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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

* Miercuri 21 mai - Sf.Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena * Duminică 25 mai - A treia aflare a Capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul * 

$799

ANGAJĂM
ŞOFERI şi AJUTOR de ŞOFER pentru 
DELIVERY în TORONTO şi GTA

pag.10

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

10 şi 11 mai

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
8 Mai 2014

Anul 8 - Nr.157
24 Aprilie 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

Sunt foarte bucuros să vă 
informez că din 20 Aprilie 
mi-am început activitatea 
la Schlueter Hyundai în 
Waterloo unde sunt gata să 
vă răspund la orice întrebare 
cu privire la autovehicolul 
care doriţi să-l aveţi în viitor. 
Vă aştept aici în Waterloo 
pentru un test drive, totodată 
vă pot face evaluarea maşinii 
existente pe care doriţi să 
o daţi în schimb. Mă puteţi 
contacta la:
nic@waterlooautomall.com
office: 519-886-2626
   cell: 519-841-4250

Ziua
Româno

Canadiană
ediţia a 6-a

15 Iunie 2014
City Hall Kitchener
Info în ediţia viitoare

NOAPTEA ÎNVIERII
Sute de români, la 

fiecare biserică ortodoxă 
românească din Ontario, au 
venit să ia Lumina Sfântă 
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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.

TORONTO

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

In fiecare an în preajma sărbătorii 
Buneivestiri credincioşii Misiunii 
Greco-catolice din Toronto, mulţi 
dintre ei venind de la distante foarte 
mari, folosesc prilejul Întrupării 
Mântuitorului pentru a se bucura de 
Sărbătoarea comunităţii lor. La fel ca 
în ultimii 13 ani aceste evenimente 
s-au desfăşurat în Biserica Our Lady 
of Perpetual Help din Toronto, unde 
Misiunea este găzduită cu generozitate 
de parohia romano-catolică.
În acest an, în week-end-ul 5-6 aprilie 
2014, Misiunea din Toronto s-a bucurat 
de vizita Preasfinţiei Sale John Michael 
Botean, episcop al greco-catolicilor 
români din Statele Unite şi Canada. 
Cuvântul de învăţătura din cadrul 
Jerfei Euharistice a fost rostit de 
către Preasfinţitul John Michael, el 
vorbindu-le credincioşilor despre jertfa 
şi responsabilităţile pe care un creştin 
trebuie să le treacă pentru a îşi pregăti 
locul în împărăţia Tatălui Ceresc.
La sfârşitul celebrării Euharistice 
părintele Ionel Maier a adus un cuvânt 
de mulţumire Episcopului prezent la 
Sărbătoarea parohiei, de asemenea 
mulţumindu-le credincioşilor pentru 
implicarea pe care au avut-o în 
organizarea acestui frumos eveniment 
al Misiunii din Toronto. 
Evenimentul s-a încheiat cu o agapă 
la care s-au bucurat toţi cei prezenţi. 
De asemenea a avut loc şi o tombola, 
organizata si de data aceasta cu ajutorul 
credincioşilor. Tombola continuă sa 
fie una dintre acţiunile de strângere 
de fonduri pentru edificarea viitoarei 
biserici.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru 
nenumăratele haruri cu care ne-a 
binecuvântat şi pentru că ne-a oferit 
acest moment de har şi de comuniune 
în jurul Păstorului nostru Preasfinţitul 
John Michael, ca şi moment pregătitor 
la bucuria Învierii Mântuitorului.

Vizita Preasfinţitului John Michael Botean în 
Misiunea Greco-Catolică Bunavestire Toronto
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am revenit recent din 
francofonul, francofilul 
si franco-separatistul, 
Quebec. Nu era prima 
vizită în capitala provinciei 
cu acelaşi nume. A patra, 
însă de data asta, cea mai 
lungă. Vroiam să văd ce 
mai fac separatiştii, cum 
ne urăsc ei pe noi, ăştia, 
canadienii întru unitate. 
Dezamăgire totală: încă de 
la primele contacte totul a 
curs împotriva scenariului 
din capul personal – toţi 
localnicii cu care am intrat 
în contact vorbeau engleza. 
Nu ca şi în Toronto, dar 
chiar şi cei cu mai puţine 
cunoştinţe lingvistice 
anglofone au făcut efortul 
întru a comunica pe cât 
se poate de-a-nţeleselea. 
Aproape în fiecare cafenea, 
restaurant, patiserie am 
intrat în vorbă, la modul cel 
mai firesc cu cineva, şi nu 
doar despre cum e vremea. 

Politică nu am discutat, 
pentru că e un subiect 
inutil, mai ales acum când 
Partidul Quebecului a 
pierdut alegerile într-un 
mod dramatic. Quebecul 
şi quebecosii mi-au părut 
cât se poate de canadieni 
în toată frumuseţea culturii 
lor pe care încearcă să şi-o 
protejeze în faţa invaziei 
globalizării de tip nord-
american. În acelaşi timp 
însă şi-au păstrat manierele 
care îi fac comunicativi şi 
relaxaţi. Şi după această 
experienţă mă gândesc că 
toată treaba cu separarea 
este exploatată de politicieni 
în dauna poporului, aşa 
cum se întâmplă şi în 
Ucraina, cum s-a întâmplat 
în Iugoslavia sau la Tîrgu 
Mureş, dacă vă mai aduceţi 
aminte.
  

Quebecul e liber 
si canadian

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)

În Duminica Floriilor, cei ai căror 
taţi s-au îmbătat şi i-au botezat 
Frezia, Muguraş, Stânjenel sau 
Begonia au de ales. Fie îşi fac 
rost de acte false, fie acceptă 
urările de bine şi de sănătate 
(mintală).
Am avut o colegă de clasă, 
în liceu, pe care o chema 
Feriga Burlacu. De Florii, 
deşi Ceauşescu nu ne lăsa să 
elaborăm la şcoală sărbătorile 
creştine, ne simţeam datori cu 
toţii s-o pupăcim. Ea se ferea de 
noi de zici că aveam scarlatină. 
Insista să-i spunem Feri şi să ne 
prefacem că numele ei e Feriana, 
deşi noi îi explicaserăm că, decât 
să te cheme ca pe un oraş din 
Tunisia, mai bine te cheamă ca 
pe o bălărie din Poiana Ţapului. 
Toată lumea vrea să fie gratulată 
de Florii, dar aproape nimeni nu 
vrea să aibă nume de floare. 

Aiureli de floare-albastră, 
floare de nu-mă-uita
Ar mai fi nevoie să vă explic prin 
ce calvar a trecut o colegă de 
facultate de-a vară-mii, pe care 
părinţii ei găsiseră de cuviinţă 
şi de beţie s-o boteze Fuchsia? 
În loc s-o strige „Fuxia“, 
profesorii citeau în condică aşa 
cum li se părea lor mai aproape 
de adevărul lingvistic: Fucia, 
Fahsia, Fuşia, Fiucisia etc. Toată 
lumea o sfătuia să se prezinte cu 
celălalt prenume, dacă vrea să 
fie luată în serios. Asta ar fi fost 
o idee constructivă, dacă n-ar fi 
chemat-o Fuchsia-Desdemona. 

Altă cunoştinţă de-a mea 
îşi ocăra părinţii fiindcă o 
botezaseră Imortela. Nu era 
zi să nu-i bârfească şi să nu 
conchidă că i-au distrus viaţa 
cu acest nume de bucheţoi 
uscat. Noi îi spuneam că stă 

destul de bine, se putea mai 
rău, deoarece există flori cu 
nume şi mai interesante care 
i-ar fi putut tenta pe părinţii 
ei, gen Urechelniţa, Mimoza 
sau Muşcata. Ea nu prea gusta 
comparaţiile noastre motivante, 
era furioasă cronic pe prenumele 
care-i adusese mai multe porecle 
decât iubiri. Se prezenta cu 
numele contrafăcut Irena. Cu 
o singură excepţie din an: dacă 
uita cineva s-o sune de Florii 
şi să-i ureze împlinirea tuturor 
dorinţelor, mânca plastilină de 
nervi, i se părea nedrept, trist şi 
revoltător. Răutăcioşii spun că 
fetele cu nume de flori sunt sexy, 
iar bărbaţii cu nume de flori sunt 
un fel de fete. Sigur că, atunci 
când ai patru luni, eşti buflei şi-ţi 
bagi picioruşu-un guriţă, e foarte 
drăguţ să te cheme Mugurel. Dar 
când ajungi colonel în serviciile 
secrete şi latri la subalterni, 
parcă ar fi mai bine să te cheme 
Bismarck. Bine, există şi părinţi 
care vor neapărat să aducă tot 
ierbarul în casă. Cunosc familia 
Păducel, de exemplu. Pe ea o 
cheamă Violeta, pe el îl cheamă 
Bujor. Au doi copii, pe care i-au 
botezat Ortensia şi Brânduş. Cel 
mai supărat e acesta din urmă, 
care are 16 ani, e o matahală şi 
joacă rugby în echipa judeţeană, 
cu mari şanse să ajungă şi în 
echipa de sumo. În cele mai bune 
zile ale lui, se bucură sincer că 
nu-l cheamă Toporaş. În fiecare 
an, de Florii, în familia Păducel 

e ca la ziua recoltei. Toată lumea 
vine cu flori şi cadouri pentru 
toate floricelele şi floricioii din 
clan.

Trei fraţi pătaţi şi alte 
îmbobociri 
Dramoletă mare într-o familie 
iniţial fericită, din Buzău. Ea 
născut tripleţi şi s-a repezit să-i 
boteze Viorel, Codruţ şi Dan. Anii 
au trecut, plantele din casa lor 
au devenit bărbaţi în toată firea, 
doar că în fiecare an, de Florii, 
Dan are o falcă-n cer şi una-n 
buletin: că de ce, frate, nu i-au 
pus şi lui nume de floare? De ce 
să asiste veşnic la beţiile festive 
ale fraţilor lui cu petale, respectiv 
frunzuliţe, iar el să şadă-n umbra 
sticlei lor de vin? Tac-su a dat 
vina pe mă-sa, a spus că ea a vrut 
neapărat să aibă doi copii înfloraţi 
şi un Dan. După ani de zile în 
care discuţia revenea la modul 
exasperant, părinţii şi-au alinat 
pruncul cel fără de fotosinteză cu 
presupunerea că, de fapt, nu mai 
ştia nimeni dacă el e cu adevărat 
Dan sau dacă nu cumva e unul 
dintre ăilalţi doi. Deoarece, când 
erau mici, semănau între ei ca 
melodiile lui Pepe. Iar după ce au 
avut bănuiala că i-au amestecat 
de câteva ori, babacilor le-a venit 
ideea genială să le agaţe şnururi 
colorate la mânuţă. Planul, 
aparent perfect, avea o singură 
eroare de sistem: n-au notat 
nicăieri care copil era cu albastru, 
care cu roşu şi care cu verde. În 
fine, morala era că Dan ar trebui 
sărbătorit la grămadă, căci nu se 
ştia dacă nu cumva unul dintre 
ceilalţi doi nu era un impostor şi 
se distra pe nedrept de Florii, în 
locul lui. 

Simona Catrina

Nu mă sunaţi de Florii, să nu ştie 
lumea că mă cheamă Ghiocel

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

- prima parte -
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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

Cuvântul “a crede” se aude frecvent. Fiind 
atent(ă) la vorbirea semenilor din jurul tău, 
vei auzi până la plictiseală „te cred”, „nu 
te cred”.
Îmi spunea cineva, un bun prieten, cu mare 
durere, că, dacă afirmi ceva, mai ales pe 
teme de istorie sau cultură naţională, unii 
dintre noi (n-am generalizat, Doamne, 
fereşte-mă) te vor contrazice, uneori cu 
argumente care provoacă râsul, potrivite 
pentru alte situaţii, făcând din contradicţie 
un scop de distracţie. Bine ar fi s-o facă de 
dragul de a arăta cine este. Spune asemenea 
lucruri unui canadian cu origine chiar de 
puţine generaţii şi vei vedea deosebirea 
de atitudine. „Interesant, n-am ştiut, e o 
noutate de care ţin seama, îmi lărgeşte 
orizontul cunoaşterii”. În acest fel vei 
rămâne prieten cu cel pe care viaţa l-a scos 
în calea ta. Nu e o ruşine să nu ştii ceva. 
Ruşinos e să te prefaci a şti. Cel care te 
contrazice, deşi ai dreptate, probabil şi-a 
lăsat la sosirea în aeroport bruma de cultură. 
El te va duşmăni. Mai mult, vei fi acuzat: 
„Eşti naţionalist!” Ca şi cum naţionalismul 
ar fi un păcat. A cunoaşte viaţa neamului 
din care vii, a cunoaşte istoria şi cultura 
ţării care te-a primit  repezintă o adevărată 
cinste.
După ce creştinii au primit dreptul de a-şi 
manifesta liber credinţa e firesc să apară 
biserici. Multă vreme a rezistat părerea 
că, la noi, cea mai veche biserică a fost 
la Sucidava, de pe timpul împăratului 
Iustinian. Arheologia a dat la iveală, în 
ruinele unei construcţii romane, o mai  
veche clădire de cult, la Slăveni-Olt, o 

biserică unde se găseşte mormântul unui 
martir şi inventar din timpul împăratului 
Constantin  cel Mare. Existenţa de basilici 
paleocreştine la nordul Dunării nu mai 
poate fi pusă la îndoială.
Oare cum va fi fost cea mai mare 
sărbătoare creştină în această biserică? 
Creştinii de aici ştiau mai bine decât noi 
că „...singurul lucru pe care l-a dus Iisus 
de pe pământ în cer sunt stigmatele”(N. 
Steinhardt). Invierea, element central 
al credinţei creştine, înseamnă biruinţa 
asupra morţii. Viaţa a triumfat. „Invierea e 
spiritualizarea trupului, copleşirea lui totală 
prin spirit...”(D. Stăniloae). Învierea aduce 
o lume care nu cunoaşte moartea. Acestea 
arată gândirea şi simţirea martirilor şi ar 
trebui să demonstreze viaţa religioasă de 
azi, dacă vrem să fim liberi şi stăpâni pe 
noi.
Din trecut revin în prezentul arzător. Dacă 
pomenesc despre treisprezece premii 
pentru voluntariat decernate de Ministry of 
Citizenship and Immigration nu înseamnă 
căutarea de argumente. Cât se ştie despre 
aceşti cetăţeni canadieni de origine română 
arată unitatea şi tăria comunităţii noastre. 
N-au nevoie de preţuirea mea, dar le-o 
acord din toată inima.
Acum, după Sfânta Sărbătoare a Paştilor, 
simt în sufletul meu pe „Cel  care ieri, 
azi, întotdeauna se află lângă noi: lucrând 
necontenit, rânduind ploaie la vreme 
şi punând pe masă pâinea noastră spre 
fiinţă”(Al. Nemoianu).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

BISERICI PALEOCREŞTINE LA 
NORDUL DUNĂRII 

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

AMBASADA ROMÂNIEI de la OTTAWA

Ministerul Afacerilor Externe a finalizat 
astăzi, 18 aprilie 2014, lista secţiilor de 
votare din străinătate la scrutinul din 25 
mai 2014 pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European.

Ministerul Afacerilor Externe informează 
că numărul secţiilor de votare din 
străinătate pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul European din 
data de 25 mai 2014 este de 190. Acestea 
sunt organizate în sediile misiunilor 
diplomatice şi consulare ale României, în 
sediile institutelor culturale din străinătate, 
precum şi în teatrele de operaţiuni din 
Afganistan.

Lista finală a secţiilor de votare a 
fost omologată pe baza experienţei 
anterioare în organizarea alegerilor 
europarlamentare, respectiv a numărului 
de alegători înregistrat la scrutinele din 
2007 şi 2009. De asemenea, menţionăm 
că la alegerile europarlamentare cetăţenii 
români din străinătate pot opta pentru 
exercitarea dreptului de vot pentru alegerea 
reprezentanţilor ţării de reşedinţă în 
Parlamentul European.

Reamintim că, la alegerile pentru 
Parlamentul European din noiembrie 2007, 
în străinătate şi-au exercitat dreptul de vot 
aproximativ 22.000 de cetăţeni români, iar 
pentru alegerile europarlamentare din iunie 
2009 au fost înregistraţi la vot aproximativ 
14.000 de cetăţeni români. La fiecare din 
aceste două exerciţii electorale, MAE a 

organizat acelaşi număr de secţii de votare, 
respectiv 190.
Lista tuturor secţiilor de votare, precum 
şi alte informaţii utile referitoare la 
desfăşurarea scrutinului în străinătate sunt 
disponibile pe site-ul MAE, link: http://
www.mae.ro/node/25786.

În Canada vor fi organizate secţii de votare 
la sediile celor patru misiuni diplomatice:

Ambasada României,
655 Rideau Street, Ottawa, 
Provincia Ontario, K1N6A3

Consulatul General Montreal, 
1010 rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 610, et. 6, Montreal, 
Provincia Québec, H3A2R7

Consulatul General Toronto, 
555 Richmond Street West, 
Unit 1108, P.O. BOX 210, 
Toronto, Provincia Ontario, 
M5V3B1

Consulatul General Vancouver, 
555 Burrard Street, Two 
Bentall Centre, Suite 855, 
Vancouver, Provincia British 
Columbia, V7X1M8

MAE a finalizat lista secţiilor de 
votare din străinătate la scrutinul 
din 25 mai 2014 pentru alegerea 
membrilor din România în PE
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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

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

CÂMPUL ROMÂNESC - Hamilton

Ploaia cu gheaţă din Decembrie ne-a afectat 
pe toţi cei ce locuim în Ontario, mai mult 
sau mai puţin.
În existenţa de peste 47 de ani a Câmpului 
Românesc, nici un fenomen ca cel al iernii 
2013 nu a creat atâtea pagube la o scară atât 
de extinsă şi distrugătoare.
Imaginile erau devastatoare, pagubele 
făcute de aceasta distrugătoare “Ice Rain” 
fiind şi acum vizibile pentru cei care au 
curiozitatea să viziteze Câmpul Românesc.
Am reuşit să tăiem şi să curăţăm pomii care 
blocau drumul la parc, iar stâlpii de curent 
electric care au fost rupţi  au fost înlocuiţi.

Repunerea în folosinţă a parcului şi a 
clădirii Câmpului Românesc necesită 
muncă voluntară din partea dumneavoastră 
cei care doriţi şi aveţi timp pe data de 17 
Mai de la ora 10:00 am.
Facem apel la toţi Românii care au 

amintiri minunate petrecute aici, pentru 
care Câmpul Românesc a reprezentat şi 
reprezintă un mic colţ de românism, să ne 
sprijine în  curăţirea parcului astfel încât  
să-i refacem şi să-i redăm aspectul de loc 
minunat românesc.

Vă rugăm să ne sprijiniţi participând la 
acţiunea de curăţire a pacului, organizată 
Sâmbătă, 17 Mai 2014, începând cu ora 
10:00 dimineaţa.
Membrii Asociaţiei vor servi mâncare 
participanţilor pe perioada zilei de 17 Mai 
2014.

Vă rugăm să trimiteţi mai departe acest 
mesaj din suflet pentru suflet, şi vă 
mulţumim anticipat pentru ajutorul oferit.

Membrii Asociaţiei Culturale Române, 
Hamilton

Acţiune de 
Muncă Voluntară
la Câmpul Românesc - 17 Mai 2014 la ora 10:00am
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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!

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Registered Education Savings Plans

RESP-ul, planul de 
economii pentru 
educaţie, este un plan 
de investiţii folosit cu 
scopul de a economisi 

şi acumula fonduri pentru finanţarea educaţiei 
post-liceale pentru copii şi tineri. Dintre 
avantajele acestui plan, aş menţiona: accesul 
la fondurile suplimentare guvernamentale: 
Canada Education Savings Grant (CESG), 
Canada Learning Bond (CLB), şi posibilitatea 
de a acumula un venit netaxabil atât timp cât 
este în acest plan.
Beneficiarul acestui plan trebuie să aibă card 
SIN (număr de asigurare socială) şi să fie 
rezident în Canada când planul este început.
Începând din 2007, contribuţia anuală nu este 
limitată, iar contribuţia totală pentru fiecare 
beneficiar este de $50,000.
Canada Education Savings Grant (CESG) 
Indiferent de venitul familiei, grantul 
guvernamental de baza (CESG), este de 20% 
din contribuţia anuală pe care o faceţi la 
RESP penstru fiecare beneficiar, până  la un 
maxim de $500/an, iar limita totală a CESG 
pe durata planului, este $7,200.
Deasemeni, un suplimentt CESG este 
disponibil pentru fiecare beneficiar, funcţie 
însă de venitul net al familiei.
Suplimentul CESG (procentual)  pentru 
primii $500 de contribuţie este:
40% dacă venitul anual net al familiei este 
mai mic decit $43,561
30% dacă venitul anual net al familiei este 

între $43,561 si $87,123
Beneficiarii se califică pentru aceste 
suplimente până la sfârşitul anului în care 
împlinesc 17 ani. Dacă beneficiarii nu 
urmează învăţământul post-liceal, CESG este 
returnat guvernului.
Canada Learning Bond (CLB) este un 
supliment adiţional, de până la $2,000 pentru 
ajutorarea familiilor cu venituri modeste. 
Pentru familiile care au dreptul să primească 
National Child Benefit Suplement (NCBS) 
pentru copil, CLB oferă iniţial $500 pentru 
copii născuţi după 1 Ianuarie 2004. Pentru a 
acoperi costurile cu deschiderea unui RESP, 
se adauga  un benefit extra de $25 la primii 
$500. Apoi, CLB va plăti adiţional $100 în 
fiecare an, până la 15 ani.
În cazul în care beneficiarul nu urmează 
învăţământul post-liceal, contribuţia directă 
făcută de părinţi, se returnează acestora 
netaxabil.
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

RESPs
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Nicolae Raiciu poate fi 
contactat începând cu 20 
aprilie la
Schlueter Hyundai 
Waterloo 

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2014

SANTA FE 2014

Tel:
519-886-2625
625 Davenport Road, Waterloo, N2V 2G2
nic@waterlooautomall.com

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

Schlueter Hyundai Waterloo

Avem 3 Elantra GT, GLS rămase din 
2013 (una neagră şi două silver în stoc) cu 
sunroof, alloy wheels, power driver seat, 
fog lights, Bluetooth, heated seats, power 
everything. MARE REDUCERE
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KITCHENER
Miercuri 23 aprilie 2014, Grupul de Seniori 
Români din Kitchener, au organizat Masa 
de Paşti. Totodată au aniversat 5 ani de la 
primă întâlnire. Iar dacă rămânem în zona 
aniversărilor îi urăm La Mulţi Ani! doamnei 
Minculescu care a sărbătorit astăzi ziua 
de naştere. Organizatorul acestor întâlniri 
ale pensionarilor români, ziarul Agenda 
Românească, a invitat la această întâlnire 2 
ofiţeri din cadrul poliţiei Region Waterloo 
Police, Staff Sergeant John W.Goodman 
ofiţer în cadrul departamentului Fraude 
şi Constable Tim Jones din cadrul 
departamentului Poliţiei Rutieră. Acesta din 
urmă a prezentat obligaţiile legale care revin 
persoanele peste 65 de ani care conduc un 
autovehicol. Diana Secăşan a tradus pentru 
cei prezenţi. Cu aceasta ocazie, Tim Jones 
a prezentat şi a oferit celor prezenţi un 
model de test scris, care va intra în vigoare 
începând cu data de 28 aprilie 2014 pentru 
persoanele peste 80 de ani care încă mai 
conduc. După aceasta prezentare s-au servit 
fiecare cu drob de miel, sarmale, vinete, 
salate, fructe, prăjituri, sucuri şi bineînţeles 
cafeaua care nu lipseşte de la nicio întâlnire. 
Mulţumim doamnei Luminiţa Mironescu şi 
Michael Ellis de la Investia Financial pentru 
sponsorizarea sălii.
Vă aşteptăm în fiecare zi de miercuri la ora 
12 la Întâlnirea Grupului de Seniori Români.

Agenda Românească

Masa de Paşti - Grupul de Seniori din Kitchener
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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
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TORONTO

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)

Go Pro Logistic

Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full 
time, în timpul săptămânii sau weekend 
pentru LIVRARE de furniture, appliances, 
etc.
Oferim între $500-$1000/săptămână
Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968
Vorbim română, maghiară, engleză.

Home Delivery

Sfintele Paşti la biserica “Sf.Gheorghe” din Toronto

Preoteasa Florica Zelea (prima din stânga, în bancă), 
soţia primului preot şi fondator al Bisericii “Sf. 
Gheorghe” Pr. Nicolae Zelea, la a 60-a prezenţă de 
Sfintele Paşti. Are 91 de ani acum.



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Este o perioadă a surprizelor 
neplăcute, în care boala te poate lua 
pe nepregătite în cele mai nepotrivite 
momente. Dragoste: Acordă-i partenerului 
mai multă atenţie şi înţelegere, altfel poţi 
suferi şi tu. Financiar: Nu ar fi deloc rău 
dacă te-ai gândi să-ţi mai achiţi datoriile. 
TAUR (20aprilie-20mai)
Sănătate: Nicio problemă ma joră de 
sănătate nu se întrevede la orizont, totuşi 
nu exagera cu alcolul. Dragoste: Nu e una 
dintre cele mai propice perioade pentru 
nativii Taur din punct de vedere sentimental.
Financiar: Perspectivele sunt promiţătoare 
şi toţi ai casei participă, alături de tine, să 
adunaţi sumele respective.
GEMENI (21mai-21iunie)
Sănătate: Ia-o mai lent, altfel te trezeşti cu o 
febră musculară sau cu stări de totală devi-
talizare. Dragoste: Partenerul e dator să te 
menajeze, să te susţină şi să te încurajeze, 
dar tu nu faci niciun efort pentru a vedea 
care sunt problemele lui. Financiar: Banii 
vin şi pleacă, sunt într-un continuu flux de 
du-te-vino. 
RAC (22iunie-22iulie)
Sănătate: Posibil să fii nevoit să iei măsuri 
mai drastice ca să renunţi la ceva ce nu-
ţi face bine. Dragoste: Este momentul să 
încerci să fii mai tolerant şi mai concesiv cu 
partenerul de viaţă. Financiar: Stai destul 
de bine financiar dar dacă te gândeşti la un 
împrumut, recurge la cineva din familie.

LEU (23iulie-22august)
Sănătate: Încordarea şi stresul persistă, 
încearcă să îţi iei o vacanţă, meriţi! 
Dragoste: Eşti greu de mulţumit din toate 
punctele de vedere şi dai ceva semne de 
egoism şi chiar de posesivitate agresivă. 
Financiar: E de preferat să amâni orice 
acţiune până spre jumătatea lui aprilie, când 
climatul astral îţi va fi mai favorabil.

FECIOARĂ (23aug.-22sept.)
Sănătate: Ai o sensibilitate la infecţii 
şi intoxicaţii iar graba şi imprudenţa îţi 
pot aduce accidentări. Dragoste: Fiind o 
perioadă foarte încărcată emoţional, nu sunt 
excluse suferinţele din dragoste. Financiar:
Manipulează bani doar pe baza unor 
documente clare, nu te juca cu legea!

BALANŢĂ (23sept.-22oct.)
Sănătate: Nu face pe pielea ta experimente, 
abţine-te de la cure şi tratamente dure sau 
neomologate. Dragoste: Eşti în acord deplin
cu persoana iubită sau cu persoana care te 
interesează pe plan sentimental. Financiar: 
Nu câştigi, mai mult pierzi, aşa că e 
momentul să fii cât mai chibzuit.
SCORPION (23oct.-21noi.)
Sănătate: Ai rezerve de energie mai mari 
decât crezi, deci nu dispera, totul o să fie ok.
Dragoste: Romantismul nu e atât de 
important acum, chestiunile practice atârnă
mai greu în balanţă. Financiar: Ideile 
care îţi vin acum ar merita puse imediat 
în practică, pentru că sunt rentabile şi pot 
atrage un profit.
SĂGETĂTOR (22noi.-21dec.)
Sănătate: Dacă tot cauţi boala cu orice preţ, 
până la urmă o vei găsi, deci alungă teama 
şi gândirea negativă. Dragoste: Mai ieşi 
cu prietenii, flirtează nevinovat, pentru că 
e primăvară şi vrei şi tu mai mult spaţiu şi 
timp pentru tine. Financiar: Nu stai nici mai 
bine, nici mai rău cu banii.
CAPRICORN (22dec.-19ian.)
Sănătate: Nu sănătatea ta te preocupă mai 
mult, tu eşti în formă bună, ci mai mult cea 
a părinţilor, a celor dragi care nu se simt 
tocmai bine. Dragoste: Această perioadă va 
fi mai dificilă, căci nevoia ta de schimbare 
nu e resimţită în aceeaşi măsură de către 
partener. Financiar: Nu refuza nici o muncă
din care pot apărea bani.

VĂRSĂTOR (20ian.-18feb.)
Sănătate: Atenţie, nervii pe care ţi-i faci 
din orice au efect şi asupra sănătăţii. 
Dragoste: Relaţia cu sexul opus e mai greu 
de gestionat, şi asta numai din cauza schim-
bărilor tale de spirit. Financiar: Vei câştiga 
ceva bani dar nu prin speculaţii, ci trudind 
din greu pentru ei.

PEŞTI (19februarie-20martie)
Sănătate: Picioarele vor fi punctul slab şi 
de aceea masajele, băile şi reflexologia ar 
putea face minuni. Dragoste: Nu uita că 
multe probleme emoţionale decurg din lipsă
de comunicare, acesta este principalul 
pericol. Financiar: Nu vin bani mai mulţi, 
dar cei de care dispui sunt suficienţi pentru 
a trăi decent, cu strictul necesar.

24 Aprilie * Nr.157 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

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

KITCHENER

Biserica “Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener
Prohodul Domnului şi Noaptea Învierii



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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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

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!

OSHAWA
Biserica “Sfinţii Ştefan Cel Mare şi Nectarie” din Oshawa

IMAGINI DE LA ÎNVIERE



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
nu reflectă opinia redacţiei. Dreptul de copyright rămâne 
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în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
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(www.accentmontreal.com).

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Emil Balea

Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
Constantin 
                 Teodorescu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
                       Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei

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.

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

HAMILTON
Vă invităm la o petrecere pe cinste şi un 

act de caritate în acelaşi timp!
 
Gala de strângere de fonduri o organizăm în fiecare an pentru a putea oferi gratuit un 
CAMP de 3 zile cu cortul pentru orice copil român. CAMP-ul este o sărbătoare a ZILEI 
COPILULUI şi va fi organizat în acest an în week-end-ul din 6-8 Iunie 2014.
 
GALA va avea loc:

SÂMBĂTĂ, 24 Mai 2014
Locatia: SALA ROMÂNĂ
20 Murray Street W,
Hamilton, ON, L8L1B1

Petrecerea va începe la ora 7:00pm, sala se deschide la ora 6:00pm.
Biletele pot fi achiziţionate cu plata cash/cheque/transfer. La achiziţionarea biletelor 
primiţi chitanţa de donaţie.
Costul biletelor: $60 - adult
                           $20 - copil sub 10 ani

TEMA GALEI ÎN ACEST AN: ROŞU, GALBEN şi ALBASTRU!
Dacă plata se face pe un singur nume pentru 8 locuri de adult preţul unei mese este de 
440CAD.
Meniu Românesc – Muzica GILMAR OPRIŞAN - Bar contra cost.

                              SURPRIZE ŞI TOMBOLĂ! LOCURI LIMITATE!
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Am cumpărat această excursie “China 
Delight”, un tur de 8 nopţi, 10 zile în cinci 
oraşe reprezentative ale Chinei: Beijing, 
Shanghai, Suzhou, Wuxi şi Hangzhou 
printr-o agenţie chinezească cu sediul 
în Toronto. A fost un tur de forţă, un 
maraton, epuizant dar surpinzător de plăcut 
şi interesant. Momentul stresant a fost 
obţinerea vizei chineze, mersul la Toronto, 
completarea formularelor, fotografie, $87 
pentru viză.
Am zburat cu Hainan Airlines, un zbor 
extenuant şi nu prea confortabil de 14 ore 
până la Beijing. Ne-a frapat faptul că ni 
se servea apă caldă în avion în loc de apă 
rece iar băuturile au fost oferite la sfârşitul 
mesei. Apropo de băuturi, în China nu 
există vin, numai bere şi nu aveţi timp să 
vă cumpăraţi de la alimentară, e bine să vă 
aprovizionaţi de la Duty Free din Toronto 
cu băutura favorită.
Am ajuns seara la Beijing şi am fost cazaţi 
într-un hotel de 4 stele, situat într-un cartier 
rezidential, la 50 km de zidul chinezesc. 
Norocul nostru a fost că deşi Beijingul are 
o poluare terifiantă, aerul a fost respirabil 
în perioada cât am stat noi. A fost primul 
nostru contact cu construcţii titanice şi cu 
un oraş cu un aspect mult mai modern decât 
marile oraşe nord-americane. Numai pentru 
Olimpiada din 2008 au fost construite 30 de 
hoteluri cu 500.000 de camere. Hotelurile 
moderne, tip boutique la care am stat 
au fost comfortabile, luxoase, în fiecare 
camera există un halat de baie, papuci, eşti 
răsfăţat cu tot felul de produse: periuţe de 
dinţi, pastă de dinţi, şampon, spumă de 
baie, pieptene. În baie există duş şi cadă, 
cântar de cameră, etc. Mi-a placut peretele 
despărţitor de sticlă dintre baie şi cameră.
În programul nostru au fost incluse clasicile 
monumente chinezeşti, în China totul este 
interesant de văzut şi de explorat.
Am început excursia noastră cu mormântul 

dinastiei Ming, unde sunt înmormântaţi 
13 din cei 16 împaraţi ai dinastiei (1368-
1644) cu soţiile şi concubinele lor, şi care 
este situat pe o suprafaţă de 40 de kmp, 
înconjurate din 3 părţi de masive muntoase. 
Spre morminte duce Calea Spiritelor, lungă 
de 7 km şi străjuită de 36 de statui din piatră. 
Este recomandat să atingi cu mâna broasca 
ţestoasă pentru a avea noroc şi prosperitate.  
Numai 2 morminte sunt deschise publicului. 
La început concubinele erau înmormântate 
de vii cu împăratul. Din nefericire nu am 
ajuns la morminte am vizitat numai Calea 
Spiritelor. De aici ne-am îndreptat spre 
restaurant şi o fabrică de jad. Ceea ce nu 
mi-a plăcut a fost timpul irosit în diferite 
magazine turistice la un preţ fabulos, un 
fel de capcană pentru turişti. După prânz 
ne-am îndreptat spre Zidul chinezesc. 
Zidul chinezesc, simbolul ţării se întinde 
peste 20.000 km de la frontiera coreană la 
deşertul Gobi. Acest ansamblu de fortificaţii 
militare a fost construit între secolul 3 şi 7 
pentru a marca şi a apăra frontiera nordică 
a Chinei. Este cea mai importantă structură 
arhitecturală construita vreodata de om 
atât ca lungime, suprafaţă şi volum. Zidul 
chinezesc este o capodoperă ablsolută prin 
caracterul ambiţios al construcţiei dar şi 
prin perfecţiunea realizării sale. Conform 
legendei urbane este singura construcţie 
ridicata de om pe această planetă care se 
poate vedea de pe lună. Acest monument a 
costat viaţa a peste 10 milioane de oameni, 
fiind considerat şi ca cel mai mare cimitir al 
omenirii. Este cotat ca unul din cele 7 “noi” 
minuni ale lumii. Înainte de cină am fost 
din nou expuşi unui atelier de cloisonné. 
Cloisonneul este o combinaţie unică de 
aramă şi porţelan, originar din Bejing. 
Producţia unui cloisonné necesita mai mult 
de 30 de etape. Superbele obiecte cloisonné 
au servit la decorarea palatelor imperiale.
De aici, în drum spre hotel ne-am oprit la 

Palatul de vară imperial, un 
Versailles chinezesc, locul de 
viligiatură a împăratului şi 
familiei sale, construit în 1750, 
situat pe o suprafaţă de 290 
hectare şi distrus în mare parte 
de către războiul opiumului 
din 1860.  Palatul adăpostea 
o extraordinară colecţie de 
opere de artă, adunate timp 
de 5 secole şi o inestimabilă 
bibiliotecă. Acest palat fabulos 
a fost jefuit şi incendiat din 
ordinul lordului Elgin de către 
francezi şi englezi pentru 

a forţa China să deschidă comerţul cu 
occidentul. A fost o pierdere imensă pentru 
patrimoniul umanităţii. Împărăteasa Cixi 
l-a reconstruit în 1888 folosind întregul 
buget destinat modernizarii marinei 
imperiale a Chinei. Este o capodoperă 
a artei peisagiste chineze, un ansamblu 
magic de 3000 de construcţii, săli, palate, 
templu, poduri, 420.000 de arbori, situat 
într-un peisaj feeric între coline şi apa 
unui lac. De acest monument se ocupa 
1700 de angajaţi. Există o superbă galerie 
de-a lungul lacului ornată cu 546 tablouri, 
unde împărăteasa lua ceaiul. Din lipsă de 
timp am vizitat numai grădina şi galeria. 
A doua zi a fost destinată unui tur de oraş 
în Beijing şi obiectivul principal, piaţa 
Tiananmen, nucleul simbolic al puterii în 
China. Pentru a intra în piaţă eşti controlat 
şi legitimat cu severitate de către poliţie. 
În 2009, 120 de tibetani şi-au dat foc şi au 
murit aici. Numeroşi chinezi care au fost 
victimele unor demolări forţate au pierit şi 
ei în această piaţă în semn de protest. Piaţa 
este cunoscută prin masacrul celor 2600 
de studenţi care au luptat pentru reforme 
politice şi democratice. Este una dintre 
cele mai mari pieţe ale lumii. Aici se afla 
portretul lui Mao, unde el a proclamat 
Republica Chineză în 11 octombrie 1949. 
În timpul regimului lui Mao a avut loc cel 
mai infiorător genocid al omenirii, între 
1958 şi 1969 un minim de 45 de milioane 
de chinezi şi-au pierdut viaţa.  Mao a 
distrus tradiţiile unei familii chinezeşti. 
Piaţa este mărginită de construcţii de 
inspiraţie sovietică, aici aflându-se şi 
mauzoleul lui Mao Zedong. Nu departe se 
află Muzeul de Istorie chinezesc şi Muzeul 
Revoluţiei. De aici am intrat în Cetatea 
Interzisă, care în secolul 16 a fost cel mai 
mare palat din lume, cu un împărat şi peste 
120 de milioane de supuşi. A fost construită 
după regulile fengshui, conţinând 9999 de 
camere. Cifra 9 este cheia arhitecturii cetăţii 
interzise, numărul 9 fiind cel mai puternic 
număr. Când un funcţionar trebuia să se 
întâlnească cu împăratul trebuia să treacă 
peste 5 porţi. Pentru a vizita acest muzeu se 

plăteşte numai 12 dolari. Palatul imperial a 
fost reşedinţa principală a 24 împăraţi din 
dinastia Ming şi Qing. Majoritatea clădirilor 
au fost construite din lemn. Cetatea a 
fost imortalizată în filmul celebru al lui 
Bernardo Bertolucci: Ultimul împărat al 
Chinei, 1987. Cetatea este un simbol al unei 
istorii milenare, a rafinamentului culturii 
chineze şi a puterii. Construcţia oraşului a 
durat 14 ani şi mai mult de un milion de 
muncitori au lucrat la construirea acestuia. 
De aici am fost conduşi “forţat” la Chinese 
Herbal Institute, unde nişte doctori cu un 
traducător îţi ofereau o consultaţie gratuită.  
Ierburile tradiţionale chinezeşti au o mare 
reputaţie pentru virtuţiile lor medicinale. În 
China ierburile medicinale sunt folosite în 
bucătăria cotidiană. Mulţi chinezi adaugă 
ginseng, crizanteme în supe sau în ceai. În 
trecut aceste ierburi erau culese direct din 
natură, astăzi acest plante sunt cultivate pe 
scară industrială şi conţin multe pesticide. 
În esantioanele culese din magazinele care 
vând ierburi în Canada s-au descoperit 
cantităţi uriaşe de pesticide, ceea ce fac 
ca aceste plante să fie periculoase pentru 
sănătate. Au fost oameni care au cumpărat 
ierburi medicinale în valoare de $1000. 
După aceea îţi ofereau un masaj gratuit 
dar trebuia să dai un bacşiş de $6, pentru 
un masaj de 5 min.  Ziua s-a încheiat cu 
un banchet la un restaurant renumit pentru 
raţa de Peking, simbolul naţional al Chinei 
şi al bucătăriei chinezeşti. Raţa a fost 
introdusă împăratului în timpul dinastiei 
Ming între 1368-1644 şi a fost pregătită 
într-un cuptor cu lemne, fiind mâncarea 
preferată a împăratului. Raţa este tăiată în 
faţa ta în lamele care se înmoaie într-un sos 
şi se servesc cu o bucată de praz fin decupat 
şi castravete care se rulează într-un fel de 
pâine tortilla. Restaurantul este dotat cu un 
cuptor special în care se arde lemn de păr şi 
piersic pentru a impregna carnea.
(Va urma)

Paulina Popescu
Kitchener
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Prin CHINA,
în timpul “dinastiei” comuniste

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 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

                    - a doua parte -
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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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Ne-a văzut iazul
de la marginea pădurii,
cum stăteam mână în mână
ascultându-i vernilul tăcerii
neîndrăznit către grai
de nici o vioară.

M-a întrebat aseară,
pe când te aşteptam
în ora verde, sub acelaşi ram,
cât de mult te iubesc?
“Poate, până în vârful cuvintelor,
sau poate chiar dincolo de ultima 
lor stea,
dar cum aş putea 
măcar un singur strop din ea să-ţi 

adun?
Iubirea nu-i oglindă
pe sine-n pescuire să se prindă,
iar dacă-ai vrea
o simplă fremătare din ea să 
înţelegi
ar trebui 
lecţia-
ntâia să 
cunoşti
ce-
nseamnă 
zborul şi 
scrisul de 
lăstun.

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.

ZBORUL ŞI SCRISUL DE LĂSTUN

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.

Caut doamnă pentru îngrijirea unui bătrân în zona 
Stanley Park (Kitchener).
Internă sau externă.
Telefon 519- 893-7586 după 6pm. 

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

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

Când copilul învaţă că 
frunzele mor 
copilăria ia sfârşit 
un ceas cât o planetă 
începe să-i măsoare 
respiraţia 
  
Copilul ieşit din 
copilărie 
ştie: 
noiembrie este un om 
fără iluzii 
copacii sunt trecători 
iubirea te poartă în 
deşert sau în cer 

Copilul ieşit din 

copilărie 
aleargă după frumuseţe  
câteodată, îl atinge în 
treacăt, 
îi pune-un semn fierbinte 
şi fuge iar, spre alte ape 
  
copilul ieşit din copilărie 
a învăţat 
un cuvânt greu: dor,
un fel de prescurtare a 
lui “doare”:
îşi ia încălţările şi 
toiagul de fier 
drumul e lung… 

Anca Tănase

Copilul învaţă

CAUT
Nanny Live In
                sau de luni până sâmbătă
în Toronto (intersecţia HWY 7 & WESTON RD).
Informaţii la: 647-500-0225
sau e-mail:      mariusona@yahoo.com



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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