț: Mușchiuleț 
de porc la tavă cu pireu, gravy și 
salată; desert (încă oscilăm dar avem 
opțiuni bune), cafea, apă.
Cash bar, cu prețuri accesibile. 

Divertisment: invitați: Alex Pascu, 
(trubadurul muzicii românești în 
Canada), trupa de dans HORA, trupă 
care nu mai are nevoie de prezentare 
(după ce a cules aplauze prelungite la 
toate performanțele), ZumbaMazing, 
cu Nicole si Sheena, Aura Balasa, 

care ne va delecta cu un moment 
artistic, muzică video, cu o selecție 
variată și (sperăm noi) pentru toate 
gusturile.

Bilete prin E-transfer la
          contact@eventresource.ca

Contact:
Felicia Stepan 519-590-1088
(WhatsApp, Viber), Facebook 
messenger (la acest eveniment), 
e-mail:
      contact@eventresource.ca

Deși ne lăudăm (într-un fel sau 
altul) cu ce oferim, până la urmă, 
invitații noștri, cei care reprezentați 
comunitatea românească, 
Dumneavoastră sunteți cei care 
dați tonul, strălucirea și contribuiți 
la succesul evenimentului și pentru 
asta vă suntem recunoscători încă 
de pe acum!

Eveniment organizat de:
Dj Chica & EVENT Resource

Vă invităm să sărbătorim împreună

Ziua de

8 MARTIE
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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: Te-ai obișnuit cu eventualele 
probelem pe care le ai, nu pare să fie ceva 
grav. Consultă totuși un specialist înainte să 
apară o problemă reală. Dragoste: Rațiunea
a pus stăpânire pe tine, în dezavantajul 
emoțiilor. Financiar: Există șansa să găsești 
o sursă de venit din altă direcție decât cea 
obișnuită.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Ferește-te de excese, mănâncă 
mai puțin şi mai sănătos, bea mai multă apă 
şi fă mișcare. Dragoste: Toate sunt calme în 
relația ta, eventualele probleme mai vechi 
revin la normal. Financiar: Ești un pic 
nesigur pe bani, nu știi pe ce te poți baza, 
așa că dacă tot e o perioadă neclară, ar fi 
bine să amâni marile decizii financiare.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O problemă în această privință 
îți poate strica unele planuri. Nu amâna 
să o adresezi! Dragoste: Flirt şi escapade 
sentimentale, căci nimeni nu se pricepe mai 
bine ca tine la abureli romantice. Financiar: 
Ești norocos în chestiuni financiare, te poți 
trezi în faţa unui câştig deosebit sau a unei 
șanse rare, pe care ar fi păcat să o ratezi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Respectă-ți limitele, excesele se 
vor vedea imediat! Dragoste: Ar fi bine 
să păstrezi contactul cu realitatea, chiar 
dacă de abea a trecut luna îndrăgostiților. 
Financiar: Banii sunt pe teren sigur, nu se 
anunță nicio modificare, duci la capăt toate 
datoriile lunare cu mult calm şi cumpătare, 
fără a declanșa vreun dezechilibru.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi evită 
excesele şi riscul. Sănătatea este destul de 
vulnerabilă acum. Dragoste: Te simți destul 
de singur, chiar dacă ai pe cineva alături. 
Potențiale reconfigurări sentimentale. 
Financiar: Singurele plăceri le găsești în 
cumpărăturile de care, recunoaște, nu prea 
ai nevoie acum.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Singurul punct slab acum este 
suprasolicitarea. Dragoste: Nu te sperie 
deloc ideea de a pune capăt unei relații. 
Privești situația cât se poate de rațional, 
fără regrete şi fără slăbiciuni. Financiar: La
capitolul bani stai foarte bine, fiind unul 
dintre fericiţii acestei perioade.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Există pe undeva un motiv care 
necesită atenția ta, nu-l ignora. Dragoste: 
Perioadă norocoasă în iubire, primeşti 
din partea persoanei dragi multe dovezi 
de afecţiune şi dăruire. Financiar: Eşti 
de lăudat pentru felul înţelept în care îţi 
manipulezi bugetul.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc legat de contactul cu locurile 
aglomerate. Unde e înghesuială şi lume 
pestriţă, există și riscul de îmbolnăvire. 
Dragoste: Traversezi o perioadă plăcută 
în cuplu sau bogată în oferte dacă ești 
celibatar. Financiar: Material, şansa este de
partea ta nu duci lipsă de cash, ţi se fac 
mici favoruri şi primeşti cadouri.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai atâta energie încât ai putea 
da şi la alţii, fără să resimţi vreun efect. 
Dragoste: Nu apare nimic care să dea peste 
cap armonia dintre parteneri, aveţi mai 
mult timp de petrecut împreună. Financiar: 
Situaţia financiară e bună, stabilă, nu ai 
motive de îngrijorare.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate din trecut 
revine în actualitate, atrăgând atenţia că 
nu te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la 
vremea respectivă. Dragoste: Iei taurul de 
coarne ca să aduci o schimbare în viaţa de 
cuplu. Financiar: Banii nu te bucură prea 
tare, ai avea nevoie de mai mult, dar acum 
nu se prea întrevede nimic.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Tot ce este hiper (colesterol, 
glicemie, tensiune etc.) poate fi amplificat, 
iar graba şi nesăbuinţa pot fi plătite 
scump. Dragoste: Dragostea nu trebuie 
lăsată în stand by, dacă vrei ceva anume, 
spune! Nimeni nu e obligat să-ți ghicească 
gândurile. Financiar: Banii vin şi pleacă, 
așa e legea firii, însă tu te menții pe un 
nivel stabil ce îți inspiră si-guranță.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Curenții nu duc la răceală şi nu 
orice microb naşte infecţii. Informează- 
te! Dragoste: Iei dragostea în glumă şi eşti 
atras de jocuri sentimentale, de aventuri şi 
flirturi. Financiar: Fii cu ochii în patru când
vine vorba de bani, pentru că există un 
mare risc de pierderi! 

CONTACTAŢI-NE ASTĂZI 
PENTRU ORICE TIP DE:

MORTGAGE
- PURCHASES
- REFINANCES                                                        
- RENEWALS                                                                     
- FIRST TIME HOME BUYERS                   
- SELF EMPLOYED
- NEW TO CANADA                                                    
- HOME RENOVATIONS
- DEBT CONSOLIDATION                            
- INCOME PROPERTIES                               
- LINE OF CREDIT
- CREDIT CARD’S

JENNY BOGDAN & TINA NITU
MORTGAGE AGENTS / LIC.#11420

PHONE: 226-600-2959 - JENNY
email:jbogdan@mortgagealliance.com
www.mortgagealliance.com/JennyBogdan
PHONE: 519-581-7998 - TINA
email: tnitu@mortgagealliance.com 
www.mortgagealliance.com/TinaNitu  

Vorbim: Engleza, Romana, Maghiara

#5-564 WEBER ST N, WATERLOO,  ON, 
N2L5C6TOLL FREE:1-877-366-3487 GET 

PRE APROVED TODAY & SHOP WITH 
CONFIDENCE!

D & G
Skin Care
and Laser

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

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

dgskincarelaser.com

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

TRATAMENTE PENTRU ÎNDEPĂRTAREAVERUCILOR
ȘI LEZIUNILOR BENIGNEALE PIELII

EPILARE DEFINITIVĂ

LEZIUNI VASCULARE
REGENERARE CUTANATĂ

ÎNDEPĂRTAREARIDURILOR SUPERFICIALE

TRATAMENTE FACIALE:

TRATAMENT RIDURI - BOTOX

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

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

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

809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Nathalie Gheorghiu
Nicoleta Burlea

Ramona Fitero
Pr.Dr.Dumitru Ichim
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea
Minodora Grigorescu

Sandu Sindile
Viorel Rusu
Darius Secasan
Andreea Nicola
Diana Belu

Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina
Webmaster: Alex Titeu
Contabilitate: Veronica Luca
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, asociaţia ARTA din Kitchener, şi alţi sponsori care doresc să rămână anonimi.

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832

416-800-0832 sau  519-594-1712

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) 

Salon C Elegance
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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

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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
($ 6995)

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.

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.

Am fost han
drumului
ducând spre nicăieri;
la răscruci -
același castan la cerșit
și-o mulțime de ieri.
Cămilarii
pustiul din mine-au băut
şi s-au ascuns după oala 
de lut.
Chiar și umbra lor
a murit.
Într-o seară
le-am strâns chiuiturile,
dar și geamătul greu,
și am deschis o gară
ca să-L aștept pe 

Dumnezeu.
...parcă-L și văd cum 
coboară
pe scara ultimului vers.
Mă voi topi în brațele Lui
ca luna plină în alb de cais:
- Doamne,
deși nu mi-ai promis,
pentru nașterea mea,
nu cumva ai uitat să-mi 
aduci
tot ce-o moarte întreagă-
am cerut?
O gumă de șters.
Nimic altceva...

GUMĂ DE ŞTERS

CHIRIE
Ofer chirie pentru o persoana (studenta sau peste 50 
de ani), in Cambridge, Ontario. Totul inclus, plus 
un loc de parcare. Pentru informatii: 519-621-5014.



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




