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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Vineri 7 martie - Începutul Postului Mare * Duminică 9 martie - Duminica Ortodoxiei * Miercuri 12 martie - Pomenirea Morţilor *

$799

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI

416-800-0832         519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie de 
computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 
în Ontario

FREE

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

5 şi 6 aprilie

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, Transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

Următorul număr apare în
20 Martie 2014

Anul 8 - Nr.154
6 Martie 2014

Tel: 519-781-2929

NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă

Adresa: 76 Woolwich StreetN
(drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

În noaptea de sâmbătă spre 
duminică (9 martie 2013), ora 
02:00 va deveni ora 03:00. “Se 
va da ceasul cu o oră în faţă”. 

SE SCHIMBĂ CEASUL

PAROHIA ORTODOXA ROMÂNĂ
“ÎNVIEREA DOMNULUI”

din Hamilton
Duminica 9 martie parohia noastră 
sărbătoreşte 78 de ani de la înfinţarea 
“Reuniunii Doamnelor Ortodoxe”!
10:30 – Sfânta Liturghie
12:30 – Masa Festivă la Casa Română
Serbare dedicată tuturor mamelor, de copiii 
Şcolii de Limba Română!

Toată lumea este binevenită!

Consiliul Parohial & Reuniunea Doamnelor

Corul de copii
din Hamilton alături de 

CELIN DION

pag.11

Miss şi Mini-Miss România
la Oshawa

pag.9

ZIUA MĂRŢIŞORULUI
ŞI

ZIUA MAMEI
la Şcoala de limba Română

din Kitchener pag.2
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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.  S IMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

KITCHENER

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

INSURANCE - Life & Accidental Death, Disability & Critical 
  Illness, Mortgage, Health & Dental, Long Term Care, Travel/Visitor
INVESTMENTS - RRSP / RESP / TFSA, Segregated Funds
BANKING - Mortgages & Loans, Lines of Credit, All-in-One Acc.

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

8 Martie ne râde-n prag
Si pentru această sărbătoare
Darul pentru mama mea
Este o poezie şi o floare!
 Primăvara, pe care o aşteptăm cu 
nerăbdare, vine cu veselie, cu alaiul 
ei de flori, lumină şi culoare, cu ciripit 
de păsărele dar şi cu încântătoarele 
miresme ale copacilor înfloriţi. 
Primăvara începe cu un Mărtişor şi 
continuă cu Ziua Mamei.
Scoala Publică de Limba Română 
“Forest Heights” din Kitchener a 
sărbătorit Sâmbătă 1 Martie Ziua 
Mărţişorului şi Ziua Mamei. Copiii 
au recitat poezii dedicate primăverii, 
mărţişorului şi mamelor, au dăruit o 
floare atât mamelor cât şi bunicelor 
alături de dragostea lor. Copiii au 
primit din partea şcolii un mărţisor şi 
dulciuri ca recunoştinţă pentru munca 
depusă. Evenimentul a continuat cu 
savurarea bunătăţilor culinare specific 
româneşti şi cu voie bună. Dorim să 
mulţumim sponsorilor noştri dragi 
care ne-au fost alături: d-na Teresa 
Onsen - patroana de suflet a şcolii, 
d-na Florica Ustzan, dl. Radu Secăşan 
şi dl. Sorin Badea.
Cu ocazia Zilei de 8 Martie colectivul 
şcolii doreşte un călduros “La Mulţi 
Ani!” tuturor femeilor şi o primăvară 
însorită! 

Colectivul Şcolii
Publice de Limba Română

Ziua Mărţişorului şi Ziua Mamei
la Şcoala Publică de Limba Română “Forest Heights” din Kitchener
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Unul dintre candidaţii la 
primăria oraşului Toronto 
spunea, la o emisiune de 
radio un banc: “Când minte 
un politician? Atunci când îşi 
mişcă buzele.” Adică, mai tot 
timpul. Este o realitate tristă, 
dar ştiută şi acceptată atât 
de alegători, cât şi de cei în 
cauză, de politicieni. 
Şi asta nu doar în Canada, ci 
cam peste tot. Prin urmare 
mă întreb – pe ce criterii 
alegem un politician sau 
altul, un partid sau altul? 
Ca şi partidele, atunci când 
vin alegerile capitulează de la 
programele care le definesc în 
fond, şi se mulează pe poftele 
şi aşteptările alegătorului. 
Alegem o figură plăcută, o 
promisiune sau un set de 
promisiuni, o speranţă într-o 
viaţă mai uşoară… 
În virtutea celor amintite 
şi spusele şi scrisele 
politicienilor au dublu, sau 
chiar multiplu înţeles. Vezi 
referirile la recentul buget 

liberal provincial, sau şi mai 
recent conservator federal. 
Ba că-s bune, ba că-s 
oportuniste, ba că sunt croite 
special pentru alegerile care 
urmează… pe cine să mai 
crezi? Suntem bombardaţi cu 
promisiuni de viaţă mai bună 
din toate părţile, promisiuni 
de la putere, promisiuni de 
la opoziţie. Cu toate astea, 
promisiunile rămân vii şi 
puţine dintre ele au şanse de 
a îmbunătăţi câte ceva, pe ici, 
pe colo. Politicianul canadian 
şi-a pierdut partea aceea a 
discursului care se adresa 
direct canadianului de rând; 
acum el trebuie să vorbească 
pe limba politiciană, limbă 
înţeleasă de o presupusă 
elită, o limbă pe care presa 
o traduce publicului pe 
săritelea şi pe aleselea, în 
funcţie de culoarea fesului  
interesului.

Vin alegerile,
păzea!

Emisiunea TV NOI ROMÂNII
 poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12, şi în reluare joi 

dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

S-au scumpit fulgerător ursuleţii 
de pluş (care numai de pluş nu 
sunt, acum îi fac chinezii din 
acryluri umplute cu tărâţe). Azi 
e ziua aceea minunată în care e 
obligatoriu să cari un urs în braţe 
– tu, băiete, ca să i-l dai lui Pisi 
a ta, doar-doar se culcă cu tine. 
Iar tu, fato, ca să vadă lumea că 
ipochimenul nu e zgârcit. Şi că 
vrea să te culci cu el.
Nu fac mişto de cea mai drăguţă 
sărbătoare americană a românilor. 
E doar o analiză de caz. E la 
modă să bombăneşti împotriva 
dulcegăriilor din această zi 
sublimă, deci toate femeile 
care nu primesc nimic se bat cu 
pumnul în piept(ul lor cam mic) 
şi strigă că nu le pasă de această 
tradiţie stupidă. Asta seamănă 
dramatic şi vizibil cu situaţiile în 
care femeile necerute de neveste 
declară că, de fapt, nici nu vor 
să se mărite, că iubirea nu atârnă 
de-o hârtie, că relaţiile lor sunt 

libere şi profunde, chiar dacă 
au şi copii rezultaţi, cum se 
spune acum. Tătânele nu vrea 

să-şi pună pirostria când nu-l 
doare capul, deci cuplul înfloreşte 
într-un concubinaj comod pentru 
el, enervant pentru ea. Diferenţa 
dintre ei este că femeia rămâne 
ipocrită, de multe ori, şi taie 
macaroana oricui o întreabă când 
o ia ăla de nevastă. N-are nevoie 
de cununie, ea e fericită aşa. O 
singură nedumerire am aici: dacă 
un certificat de căsătorie contează 
mai puţin decât un beţişor de 
curăţat urechi, atunci cum se 
face că bărbaţilor le e frică de el? 
Revenind la ursuleţiadă, a început, 
aşadar, strechea. Femeile care nu 
s-au prins încă dacă bărbaţii chiar 
le iubesc sau stau atârnaţi de ele 
din comoditate aşteaptă să vadă 
ce primesc. Astfel, speră să-şi dea 
seama unde se plasează frumoasa 
şi întortocheata lor relaţie. Pe de 
altă parte, au şi bărbaţii dilema 
lor: dacă nu cumpără ursuleţi, 
găsesc acasă bosumflări fatale. 

Sentinţa pronunţată de doamne 
va consta în privarea de sex şi 
interzicerea anumitor drepturi. Cu 
executare şi posibilitate de iertare 
condiţionată, peste trei luni. Dacă 
totuşi cumpără ursuleţi, bărbaţii 
ştiu că ei vor fi ca o declaraţie de 
dragoste, mai ales că ai dracului 
producători au scris pe toţi ”I 
love you”. Iar asta e o complicaţie 
care poate nărui armonia din 
incerta lor iubire. Ca să nu mai 
vorbim de toate acele Pisi care, 
de Valentine’s Day, aşteaptă 
cererea în căsătorie. Adică un 
ursuleţ în burta căruia bărbatul 
să fi ascuns, în prealabil, un inel 
supeeeeerb. Dar cum majoritatea 
pluşaţilor nu prezintă urme 
de incizii abdominale recente, 
dezamăgirea cât p-aci logodnicei 
e fără echivoc. Şi cum spuneam, 
s-au scumpit ursuleţii, e sezonul 
lor, iar comercianţii nu sunt proşti 
ca noi, cei care încă mai credem 
că Ziua Îndrăgostiţilor e pentru 
îndrăgostiţi.

Simona Catrina

Ursuleţul roşu
loveşte din nou

ILIE BADINI
Auto Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448
         (taxe NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în 
Stratford unde nu este autostradă, Woodstok, 
Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

Şcoala Publică de 
Limba Română 
din Kitchener

Şcoala este gratuită şi se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă, între orele 9:00-11:30 
AM, iar înscrierile se pot face pe tot 
parcursul anului şcolar. Adresa: Forest 
Heights Institute, 255 Fischer Hallman 
Road, Kitchener. Pentru înscrieri şi 
informaţii sunaţi la 519-749-2297 sau 
trimiteţi email la
               admscro@yahoo.com

INSURANCE BIROU OF 
CANADA în raportul anual pentru 

anul 2013 a declarat că cei care folosesc telefoanele mobile pentru 
convorbiri sau mesaje  text  produc mai multe decese pe şoselele 
din Ontario decât cei care conduc sub influenţa alcoolului.  Din 
aceasta cauză şefa Curţii de Justiţie din Ontario, Annemarie 
Bonkalo a luat decizia să mărească amenzile pentru folosirea 
telefonului mobil în timpul conducerii unui  autoturism de la $155 
la $280 începând cu 18 Martie 2014.

PRO DRIVING SCHOOL
www.prodrivingschool.ca

S-au mărit 
amenzile

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

Phone: 519-576-0306

Fax:
519-576-1793
Toll Free:
1-888-913-9979

ARANJAMENTE ŞI 
BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE 

OCAZII
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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

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
Şcoala de şoferi PRO DRIVING 
SCHOOL, aprobată de MTO vă invită 
să vă înscrieţi la cursurile noastre:
- 20 ore pregătire în clasa, 10 ore 
instruire în maşină.
- certificat pentru obţinerea unei 
reduceri substanţiale, recunoscut de 
companiile de asigurări.
- pregătire pentru obţinerea permisului 
de conducere G2 şi G.
- servim centrele de examinare KITCHENER, GUELPH, STRATFORD şi BRANTFORD.
- vă oferim posibilitatea susţinerii examenului auto în maşina intructorului.
În componenţa personalului nostru, se află instructori cu vechime, cu pregătire temeinică,  
4 bărbaţi şi 2 femei.

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Spontaneitatea dintr-o convorbire are 
farmec de necomparat. Se păstrează în 
memorie oarecare timp, rămâne printre 
gânduri, apoi alte şi alte aspecte de viaţă 
vin ca o ceaţă densă peste frumuseţea de-a 
lungul unui râu. Convorbirea se reduce, 
se concentrează în gânduri păstrate în 
cuvintele tale.
Cu părere de rău, îmi spunea cineva, 
trebuie să recunoaştem că am început să 
uităm unele cuvinte româneşti. Uneori le 
vedem frumoasa lor haină, dar nu-l putem 
rosti, şi atunci, folosind termenul din 
engleză, cerem ajutor: „cum se zice asta 
în româneşte”. Altădată nu mai deosebim 
bine sensul. Limpezimea apei îmi arată 
frumuseţea pietrelor din albie. Dar plouă în 
amonte şi tulburarea apei ascunde pietrele 
sub marginea cărora trag peştii. În privinţa 
limbii, nămolul ignoranţei se îngroaşă cu 
preţiozitatea din jargonul actual. Limba 
română s-a scuturat de valul slavon, apoi 
grec. N-a simţit nici o pierdere. Vom vedea 
cât va dura şocul americanismelor.
Avem la dispoziţie trei cuvinte: veac, secol 
şi ev. Despre ev, evuri (evi) se spune că 
este neologism (din latinul aevum) şi că a 
fost folosit de Dosoftei în secolul al XVII-
lea. Bine că l-a folosit în forma dată de 
structura limbii latine vulgare. Nu e cazul 
să mă întreb dacă l-a întrebuinţat cineva 
înaintea lui şi dacă a fost preluat. Ştim prea 
puţine lucruri despre manuscrise religioase 
în limba latină. Elemente de latină populară 
din spaţiul românesc pot fi depistate în 
traducerea Bibliei pentru goţi realizată (greu 
se încurcă verbul a realiza cu englezul to 
realize în vorbirea unora) de către episcopul 
lor Ulfila, cu scaunul ierarhic undeva prin 

Muntenia. Acesta a folosit elemente latine 
vulgare unde nu avea cuvânt în limba 
goţilor, pentru că se adresa şi dacilor. 
Cuvântul veac, din slavonă, nu putea intra 
în limba noastră imediat după creştinarea 
slavilor şi bulgarilor (în anul 864). După 
Dimitrie Cantemir, limba slavonă s-a 
impus liturgic de domnitorul Alexandru 
cel Bun (după anul 1400). Se ştie că în 
orice legendă există sămânţă de adevăr. 
Ce cuvânt s-a folosit până atunci ne poate 
spune traducerea lui Ulfila, unde putem citi: 
„...unte theina ist thiudangardi jah maths 
jah wulthus in aiwins ( se citeşte evins, -ins, 
desinenţa cazuală).” (Matei, cap. 6, versetul 
13: „căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi 
slava în veci. Amin!”) În 2 Corinteni, cap. 
9, versetul 9, putem găsi””...tahida, gaf 
unledaim, uswaurts is wisith du aeva”, 
ceea ce în româneşte este „ A împrăştiat, 
a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în 
veac.” Cuvântul „pururi” are alte conotaţii 
liturgice şi altă încarcătură poetică.
Între dovezile autentice de sinceritate, când 
spui că te gândeşti la ţară, este şi folosirea 
limbii tale, măcar în spaţiul strict personal, 
intim, unde „Iubirea este aripa dăruită 
de Dumnezeu sufletului să urce până la 
El.”(Michelangelo) Cred că trebuie să fim 
de acord cu un  filosof român: „Până va 
veni ceasul de judecată al limbilor, în care 
e despicată lumea, noi gândim şi creăm în 
cuvintele noastre, încă. Pentru noi ele sunt 
vii, chiar dacă s-au îngropat în uitare.”(C. 
Noica) Deci, deocamdată, prin cuvinte, spre 
origini!

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

PRIN CUVINTE, SPRE ÎNCEPUTURILE 
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant

Mesaj Publicitar

Vicii de construcţie ascunse vs vicii de 
construcţie la vedere?   
În multe cazuri oamenii cumpără case, 
pentru ca apoi să descopere că ceva care 
ei credeau că ar fi un defect minor, se 
dovedeşte a fi, în final, o defecţiune majoră. 
În trecut legea era foarte clară, adică se 
aplica principiul caveat emptor (,,văzut, 
plăcut’’, o teorie care spune cumperi 
lucrurile pe riscul tău, aşa cum sunt n.n.), 
deci atenţie cumpărători! Astăzi însă, 
lucrurile s-au complicat. Dacă ai constatat 
un defect şi totuşi închei contractul, 
atunci este numai responsabilitatea ta 
de a rezolva acel defect, doar dacă în 
contract lucrurile au fost stipulate altfel. 
Viciile de construcţie ascunse sunt acele 
probleme pe care nu le constaţi dinainte. 
Viciile de construcţie la vedere sunt acele 
defecte care sunt vizibile la suprafaţă sau 
pe care cumpărătorul le poate identifica 
doar printr-o simplă inspecţie de rutină 
a casei şi care vor fi în responsabilitatea 
cumpărătorului. Partea ascunsă o constituie 
viciile de construcţie ascunse. Viciile 
de construcţie ascunse sunt greşeli de 
construcţie ascunse pe care vânzătorul 
le cunoaşte foarte bine, dar despre care 
nu pomeneşte nimic. Dacă vânzătorul 
cunoaşte aceste vicii de construcţie ascunse 
şi face tot ce-i stă în putinţă pentru a le 
ascunde, atunci cumpărătorul îl poate da 
în judecată. De exemplu, dacă în fundaţie 
apare o crăpătură, care de fapt a fost acolo 
de câţiva ani buni, şi dacă vânzătorul 
decide să acopere duşumeaua din subsol 
cu un parchet nou, tocmai pentru a ascunde 
această crăpătură din fundaţie, şi dacă 
la un an după semnarea contractului de 

vânzare-cumpărare 
cumpărătorul constată 
că în subsol a apărut 
o adevărată piscină, atunci poate fi vorba 
de un viciu de construcţie ascuns, iar 
vânzătorul ar putea fi tras la răspundere 
pentru acest lucru şi va trebui să-i plătească 
daune cumpărătorului. 

Bine-nţeles mai există şi alte probleme 
minore, cum ar fi vânzătorul s-a mutat deja 
şi a lăsat gunoi, iar cumpărătorii nu vor să 
încheie contractul de vânzare-cumpărare. 
Întotdeauna vor fi mici inconveniente. Dar 
dacă vreţi să vă luaţi măsuri de precauţie, 
atunci cel mai bun lucru pe care îl aveţi 
de făcut este o inspecţie finală în care 
să descrieţi amănunţit proprietatea şi să 
faceţi fotografii. Dacă după ce aţi negociat 
contractul pentru ca apoi să descoperiţi la 
faţa locului ceva cu totul diferit de ceea ce 
aţi văzut la inspecţia finală şi mai ales dacă 
aveţi şi fotografii care să dovedească acest 
lucru, atunci puteţi să cereţi daune sau, şi 
mai bine, să negociaţi o reducere de preţ.  

Contractul de vânzare-cumpărare va deveni 
documentul care va guverna vânzarea şi 
cumpărarea acelei proprietăţi, deci este 
foarte important să vă asiguraţi că aţi 
înţeles foarte bine acest document şi să ştiţi 
bine în ce vă băgaţi. 

GLORIA ICHIM
este avocat la firma GEHL AND GEHL 
PROFESSIONAL CORPORATION. Ea 
practică avocatura pentru domenii ca Real 
Estate, Criminal Law, Family Law şi Civil 
Litigation. Telefon:  (519) 886-8120

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
Atenţie! Aflaţi şi voi în ceea ce vă puteţi băga!

(ultima parte)
Informaţii utile pentru cei care doresc 
să vândă sau să cumpere proprietăţi.

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768
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AZ - OWNER OPERATORS
USA runs, CANADA only runs
$10.000 to $12.000 per month take home

- Fuel Card, Trailer
- IRP Plates
- 24/7 Dispatch
- Border clearence & Ace

No expenses to start
Dedicated runs

Good stable income

905 760 5558
647 895 1647

Alex

* PAYMENT AFTER TRIP
* Direct deposit or email 
   transfer
* WE NEED AZ DRIVERS 
*We can help you to 
  become owner operator

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

519-886-8824 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Critical Illness

Puţini dintre noi, 
gândesc pentru o 
clipă că ar putea fi 
diagnosticaţi cu o 
boală gravă. Stress 

fizic, emoţional, financiar?..... Iată câteva 
statistici:
Atacul de inima (Heart Attack)
75,000 de canadieni, suferă atacuri de 
inimă în fiecare an. 1 din 2 persoane care 
au un atac de inimă sunt sub 65 de ani.
Accidentul cerebral (Stroke)
50,000 canadieni suferă un accident 
cerebral în fiecare an, din care, 75% 
supravieţuiesc primului eveniment. 60% 
dintre cei care au un atac cerebral, rămân 
cu dizabilitate.
Cancerul
Mai mult de 60,000 de canadieni mor în 
fiecare an datorită cancerului. 1 din 3 femei 
si 1 din 2.5 bărbaţi vor fi diagnosticaţi cu o 
formă de cancer, pe parcursul vieţii.
Insuficienţă renală (Kidney Failure)
Afecţiunile rinichiului sunt a şasea cauză de 
deces în Canada. În fiecare zi, 8 canadieni 
sunt diagnosticaţi în medie cu insuficienţă 
renala.
Boala Alzheimers
Boala Alzheimers este a patra cauză de 
deces în Canada. În fiecare an, aprox. 

10.000 canadieni, mor datorită acestei boli.

Problemele financiare se complică dacă 
sunteţi nevoiţi din acest motiv, să re-
ipotecaţi casa, să vindeţi bunuri acumulate, 
să folosiţi rezervele din RRSP, sau să vă 
împrumutaţi. Asigurarea pentru Critical 
Illness vă protejează de aceste neplăceri 
financiare, asigurând o sumă netaxabilă, 
exact în momentul în care aveţi cea mai 
mare nevoie de ea. Important e să vă 
gândiţi la această acoperire, atunci când 
sunteţi sănătoşi, şi nu când este prea târziu!
Nu puteţi prezice viitorul, dar vă puteţi 
proteja pentru situaţii de criză!

Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispozitie.
519-781-2069 sau
         EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS



AGENDA ROMÂNEASCĂ 6 Martie * Nr.154pag.6

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

-Foi de cremeş (haioş)
-Croasante, Plăcinte
-Brânzoici cu brânză 
  dulce sau sărată
-Foi de plăcintă
-Burek
-Cookies
-Cinamon Buns
-Ştrudel, Muffines
-Strawbery cream chese 
  Danish
şi multe altele.
Informaţii şi comenzi la

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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

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 O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

ACCOUNTING & TAX SERVICES
for Owner Managed Businesses & Individuals

JOE TOMLINSON, CGA

P: 519 884-4850
E: jtomlinson@pbskitchener.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Professional Accountant with
30 YEARS of Canadian EXPERTISE

Serviciu superior şi
Preţ Convenabil!
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

După ce am negociat cu Cambridge Hyundai, am obţinut 
aprobarea lor de a oferi un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI beneficiaţi de
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LONDON
O seară plină de voie bună, cântece, dansuri, 
momente literare şi o cină delicioasă!  Aşa s-a 
caracterizat Seara Seniorilor din 22 februarie, 
organizată de Comitetul Doamnelor de 
pe lângă biserica ortodoxă “Sf.Cruce” din 
London, pentru membrii comunitătii noastre 
cu fire argintii în păr. La începutul serii d-na 
Victoria Capatana, secretara Comitetului 
Doamnelor, a prezentat pe scurt activităţile 
propuse pentru această primăvară, un plan 
de acţiune pentru înfrumuseţarea exteriorului 
bisericii, precum şi alte activităţi ce vor fi 
organizate în scopul strângerii de fonduri 
pentru biserică.
 Mulţumiri d-nei Victoria Capatina pentru 
organizarea acestei seri minunate, d-nei Nina 
Moreira, preşedinta Comitetului Doamnelor, 
vice-preşedintei Marga Popet pentru tombolă, 
d-nei Ioana Dumitrache şi d-nei Elisabeta 
Plavosin pentru ajutorul acordat la pregătirea 
bucatelor şi înfrumuseţarea sălii, precum şi 
celor care au susţinut recitaluri: d-na Vioara 
Matias, d-na Ana Vlădescu, d-na Cleopatra 
Greco, d-l Corneliu Popet, d-na Dana 
Plavosin, d-l Nicolae Marinescu, d-l Ioan 
Branzea.  
Seara s-a încheiat cu promisiunea că ne vom 
întâlni din nou, să petrecem împreună Seara 
Mărţişorului.
Vă aşteptăm cu drag!

 Comitetul Doamnelor

Seara Seniorilor
la Biserica Ortodoxă Română “Sf.Cruce” din London
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NEW
         Chevrolet, Buick,
         GMC, Corvette 
USED
       all makes & models

$300 Referral program – for each customer 
who buys from me and is recommended 

by you! Reduceri Speciale pentru Romanii 
care cumpara de la mine!   Contactati-ma. 

Voi fi deosebit de incantat sa va ajut!

GILMAR OPRISAN 
goprisan@eastsidegm.ca

905.475.7373 or 416.841.4226

Eastside Chevrolet
Buick GMC Limited
8435 Woodbine Ave. (At Hwy 7), 

Markham

905-475-7373

On any NEW 2014 models

Good or Poor Credit, we finance everybody!

Eastside

Carmen Sandu
M.Eng. SRES

Senior Real Estate Specialist
Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300

http://carmensandu.point2agent.com
https://www.facebook.com/carmensandupropertieswindsor

REAL ESTATE SPECIALIST
Pentru vânzări/cumpărări de case 

în Windsor şi împrejurimi

OSHAWA
EVENIMENTE

LA BISERICA ORTODOXĂ
“Sf.ŞTEFAN cel MARE şi NECTARIE”

din Oshawa

Iubiţi fraţi creştini,
Duminică 9 martie - Duminica Ortodoxiei 
şi sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici 
din Sevastia.
Cu deosebita bucurie vă anunţăm că, 
duminică 9 martie, Parohia Sfinţii Ştefan 
Cel Mare şi Nectarie din Oshawa va avea 
în mijlocul nostru pe P.S. Sa Ioan Casian 
de Vicina la săvârşirea Sfintei Liturghii 
cu începere de la ora 10:00.
Tot în aceiaşi zi în parohia noastră 
începând cu orele 18:30 P.S. Sa Ioan 

Casian în prezenţa mai multor preoţi 
români, greci, ucrainieni, sârbi din 
regiunea GTA şi Durham vor săvârşi  
Slujba Vecerniei urmată de o Agapă 
Frăţească.
Vă aşteptăm pe toţi să sărbătorim această 
frumoasă Duminică a Ortodoxiei!

Al frăţiilor voastre rugător către Hristos 
Domnul

Preot Petre Busuioc
905-924-2324

DUMINICA ORTODOXIEI

Din cadrul bisericii “Sf.Ştefan cel 
Mare şi Nectarie” au fost alese cele 
mai frumoase tinere domnişoare 
care vor reprezenta cu mândrie 
comunitatea românească la 
evenimentul anual din Oshawa 
“Fiesta Week”.  
Au fost alese 2 fete: Miss România 
2014 - Alexandra Peia şi Mini Miss 
România 2014 - Diana Tamas în 
Sala Socială a Bisericii, sâmbătă 1 
martie 2014 în cadrul evenimentului 

organizat de membrii comitetului 
parohial “Serată Românească de 
Primăvară”.
La acest eveniment a participat 
d-nul Corneliu Chişu Member of 
Parlament şi d-nul consul Doru 
Liciu.
Mulţumim tuturor acelora care 
au ajutat şi au participat la acest 
eveniment din cadrul parohiei 
noastre!

Pr. Petre Busuioc.

Miss România - zona Durham
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Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, IPTV. 
Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 5 ani de zile 
prin compania Global Connect care are 
sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu 
Secăşan. Ce înseamnă un reprezentant 
oficial ? Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei 
care locuiesc în zona GTA, Mississauga, 
Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, 
Kitchener, Brampton, Orangeville, 
Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. 
Pentru alte localităţi se va percepe o taxă 
de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: 
reprezentantul nostru, se deplasează la 
client acasă, conectează aparatul STB 
de recepţie a programelor româneşti la 
internetul care il deţine clientul (conecţia 
se face WiFi sau prin fir la modemul/
routerul de internet) şi cu cablu HDMI sau 
AV la televizor. Aparatul STB vine cu o 
telecomandă şi din această telecomandă se 
pot selecta cele 32 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 36 de programe româneşti 
transmise în direct din România. Datorită 
decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi 
păstrate timp de 48 de ore, ceea ce oferă 
utilizatorului posibilitatea de a urmări în 
reluare oricare din emisiunile transmise. 
Mai exact dacă vă aflaţi la servici sau la 
cumpărături şi aţi pierdut o emisiune sau 
un meci de fotbal sau ştirile de la o anumită 
oră, doar trebuie să selectaţi emisiunea 
dorită din urmă cu până la 48 de ore şi puteţi 
urmări emisiunea, o puteţi derula, revedea, 
opri sau derula peste reclame, pentru că 
pe telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să 

funcţioneze la un minim de 1,5Mbps şi o 
cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe 
lună pentru cazul când utilizatorul doreşte 
un minim de vizionare. Au fost întâlnite 
situaţii când clienţii noştri deţineau un 
internet de 20Mbps promis de compania 
de internet, dar la computer când s-a 
făcut un test de viteză la www.speedtest.
net s-a constatat că viteza internetului era 
mult sub această limită sau în unele cazuri 
ajungea să fie chiar sub 1Mbps. În aceste 
situaţii există posibilitatea ca aparatul să nu 
funcţioneze. Ca o unitate de comparaţie, 5 
ore de rulare a programelor româneşti pe 
zi, consumul de internet la final de lună 
este de 55Gb.
Pentru cei care deţin un modem de 
internet şi doresc să folosească programele 
româneşti în paralel cu un computer, este 
necesar conectarea unui router la modemul 
de internet. Aceste routere nu sunt necesare 
să facă parte din gama celor mai scumpe 
routere, dar trebuie menţionat faptul că 
există pe piaţă anumite routere care nu 
sunt compatibile cu aparatele noastre STB 
de recepţionare a programelor româneşti.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe 
an, aparatul STB se poate cumpăra cu $99 
sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi 
taxele poştale $35.
Programele difuzate sunt: TVR 
International, Antena International, ProTv 
International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National 
TV, Favorit, Prima TV, Kiss TV, Kanal 
D, U TV, Party TV, Look TV, CredoTV, 
B1 TV, EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, 
Neptun TV, TVR3, TVR2, RTN, GLOBAL 
SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, Transilvania Live, SportTv, 
MiniMax, Music Chanel, Travel Mix, 
Digi24. 

Pentru instalări sunaţi la telefoanele:
 416-800-0832 sau 519-594-1712

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV

KITCHENER

In ultima parte a acestei  serii de articole 
adresate celor nou veniti in Canada, as 
dori sa clarific cateva chestiuni legate de 
veniturile precum si deductiile aferente, 
ce trebuiesc a fi raportate in primul “ Tax 
Return”.
Pentru acea parte a anului in care persoana 
a fost resident al Canadei, ea trebuie sa 
raporteze atat castigul obtinut in Canada, 
precum si cel realizat din surse din afara 
Canadei, asa zisul “ world income”. 
In anumite cazuri, in baza unor tratate 
incheiate intre tari, anumite castiguri din 
afara Canadei pot fi exceptate, ele fiind 
deduse in linia 256 din “Tax Return”.
Pentru perioada cand persoana nu a fost 
resident al Canadei, cu alte cuvinte, inainte 
de venirea in Canada, ea trebuie sa raporteze 
doar acele sume incasate din surse de castig 
a caror origine a fost in Canada.
Legat de deductii, deoarece spatiul nu imi 

permite, voi aborda doar chestiunea legata 
de deductia numita “support payments”. 
In cazul in care persona, resident al 
Canadei, face “spousal payments” catre 
fostul sot sau fosta sotie, acele sume pot fi 
deductibile chiar daca el sau ea nu locuiesc 
in Canada. Conditiile si sumele ce pot fi 
deduse sunt bineinteles reglementate de 
Canada Revenue Agency.
Ca ultima mentiune legata de deductii, 
cei nou veniti in Canada, pot fi limitati in 
deducerea  “ non-refundable tax credits” 
pentru perioada in care nu au fost rezidenti  
ai Canadei.

Pentru întrebări şi mai multe detalii vă 
puteţi adresa la nr. de telefon:  519-886-
8824 sau sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Canada Best Tax Return
Sorin Atanasoaie,

Income Tax Specialist

NOU VENIŢI ÎN CANADA
ŞI SISTEMUL DE IMPOZITARE 

CANADIAN
- ultima parte -

ORGANIZĂM
PETRECERI ROMÂNEŞTI

Zile de Naştere, Aniversări, Botezuri, Nunţi, 
Onomastici, Baby & Bridal Showers, Corporation 
party, etc.

Sunaţi la 416 841-4226 iar noi ne vom 
ocupa de toate celelalte (locaţie, meniu, scenă, 
muzică, ring de dans, lumini, entertainment, 
photo, video).
Putem organiza petrecerile în restaurante şi 
banquet-hall-uri renumite din Toronto şi GTA 
area în functie de amploarea evenimentului.
MUZICA LIVE şi partea de entertainment vor fi 
asigurate de GILMARO şi echipa de coregrafie.

Calitate, Voie bună, Ring de dans plin,
Momente de neuitat!



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te-ai obişnuit deja cu eventualele 
afecţiuni pe care le ai, nu pare să fie vorba 
de nimic grav. Dragoste: Raţiunea a pus 
stăpânire pe tine, în dezavantajul emoţiilor.
Financiar: Există şi şansa de a mai găsi o 
sursă de venit din altă direcţie decât cea 
oficială.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Fereşte-te de excese, mănâncă 
puţin şi dietetic, bea multe lichide şi fă 
mişcare! Dragoste: Toate sunt calme în 
relaţia ta, eventualele probleme mai vechi 
revin la normal. Financiar: Eşti un pic 
nesigur pe banii tăi, nu ştii pe ce te vei baza 
de acum înainte, dar dacă tot e o perioadă 
atât de neclară fă atenţie la decizile 
financiare.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: O problemă de sănătate îţi poate 
strica unele planuri. Dragoste: Flirtul şi 
escapadele sentimentale îţi sunt pe plac şi 
nimeni nu se pricepe mai bine ca tine la 
abureli romantice. Financiar: Eşti norocos
în chestiuni financiare, te poţi trezi în faţa 
unui câştig deosebit sau a unei şanse rare, 
pe care ar fi păcat să o ratezi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Ai nevoie de un tratament 
atent supravegheat. Dragoste: Ar fi bine 
să păstrezi contactul cu realitatea, chiar 
dacă februarie e o lună a îndrăgostiţilor. 
Financiar: Banii sunt pe teren sigur, nu 
se anunţă nicio modificare în plus sau în 
minus, duci la capăt toate datoriile lunare.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi evită excesele 
şi riscul. Dragoste: Aşteaptă-te la declaraţii 
de dragoste dintre cele mai frumoase şi 
la daruri speciale de ziua îndrăgostiţilor. 
Financiar: Nimeni nu va bate la uşa ta să-
ţi încredinţeze vreun ban, trebuie să te 
cerţi cu toată lumea, dar în final te aşteaptă 
rezultatele financiare visate.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Singurul punct slab acum este 
suprasolicitarea. Dragoste: Nu te sperie 
deloc ideea de a pune capăt unei relaţii. 
Priveşti situaţia cât se poate de raţional, 
fără regrete şi fără slăbiciuni. Financiar: 
Găseşti plăcere în cumpărăturile de care, 
recunoaşte, nu prea ai nevoie acum.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă pe unde umbli, riscurile 
de îmbolnăvire apar mai ales în medii pe 
care nu le cunoşti prea bine. Dragoste: 
Nu prea ai motive să fii fericit în amor, te 
simţi mai singur ca oricând, chiar dacă ai 
pe cineva alături. Financiar: Banii vor veni
proporţional muncii depuse.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Există pe undeva un motiv care 
necesită atenţia ta, nu-l ignora. Dragoste: 
Venus-Neptun şi Soare-Neptun îţi 
încurajează elanul romantic, afecţiunea şi 
sentimentalismul. Financiar: Mult stres în
legătură cu munca şi cariera şi prea puţini
bani.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Orice abatere de la regulă lasă 
urmă, deci evită excesele! Dragoste: Este o
lună riscantă pentru cuplurile aflate în 
impas, pentru că ajungi la concluzia că ar fi
mai bună o despărţire. Financiar: Nu te 
aştepta la venituri prea mari, pentru că 
şi cele care vin sunt nesigure. Aşa că fi 
cumpătat!
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Sănătatea este relativ bună, dar 
trebuie să te fereşti de infecţii şi accidentari.
Dragoste: Parcurge etapele cu răbdare, nu 
te aventura în vise imposibile! Financiar: 
Dacă ţi se cuvine o sumă de bani care din 
diverse motive nu a ajuns încă la tie, acum 
totul revine la normal şi ceea ce îţi aparţine 
ţi se oferă pe tavă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Starea de sănătate este foarte 
bună, nu apar probleme majore. Dragoste: 
Îţi faci prea multe probleme de la o 
banală vorba a partenerului, de la un gest 
necontrolat şi torni gaz pe foc de la cele mai 
neînsemnate emoţii. Financiar: Banii vin şi 
pleacă, pentru că aşa e legea firii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Totul pare perfect. Dar nu lăsa 
garda jos, fiindcă Marte îţi poate face oricând 
o surpriză! Dragoste: Nu se poate vorbi de 
sentimente prea aprinse luna aceasta, dar 
e linişte şi pace în cuplu. Financiar: Eşti 
mulţumit că toate revin la normal, încetul 
cu încetul. Intri într-o perioadă dinamică, îţi
iese bine tot ce întreprinzi.
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Pornind de la frumoasa zicală: “Always 
aim for the Moon, even if you miss, you’ll 
land among the stars” ne-am hotărât să 
intrăm într-o competiţie care, la care 
finaliştii vor cânta împreună cu Celine 
Dion!
Concursul este dedicat celor mici, băieţi 
şi fete, de la 4-14 ani! Pentru că avem în 
comunitatea noastră micuţi deosebit de 
talentaţi m-am gândit că ar fi păcat să nu 
ne încercăm norocul.
Fiind vorba de un concurs naţional vom 
intra în competiţie cu toate corurile din 
Canada doritoare să participe. Ca să poţi 
cât de cât să cânţi măcar la fel de bine ca 
şi alte coruri de copii am avut nevoie de 
profesionişti care să ne îndrume.
Regulile au fost clare: dintr-o listă de 
cinci melodii (patru în franceză şi una în 
engleză) trebuia să alegi doar una. Noi 
ne-am hotărât la o melodie în franceză. 
Nu am avut voie să folosim negativul lor 
decât dacă cumpăram dreptul de autor. 
De fapt nici nu am avut nevoie de nici un 
negativ când avem aşa copii talentaţi în 
comunitate.
Grupul micuţilor români talentaţi a mai 
participat la multe evenimente în afara 
comunităţii dar niciodata la un concurs 
de acest nivel. De la lansare şi până la 
finalizare, pe zi ce trecea, mobilizarea a 
fost atât de puternică în jurul ideii că totul 
decurgea ca pe roate.
Bianca Huma prima voce şi pianista Luiza 
Marinescu au început pregătirile cam cu o 
lună înainte de a ne întâlni cu corul. Bianca 
şi Luiza se întâlneau frecvent să exerseze 
când la una când la alta acasă. Apoi în 
fiecare săptămână mergeau la profesoara 
de canto a Biancăi şi la profesoara de pian 
a Luizei să exerseze. Profesoarele deşi nu 
sunt românce au fost foarte încântate de 
idee şi le-au oferit tot suportul. Bianca cu 
vocea ei minunată se pliază foarte bine pe 
vocea lui Celine. Apoi cu Luiza suntem 
câştigaţi dacă privim la palmaresul ei: 
Rotary Music Festival cu două medalii de 
aur şi una de argint plus bursă să studieze 
pianul, asta ca să le numim numai pe 
ultimele. Corul este compus din 18 micuţi 

care mai de care mai talentat. Ana Dolghiu, 
Teodora Burgui, Darius şi Dariana Caimac, 
Alex Atanasoaiei cântă şi ei la pian şi 
au pregătire muzicală. Julia Cautisanu 
împreună cu fratele ei au participat doar cu 
o săptamana înainte la un concurs de Junior 
Public Speaking unde Julia a luat medalia 
de aur. Laura Tiberiu este campioană la 
dans şi nu în ultimul rând cântă la mai 
mult de trei instrumente muzicale. Şi lista 
poate continua. Toţi au talent şi ar fi păcat 
ca tocmai noi, comunitatea să nu îl punem 
în valoare. 
Apoi să nu uităm echipa din spatele acestui 
cor: Marius Gligor care după o cercetare 
minuţioasă şi multe drumuri a găsit cele 
mai performante microfoane de cor şi 
solistă. Maestrul Simion Ciobanu care 
a venit special de la Kitchener ca să ne 
dirijeze şi mai ales să ne îndrume. Nu în 
ultimul rând cel care după ce a petrecut cu 
noi peste 3 ore de înregistrări a mai stat 
ceva ore bune să taie, să lipească, şi să dea 
forma cerută filmului, Raul Dudnic.
O spun mereu, şi cu riscul că mă repet,  
sunt români minunaţi care se pliază în 
jurul unei cauze în a ajuta la fel de frumos 
ca alte naţionalităţi. O întreagă echipă ne-a 
ajutat să ajungem la o performanţă pe care 
cu toţi, mici şi mari ne-o dorim!
Mereu am fost întrebată care este succesul 
de aşa uşor îi strâng în jurul meu fără ca 
cineva măcar o dată să întrebe de partea 
materială.
Sunt norocoasă în primul rând pentru că 
românii din comunitatea din Hamilton mi-
au oferit de fiecare dată sala românească 
pentru ce am avut nevoie, necondiţionat. 
Părintele Lucian Puşcariu, administratorul 
sălii Marcel Murgoci şi peste patru 
preşedinţi mi-au acordat mereu suportul 
şi au văzut în cei mici bogăţia limbii şi 
culturii româneşti. În plus de câte ori am 
nevoie să cumpăr ceva am un sponsor 
personal la care apelez mereu şi încă mă 
înţelege după atâţia ani, soţul meu care îşi 
conduce propria firmă.
Vă aşteptăm să ne votaţi începând cu 17 
Martie!

Gabriela Covaci

Corul de copii
din Hamilton alături de 

CELIN DION



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.

VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni
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Sistemul Şcolar Canadian

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Ce este o suspendare şcolară ? Copilul 
meu în clasa a 9-a fost suspendat pentru o 
săptămână. Care sunt drepturile mele? Cum 
să mă comport cu copilul meu în această 
perioadă?

Un elev poate fi suspendat din şcoală 
pentru o perioadă de timp de la o zi la 20 
de zile. Durata suspendării este în funcţie 
de gravitatea faptei sau cât de sever este 
directorul şcolii. Un copil a adus la şcoală 
un cuţit, este suspendat imediat. Copilul nu 
mai are dreptul să pună piciorul la şcoală 
în acea perioadă şi nu poate să ia parte la 
evenimentele organizate de şcoală (activităţi 
extracuriculare, excursii, serbări).
Directorul şcolii are singurul autoritatea 
de a suspenda un elev. Dacă copilul dvs 
a fost suspendat, directorul trebuie să vă 
contacteze de urgenţă printr-o scrisoare în 
care sunt explicate motivul suspedării şi 
durata ei.
Dvs. ca părinte trebuie să discutaţi cu 
directorul şcolii şi să îi puneţi tot felul de 
întrebări. Trebuie să demonstraţi şcolii 
că sunteţi implicaţi în viaţa elevului. Iată 
câteva întrebări pe care le puteţi pune:
1. De ce a fost suspendat copilul
2. Ce s-a întâmplat în realitate
3. Au fost alţi elevi implicaţi în acest
    incident, au fost şi ei suspendaţi
4. Cât timp va dura suspendarea
5. Ce trebuie să facă elevul în timpul
    suspendarii
6. Elevul va suferi academic din cauza
    suspendarii?
Nu trebuie să acuzaţi pe director sau şcoala 
pentru că suspendarea este o formă comună 
de pedeapsă. Există şcoli în care 30% 
din elevi sunt suspendaţi în timpul anului 
şcolar.
Discutaţi acasă prieteneşte cu copilul dvs 
când s-a calmat şi aflaţi varianta lui.
Trebuie să existe o consecinţă, o formă de 
pedeapsă şi acasă. Unii copii se bucură că 
stau acasă şi nu mai merg la şcoală. După 
ce l-aţi certat bine pe copil îi interziceţi 
televizorul, computerul, jocurile video în 

timpul suspendării. Discutaţi cu copilul şi 
el trebuie să înţeleagă că a făcut ceva rău, 
a încălcat nişte regulamente, de a primit 
această pedeapsă. Trebuie să îi explicaţi că 
dacă repetă acest comportament poate să fie 
exmatriculat din şcoală.
Supravegheaţi-l pe copil să îşi facă temele. 
Nu îl lăsaţi să doarmă toată ziua. Copilul 
poate să vă ajute la menaj în casă, să 
meargă la cumpărături cu dvs. să lucreze în 
grădină, să mergeţi împreună la bibliotecă 
sau să citească.
Părinţii au dreptul să conteste suspendarea 
copilului dacă vi se pare că a fost nedreaptă. 
În termen de 10 zile părinţii pot să conteste 
în scris suspendarea la School Board. 
Primesc răspuns în termen de 15 zile.
Elevul poate primi o suspendare dacă 
incidentul a avut loc la şcoală sau într-o 
excursie organizata de şcoală. De asemenea 
poate fi suspendat pentru cyberbulliying, 
elevul a trimis un email de ameninţare sau 
un text unui coleg.
Elevul poate fi suspendat dacă ameninţă pe 
cineva, posedă alcool sau droguri, este sub 
influenţa alcoolului, înjură pe profesor sau 
pe director, produce un act de vandalism, 
intimidează şi ameninţă alţi copii din 
şcoală.
Când apelează la o suspendare, directorul ia 
în considerare vârsta elevului, viaţa familială 
a elevului, dacă a avut o traumă, dacă 
elevul îşi poate controla comportamentul şi 
înţelege consecinţele posibile, dacă prezenţa 
sa în şcoală este riscantă pentru altcineva, 
dacă comportamentul elevului este legat 
de hărţuire din cauza rasei, originii etnice, 
religiei, dizabilităţii, orientării sexuale etc.
Când copilul este suspendat pentru una 
până la cinci zile, primeşte teme de făcut 
acasă.
Pentru o suspendare de la 6-10 zile, elevilor 
li se oferă un program academic.
Pentru o suspendare de la 1 la 20 de zile li 
se oferă să urmeze un program academic şi 
unul de comportament.
Când elevul se întoarce la şcoală are loc o 
întâlnire între director, profesorul elevului 
şi părinţii acestuia.
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Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru 
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end, plata incepind de la 45 de 
cent/mile (echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670)
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell

ANGAJĂM ŞOFERI

Pentru orice fel de renovări şi reparaţii interioare, vă stăm la dispoziţie.
Info la: 519-569-9255 sau 519-896-1008 monelborza@gmail.com 
(MONEL BORZA)

MB Remodelling and Renovations
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(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.

, si aKITCHENER - Un Nou Business

Mă numesc Luminiţa Dica şi sunt Self-
Initiated Registered Dental Hygienist în 
Ontario. 
Conform amendamentului făcut în 01 
Septembrie 2007 la “Dental Hygiene Act, 
1991” publicul poate să beneficieze de 
servicii de igienă dentară ale unui sau unei 
Self-Initiated Registered Dental Hygienist 
fără să fie examinaţi în prealabil de un 
Dentist. 
Detaliile acestui amendament se găsesc 
pe website-ul CDHO la http://www.cdho.
org/Self+Initiation.asp.
Cât despre mine de mic copil am 
avut pasiunea de a lucra în domeniul 
stomatologic şi acest vis al meu s-a 
împlinit după ce am absolvit cursurile de 
Dental Assistant şi Dental Hygiene de la 
Medix School din Kitchener şi care au 
durat din anul 2005 până în 2008.
În timpul şcolii, ca şi mulţi alţii, am trecut 
prin diferite greutăţi printre care a fost 
decesul mamei mele, care venise în vizită 
din România. Cu ajutorul lui Dumnezeu, 
a soţului şi copiilor mei, a fraţilor şi 
surorilor din biserica românească şi a 
rudelor, am reuşit să trec şi peste acest 
necaz şi să termin şcoala cu succes. Toate 

aceste greutăţi m-au ambiţionat şi mai 
mult ca să-mi termin şcoala şi m-au ajutat 
să ajung ceea ce sunt astăzi, o Dental 
Hygienist determinată şi motivată care 
practică cu plăcere acest gen de serviciu.
După absolvire şi obţinerea licenţei am 
avut ocazia să lucrez în diferite Cabinete 
Dentare alături de dentişti şi specialişti 
foarte buni, care au contribuit mult la 
experienţa mea profesională.
Faptul că am fost apreciată şi îndrăgită de 
pacienţii pe care îi tratam, m-a încurajat 
să aplic pentru licenţa de “Self-Initiated” 
pe care am obţinut-o în 21 Februarie 
2013 şi să-mi închiriez un spaţiu unde să 
pot aplica nerestricţionat valorile mele 
profesionale şi personale spre beneficiul 
pacienţilor. 
În prezent, am un număr frumos de 
pacienţi pe care îi tratez în cadrul clinicii 
unde mi-am închiriat un spaţiu de lucru 
cu 3 scaune, iar aceşti pacienţi sunt foarte 
multumiţi de serviciile de igienă dentară 
primite.
Pacienţii noi sunt bineveniţi şi întotdeauna, 
pe lângă serviciile pe care le ofer, îi ajut cu 
informaţii despre modul prin care pot să-şi 
întreţină o dantura sănătoasă şi să elimine 
mirosurile neplăcute din gură.
De asemenea cunosc faptul că publicul 
nu este foarte obişnuit cu acest concept 
de Independent Dental Hygienist şi există 
o oarecare reţinere de a primi servicii de 
igienă dentară din partea mea, reţinerea 
cea mai mare fiind lipsa prezenţei unui 
dentist. Dar datorită faptului că eu 
colaborez cu clinica unde deţin acest 
spaţiu şi deasemenea colaborez cu diferiţi 
dentişti din Kitchener-Waterloo, în cazul 

în care este nevoie ca pacientul să fie 
examinat de un Specialist sau Doctor, îi 
pot face o notă de trimitere cu detaliile 
necesare pentru a fi consultat. Pentru cei 
care nu au un dentist, le pot recomanda 
unul din specialiştii cu care colaborez. Iar 
nu în ultimul rând aş dori să menţionez 
despre un program de voluntariat care are 
loc aici la mine în cabinet, se intitulează 
“Gift from the Heart” şi are loc în preajma 
zilei de Valentine’s Day, unde un număr 
limitat de persoane cu venituri mici pot 
beneficia gratuit de un Cleaning. Vă voi 
ţine la curent despre această oportunitate.
Sper ca prin aceste explicaţii să încurajez 
pe mulţi cititori ai ziarului să înţeleagă 
noul concept al unui Dental Hygienist, şi, 
de ce nu, chiar să pornească un astfel de 
business. Vă stau la dispoziţie, contactaţi-
mă la adresa de e-mail !
Serviciile pe care le ofer:
Scaling (cleaning) - Polishing (stain 
removal) - Desensitizing of Teeth - New 
Client Dental Hygiene Examination - 
Fluoride treatments - Chemotherapeutic 
Applications for Periodontal Issues - Teeth 
Whitening (not suitable for everyone).
Complimentary: Hygiene Check + 
Oral Cancer Screening with EVERY 
appointment.
Preţurile sunt competitive şi accept şi 
Dental Benefits.

Luminiţa Dica RDH
Nancy Hall Dental Hygiene Clinic

1454 King St. East
Kitchener, ON N2G 2N7
e-mail:ldica@rogers.com

Telefon: 519-744-5200

LUMINIŢA DICA

Cabinet de Igienă Dentară
Luminiţa Dica (foto) a deschis în anul 2013 un business la care nu a visat vreodată că 
poate ajunge datorită legislaţiei canadiene, care nu permitea ca un Dental Hygienist 
să poată lucra pe cont propriu. În prezent este posibil aceasta şi Luminiţa a reuşit cu 
businessul ei.

KITCHENER

50 PLUS EXPO
Un eveniment dedicat persoanelor peste 

50 de ani
GRATUIT
Kitchener  

(505 Franklin St.N - Stanley Park, 
intersecţia Ottawa cu River)

29 martie 2013 orele 12:30-4:00

STEPHEN 
WOODWORTH, 
membru al 
parlamentului 
federal 
organizează 
pentru al cincilea 
an consecutiv în 
Kitchener, acest 
eveniment 

informativ benefic tuturor persoanelor care 
doresc să se pensioneze sau pensionari 
care doresc să afle ce fel de servicii le sunt 
oferite de companiile care oferă transportul 
în comun, aparate auditive, scaune cu 
rotile, Revenue Canada, Poliţie, etc.
Vor fi deasemenea prezente diverse 
servicii sociale şi guvernamentale 
(Canada Revenue Agency, Service 
Canada, Waterloo Regional Police - Fraud 
Division)  care vor răspunde întrebărilor 
dumneavoastră. 

Renovări şi amenajări
pentru proprietăţile dumneavoastră din 

FLORIDA
 
Am locuit şi lucrat 5 ani de zile in Kitchener 
în domeniul construcţiilor, iar începând cu 
anul 2014 ne-am mutat definitiv în Florida 
şi sunt în acelaşi domeniu. Informaţii la 

1-772-410-9710 (Gusti)
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Transilvania Bookkeeping & Income Tax
*Taxe pentru individuali si orice tip de small business (e-file inclus) 
*Taxe gratuie pentru noi veniti in Canada fara sau cu income foarte mic 
*Bookkeeping, Payroll, HST, WSIB – prima consultanta  gratuita.

Tel: 519-885-8903     E-Mail: ana.guldemond@gmail.com

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155

Detroit este la doi paşi de noi şi ascunde 
multiple comori arhitecturale şi culturale. 
Acest oraş, odinioară unul dintre cele mai 
industrializate oraşe ale Americii, renumit 
prin mastodonţii industriei automobilului: 
General Motors, Ford şi Chrysler, este 
părăsit, ignorat, cu case arse, şcoli şi 
spitale abandonate, biblioteci închise, 
străzi cu hârtoape. S-ar zice că a suferit o 
catastrofă naturală, tabloul este dezolant, 
impresionant, unic. Oraşul, care a rivalizat 
cu New York şi Chicago, în topul primelor 
3 oraşe americane a dat faliment, este un 
oraş sinistrat şi plin de grafitti.
Este a treia oară când am “îndrăznit” să 
ne aventurăm prin acest oraş mitic. De 
data aceasta ne-am rezervat un hotel prin 
internet, în centrul oraşului şi bilete la 
Opera din Detroit. Cum am ajuns în oraş 
ne-am îndreptat spre hotel şi de acolo 
am pornit spre Operă pentru a ne orienta. 
Deoarece am cumpărat biletele on line cu 
numai 2 zile înainte nu am putut să rezerv 
şi un loc de parcare. Atenţie când cumpăraţi 
bilete la operă să utilizaţi website-ul oficial 
al operei: www.MichiganOpera.org şi 
nu brokerii sau alte website-uri, care au 
preţuri de doua ori mai scumpe. E bine să 

aveţi un bilet prepaid pentru parcare, care 
este direct în faţa Operei şi maşina dvs. va 
fi în siguranţă. Biletele la Operă au preţuri 
convenabile, începând de la $25 până la 
$100. 
Clădirea în care se află acum Opera a fost 
construită în 1922, când ocupa locul 5 din 
lume ca mărime, având atunci 4250 de 
locuri iar oraşul atinsese culmea importanţei 
şi bogăţiei sale. În prezent Opera are 2700 
de locuri. Etalonul meu de frumuseţe şi 
comparaţie a fost Opera din Bucureşti, pe 
care am frecventat-o cu ardoare în studenţie 
şi care are o capacitate de numai 952 de 
locuri.
În clădirea Operei actuale a avut loc 
primul spectacol de rock’n’roll şi primul 
festival internaţional de film. Locurile sunt 
comfortabile şi se vede bine de oriunde, cu 
o acustică superbă. Tavanul este frumos 
decorat şi nu poţi să nu cazi în extaz 
admirând atâta splendoare! Uiţi că te afli 
în Detroit şi că în apropriere sunt clădiri 
abandonate. Candelabrele din cristal îţi iau 
răsuflarea. Clădirea are trei etaje: parter, 
lojele centrale şi balconul.
Opera din Detroit a avut ca oaspeţi pe Louis 
Armstrong, Duke Ellington şi  Luciano 

Pavarotti. Cladirea 
a fost renovată în 
1996 sub îndrumarea 
şi efortul lui David 
DiChiera.
Înainte de spectacol 
am făcut un mic tur 
cu People Mover, 
care costă numai 75 
de centi (pregătiţi-vă 
monede) şi este un 
fel de mini metrou 
suspendat. După operă 
am dat o fugă prin 
cartierul grec unde se 
află o multitudine de 
restaurante, hoteluri şi 

casinoul Greektown.
A doua zi am vizitat Detroit Institute of Arts, 
care este în pericol de a se închide. Muzeul 
şi-a deschis porţile în 1927 când Detroit-ul 
era unul din cele mai bogate oraşe din lume. 
Oraşul are 18 miliarde de dolari datorii iar 
muzeul aparţine municipalităţii care este 
obligată să vândă din tablouri pentru a-şi 
plăti datoriile.  Casa de licitaţii Christie’s a 
evaluat tablourile muzeului la 867 milioane 
de dolari. Există câteva fundaţii care se 
agită să strângă bani şi să cumpere muzeul 
de la municipalitate. Numai un tablou 
celebru a lui Pieter Bruegel cel Batrân,  
“The Wedding Dance” a fost evaluat la 
suma de $200 milioane. 
În muzeu se afla 4 creaţii ale lui Brîncuşi: 
o statuie în bronz “Copil dormind” şi 3 
desene, precum şi un coif princiar geto-
dacic. Lucrările lui Brîncuşi nu sunt 
expuse. Guvernul român ar vrea să le 
achiziţioneze dacă se pun la vânzare.
Întrarea la muzeu costă numai $8 şi 
se poate vizita în cel puţin două ore. 
Muralele Rivera sunt fantastice, la fel 
şi colecţia de artă impresionistă.
De aici am dat o fugă la muzeul de 
istorie al oraşului, Detroit Historical 
Museum care este gratuit şi este bine 
realizat. Poţi parca pe stradă sau în 
parcarea muzeului care costă $5. Mi-a 
plăcut în special replicele cu străzile 
din vechiul Detroit, de prin anii 1840 şi 
1900 cu magazine, cabinetul dentistului, 

farmacia, etc.
Ultima noastră oprire a fost în cartierul 
Palmer Woods cu peste 300 de case 
istorice, în stil neo Georgian şi Tudor, 
construite în anii 1900 pentru baronii 
industriei automobilului. Trebuie neparat 
să conduci pe strazile 7 Mile Road, 8 Mile 
Road, Sherwood Forest pentru a-i admira 
splendoarea.
Deşi Detroit-ul are 85% o populatie de 
culoare, te simţi în siguranţă în centrul 
oraşului. Mai eşti acostat de cerşetori 
pentru bani dar nimic terifiant.
Vizita noastră în oraşul iconic a fost o 
lecţie de istorie, de artă şi de sociologie, o 
incursiune în locuri fascinante. După 24 de 
ore te simţi ataşat de acest oraş şi vrei să 
revii să îl descoperi.

Paulina Popescu
Kitchener
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Un week-end fascinant
în DETROIT
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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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - 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

LIVIU O. CANANAU
     (Barrister & Solicitor)
Wishes to advise that he has taken a sabbatical from 
private legal practice in order to act as solicitor 
for The Regional Municipality of Waterloo in 
connection with the proposed Rapid Transit 
infrastructure project.  Liviu can be reached by 
email at:  Lcananau@gmail.com

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

La început a fost lumina,
dar fără de soare.
La început a fost lumina,
dar fără de lună.
La început a fost lumina,
dar fără de stele.

Oare cum fără de soare
şi fără izvoarele lui,
oare cum fără de lună
şi fără izvoarele ei,
oare cum fără de stele
şi fără izvoarele lor,
buzele noastre au fost de ajuns
lumina să o cheme
pre numele ei cel dintâi?

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
221 Woodlawn Rd.W., Unit C4, Guelph (Harvey’s Plazza), 
519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

PRIMUL NUME AL LUMINII

Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

Lecţii de vioară
pentru începători

Ana-Lavinia Vlad studiază nivelul ARCT în 
cadrul Royal Conservatory of Music. Lavinia a 
câştigat numeroase premii la competiţii locale şi 
naţionale.
- studiază vioara de 10 ani
- a reprezentat de 2 ori Ontario la Canadian Music 
Competition unde s-a clasat în primele 3 locuri
- cântă de 5 ani în Orchestra de tineret din 
Kitchener având experienţă de concertmaster
- a cântat 2 ani muzică de cameră în quartet, 
obţinând locul 2 pe Ontario la Kiwanis Music 
Festival
Cei interesaţi puteţi să o contactaţi după ora 
3pm la numărul de tel.519-954-4485 sau e-mail 
annalvlad@yahoo.com.
Lecţiile au loc după şcoală, în Waterloo.

AVOCAT ROMÂN vă stă la dispoziţie să vă ajute 
legal în probleme dificile cu legile Canadei ( Emigrare, 
Real Estate, divorţ, infracţiuni penale, testamente, 
reprezentări legale în faţa instanţelor judecătoreşti).
Gehl & Gehl Professional Corporation,
Gloria Ichim Barrister and Solicitor 647-778-1414.

CARO Bookkeeping
Accounting Services and Tax Return Preparation for 
Personal, Small Business & Corporations

Carmen Ciurea   Tel: 519-896-9757     
E-mail: carmenciurea@hotmail.com  

 A oprit în faţa casei
autobuzul-în-care-dacă-te-sui scapi-de-durere
i-am făcut semn şoferului
să plece
până apare următorul
mai este timp
pentru o respiraţie, doua, trei…
suficient
să scot un cui
din câte am bătut în palma Ta.

Anca Tănase

Între două autobuze (fb)



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    
INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

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

Caşcaval românesc, toate tipurile de 
făină, iaurt, condimente, cartofi, ceapă, 
măsline, lămâi, tot felul de brânzeturi 

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

u granite u marble u quartz u
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

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

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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