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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

* Duminică 23 martie - Duminica Sfintei Cruci * Marţi 25 martie - Buna Vestire * Miercuri 26 martie - Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil; Pomenirea mortilor *

$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
10 Aprilie 2014

Anul 8 - Nr.155
20 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

A 78-a aniversare a Reuniunii Doamnelor
pag.8

Irina Loghin şi prietenii (Kitchener 2014)

pag.9 şi 10

Sub conducerea dirijorului 
Nicolae Raiciu va lua fiinţă

CORUL ROMÂN
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.  S IMONA RUSU

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

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

WINDSOR

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Independent 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

Balul Mărţişorului este evenimentul care marchează 
sosirea primăverii. Anul acesta a avut o dublă 
semnificaţie fiindcă a marcat atât sosirea primăverii 
cât şi Ziua Internaţională a Femeii.
Frumoasa seara de 8 Martie a debutat cu un café 
concert internaţional interpretat live de violonistul 
Dan Balasoiu care mai târziu ca şi DJ a transformat 
seara într-un maraton de dans. Momentul culminant 
al serii l-a reprezentat tombola, care datorită 
sponsorilor a cuprins o variată gamă de cadouri şi 
surprize plăcute. Cu această ocazie, Echipa Graiului 
Românesc mulţumeşte sponsorilor pentru ajutorul 
acordat şi pentru susţinere:
• Violeta Paduraru (Violette Esthetics)
• Ruxandra & Robert Stanescu (Alpha Gymnastics 
Academy)
• Anca Deaconu
• Emanuela Memete (Glamour Events)
• Nicoleta Burlea (Monopoly Consulting)
• Eleonore Oncea
• Asociaţia Graiul Românesc
Totodată dorim să mulţumim pe această cale:
- celor care au fost prezenţi la eveniment
- violonistului şi DJ-ului Dan Balasoiu
- Floral’Scape Designs by Magdalena pentru 
aranjamentele florale
- Magazinul Românesc Euro Deli Transilvania  
pentru distribuirea anunţurilor
- celor care au ajutat la organizarea evenimentului de 
la crearea afişului, distribuirea şi vânzarea de bilete 
până la închiderea serii prin implicare voluntară.
Următorul eveniment:
• 23 - 30 Martie – Romanian Art Connection - Galeria 
de Arta din Windsor ( 1942 Wyndotte Street E.)
Despre programul evenimentelor pe 2014, mai multe 
informaţii vor fi postate pe website-ul societăţii şi pe 
facebook.
Vă dorim să aveţi o primăvară frumoasă şi călduroasă!

Asociaţia Graiul Românesc

Asociaţia Graiul Românesc din Windsor
BALUL MĂRŢIŞORULUI - 8 Martie 2014
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Este luna lui martie 
şi primăvara încă ne 
tachinează de la o 
respectabilă distanţă. Am 
renunţat să mai privesc la 
TV prognoza meteo pentru 
următoarele săptămâni. 
Am făcut-o o singură dată, 
acum vreo zece zile şi mi-a 
ajuns. 
Vorbind de primăvară nu 
pot să nu îmi amintesc 
în contextul actual de 
Primăvara de la Praga. 
Atunci, armatele înfrăţite 
şi prietene ale Tratatului 
de la Varşovia au intrat în 
Cehoslovacia cuminţindu-i 
pe în general paşnicii cehi 
care doreau o viaţă liberă 
de stalinism. România nu a 
fost parte din acea invazie 
frăţească, ba mai mult, 
Ceauşescu a şi condamnat-o. 
Am spus acestea pentru că 
deşi privim de la distanţă 
desfăşurarea evenimentelor 

din Ucraina, nu putem să 
neglijăm faptul că încă o 
dată România se găseşte 
mult prea aproape, atât 
teritorial, cât şi temporal de 
o zonă fierbinte. Lecţii de 
istorie cu situaţii similare se 
găsesc din belşug, asta nu 
înseamnă că ele, lecţiile au 
şi fost învăţate. 
Mai degrabă primează 
orgoliile celor ce se cred mici 
dumnezei care pot decide 
soarta a milioane de suflete, 
orgolii ascunse în spatele 
unor aşa zise idealuri – fie 
naţionale, fie religioase. 
De fiecare dată însă 
orgolioşii respectivi 
pretind că se apără, sau că 
apără ceva sfânt, ceva de 
neînlocuit, odată pierdut. 
Vieţile sacrificate contează 
mai puţin.  E luna lui martie 
şi primăvara e încă departe.

Ploaie în luna 
lui martie

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)

Au şi bărbaţii dreptate: femeile 
au prea multe sărbători, iar ei 
prea puţine. Dacă o femeie uită 
sărbătorile bărbatului, e amuzantă. 
Dacă un bărbat uită sărbătorile 
femeii, e nesimţit.
Eu cred că toate colicile sufleteşti 
încep cu o aparent inofensivă 
răsuceală a topicii. De multe ori, 
femeia nu întreabă, cum ar suna 
firesc, ”ce mărţişor îmi iei?”, ci mai 
degrabă ”ce-mi iei de mărţişor?”. 
Aparent, e cam acelaşi lucru, dar 
în realitate diferenţele de nuanţă 
sunt majore. Femeile aşteaptă ziua 
de 1 martie cu stomacul îmbobocit 
de emoţie. În zilele premergătoare 
acestei colorate sărbători, aceleaşi 
femei trec suspect de indiferente 
pe lângă tarabele cu podoabe. 
Asta pentru că numai femeile 
fără noroc primesc o floricică de 
pânză în piept. Cele cărora le-a 
plăcut cartea primesc o maşină cu 
şnuruleţ bicolor înnodat la oglinda 
retrovizoare. Sau o poşetă care 
costă cât casa mea. Sau măcar o 
cină a cărei notă de plată are patru 
cifre – adică genul ăla de local 
în vogă, ales pe principiul că, în 
fond, cu cât sunt mai multe feluri 
în meniu pe care nu le poţi citi şi 
nici traduce, cu atât vorbim de o 
cârciumă mai bună.

Cu tinichele de coadă şi de suflet
Când te cheamă Marie-Louise (în 
condiţiile în care numele tău de 
familie se termină în ”iţă”), e clar 
că ai părinţi atât de snobi, încât 
l-au convins pe Giorgio Armani să 
creeze special pentru ei nişte hârtii 
igienice, colecţia toamnă-iarnă. 
Marilu, cum i se spunea odraslei 

în societate, suferea fiindcă 
nu avea niciun iubit. Fata era 
studentă la Psihologie, normal, 
la o particulară trivial de 
scumpă. Colegii ştiau ce-i poate 
capul şi ce-i ouă portofelul, 
aşa că, deşi era frumoasă ca un 

trandafir altoit, ăia n-o abordau, 
fiindcă îi intimidau pretenţiile şi 
atitudinea ei. Când devenise deja 
anxioasă pentru că se crăpase de 
28 februarie şi n-avea cine să-i dea 
şi ei un cadou a doua zi, un băiat 
inconştient, care încă nu aflase ce 
hram poartă Marilu, s-a dus glonţ 
la ea şi a invitat-o în oraş ”în prima 
zi de primăvară”. Înveselită subit 
că nu va umbla desperecheată 
într-o astfel de zi romanţioasă, a 
acceptat, în ciuda discursului cam 
zaharisit al solicitantului. Între 
timp, şi-a anunţat toate fiţoasele 
din anturaj că are o întâlnire cu un 
tip drăguuuţ. Proas... fetele au făcut 
pariuri: oare ce va primi Marilu de 
mărţişor? Au pierdut toate. Marilu 
a primit – ce oroare! – un mărţişor. 
Numai la asta nu se gândise. S-a 
uitat la el ca la o ploşniţă. Era 
un coşar de tablă, înfipt într-un 
bureţel, băgat într-o cutiuţă de 
plastic. ”Să-ţi poarte noroc!”, a 
mai pus băiatul o mână de paie pe 
focul din ochii ei bulbucaţi. Ei i-o 
fi purtat noroc, dar lui sigur nu i-a 
purtat, întrucât Marilu n-a mai vrut 
să-l vadă niciodată. A mai invitat-o 
de 32 de ori în oraş, dar cum ea era 
inepuizabilă în materie de pretexte 
de refuz, el a aruncat prosopul în 
ring şi a renunţat, nedumerit, la 
iubirea care durase 19 ore. Apropo 
de coşarul de tablă, mai ştiu un caz 
epocal. O prietenă de-a verişoarei 
mele se aştepta, tot aşa, la un cadou 
substanţial de la iubitul ei. Părinţii 
lui erau doctori plini de bani, fata 
se orientase bine. De 1 martie, 
dragostea vieţii şi conturilor ei a 
venit cu un mărţişor în dinţi. ”Ăsta 
e mărţişorul meu?”, i-a scăpat ei 

o întrebare fleşcăită, retorică şi 
îmbufnată. ”Da, doar e 1 martie, 
asta se dă de 1 martie, mărţişoare!”. 
Se uita la el, la rânjetul lui bovin, şi 
nu pricepea cum în secolul nostru 
lumea încă mai cumpără gândaci 
de tinichea. Asta era în cutiuţă, 
un cărăbuş de metal, cât o prună 
de mare. De draci, n-a mai vrut să 
se plimbe prea mult, a inventat o 
scuză tembelă şi a plecat singură 
acasă. După ce el s-a îndepărtat 
suficient, ea a făcut semn unui 
taxi şi, înainte de a-şi trânti fundul 
deprimat pe bancheta din spate, a 
aruncat cutia cu mărţişorul groazei 
într-un coş de gunoi. A doua zi, 
ea plescăia fistic pe fond nervos, 
când a sunat-o el. I-a răspuns cu 
o voce de vată: ”Mda, alo...”. Au 
schimbat câteva amabilităţi, iar 
într-un final el a întrebat-o dacă 
i-a plăcut mărţişorul. Ea a icnit un 
”da” care semăna mai degrabă cu 
un sughiţ. El a precizat, cu sfială: 
”M-aş bucura să-ţi placă, fiindcă 
în fond e o bijuterie, îl poţi purta 
şi ca medalion, în restul anului. Că 
n-aş vrea să mă laud, dar să ştii că 
ţi l-am luat de la magazinul biiiip!-
llini, cărăbuşul e din platină şi are 
ochişorii din diamante, nu-i aşa că 
are ochişori frumoşi, Pisi? La fel ca 
ai tăi...”. Pisi n-a mai auzit nimic 
de la cuvântul ”diamante” încoace. 
A sărit de pe fotoliu ca din arbaletă, 
se bâlbâia ca ăia care vorbesc în 
somn. Tot ce-a putut realiza, pe 
moment, a fost să redevină brusc 
drăgăstoasă-n glas cu iubitul ei, 
pentru orice eventualitate. Cum 
au închis telefoanele, ea a alergat 
cu nervii vâlvoi spre locul unde-
şi amintea că aruncase gângania, 
în ajun. Taman atunci, ăştia de la 
salubritatea municipiului veniseră 
la timp, în coş n-a mai găsit decât 
o brichetă stricată şi un sfert de 
gogoaşă.

Simona Catrina

Mărţişoarele care nu te 
ucid te fac mai puternic

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
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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

Există părerea că viaţa religioasă din 
Dobrogea s-a stins sub loviturile avarilor, 
la sfârşitul secolului al VI-lea. Ceea ce ar 
însemna că toată truda călugărilor sciţi a 
fost zadarnică. Fals cât se cuprinde. Nu se 
explică logic o asemenea părere. Urmările 
şocului trebuie să fi fost puternice, dar 
credinţa nu dispare uşor. Dimpotrivă, forţa 
bisericii vine din capacitatea de rezistenţă 
faţă de încercări. Se ştie că persecuţiile 
religioase au întărit poziţia creştinilor, 
n-au reuşit să oprească creşterea numerică, 
răspândirea Evangheliei. Jaful din care 
trăiau migratorii urmărea, în primul rând, 
valorile materiale. Apoi, viaţa monahală, 
prin specificul ei, se desfăşura în locuri 
mai retrase, nu pe direcţiile de atac ale 
migratorilor, care urmăreau centrele urbane, 
aşezările rurale. Biserica n-a dispărut, ci a 
căutat forme de adaptare.
În funcţionarea ei, biserica avea nevoie de 
„materiale” religioase, de cult. Într-o carte 
remarcabilă I. C. Chţimia vorbeşte despre 
„ediţii manuscrise” ale textelor biblice, 
după acest moment de grea încercare. Ele 
au rezistat până ce limba slavonă a fost 
impusă cu forţa. Anul 1054 a lovit decisiv 
prin ruperea dintre Roma şi Bizanţ, o 
sciziune orgolioasă.
Mărturia că în timpul Papei Inocenţiu al IV-
lea(1243-1258) se traducea, din iniţiativă 
catolică, liturghia în limba română vine 
din documente. Acolo de unde a pornit 
iniţiativa, desigur cu un anume scop, trebuie 
să existe şi documente care să justifice 
activitatea celor implicaţi în punerea în 
practică a acestei iniţiative.
Este adevărat că organizarea bisericii se 
exprimă printr-un vocabular ce provine din 

slavona bisericească. Cea mai simplă idee 
este că organizarea aceasta s-a suprapus şi 
a eliminat vechea terminologie. Structura 
ierarhică s-a descifrat clar din „Inscripţiile 
greceşti şi latine din secolele IV-XIII 
descoperite în România”(titlul unei cărţi 
scrise de Emilian Popescu, apărute la 
Editura Academiei R.S.R., în 1976, p. 412-
413).
„Iubirea cea mai mare e dragostea de ţară” 
spunea poetul francez Paul Verlaine. Dacă 
cineva din clasa politică de ieri şi de azi, 
un partid politic care a pierdut puterea prin 
evenimente încă neexplicate clar sau altul 
dintre cele de azi mi-au provocat suferinţă, 
nu pot fi atât de parşiv şi să acuz ţara şi 
oamenii cinstiţi, legaţi de săracia şi de 
durerile lor.
Suferinţa creştinilor din Dobrogea sub 
avalanşa migraţiilor se leagă în gândul 
meu de versurile lui O. Goga:  „Eu sunt 
oftatul care plânge/ Acolo’n satul meu 
din deal,/Sunt ţipătul muiat în sânge/ Al 
văduvelor din Ardeal./Sunt solul dragostei 
ş’al urii,/Un visător de biruinţi,/Ce port 
blesteme’cerul gurii,/Drept moştenire din 
părinţi.”(din volumul Cântece făra ţară – 
EDIŢIA I, - Bucureşti, Editura C. Sfetea, 
1916, p. 8)
Dacă îmi pierd amintirile, ce m-aş face, ce 
s-ar alege de fiinţa mea? Dar avem toţi o 
speranţă surprinsă într-un catren de poetul 
timişorean Damian Ureche:  „Un popor 
sărac fusesem, /Toţi prădau pămâtul dac,/
Dar, când ai un Eminescu,/Nu mai eşti 
popor sărac.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

PĂRERI ISTORICE ŞI LIMBA 
DOCUMENTELOR

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

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

Îmi face o deosebită 
plăcere să vă anunţ 
înfiinţarea Corului 
Român (The Romanian 
Choir) un cor care să 
ne reprezinte pe noi, 
românii din Canada.  Vom 
participa la evenimente 
româneşti, canadiene, 
aducând în prim plan 
tradiţiile şi muzica 
românească de tot felul 
(prelucrări clasice, folclor, muzică pentru 
Crăciun etc.) Muzica noastră va impresiona 
publicul român cât şi cel canadian, va fi o 
delectare pentru ascultătorii noştrii pentru 
că o vom face cu dragoste, cu toată fiinţa 
noastră. Ne place să cântăm şi nu va fi 
greu să trimitem sentimente ascultătorilor 
noştrii prin acest limbaj internaţional care 
se numeşte MUZICĂ.
Dragi romani!
Sunteţi bine veniţi în acest cor indiferent 
de vârstă, de convingerile politice sau 
religioase pe care le aveţi, aici vom avea 
un singur ţel, acela de a redescoperi şi de 
a aduce în faţa tuturor arta, tradiţiile şi 
obiceiurile noastre.

Comunitatea română are nevoie de acest 
cor - acesta este momentul în care vă 
puteţi integra. Nu trebuie să fiţi muzicieni 
profesionişti, eu voi avea grijă să vă 
călăuzesc paşii notă de notă.
Mă numesc Nicolae Raiciu şi iubesc 
muzica bună, am terminat Conservatorul 
“Ciprian Porumbescu” unde am studiat 
Canto şi Dirijat. Înainte de Conservator 
am studiat vioara timp de doisprezece ani. 
După Conservator, fiind Bariton, am cântat 
şi cânt cu companii de Operă, voi folosi 

toată experienţa acumulată de-a lungul 
anilor în formarea acestui cor.
Ştiu să pregătesc vocile necesare, pot să 
modelez aceste voci în aşa fel încât ele 
vor putea deschide  sufletul ascultătorului  
prin producerea acelor superbe sunete cu 
care muzica de calitate este alcătuită. Ştiu 
că o pot face, dar am nevoie de d-voastră, 
de talentul d-vostra, de dragostea  care o 
aveţi pentru muzică – acesta este lucrul 
cel mai important de care am nevoie şi 
dacă vă puteţi “rupe” trei ore pe săptămână 
la o repetiţie unde vom învăţa împreună 
piese muzicale, cu siguranţă vom reuşi…
va fi un succes pe care îl vom dobândi 
împreună. Nu ne va fi greu pentru că vom 
cânta melodii îndrăgite în primul rând de 
noi - vom învăţa împreună cum să putem 
produce un sunet nobil, catifelat, care să 
facă plăcere  publicul ascultător.
Dacă vă place să cântaţi, dacă muzica este 
ceva de care aveţi nevoie,… acel ceva care 
vă face să uitaţi de greutăţi…, acel ceva 
care vă dă optimism …. atunci sunteţi 
bineveniţi în acest cor nou pe care vreau să 
îl înfiinţez acum.
Repetiţiile vor avea loc seara după ora 
7:00pm. Mă puteţi suna la (519) 841-4250. 
Email: nicaur@ymail.com.

Nicolae Raiciu

Moment unic pentru comunitatea română

Infiinţarea Corului Român
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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

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Long-Term Care

Ni se pare firească 
uşurinţa cu care 
facem orice activitate, 
cât de simplă, în viaţa 
noastră zilnică dar …. 

aceasta se poate schimba, odată cu vârsta 
(şi nu numai)! Când ne imaginăm în viitor, 
ne vedem mai ales bucurându-ne de tot ce 
am realizat noi, şi cei apropiaţi nouă. Ne 
este greu să ne vedem - acum când suntem 
sănătoşi - într-o situaţie dificilă, în care să 
avem nevoie de sprijinul celorlalţi în mod 
permanent! Nevoia de asistenţă medicală 
şi personală, se poate schimba în timp, 
începând de la mici probleme de sănătate, 
trecând prin accidente şi boli, şi ajungând 
la probleme de sănătate cronice care, pot 
face imposibile activităţile simple şi vitale 
de zi cu zi, fără ajutorul celor apropiaţi.
Long-Term Care Insurance poate fi un 
element de bază în menţinerea standardului 
de viaţă şi a independenţei personale, 
pentru cât mai mult timp.
Statisticile, cifrele, vă pot da o imagine 
asupra laturii financiare a acestei situaţii:
Retirement homes:
-Camera privată: $1,200-6,300/luna
-Apartamente cu un dormitor: $1,100-
8,000/lună
Nursing homes (co-payments):
-Basic (3 paturi): $1,675/luna
-Camere semi-private: $1,948/luna
-Camere private: $2,275/luna
-Programe pe durata scurta:$1,085/luna
Private home care:
-Prepararea hranei: $13.00-30.75/ora
-Îngrijire personală: $13.00-30.75/ora
-Infirmieră calificată: $30.00-100.00/ora
-Asistentă 24/24 ore: $7.92-30.00/ora
-Asistentă în timpul zilei:$6.00-65.50
Ce înseamnă “long term care”?
-asistenţă medicală şi personală
-refacere şi terapie ocupaţională
-servicii de casă (gătit, spălat, curăţenie)
Când ar trebui considerată această 

asigurare?
Când vă faceţi planurile de pensie, şi vreţi 
să vă protejaţi economiile şi bunăstarea 
familiei.
Dacă doriţi să aveţi libertate, flexibilitate 
şi control în astfel de situaţii, şi nu funcţie 
de asistenţa guvernamentală sau sprijinul 
familiei.
Ce acoperă aceste planuri?
Unele acoperă cheltuielile numai în cazul 
serviciilor dintr-o unitate specializată 
(nursing home), în timp ce altele, acoperă 
cheltuielile în orice situaţie.
Când şi cum sunt plătite beneficiile?
După o perioadă de aşteptare, care poate fi 
de: 30, 90, 180 de zile.
Unele planuri vă rambursează cheltuielile 
eligibile făcute, pe zi până la un maxim, în 
baza chitanţelor.
Alte planuri sunt mai flexibile, plătind o 
suma pre-determinată, fără a fi nevoie de 
chitanţe. Puteţi folosi aceste sume pentru 
orice fel de servicii necesare.
Cât poate fi suma primită ca beneficiu?
Unele planuri oferă beneficii începând de la 
$10 pe zi, altele mergând până la $10,000 
pe lună.
Pentru planurile care rambursează în baza 
chitanţelor, există un maxim raportat la 
fiecare lună..

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

Ashton College
604 899 0803 | 1 866 759 6006
www.ashtoncollege.com

Contact a program adviser today.

Be part of an exciting profession.

Qualify as a 
Human Resources 
Professional.

Program available online.

“There will be a greater need for human resources professionals 
at least until 2020 due to an aging workforce and recruitment 
difficulties.”

Employment and Social Development Canada

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

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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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!

NU RATATI, ÎNTÂLNIREA CU 
RAZVAN VASILESCU, în spectacolul de 
umor si STAD-UP COMEDY “DESPRE 
FERICIRE SI ALTE POVESTIRI /De ce 
credeti ca închid oamenii ochii când se 
saruta?”, care înlocuieste reprezentatia cu 
“SCAUNELE” - DUMINICA, 23 martie 
2014, ora 18.00, SALA KOBAYASHI – 
CENTRUL CULTURAL CANADIANO-
JAPONEZ (6, Garamond Court, Toronto, 
M3C 1Z5).
- BILETELE ACHIZITIONATE 
PENTRU “SCAUNELE” SUNT 
VALABILE PENTRU INTRAREA LA 
SPECTACOLUL DE UMOR SI STAD-
UP COMEDY “DESPRE FERICIRE 
SI ALTE POVESTIRI /De ce credeti ca 
închid oamenii ochii când se saruta?” 
după Cehov şi texte universale, prezentat 
în premiera în Canada, CARE VA AVEA 
LOC LA ACEEAŞI SALĂ, DATĂ ŞI 
ORĂ ÎNSCRISE PE BILETELE DEJA 
CUMPĂRATE!
- Ca o compensaţie materială şi morală faţă 
de toţi cei care AU CUMPĂRAT BILETE 
LA “SCAUNELE”, LE OFERIM, DE 
ASEMENEA, UN VOUCHER ÎN 
VALOARE DE $50 CARE POATE 
FI SCHIMBAT GRATUIT PENTRU 

1 BILET VIP LA URMĂTORUL 
SPECTACOL, COMEDIA “DOI PE O 
BANCĂ” cu TANIA FILIP şi FLORIN 
ZAMFIRESCU din 27 aprilie 2014 
SAU LA ALEGERE LA UNUL DIN 
SPECTACOLELE VIITOARE DIN 
CADRUL ACTUALEI STAGIUNI 2014.
- VOUCHER-UL VA FI PRIMIT DE 
FIECARE SPECTATOR CHIAR 
LA INTRAREA ÎN SALA, înaintea 
spectacolului de umor şi STAD-UP 
COMEDY “DESPRE FERICIRE ŞI 
ALTE POVESTIRI /De ce credeti că 
închid oamenii ochii când se sărută?”.
- AŞA CUM A FOST ANUNŢAT, CEI 
CARE AU BENEFICIAT DE OFERTA 
SPECIALA care include un DVD gratuit 
cu “NEA MĂRIN, MILIARDAR”, vor 
primi filmul la intrarea în sala, înainte de 
începerea spectacolului de duminică, 23 
martie 2014.
- NE CEREM SCUZE SINCERE 
TUTUROR SPECTATORILOR 
ŞI IUBITORILOR DE TEATRU, 
LE MULŢUMIM PENTRU 
PARTENERIATUL CONSTANT, 
PENTRU ÎNŢELEGERE ŞI 
DEVOTAMENT.

TURNEELE 
TEATRULUI 
ROMÂNESC

ÎN CANADA
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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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HAMILTON

Reuniunea Doamnelor Ortodoxe a parohiei 
“Învierea Domnului” din Hamilton 
a sărbătorit pe 9 martie 2014 a 78-a 
aniversare cu o masă festivă organizată 
la Casa Română.  Reuniunea Doamnelor 
este una din cele mai vechi organizaţii 
româneşti din Canada şi care de aproape 
opt decenii activează în cadrul parohiei 
noastre.  Comitetul Reuniunii Doamnelor, 
începând cu cel din 1936 condus de Dna. 
Preşedintă Victoria Bodnariuk, şi până 
la cel prezent condus de Dna. Preşedintă 
Ileana Murgoci, munceşte cu dăruire pentru 
binele parohiei.  În semn de recunoştiinţă 
şi apreciere pentru activitatea depusă în 

folosul parohiei, doamnele preşedinte din 
trecut şi de astăzi au fost invitate să ia loc 
la masa principală. Au răspuns invitaţiei 
doamnele Ileana Murgoci, Maria Nikolica, 
Ana Bunda, Ana Sekesan, Jean Katruk, 
Kathy Iuga, Aurora Rasanu, Dorothy 
Donison, Daniela Suciu şi Gabriela Covaci.   
Ca de obicei, specialistele noastre în arta 
culinară au pregătit o masă gustoasă iar 
barul bine aprovizionat a contribuit la 
crearea unei atmosfere festive. Elevii 
Şcolii de Limba Română, sub îndrumarea 
profesoarelor Gabriela Covaci şi Mirela 
Burgui, au pregătit un program artistic 
deosebit cuprinzând dansuri populare, 

cântece interpretate de talentatele tinere 
cântăreţe ale parohiei şi în premieră o piesă 
de teatru adaptată după schiţa Domnul Goe 
de I.L. Caragiale.

Reuniunea Doamnelor Ortodoxe din 
bisericile din Arhiepiscopia noastră are ca 
misiune printre altele să promoveze actele 
de caritate şi filantropie ale bisericii, să 
păstreze şi să perpetueze conceptele creştin 
ortodoxe, să promoveze participarea la 
activităţile organizate de biserică, să ajute 
săracii, bătrânii, bolnavii, orfanii, văduvele 
şi pe cei în nevoi.  Comitetul Reuniunii 
Doamnelor face un apel adresat tuturor 

credincioaselor ortodoxe din zonă să li 
se alăture pentru a îndeplini misiunea 
importantă a Reuniunii.

Următorul eveniment important al parohiei 
“Învierea Domnului” din Hamilton va fi 
sărbătorirea hramului bisericii  pe data de 
27 aprilie cu o slujbă arhierească şi cu o 
masă festiva la Casa Română.  Vă invităm 
să sărbătoriţi alături de noi hramul bisericii 
“Învierea Domnului”.

George Popa,
Hamilton

Aniversarea Reuniunii Doamnelor Ortodoxe la Hamilton
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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

KITCHENER

CMS Global Entertainment şi Agenda 
Românească au oferit românilor din 
Kitchener un spectacol de o înaltă calitate. 
Sala excelent aranjată, mâncarea deosebită 
pregătită de Vasa Muncan şi echipa lui, 
preţurile mici practicate la barul sălii au 
făcut ca cei peste 140 de participanţi la 
acest eveniment să se simtă excelent în 
compania artiştilor, care au susţinut un 

spectacol de peste 5 ore. Organizatorii 
doresc să mulţumească pe această 
cale tuturor românilor care au făcut un 
efort deosebit şi au venit din London, 
Hamilton, Toronto, Mississauga, Guelph, 
Cambridge. În schimb distracţia a fost pe 
măsura, spectacolul a durat de la ora 5pm 
până la ora 11pm.

Agenda Românească

Bina v-am găsit Români!
Un spectacol extraordinar cu Irina Loghin, Gheorghe Gheorghiu, trupa Alesis şi 

Jean Paler - 9 martie 2014, Kitchener

continuare în pag.10
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KITCHENER

Bine v-am găsit Români! - Spectacol cu Irina Loghin şi prietenii (continuare)



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te prezinţi bine, cât timp nu 
comiţi abuzuri sau imprudenţe. Dragoste: 
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu 
prea eşti în stare să tolerezi orice de dragul
celuilalt. Financiar: Cumperi lucruri cam 
piperate pentru buzunarul tău, doar pentru a 
rupe gura târgului şi a arăta lumii că o duci 
bine.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu stai prea bine la capitolul 
echilibru interior şi stare de spirit. Dragoste:
Pasiunea poate răsări oricând în calea ta, 
iar chemarea aventurii te atrage către tot 
felul de ispite. Financiar: Când vă aduceţi 
amândoi contribuţia, suma care reiese la 
final este suficientă pentru a vă achita toate
facturile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Tot ce faci în glumă e posibil să nu 
treacă neobservat, deci nu face experimente 
cu organismul tău. Dragoste: Iubirile 
secrete, ascunse, sunt în vizor, dar numai 
de tine depinde dacă le laşi să te cucerească 
sau îţi asculţi mintea. Financiar: Cu banii 
stai destul de rău.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să-ţi influenţeze 
starea de sănătate. Dragoste: Pot apărea 
schimbări surprinzătoare care îţi vor aduce 
multe satisfacţii sentimentale. Financiar: 
Este o perioadă delicată care va dura 
destul de mult, dar măcar te va ajuta să-ţi 
restructurezi cheltuielile.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la o stare de 
nervozitate crescută. Dragoste: Dragostea 
nu ascultă de planuri. Lasă lucrurile să 
evolueze în legea lor, fără să exagerezi cu 
planificarea. Financiar: În acest interval vei
avea o stare financiară bună, defapt este o 
ocazie ca să-ţi îmbunătăţeşti fianţele.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci nici un exces 
totul se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: E nevoie de mai multă iniţiativă 
din partea ta ca să-ţi recapeţi încrederea. 
Financiar: Eşti predispus la pierderi 
financiare substanţiale sau de a fi înşelat.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de afecţiuni 
ale căilor respiratorii. Dragoste: Venus 
tranzitează zodia Berbecului şi indică faptul 
că viaţa ta sentimentală nu se prezintă prea 
strălucit. Financiar: Devii mai econom, 
conştient că orice exces te poate costa 
câteva luni de acum încolo.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Există un pericol de îmbolnăvire 
prin contractarea unei răceli. Dragoste: 
Viaţa de cuplu nu îţi oferă prea multe 
satisfacţii, te întorci cu sufletul încărcat 
acasă, cu gândul la comunicarea greoaie 
pe care o ai cu partenerul. Financiar: Te vei 
descurca şi în această lună.

SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Începi să descoperi urmările 
propriilor reguli de viaţă: dacă ai fost 
cumpătat, rezultatele sunt bune, dacă ai 
greşit cu organismul tău, începi să resimţi.
Dragoste: E un moment bun pentru împăcări, 
explicaţii şi soluţionarea problemelor mai 
vechi. Financiar: Eşti predispus la pierderi.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Aruncă o privire prin reţetele 
vechi sau fă-i o vizită medicului. Ai cam 
uitat de el. Dragoste: Îi propui celui drag 
diverse idei de înnoire a relaţiei, iar el se 
lasă total pe mâna ta. Financiar: Eşti un 
om chibzuit şi rezervele tale sunt suficiente 
pentru a face faţă şi de această dată 
problemelor economice.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Du-te la medic fără teamă, pentru 
că nu e nimic care să te sperie. Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi doar de la partener un 
miracol, aştepţi degeaba. Uneori e mai 
bine să treci la fapte şi să faci primul pas. 
Financiar: Mizează pe originalitate dacă 
vrei succes financiar.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent cu 
sănătatea ta, cu atât te simţi mai bine, dar nu
transforma prudenţa în ipohondrie. 
Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu găseşti 
în perioada asta, pentru că acum eşti ca 
un fluturaş din floare în floare. Financiar: 
Situaţia ta este în creştere, dar nu va fi nimic 
spectaculos.
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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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

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



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: 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: 
Copilul meu este hărţuit la şcoală, ce trebuie 
să fac? Cum îmi pot da seama dacă copilul 
meu a fost hărţuit?

Unul din trei elevi din provincia Ontario, 
respectiv 29% din totalul elevilor a fost 
hartuit la scoala. Atât fetele cât şi băieţii 
sunt implicaţi în hărţuire (bullying). Băieţii 
folosesc hărţuirea fizică în timp ce fetele 
abordează bârfa sau excluderea altor elevi 
din grup. De obicei copiii mai mari îi 
intimideaza pe cei mici, băieţii agresează 
fetele. Victimele sunt copii sensibili, timizi, 
cu anumite defecte fizice. În 85% de cazuri 
hărţuirea se produce în faţa martorilor. Iată 
un exemplu de hărtuire “Nu te juca cu Nick 
pentru că hainele lui miros urât”. Copilul 
nu are nici un prieten cu care să se joace în 
timpul recreaţiilor. Toţi copiii din clasă râd 
de el.
Când un copil este hărţuit la şcoală devine 
trist, singuratic şi speriat. Adolescenţii 
preferă să se descurce pe cont propriu decât 
să abordeze cu părinţii acest subiect. Chiar 
dacă copilul dvs. nu vrea să vorbească despre 
acest lucru, urmăriţi semnele de hărţuială:
- Copiii care sunt hărţuiţi la şcoală nu mai 
doresc să frecventeze şcoala, se prefac 
bolnavi, sunt obosiţi, nu mai au poftă de 
mâncare, au dureri de stomac, de cap, au 
probleme de concentrare şi gânduri de 

sinucidere.
- Nu doresc să ia parte la activităţi sociale 
cu alţi elevi.
- Vin acasă cu hainele rupte, prezintă vânătăi, 
zgârieturi, le lipsesc obiecte personale de 
valoare, pierd bani.
Copiii care hărţuiesc dimpotrivă dispun 
deodată de mai mulţi bani de cheltuială şi 
vorbesc “dur” despre copii din clasă.
În aceste situaţii părinţii trebuie să asculte 
cu atenţie copilul care se plânge de anumite 
întâmplări repetitive la şcoală.
Notaţi toate aceste întâmplări şi reţineţi 
data când au avut loc. Clarificaţi cu copilul 
dvs. diferenţa dintre a pârî şi a raporta un 
incident.
Stabiliţi o întâlnire cu profesorul clasei 
sau directorul şcolii pentru a discuta aceste 
probleme.
Pastraţi-vă calmul pentru a vă putea susţine 
copilul.
Daca în urma discuţiilor hărţuirea nu a 
încetat reveniţi şi discutaţi din nou cu 
directorul.

Contactaţi poliţia dacă hărţuirea implică 
agresiune sexuală, ameninţarea cu armă.
Încurajaţi hobbyurile, practicarea unui 
sport pentru a ajuta copilul să îşi dezvolte 
încrederea în sine, independenţa, ceea ce va 
reduce impactul negativ al agresiunii.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u Întreabă un

 PROFESOR

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

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

Travel Agency

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

     Fax: 519-571-2228
SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe, Cuba, Caribbean, Mexico, and more
TICO # 4198099

London (vorbim româneşte şi maghiară)

41A-Oxford St. W., London, N6H 1R5 (Head Office)

Phone: 519-433-8800
Toll free: 1-800-263-5059

     Fax: 519-433-8808

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

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!



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

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

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

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

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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.

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 în Kitchener 
în domeniul construcţiilor, iar începând cu 
anul 2014 ne-am mutat definitiv în Florida 
şi sunt în acelaşi domeniu. Vă întreţin 
şi renovez proprietăţile din Florida. 
Informaţii la:

1-772-410-9710 (Gusti)

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

KITCHENER

Începând cu anul 2013, bugetul Canadei a 
propus şi aprobat introducerea temporară 
a creditului: “First-Time Donor’s Super 
Credit”, pe scurt FDSC.
Acest nou credit se aplică persoanelor 
care nu au dedus donaţii îin Income Tax 
în ultimii cinci ani. În cazul persoanelor 
căsătorite, regula se aplica amândoura. O 
altă condiţie este că se aplică donaţiilor 
până la nivelul de maximum $1000.00, 
procentul deductiv fiind de 25%. Numai 
donaţiile făcute după 20/03/2013 sunt 

eligibile pentru acest credit, regula având 
valabilitate până în 2017. De remarcat că 
FDSC se poate deduce o singură dată în 
această perioada de timp deci este indicată 
cumularea donaţiilor şi deducerea lor o 
singură dată.
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

Ce mai e nou pe la Canada 
Revenue Agency

Consulatul General al României la 
Toronto, 555 Richmond St. West,   unit 
1108,   Toronto,   ON,    M5V 3B1

INVITAŢIE
Am deosebita plăcere de a vă invita să 
participaţi la expoziţia de artă “Primavăra 
în Toronto” a doamnei Camelia Hudita-
Stancu, pe 10 Aprilie 2014, de la 6 p.m. 
la 8 p.m., la sediul Consulatului General al 
României.
Camelia Hudita-Stancu este o artistă 
premiată din Toronto, ce lucrează într-o 
varietate de tehnici: ulei pe pânză, tehnici 
mixte, creion şi cerneală. Creaţiile sale sunt 
prezente în expoziţii din Europa: România, 
Franţa, Germania, Malta şi în America de 
Nord: S.U.A şi Canada.

Antonella Marinescu
Consul General
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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

Belgradul, “Regina Balcanilor” pe care 
l-am vizitat de doua ori, în tranzit, a fost 
pentru mine o surpriză plăcută, o relevaţie, 
o bucurie neaşteptată. Este un oraş ocolit 
pe nedrept de turişti, uitat, denigrat deşi 
în realitate este dinamic, cosmopolit, 
curat, cu clădiri vechi bine conservate şi 
restaurate, amplasat la confluenţa râurilor 
Dunărea albastră şi Sava cenuşie. Deşi sunt 
bucureşteancă de origine pot afirma că acest 
oraş depăşeşte cu mult Bucureştiul prin 
curăţenie, deschidere şi prin conservarea 
monumentelor istorice.
Oraşul alb este unul dintre cele mai vechi 
aşezări ale Europei, cu o istorie nemiloasă 
şi necruţătoare pentru că a fost distrus 
parţial de aproape 40 de ori. Belgradul 
este al treilea oraş de pe Dunăre după 
Viena şi Budapesta, un sfert din populaţia 
Serbiei locuind aici. Este un oraş verde 
având în inventar 65 de parcuri publice, 
care înviorează şi împrospătează silueta 
oraşului.
Oraşul se poate vizita cu tramvaiul. Este un 
tur ghidat ce dureaza 60 de minute şi este 
gratuit oferindu-se informaţii în limba sîrbă 
şi engleză. Numărul locurilor fiind limitat 
este recomandat să vă înscrieţi la centrul de 
informare turistică. În Belgrad sunt 6 centre 
de informare turistică deşi nu este asaltat de 
vizitatori.
Dacă alegeţi să călătoriţi cu taxiul, sârbii au 
cele mai mari tarife din Europa şi te fură pe 
faţă, deci atenţie.
Centrul oraşului este cochet, dichisit, bine 
gândit. Străzile şi bulevardele sunt largi 
având trei benzi pe un sens. Se circulă 
civilizat, nu ca în jungla României!  Până şi 
sistemul de transport în comun este modern, 
dotat cu autovehicule curate şi silenţioase.
Artera pietonală din Belgrad se numeşte 
Knez Mihajlova, una din cele mai frumoase  
zone pietonare din Europa de Est. Are o 
lungime de un kilometru şi este declarată 
monument istoric. Poartă numele lui 

Mihailo III Obrenovic iar clădirile datează 
din anii 1870, find clădiri impresionante 
şi maiestuoase. Aici se află tot felul de 
magazine (Mango, Zara, Gap, Nike, Diesel, 
Terranova, Sephora, Swarovski, Bata, Aldo, 
Vapiano) restaurante, cafenele, pictori 
şi artişti stradali. Tot aici se organizează 
piaţa de Crăciun, desemnată de Wall Street 
Journal ca una din cele mai frumose din 
Europa. Este întotdeauna aglomerată de 
turişti şi localnici. Locuitorii capitalei sunt 
oameni frumoşi, înalţi, atletici, îmbrăcaţi la 
moda iar fetele sunt frumoase, elegante şi 
cochete. Sunt prietenoşi, veseli, săritori şi 
amabili, pătimaşi de politică. Belgrădenii 
au obiceiul să mănânce în oraş în faimoasele 
“pekara” câte un pateu şi să bea un iaurt sau 
kefir.
La câţiva paşi de Knez Mihailova, Palatul 
Prinţesei Ljubica este, fără îndoială, una 
dintre cele mai interesante monumente 
istorice ale oraşului. Datând din 1831, 
reşedinţa a fost construită pentru Prinţesa 
Ljubica şi cei doi copii ai săi, Milano şi 
Mihajlo. Se poate vizita la un preţ modic.
Nu departe se află Piaţa Republicii, 
amplasată pe locul unde a fost odinioară 
Poarta Stambul, construită în sec XVIII-
lea. Aici erau ucişi cei care nu se supuneau 
turcilor prin tragerea în ţeapă. Nu poţi să 
nu observi clădirea impozantă a Teatrului 
Naţional, construit în 1869, după planurile 
arhitectului Alexandru Bugarski. Punctul 
de atracţie în piaţă este statuia ecvestră 
a cneazului Mihail Obrenovic I. Prinţul 
Obrenovic a oferit domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza în dar, o sabie de paradă, lucrată 
la Viena pe care a fost gravat textul: “Prieten 
sigur în vremuri nesigure” pentru că a 
permis trecerea unui transport de arme din 
Rusia spre Serbia. Această sabie se poate 
vedea azi la Muzeul Naţional Cotroceni din 
Bucureşti.
Pentru iubitorii de restaurante şi atmosferă 
tipică sârbească există un cartier specializat, 

Skadarlija, cu localuri la 
modă cum ar fi restaurantele 
cu nume boeme: Trei Pălării, 
Timp Suficient, Carafa de 
Aur, Doi Porumbei Albi, 
Actorul Călător. Formaţiile 
de lăutari cvasi nomade 
sunt peste tot şi fac parte din 
peisaj. Produsele tradiţionale 
sârbeşti pe care le poţi 
comanda aici sunt cevapcici, 
o rudă a micilor noştri si 
pljesavica un fel de chiftea 
umplută cu caşcaval.

Mândria sârbilor este Catedrala Sf. Sava 
considerată a fi cea mai mare biserică 
ortodoxă din lume. Planurile au început 
în anul 1895 şi au fost terminate în anul 
2004. Construită în stil bizantino-sârb, 
în totalitate din donaţii, nu este terminată 
încă. Lucrările de construcţie sunt în 
desfăşurare în interior. Într-o criptă din 
subsolul Catedralei se află şi fragmente din 
veşmântul Sfântului Sava. 
Vechiul palat din Belgrad “Stari Dvor”, 
construit între anii 1882-1884 pentru 
dinastia Obrenovic este o capodoperă 
arhitectural sârbă şi merită a fi vizitat 
pentru preţul de 4 euro.
Piaţa Studenţilor (Studentski Trg), situată 
lângă Knez Mihailova, este înconjurată de 
clădiri universitare şi sculpturi cunoscute. 
Casa căpitanului Misa, la nr.1, este astăzi 
sediul rectoratului Universităţii din 
Belgrad. Aceasta a fost iniţial reşedinţa 
privată a lui Misha Anastasijevic, cel mai 
bogat om din Serbia în 1830. Concepută ca 
un palat pentru fiica sa, pe care voia să o 
mărite cu Garasanin şi să îl pună pe tronul 
Serbiei, această clădire cu 365 de camere 
nu a fost niciodată folosită în acest scop, iar 
din 1863 a devenit o clădire publică.
Misa Anastasijevic, negustor şi filantrop, 
s-a îmbogăţit din comerţul cu sare. A 
fost numit Capitanul Dunării şi a avut în 
posesie 73 de vapoare. Misa Anastasijevic 
a fost cel mai mare bancher din Europa 
timpului său, care a deţinut monopolul sării 
din România. El a împrumutat cu bani pe 
Alexandru Ioan Cuza şi pe regele Carol I. 
În 1853 a ajuns la Clejani unde a construit 
un palat şi a înfiinţat o şcoală de meserii.  
A dispus de o avere imobiliară în Ţara 
Românească, 15 moşii, o casă în Bucureşti 
pe strada Doamnei nr. 6, unde a şi murit în 
1885 fiind înhumat la biserica din Clejani 
lângă Giurgiu. Trupul său, păstrat intact, se 
află în subsolul bisericii pe care a ctitorit-o. 
Corpul lui a fost îmbălsămat de doi medici 
austrieci, după o reţetă secretă.
Palatul regal Karadjordjevic, la câţiva metri 
de centrul oraşului, constă în două clădiri 
magnifice, Palatul Regal şi Palatul alb 
(Beli Dvor). Palatul Regal a fost construit 
în a doua jumătate a anilor 1920 de regele 

Alexandru I al Iugoslaviei şi 
a servit ca reşedinţă regală 
pentru Karadjordjevic până 
în anul 1941. Construit în 
stil sârbo-bizantin, Palatul 
Regal este acum reşedinţa 
prinţului Alexandru al II-lea. 
Principele Alexandru al II-lea 
şi Principesa Ecaterina s-au 
întors în Serbia în anul 2001. 
Ei locuiesc în Domeniul 
Regal din Belgrad, care se 
compune din Palatul Regal, 
Palatul Alb şi un parc de 
peste 100 de hectare. Bunica 
principelui Alexandru al II-

lea a fost Maria de România, fiica Reginei 
Maria şi a Regelui Ferdinand al României.
În centrul oraşului, pe o stradă cosmopolită, 
Kneza Milosa se poate observa o clădire 
bombardată în 1999, păstrată ca atare, 
păzită de câţiva soldaţi. Este vorba de fostul 
Minister al Apărării.
Cetatea Kalemegdan atrage cei mai mulţi 
turişti, fiind locul unde au avut loc peste 
115 bătălii purtate la porţile ei, renumită 
prin poziţia ei strategică şi importantă 
pentru istoria Europei. Pe un bloc de 
marmură se poate citi: “La data de 22 iulie 
1456, conduşi de Iancu de Hunedoara, 
apărătorii Belgradului au obţinut în acest 
loc o victorie decisivă asupra turcilor”. 
Parcul este dominat de statuia Victoriei, 
sau cum îl numesc localnicii Victor, care 
reprezinta un luptător nud. A fost realizată 
de sculptorul Ivan Mestrovic, cel care a 
realizat şi statuile regelui Carol I şi  a lui 
I.C Brătianu din Bucureşti.
Aici puteţi să vă cumpăraţi suveniruri 
ieftine şi variate. Sârbii sunt naţionalişti 
convinşi şi asta se reflectă în suveniruri.
Viaţa de noapte la Belgrad este o legendă, 
trebuie neaparat să vizitaţi Insula Ţiganilor 
(Ada Ciganlija), insula petrecerilor a 
acestui oraş. Vara în oraş sunt amenajate 
o multitudine de terase şi baruri exterioare 
pentru că fiecare zi este un party.
Mai există obiceiuri comuniste la hoteluri 
unde ţi se reţine paşaportul pentru 
formalităţile de cazare dar schimbul valutar 
se face fără prezentarea paşaportului.
Nu ştiu de ce, dar Serbia a fost întotdeauna 
pe lista ţărilor pe care voiam să le vizitez. 
Infrastructura este avansată şi majoritatea 
oamenilor chiar în magazine vorbesc 
limba engleză. Viaţa de noapte este foarte 
dezvoltată, costul de viaţă este scăzut şi 
mâncarea este excelentă. Nu există multe 
atracţii turistice în oraş dar Belgradul este 
recunoscut prin ospitalitate, iar frumuseţea 
sa se remarcă prin zâmbetul locuitorilor, 
prin aglomeraţia pozitivă a străzilor şi 
căldura sufletească a oamenilor.

Paulina Popescu
Kitchener
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BELGRAD,
o destinaţie turistică la modă

MINISTERUL
APĂRĂRII

Kalemegdan

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

New Location:
265 Breithaupt St, Kitchener
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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
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er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Sub frunza-n borangicuri 
de lumină
la ce ţi-e jindul
boabă de ciorchină?
Brumată-n colburi de 
cleştar,
străine-n frumuseţi din 
fărdelegi,
cum numai harul le
cunoaşte de ursirea sub 
luceafăr,
iar tu-n cuvânt
de ce nu vrei să te dezlegi?

De ce mă-ntrebi olarule,
cu vorbărie irosind
timpul înalt şi preţios  de 

zbor?
Nu ştii de taina mea 
de dincolo
a vinului ascuns, dar 
nelumit?
Grăbeşte-te, cât eşti 
îndrăgostit,
iubirii tale dă-i formă de 
ulcior
cât firea mea-i setoasă
de-al mirelui sărut.
Grăbeşte-te, cât degetele 
tale
care-au atins blesteme şi 
lumini,
n-au învăţat beţiile de lut,
când sub noptatul meu s-or 

desfrâna
cu cele mai frumoase 
rădăcini.

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.

DEGETE ŞI RĂDĂCINILecţii 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  

Iat-o, în pragul uşii, ziua
în care pietrele
vor apăsa pe somnul nostru…
mestecenii vor continua
să cearnă lin lumina
în aer plin
de clopote şi păsări
mirosind amar
a despărţiri

Umbrele noastre subţiri, străvezii
vor continua
să caute răspunsuri
în timp ce noi
ne-om oglindi
în alte ape.

Anca Tănase

În pragul uşii, ziua

În data de 8 martie 2014, a trecut 
la cele veşnice GABRIEL MOZA (63 
ani) din Kitchener. Condoleanţe 
familiei îndoliate!

GABRIEL 
MOZA

Din partea familiei Gatea Ioan 
şi Liviuţa, sincere condoleanţe 
familiei indurerate Moza pentru 

pierderea incomensurabila pe 
care au suferit-o. 

Suntem alături de familia 
indoliată. Sincere condoleanţe!

Familia Netcu.



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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