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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.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 * 

$825

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

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. Profesionişti.

Următorul număr apare în
22 Mai 2014

Anul 8 - Nr.158
8 Mai 2014

519-781-2929

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

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

Rom Car Automotive Service Center

Atenţie când 
foloseşti un 
telefon public!

pag.6

416 893-3531 sau 905 752-3600 
smihalcea@insureitgroup.com
www.insureitgroup.com

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră
Toll Free

1 855-752-3600

PRO DRIVING SCHOOL anunţă deschiderea  celei de a doua locaţii a 
şcolii de şoferi, în Kitchener la Conestoga College, Doon Campus - 299 
DOON VALEY DRIVE, KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509. Pentru 
Waterloo adresa veche este 108 King str North. Informaţii la 519-954-8541, 
sau www.prodrivingschool.ca

TOŢI SFINŢII
PAROHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNĂ
DIN TORONTO

VĂ INVITĂM LA HRAM

Sâmbătă 14 Iunie 2014
6:00pm-Slujba Vecerniei în 
prezenţa IPS Arhiepiscop 
Nicolae şi a unui sobor de 
preoţi;
Duminică 15 Iunie 2014
8:00am Slujba Utreniei;
10:30am Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie în 
prezenţa IPS Arhiepiscop
Nicolae;
1:30pm - Agapa frăţească 
la Catedrala Macedoneană. 
Participarea la agapa 

frăţească numai pe 
baza invitaţiilor 
nominalizate care 
se pot obţine gratuit 
de la Biserica Toţi 
Sfinţii până la data 
de 8 Iunie 2014.
Vă aşteptăm să ne 
rugăm şi să luăm 

masa împreună credincioşi, 
preoţi împreună cu ierarhul 
nostru.

Preot Vasile Aileni
Consiliul Parohial

SERVICII CONSULARE 
LA

KITCHENER
Sâmbătă 31 mai 2014, reprezentanţii Consulatului General al 
României din Toronto se vor deplasa la Kitchener pentru a oferi 
serviciile consulare românilor din această zonă. Aceste servicii vor 
consta exclusiv în acte notariale precum autentificarea de înscrisuri, 
inclusiv de procuri de pensie. pag.2

Alegerile pentru 
membrii din 
România în 
Parlamentul 

European au loc 
duminică,

25 mai 2014,
între orele

07.00 – 21.00!
pag.6

Ziua
Româno 

Canadiană
ediţia a 6-a
Kitchener

15 iunie 2014
pag.10
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  S IMONA RUSU

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

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

KITCHENER

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

INSURANCE                                      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

Sâmbătă 31 mai 2014, reprezentanţii 
Consulatului General al României din 
Toronto se vor deplasa la Kitchener pentru 
a oferi serviciile consulare românilor 
din această zonă. Aceste servicii vor 
consta exclusiv în acte notariale precum 
autentificarea de înscrisuri, inclusiv de 
procuri de pensie. 

NU pot fi onorate la Kitchener alte 
servicii precum reînnoirea paşapoartelor 
sau întocmirea actelor de stare civilă 
(certificate de naştere, căsătorie ori deces). 

Persoanele care doresc să beneficieze de 
aceste servicii au nevoie de programare 
prealabila. Această programare se face 
direct la Consulatul General al României la 
Toronto, la adresa de e-mail:
         toronto.cg@mae.ro
sau la telefoanele:
  416-585-9177 si 416-585-5802.

Pe lângă aceste servicii consulare, în 
funcţie de timpul disponibil, reprezentanţii 
consulatului mai pot oferi servicii de 
informare cu privire la serviciile pe care 
consulatul le poate procesa: redobândirea 
cetăţeniei române, certificate de naştere 
pentru copiii născuţi în Canada, obţinerea 
de duplicate ale documentelor româneşti, 
caziere etc.
Tarifele serviciilor consulare sunt afişate pe 
website-ul www.mae.ro.
Pentru Kitchener plata se va face numai 
cash.

Logistica acestor servicii consulare este 
asigurată de publicaţia Agenda Românească 
în colaborare cu Biserica Penticostală 
Română “Church of God”, Cardinal Print 
- Your local printer, Adrian’s Plumbing & 
Repairs, Luminita Mironescu & Michael 
Ellis (consultanţă financiară).

SERVICII 
CONSULARE 

LA
KITCHENER

31 mai 2014
Locatia: Biserica Penticostala “Church 

of God” din Kitchener, 160 Grand River 
Blvd., Kitchener, Ontario, N2A 3G6.

(în zona magazinului ItaloFood)
Orele de program: 9am - 6pm

MISSISSAUGA
Invitaţie la Resfinţirea Bisericii 

“Sfântul Apostol Andrei şi 
Adormirea Maicii Domnului”

din Mississauga

Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului, şi 
cu împreună lucrarea Duhului Sfânt s-au 
finalizat lucrările la biserica noastră şi 
Preotul Paroh Gheorghe Ţiu, Consiliul 
Parohial, împreună cu Comitetul 
Doamnelor, invită pe toţi românii din GTA 
să participe la resfinţirea bisericii, care 
va avea loc Duminică, 1 Iunie 2014 ora 
9:00, cu participarea Înalt Prea Sfinţitului 
Arhiepiscop Nicolae, împreună cu PS Ioan 
Casian de Vicina şi un sobor de preoţi. 
Târnosirea unei biserici este un eveniment 
deosebit din viata unei comunităţi, când 
întreaga adunare a credincioşilor, inclusiv 
femeile, intră în Sfântul Altar şi pot săruta 

Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie şi Sfânta 
Cruce. Legat de acest obicei, rămas 
în practică doar în Biserica Ortodoxă 
Română, un teolog şi misionar rus, Andrei 
Kuraev, spunea: “Odata ce biserica a fost 
construită împreună, e normal ca toţi 
împreună să se bucure de acest moment 
al sfinţirii şi (resfinţirii) să mulţumească 
lui Dumnezeu!”. Târnosirea bisericii 
din Mississauga a avut loc în prezenţa 
vrednicului de pomenire, IPS Victorin în 
anul 1999.
Anul acesta, cu binecuvântarea şi 
pogoramântul IPS Nicolae, cu ocazia 
resfinţirii, se va permite intrarea iarăsi în 
Sfântul Altar a intregii comunităţi, bărbaţi, 
femei, şi copii, ca unii care au contribuit 
împreună la împodobirea bisericii “în 
haină aurită şi prea înfrumuseţată”. 
Dupa slujbă, la ora 13:30pm se va organiza 
o masă festivă la Maple Banquet Hall, 

aflat în apropiere la adresa: 1325 Eglinton 
Avenue East, Mississauga, L4W 4L9. 
Pentru o mai bună organizare şi deoarece 
locurile sunt limitate, rugăm pe cei 
interesaţi să-şi  cumpere bilete din vreme. 
Costul unui bilet include doar meniul şi 
chiria sălii si este de $28 pentru un adult. 
Copiii sub 3 ani beneficiază de gratuitate 
(daca sunt ţinuţi în braţe de părinţi). Copiii 
între 3 şi 12 ani vor plăti $17 de personă 
fiind amenajat un loc special pentru ei. 
Copiii mai mari de 12 ani sau care vor sta 
la masă cu parintii plătesc preţul de adult. 
Pentru rezervare va rugăm să sunaţi la: 
(905) 845-6279 (D-na Anca),  (905) 273-
5270 (D-na Mihaela) sau (416) 277-4355 
(Pr.Gheorghe).
Vă aşteptăm cu drag la acest moment de 
sărbătoare pentru biserica noastră şi pentru 
comunitatea românească din Mississauga.

Comitetul Parohial

OSHAWA

Pr.Prof.Dr.Vasile Mihoc aflat 
în Canada la invitaţia bisericii  
“Sfinţii Ştefan Cel Mare şi 
Nectarie” pentru a susţine 
o serie de conferinţe şi seri 
duhovniceşti în Quebec şi 
Ontario, a sfinţit de Florii, 
alături de Pr.Petre Busuioc 
cele 5 cruci care urmează a fi 
instalate în curând pe turlele 

bisericii.
Mulţumim donatorilor şi 
binefăcătorilor bisericii 
noastre! Bunul Dumnezeu şi 
Sfânta Cruce să vă ocrotească 
în toate zilele vieţii voastre, 
Amin!

Cu binecuvăntare,
Pr. Petre Busuioc

SFINŢIREA CRUCILOR

Invitat de onoare

Helmut Duckadam
Info si bilete la: www.romaniansocceracademy.comPlease reserve your ticket today:

• The costs of the participation are:
o $70/adult over 19 years of age
o $60/adult golden age (over 65)
o $25/teenager (14-19 years old)
o $10/child (7-14 years of age)
o Free for children 0-7 years old
o We are offering a family package 
(2 adults and 2 young children) at 
$150

• The fee will cover ALL you can 
eat and drink during the day, from 10:00-
6:00pm. BBQ food and drinks will be 
offered.
• The tournament will be followed by an 
evening ceremony, from 6:00-11:00pm, 
where trophies will be handed out to the 
winners. As the spots are limited by the 
banquet hall capacity, we invite you to 

reserve your spot as early as possible. The 
cost of participation is:
o $30/adult,
o $20/teenager and
o $10/child over 7.
• The amount will cover a 3 course meal 
and 2 drinks (e.g. 2 biers, 2 glasses of 
wine, etc)
• Cash bar available

• As usual, the banquet will include live 
music, raffle, and much more
Payments can be made by:
- email transfer at: turneulkassandra2013@
gmail.com
- PayPal at: 
         www.romaniansocceracademy.com
- cheque
- cash

2014 Kassandra International Soccer Tournament
7 iunie 2014 - Ediţia a III-a

5057 Mt.Albert Rd
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am mai vorbit despre 
sistemul de imigrare al 
Canadei, chiar destul de 
mult. Şi nu am epuizat încă 
vorbele. În cercurile, pardon, 
cerurile înalte se vehiculează 
ideea despre o Canada 
miloasă, receptivă şi sensibilă 
la durerile materiale sau de 
altă natură ale potenţialilor 
imigranţi. Oare aşa stau 
lucrurile? Întâi de toate, fără 
imigranti Canada nu ar exista 
ca tara. In 1890 ministrul de 
interne de pe atunci, Clifford 
Sifton a vizitat Europa pentru 
a face reclama Canadei, cum 
ca in vest exista pamint 
gratuit bun de lucrat. Pentru 
toata lumea, cel putin asa era 
prezentata reclama. In scopul 
eficientizarii reclamelor, 
unele ziare locale au primit 
indicatii “de sus” sa evite in 
articolele lor termeni precum 
“ger”, “inghet” sau “viscol”; 
ba mai mult, cuprinsi de zel 
tipografic, autorii articolelor 
tip reclama vorbeau de 
temperaturi aproape 
subtropicale, asemanatoare 
celor din peninsula italica. In 
dosul usilor inchise existau 
liste de prioritati: in capul 
acestora erau englezii, apoi 
nordicii, italienii si slavii din 

nord iar mai la coada italienii 
din sud si evreii. Si in ziua 
de azi exista un sistem de 
selectie, ceva mai vizibil de 
data asta, mai ales din cauza 
internetului care vede si 
spune tot. 
De pilda, parintii in virsta si 
bunicii nu prea mai au sanse 
sa se stabileasca pe acilea,asta 
in ciuda tam-tamului vizavi 
de reintregirea familiilor. 
De ce? Deoarece cererile de 
emigrare ale acestora au fost 
intii incetinite, apoi blocate, 
si iar incetinite.  In schimb li 
s-a oferit varianta supervizei 
pe 10 ani cu intrari multiple. 
Totul bine si frumos, numai 
ca ei, sau familiile lor trebuie 
sa isi plateasca asigurarile de 
sanatate. Asta in cazul in care 
mai sint asigurabili pe motive 
de virsta. Iar daca sint, paziti-
va buzunarul ca va trebui 
sa va refaceti pe termen 
lung bugetul. Drept urmare 
noi, emigrantii trebuie sa ii 
fim recunoscatori Canadei 
pentru ca ne-a primit, dar 
si dinsa trebuie sa ne fie 
recunoascatoare in aceeasi 
masura si sa ne trateze ca 
atare.

Din tainele
emigraţiei

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)

Ghiocel Lepădatu e bodyguard la 
o firmă cu foarte mulţi angajaţi 
şi cu foarte mulţi muşchi. Era 
cât p-aci să devină un fel de şef 
de echipă, fiindcă putea omorî 
duşmanul cu numai două degete, 
şi alea de la mâna stângă. Dacă-i 
mai dădeai şi un pistol, cucerea 
singur Bulgaria şi o alipea 
României (sau Turciei, după caz, 
depinde care plătea mai bine). La 
serviciu, el se recomanda Gigi, 
întrucât nu se cuvine ca un erou să 
poarte nume de erbacee perenă. 
Până în ziua când a venit mămica 
lui pe la firmă: „Ghiocele, uite, 
ţi-ai uitat pacheţelul cu mâncare 
acasă!“. Fiul avea o faţă împicăţită 
ca un ou de prepeliţă, crăpa de 
jenă, evident. A încercat să facă 
pe deşteptul, i-a spus maică-sii 
că n-are nevoie de sufertaş, că 
el, dacă-i este foame, prinde un 
mistreţ cu mâna goală şi-l haleşte 
de viu. Discursul lui n-a ţinut în 
faţa colegilor care deja îi găsiseră 
două duzini de porecle ad-hoc, 
dintre care spicuim: Zmeurel, 
Păpădie Junior, Gladiol, 
Crizantema-lu-mama, Nufărel şi 
aşa mai departe. Epilog: Ghiocel 
s-a însurat într-o zi cu Viorica. Să 
mai spună cineva că nu există şi 
oameni făcuţi (răsădiţi, pliviţi, 
stropiţi) unul pentru altul.

Cine află la urmă află mai bine 
Camelia a luat la cunoştinţă 
abia la 24 de ani că numele ei e 
o floare. Atunci, s-a dus la casa 
părintească, le-a dat alor ei bineţe 
şi răcnete, după care a reieşit că 
nici ăia bătrâni nu ştiuseră că 

această camelie reprezintă o 
floare, ei credeau că e ceva 
obişnuit, ca Adriana sau ca 
mălaiul grişat. Da, dar îşi 
imaginau ei câte Florii a risipit 
ea, în atâta amar de vreme? Ei 
îşi imaginau, desigur, cu marjă 

de eroare zero, că doar fuseseră 
de faţă când o scurtaseră de buric, 
la naştere. După care ura ei s-a 
propagat către aşa-zişii prieteni, 
care niciodată n-o sunaseră de 
Florii, să-i trăncănească nişte 
urări la ureche. Nu ştiu în ce 
anturaj de zăbăuci trăia, dar s-a 
adeverit că nici prietenii nu ştiau 
ce-i aia camelie, credeau că-i o 
insectă. Tot astfel, o Cătălina din 
gaşca noastră s-a trezit pe la 44 
de ani, că ea are nume de floare, 
iar noi suntem nişte gherţoi care 
am ignorat-o de fiecare dată, cu 
ocazia acestei minunate dezlegări 
la peşte. Numele ei înseamnă 
tufănică, să fie clar, deci de-acum 
încolo suntem datori s-o felicităm 
cu emoţie în glas şi cu ploconul în 
mână. În treacăt, am întrebat-o de 
unde am putea să-i cumpărăm un 
buchet de cătăline, dar a luat-o ca 
pe un sarcasm şi nu ne-a onorat 
cu niciun răspuns articulat. Există 
cel puţin un bărbat în România pe 
care îl cheamă Micşunel, stă în 
Bucureşti. Nu ştiu ce era în capul 
părinţilor lui când l-au botezat, 
probabil o lădiţă cu răsaduri, 
altfel nu-mi explic. Iar omul 
ăsta are un văr pe care-l cheamă 
Micsandru – aceeaşi plantă, doar 
că sună mai vitejeşte.

Cu bujori (secreţi) în obrăjor
Un fost iubit s-a supărat pe mine 
când, de Florii, i-am spus „la 
mulţi ani!“ în faţa unor prieteni 
de-ai lui, care au rămas cu gurile 
şi cu sărbătoarea căscată. Îl chema 
Radu-Bujorel Lupescu, dar 

evident că prenumele din mijloc 
era un secret bine coagulat. Asta 
până când m-am gândit eu să fac 
un gest foarte frumos şi să-i iau 
un cadou cu ocazia unei zile pe 
care el o ura de moarte. Făcea şi 
el parte din prolifica specie a celor 
care-şi detestă părinţii pentru că 
i-au botezat ca pe ghivece. Mai 
aveam unul pe care îl chema 
Viorel, ăla era chiar nebun, se jena 
de prenumele ăsta de parcă l-ar fi 
chemat Măceş Bălţat. I se părea 
că nu e suficient de masculin. 
Poanta era că l-am întrebat 
odată ce nume ar fi preferat şi 
mi-a răspuns, foarte serios, că 
i-ar fi plăcut să-l fi botezat mă-
sa Adelin-Augustus. Şi mă mai 
întreb de ce, multă vreme, n-am 
avut noroc în dragoste... În liceu, 
îmi făcea curte băiatul perfect. 
Multă vreme, vă spun sincer, 
habar n-aveam ce găsea la mine. 
Promoţia era plină de picioare 
de top, iar el era un tip arătos, 
deştept şi, pe cale de consecinţă, 
foarte popular. Era şeful UTC al 
clasei lui, iar eu eram şefa UTC a 
clasei mele, ce mai, eram potriviţi 
ca doi mieji de nucă, ne putea 
căsători şi partidul comunist nord-
coreean, aşa cum are obiceiul. 
Oare de ce nu-mi plăcea de el? 
– mă întrebam în nopţile lungi 
de iarnă. Introspecţia m-a chinuit 
vreo două trimestre – care, în ani 
de liceeni, înseamnă vreo opt 
ani. Într-o zi, bingo, am realizat 
ce defect are: îl chema Petuniu. 
Iniţial, n-am ştiut dacă ăsta e un 
nume de floare sau un element 
din tabelul lui Mendeleev. Aş fi 
preferat a doua variantă. Adică 
întotdeauna am fost de părere că 
e mai sexy să ai un iubit pe care-l 
cheamă Clor decât unul pe care-l 
cheamă Azaleu.

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

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

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

„Marea e ultimul loc liber din 
lume”(Hemingway). Câtă dreptate avea 
scriitorul american se potrivea la un moment 
dat în viaţă. De atunci şi până azi lucrurile 
s-au schimbat şi îşi continuă sensul. Mai 
poţi fi liber? Vei mai putea să fii liber?! 
Libertatea unui oarecare individ să-şi facă 
de cap îl duce în lanţuri. Libertatea de a 
trăi după cum simţi, adică, printre altele, 
decent, e un act de insurgenţă. Cât timp 
poţi fi urmărit, dacă e cazul, în orice colţ 
al lumii înseamnă că mai poţi găsi ultimul 
loc liber din lume? Oare omul va putea fi 
liber în sine? Cum greu mai pot deosebi 
omul necinstit de cel curat, mai bine laud 
un neruşinat, el nu-şi ascunde faptele, care 
apar ca ca limpezimea ochilor sau a apei.
Dintre dorinţele ciudate ale copilăriei una a 
fost să mă văd „la marginea mării”. Poate 
a fost un ecou la versurile eminesciene 
din „Mai am un singur dor”. Poate venea 
din moştenirea etnică de a merge la apele 
noastre mari.
Fiecare fiinţă se întoarce din locurile de 
vacanţă cu amintiri. Mi-e mi-a rămas o 
carte, MUZEUL DE ARHEOLOGIE DIN 
CONSTANŢA de V. Canarache, editată de 
Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea 
în 1967, care „a montat un sugestiv panou 
grafic, executat din ceramică, marmură 
şi simboluri de metal”, pe bulevardul 
Ferdinand, aproape de intrarea în vechiul 
Tomis, unde se află bustul istoricului V. 
Parvan. Din ţinutul dintre Dunăre şi Mare, 
harta reţine 25 de aşezări cu viaţă creştină 
intensă.
Aegyssus (menţionată de Diodor din Sicilia 
în secolul III î. H., amintită de poetul 
Ovidiu într-o epistolă), lângă Tulcea, apare 
în expansiunea comercială grecească. 
Existenţa îi încetează în secolul XI.

Aşezarea Altinum, port la Dunăre, decade 
după atacurile hunilor, probabil prin 452. 
Aic i s-a descoperit o basilică paleocreştină.
Argumum, aşezare menţionată în izvoare 
istorice scrise cu denumirea Orgame, prin 
Hecateu din Milet (sec. VI), e dezvoltată 
de greci. Cercetările arheologice au au 
adus în atenţie patru basilici paleocreştine. 
Numărul se explică fie printr-o masă 
mare de creştini, fie prin refacerea lor din 
motive diferite. E cea mai veche aşezare 
din spaţiul românesc atestată într-un izvor 
antic. Se găsea pe malul Lacului Razelm 
(azi Jurilovca).
Arrubium, castru roman, după cum rezultă 
din două diplome militare. Se găseşte 
lângă Măcin, Fiind o aşezare daco-getică 
cu denumire celtică. Romanii au preluat 
denumirea prin 46. Se presupune că numele 
provine de la zeul Jupiter Arrubianus, dar 
celţii aveau alţi zei. În spaţiul vechi al 
Daciei, celţii se identifică arheologic în 
puncte izolate.   
Axiopolis, fondat de Lisimach, regele grec 
al Traciei, e aproape de Cernavodă, pe 
malul drept, în faţa insulei Hinog. Aşezare 
strategică refăcută de Constantin cel Mare, 
fiind episcopie, e normal să se găsească aici 
ruinele unei basilici.
„Vom muri şi vom fi liberi!” strigau 
tinerii într-un dramatic decembrie. Nu se 
întrebau pentru ce şi pentru cine vor muri. 
Creştinii din Scythia Minor ştiau pentru 
ce vor muri şi că libertatea din viaţa nouă 
nu le mai poate fi luată. Ei erau ca marea 
din apropierea lor.  G. Călinescu afirma 
sentenţios: „Marea este prima dezlănţuire 
a sufletului cosmic.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

VOM MURI ŞI VOM FI LIBERI ÎN SPIRIT CREŞTIN 

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

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.

A doua locaţie: Conestoga College, Doon 
Campus - 299 DOON VALEY DRIVE, 
KITCHENER, N2G 4M4, ROOM 3A509

OAKVILLE

Hristos a înviat!
Fraţi Creştini,
Misiunea Ortodoxă “Izvorul Tămăduirii” 
din Oakville a sărbătorit primul hram al 
acestei misiuni sâmbătă 26 Aprilie 2014. 
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost 
săvârşită de Preasfinţitul Ioan Casian de 
Vicina dinpreună cu un sobor de preoţi din 
zona GTA.
Părintele Vasile Aileni dinpreună cu 
comitetul de iniţiativă al misiunii 

mulţumeşte călduros tuturor celor prezenţi 
la acest important evaniment şi celor care 
cu atâta bucurie, dragoste şi căldură au 
organizat şi ajutat tânăra, dar puternica 
noastra misiune.
Bunul Dumnezeu să vă răsplătească 
dragostea şi efortul depus, şi vă aşteptăm şi 
la celelalte evenimente care vor avea loc în 
misiune noastră.

Pr. Vasile Aileni
Comitetul de iniţiativă

PRIMUL HRAM
al Misiunii Ortodoxe “Izvorul Tămăduirii” din Oakville
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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 

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

Dai un telefon de mai 
puţin de un minut de 
la aeroportul Pearson 
din Toronto, foloseşti 
Visa şi plăteşti $11.49 
pentru convorbire. Ai 
impresia că te afli în  
Republica Dominicană 
sau în Cuba unde orice 
este posibil, nu în 
Canada! Telefonul nu mai este un serviciu 
public. A devenit o maşină da făcut bani.
WiMacTel, o companie din Alberta a 
încheiat, la începutul lunii martie 2014 
procesul de cumpărare a tuturor contractelor 
telefoanelor publice din Ontario, British 
Colombia, Alberta şi Quebec devenind 
astfel singurul furnizor al telefoniei publice 
din Canada şi SUA. Fostele telefoane 
Bell au fost preluate de această companie 
privată cu telefoane publice în aeroporturi, 
hoteluri, spitale, universităţi, mall-uri, 
magazine, benzinării, etc. 
Compania oferă comisioane mari pentru 
locurile unde sunt amplasate iar cetăţeanul 
de rând plăteşte cu vârf şi îndesat. 
Telefoanele sunt amplasate în locuri 
vulnerabile, în spitale, de exemplu când ai 
nevoie urgentă să dai un telefon acasă, sau 
la aeroport.
Mulţi clienţi consideră aceste preţuri 
abuzive, frauduloase, exorbitante. Numai 
într-un an această companie a primit 45 

de plângeri înregistrate 
la Better Business 
Bureau. Rămâi şocat să 
vezi costul unei astfel 
de convorbiri. Chiar şi 
pentru Romania e mai 
ieftin; se vorbeşte cu 
maxim 7 cenţi pe minut 
la celular sau pe fix cu 
2 cenţi.

M-aş fi aşteptat să fiu avertizată din 
momentul în care ridic receptorul de 
sumele pe care le solicită. Nu! este ca şi 
cum aş fi semnat un cec în alb, fără sumă. 
În plus credeam că proprietarul telefonului 
este Bell. Am mai sunat cu Bell de la 
aeroport şi am plătit $3 cu ani în urmă.
Am contactat aeroportul pentru a mi se da 
explicaţii. Funcţionarul de la servicul cu 
relaţii publice nici măcar nu ştia că aceste 
telefoane nu mai aparţin lui Bell şi cât 
de mult costă o convorbire. Am sunat şi 
completat formulare de reclamaţii în mai 
multe locuri. Una din reclamaţii a fost la 
CPRST (Comisia pentru plângeri relative 
la serviciile de telecomunicaţii).
Nu este vorba numai de bani, este vorba 
de principii şi de felul cum funcţionează 
această companie.
Atenţie, optaţi pentru formula de a plăti cu 
monede decât a folosi Visa.

Paulina Popescu,
Kitchener

Atenţie când foloseşti un
TELEFON PUBLIC!

TORONTO

Consulatul General al României la Toronto 
organizează pentru dvs. secţia de votare la

Richmond Street West 555, Unit 1108, 
M5V3B1, Toronto, Ontario

Pot vota toţi cetăţenii români aflaţi în 
străinătate (inclusiv turiştii), pe baza 
următoarelor documente prevăzute de lege:

• cartea de identitate, cartea 
electronică de identitate, cartea de 
identitate provizorie, 
• buletinul de identitate,
• paşaportul diplomatic, paşaportul 
diplomatic electronic,
• paşaportul de serviciu, paşaportul 
de serviciu electronic,
• paşaportul simplu, paşaportul 
simplu electronic, paşaportul simplu 
temporar.

ATENŢIE!
Cetăţenii români care s-au înscris pe listele 
de vot dintr-un alt stat membru al UE nu 

vor mai avea dreptul să voteze şi pentru 
alegerea reprezentanţilor României în 
Parlamentul European.

Nu se poate vota cu acte expirate sau cu 
titluri de călătorie!

Vă rugăm să contactaţi din timp 
misiunile diplomatice pentru actualizarea 
documentelor.
Pentru mai multe informaţii, vă punem la 
dispoziţie „Ghidul alegătorului român din 
străinătate” postat la adresa: http://www.
mae.ro/sites/default/files/file/pdf/ghidul_
alegĂtorului_romÂn_din_strĂinĂtate-
alegeri_pe_2014.pdf. 

De asemenea, vă recomandăm să accesaţi 
site-ul Ministerului Afacerilor Externe, 
secţiunea dedicată alegerilor pentru 
Parlamentul European: www.mae.ro/
node/25786, dar şi pagina de web a Biroului 
Electoral Central: www.bec2014.ro şi cea 
a Autorităţii Electorale Permanente: www.
roaep.ro

Alegerile pentru membrii 
din România în Parlamentul 
European au loc duminică,  

25 mai 2014,
între orele 07.00 – 21.00!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.
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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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HAMILTON
Pe 20 aprilie românii din zona oraşului 
Hamilton au sărbătorit Hramul Bisericii 
Ortodoxe “Învierea Domnului”.  De 
98 de ani românii ortodocşi de aici se 
adună la biserica noastră pentru a primi 
vestea Învierii Domnului în fiecare an.  
Întemeietorii parohiei noastre au gândit 
bine şi au ales ca hram Învierea Domnului, 
cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii.  La 
festivităţile închinate hramului bisericii a 
participat Prea Sfinţia Sa Episcopul Ioan 
Casian de Vicina.  Sâmbătă seara a avut loc 
slujba vecerniei cu PS Ioan Casian urmată 
de o cină îmbelşugată la care au fost invitaţi 
toţi credincioşii din biserică iar apoi o 
întâlnire a membrilor Consiliului Parohial şi 
a Comitetului Reuniunii Doamnelor cu Prea 
Sfinţia Sa Ioan Casian.  A doua zi, duminică, 
a avut loc Sfânta Liturghie Arhierească 
urmată de masa festivă la Casa Română care 
de 68 de ani găzduieşte evenimentele sociale 
şi culturale ale parohiei.  Specialistele din 
Reuniunea Doamnelor au decorat Casa 
Română sărbătoreşte, şi au pregătit un 
meniu care a fost foarte apreciat de toţi 
participanţii.  Ca de obicei la masa de hram, 
s-au ciocnit ouă roşii, s-a servit friptură de 
miel cu sos de mentă şi ham cu ananas, 
urmat de prajitură.  S-au servit băuturi 
alcoolice şi nealcoolice.  În cuvântul adresat 
participanţilor, Episcopul Ioan Casian a 
apreciat evenimentul sărbătorit şi a menţionat 
importantul eveniment ce îl vom sărbători 
peste doi ani: centenarul parohiei.  S-a 
ascultat muzică românească şi s-au proiectat 
pe ecran prezentări adecvate evenimentului.  
Următoarea activitate a parohiei la Casa 
Română va avea loc duminica 11 mai când 
vom sărbători “Mothers Day”.   La acest 
eveniment copii Şcolii de Limba Română 
de pe lângă biserica noastră vor oferi un 
spectacol dedicat mamelor.  La aceasta 
masă, ca de obicei mâncarea va fi pregătită 
şi servită de bărbaţi, în semn de recunoştiinţă 
şi apreciere a mamelor.  Vă invităm să 
sărbătoriţi Ziua Mamelor alături de prietenii 
şi familia dumneavoastră la Casa Română.

George Popa,
Hamilton

Hramul Bisericii “Învierea Domnului”
din 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

HAMILTON
Hramul Bisericii “Învierea Domnului”

din Hamilton
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KITCHENER

OFERIM TRANSPORT
DIN KITCHENER/ WATERLOO

şi
CAMBRIDGE

la

TORONTO 
AIRPORT

 PREŢURI AVANTAJOASE

 Deasemenea oferim 
TRANSPORT din regiunea
Waterloo în toată provincia 
Ontario pentru evenimente 

speciale.

Pentru informaţii şi rezervări:
1-519-778-0311 (Alex) sau pe 
website:     www.a-dcharter.com

Au început pregătirile pentru cea de a şasea ediţie a Zilei 
Româno-Canadiene.
Anul acesta evenimentul va fi precedat de o seară de 
dans (Sâmbătă 14 iunie). O parte din banii strânşi din 
vânzarea biletelor vor intra în bugetul evenimentului 
Ziua Ro-Ca.
În ziua de 15 iunie ne vedem, conform tradiţiei, la 
Kitchener City Hall, unde vă aşteptăm cu mâncăruri 

delicioase româneşti şi cu un bogat program artistic 
românesc.
Lista de voluntari este în continuare deschisă. Avem 
nevoie de oameni care să ne ajute atât cu pregătirea 
evenimentului cât şi în zilele de 14 şi 15 iunie. Cei 
doritori ne pot suna la 519 896 9545.
Mai multe informaţii în afişul alăturat şi pe www.arta.ca

Comitetul de organizare



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.
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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. Banii sunt USD.
Nu sunt taxe la aceste sume.
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

AGENDA ROMÂNEASCĂ 8 Mai * Nr.158pag.12

Sistemul Şcolar Canadian

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

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Ce este bursa “Roland Marion” şi cine 
poate beneficia de ea?

Aceasta este o nouă bursă, creată în onoarea 
activităţii de consilier şcolar timp de 15 
ani a lui Roland Marion, care a fost de 
profesie avocat şi preşedintele Consiliului 
şcolar francez Viamonde. Dacă copilul dvs 
a absolvit băncile şcolii franceze publice 
poate să aplice pentru a obţine această 
bursă în valoare de 3000 $.

Întrebare: 
Aş dori să înscriu pe copilul meu la şcoala 
franceză. Am auzit de la prieteni că trebuie 
să fiu fluentă în limba franceză. Care sunt 
cerinţele?

Într-adevăr în trecut era foarte greu să 
îţi înscrii copilul într-o şcoală franceză. 
De câţiva ani lucrurile s-au schimbat şi 
este mult mai uşor să fii acceptat. Trebuie 
să dovedeşti că cel puţin înţelegi limba 
franceză. Înscrierea nu se face automat, 
trebuie să completezi nişte formulare şi o 
comisie de admitere va analiza cererea ta.
Din ce în ce mai mult sunt aceptate familiile 
francofile, cum este cazul românilor care 
prezintă inters pentru limba franceza, îşi 
înscriu copiii la o grădiniţă franceză sau la o 
şcoală de French Immersion. În plus copiii 
de români, înscrişi la şcolile franceze se 
adaptează foarte uşor şi progresează foarte 
repede în învăţarea limbii franceze, fiind 
o limbă latină. La şcoala catolică franceză 
Cardinal Léger din Kitchener, 10% din 
elevi sunt de origine română.

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

KITCHENER

Ca în fiecare an, şcoala noastră organizează 
un picnic prilejuit de Ziua Internaţională a 
Copilului. 
Rezervarea pentru întâlnirea noastră din 
Waterloo Park-Gazebo East Park Area 
pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie a 
fost făcută pentru sâmbătă 31 mai 2014, 
între orele 12:00pm - 4:00pm. Copiii vor 
avea acces la parcul de apă, precum şi la 
vizitarea clădirii şcolii vechi, de lemn. 

Picnicul nostru va fi de tip potluck, vom 
cânta, dansa şi recita poezii, iar surpriza 
întâlnirii va fi din nou tombola, organizată 
de Comitetul Părinţilor pentru toţi copiii 
şcolii noastre.  

Stela Mureşan-IL Key Instructor
Romanian School

St. Louis Centres-80 Young St., Kitchener
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com

Şcoala Românească St.Louis Centre din Kitchener
organizează un PICNIC cu ocazia

Zilei Internaţionale a Copilului

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

Firmă de Transport, angajează Full şi Part Time 
şofer pentru livrări cu Sprinter-Van

în Ontario şi Michigan
- Permis conducere Categ. G (A-Z binevenit) 
- Posibilitatea să fie admis pe teritoriul USA (posesor viza USA sau cetăţean Canadian)
- Condiţii avantajoase inclusiv weekend liber
Resume-ul poate fi trimis pe fax: 18155501872 sau email: uts247fast@gmail.com

Go Pro Logistic
Căutăm ŞOFERI şi AJUTOR part time/full time, în 
timpul săptămânii sau weekend pentru LIVRARE 
de furniture, appliances, etc în GTA.
Vorbim română, maghiară, engleză.Home Delivery

Oferim între $500-$1000/săptămână.  Informaţii la 416-995-7006; 416-830-0968



Articolele publicate în ziarul AGENDA ROMÂNEASCĂ 
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A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango 
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal 
(www.accentmontreal.com).

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
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.

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!

RODICA OPRIŞ
Consultant în asigurări
Wise Solutions Network Inc.

Tell 519.744.1112
Cell 519.496.7009
Toll Free 1.855.947.3765
rodica.opris@gmail.com

ÎN MÂINILE CUI ÎNCREDINŢAŢI CEEA CE
AVEŢI MAI DE PREŢ?

Dacă în cazul dumneavoastră, răspunsul la cele trei întrebări
                  de mai jos este Banca, vă sugerăm o a doua opinie.

Asigurare prin
bancă

Banca

Banca

Banca
pentru stingerea 

datoriei

Asigurare personală

Dumneavoastră

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cei care vă vor simţi cel 
mai mult lipsa

Cine este proprietarul 
poliţei de asigurare ?

Cine este beneficiarul
poliţei ?

Cine decide alocarea 
fondurilor din poliţă în 

caz de deces ?
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Vizita noastră la Beijing s-a încheiat 
cu un spectacol opţional, de o oră,  The 
Golden Mask Dynasty, care a costat $50 
de persoană dar care şi-a meritat pe deplin 
preţul. Mă aşteptam ca limba chineză să ne 
calce pe nervi dar nu a fost cazul. A fost 
spectacular, produs de directorul care a 
organizat Jocurile Olimpice de Vară din 
Beijing 2008. Este o simplă poveste de 
dragoste cu o explozie de culori şi costume 
extravagante, jeturi de apă de 4 metri 
înălţime, cumulând 3 tone de apă, pe o 
scenă uriaşă, cu dansuri tipice şi acrobaţii 
chinezeşti, la care participă peste 200 de 
actori.

Ne-a părut rău să ne despărţim de capitala 
chineză dar ne aşteptă alte aventuri. Am 
luat avionul de la Beijing la Shanghai, un 
zbor de 2 ore jumătate. Ne aştepta o ghidă 
la aeroport şi pentru că avionul nostru 
a avut o întârziere considerabilă ni s-a 
propus să mâncăm acolo şi să ne deconteze 
banii, cei $6 de persoană. Tot ce puteai să 
îţi cumperi la aeroport era un sandwich. 
De aici ne-am îmbarcat în autobuzul care 
ne-a însoţit până la sfârşitul excursiei. 
Imediat am simţit diferenţa de temperatură, 
Shanghai fiind situat spre sud şi având un 
climat subtropical.
Autobuzul ne-a dus direct la Suzhou, la o oră 
depărtare, supranumit “Veneţia Estului”, 
situat pe râul Yangtze şi renumit prin 
canale, poduri, pagode şi superbe grădini 
chinezeşti. Obiectivul turistic important în 
oraş pe care l-am vizitat a fost Lingering 
Garden, o capodoperă a peisagismului 
chinez şi a unui design meticulos. Grădina 
datează din secoul 16 şi a aparţinut unui 
politician imperial de rang mare.
În acea perioadă existau în oraş în jur de 200 
de grădini private. Este o oază de linişte, 
un paradis al minţii şi al sufletului, unde 
poţi redescoperi frumuseţea romantică şi 
pacea interioară într-o atmosferă relaxantă: 
flori, peşti, roci decorative, mobilier şi 
construcţii autentice.
În fiecare oraş vizitat am avut o nouă ghidă, 
expertă pentru obiectivele pe care trebuia 
să le vizităm. Ni s-a oferit o excursie 

opţională, cu barca pe marele canal, de 
$30 de persoană pe care nu am făcut-o dar 
care i-a cam dezamagit pe cei care s-au 
aventurat. Marele canal este cel mai mare 
canal conceput de om, măsurând 1800 km 
lungime care se conectează cu Beijingul şi 
care datează din anul 506.
Am fost cazaţi într-un hotel de 5 stele Pan 
Pacific Suzhou, conceput în stilul palatelor 
tradiţionale chinezeşti cu o poartă turn la 
intrare, grădini, canale şi poduri, cu camere 
minunate, în care se acordă atenţie la detalii 
şi un bufet breakfast memorabil. Hotelul 
este conectat cu grădina Panmen pe care 
am vizitat-o dimineaţa. În faţa hotelului 
am avut prima experienţă de “tocmeală” cu 
vânzătorii ambulanţi. Am cumpărat un fel 
de instrument muzical folcloric cu $2 după 
ce mi se ceruse $10. Omul cerea bani în 
moneda locală dar o doamnă nu a înţeles şi 
i-a plătit în dolari americani. După ce i-am 
explicat noi, ceilalţi de greşeală, s-a dus 
înapoi să i se dea banii, a primit în schimb 
mai multă marfă…

A doua zi, plecarea era ca de obicei la 8 
dimineaţa, cu bagajele jos la recepţie. Am 
petrecut toata dimineaţa la un magazin cu 
produse de mătase naturală pentru turişti.  
Timp de 30 de secole chinezii au domesticit 
viermele de mătase şi au păstrat acest secret 
cu preţul vieţii lor. Prin 560 împăratul 
Justinian ar fi trimis nişte călugări într-o 
misiune de spionaj care s-au întors cu 
câteva ouă de viermi de mătase ascunse 
în beţe de bambou şi de aici s-a răspândit 
sericicultura în bazinul mediteran, luând 
o mare amploare în Franţa.  Chinezii  au 
exportat mătasea pe uscat sau pe apă. 
Drumul mătăsii începea de la Xi’An din 
centrul Chinei şi traversa deşerturi, munţi, 
câmpii în directia Samarakand, Persia, Iraq 
până la Istanbul, un total de 8000 km. De 
la Istanbul vapoarele transportau mătasea 
spre Atena, Alexandria, Veneţia, Roma, 
Marsilia. Ni s-a explicat pe scurt cum se 
obţine mătasea naturală după care am fost 
expuţi magazinului cu preţuri exorbitante.
Intr-adevăr produsele erau superbe: eşarfe, 
bluze, pijamale, cămăşi, cravate etc dar 

şi preţurile pipărate. Ceea ce mi s-a părut 
original şi nu mai văzusem niciodată 
au fost plapumile şi pernele umplute cu 
mătase naturală. Atunci când în cocon 
există două larve, mătasea respectivă este 
folosită pentru confecţionarea plapumilor şi 
pernelor. Sunt recomandate mai ales pentru 
persoanele care suferă de alergii. Perna are 
ataşat un sac plin de excremente uscate 
de vierme de mătase care sunt utilizate în 
tratarea durerilor de cap şi a neuroasteniei.  
Sunt durabile, uşoare şi comfortabile. Ca 
să aflu că aceaşi plapuma poţi să o cumperi 
de la Sears în Canada. Eşarfele de mătase 
naturală erau mai ieftine cumpărate online 
decât acolo. Oricum au făcut mulţi bani 
cu noi la magazin, plapumile, care nu 
cântăresc mai mult de 2kg au fost aplatizate 
pentru transport. Mulţi au plătit cu VISA 
dar eu nu vă sfătuiesc să procedaţi aşa 
pentru că nu se ştie niciodata ce se poate 
întâmpla. Ni s-a spus de la bun început să 
luăm dolari canadieni sau americani pentru 
cumpărături.

Ataşat magazinului era şi restaurantul 
pentru turişti. Aici am văzut la intrare nişte 
borcane uriaşe cu vin de şerpi conservaţi 
în alcool. În aceste borcane se aflau cei 
mai veninoşi şerpi din lume, după care 
localnicii se dau în vânt şi se spune că au 
proprietăţi medicinale şi curative folosite 
pentru pierderea părului şi virilitate. Şerpi 
întregi sunt conservaţi în vin de orez. Se 
spune că o femeie a încercat să adauge 
alcool în sticla în care se afla un şarpe dar 
acesta nu murise încă şi a muşcat-o de 
deget. Câţiva dintre turişti s-au aventurat să 
guste din această băutură exotică.
În restaurante se mănâncă la mese rotunde 
de 10 persoane, în mijloc fiind un fel de 

lazy Susan, o masă 
rotativă din sticlă, pe 
care se pun simultan 
bolurile cu mâncare la 
comun. Farfuriile sunt 
minuscule, de mărimea 
unei farfurii de ceaşcă 
de cafea acompaniate 
de baghete  sau linguri 
de porţelan pentru 
supă. Chinezii nu 
folosesc cuţite pentru 
că toată carnea este 
tăiată în bucăţi mici 
de către bucătar. Ni s-a 
oferit în special legume 
prăjite înăbuşit, ţelină, 

castraveţi, varză chinezească, bok  choy, 
două boluri uriaşe de orez, un fel de supă 
transparentă şi fără gust, omletă, paste, ceai 
din abundenţă şi carne grasă de porc sau 
pui, câte o bucăţică de persoană, tofu. Ca 
desert, am primit câte o felie de portocală 
sau pepene roşu sau “cherry tomates”. 
Chinezii nu consumă alimente dulci. De 
câteva ori ni s-a oferit un mic peşte pentru 
10 persoane şi câte un pahar de bere sau 
coca cola. Berea este bună dar se poate 
cumpăra şi la noi, mai ales  marca Happy 
Budha, o sticlă în forma Budhei.

Bucătăria chinezească este tot atât de veche 
ca şi cultura chinezească.
Un proverb chinezesc spune că atunci 
când mănânci un bol de orez să te gândeşti 
cât de greu a fost să îl cultivi. De obicei 
ei mănâncă 3-4 boluri de orez la o masă. 
Orezul este alimentul pruncilor când încep 
să mănânce mâncare solidă. Pentru chinezi, 
orezul este cel mai versatil ingredient fie 
că este fiert sub aburi, prăjit sau utilizat 
la fabricarea desertului şi nu se poate trăi 
fără el. Din orez se poate face vin şi oţet, 
făină sau pastă. Pentru Anul Nou Chinezesc 
se mănâncă prăjituri rotunde din orez 
care simbolizează unitatea şi coeziunea 
în familie. În bucătăria chineză lipsesc 
produsele lactate din cauza intoleranţei la 
lactoză pe care o au, în general chinezii.
Restaurantele erau mai mult un fel de 
cantine în care mâncau şi localnicii. Unele 
dintre ele lăsau de dorit, mai ales toaletele 
turceşti. Dacă la început totul dispărea de 
pe masă, pe la sfârşitul sejurului nimeni nu 
se mai atingea de bolul de orez.
(Va urma)

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

                    - a treia parte -

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

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

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

ARANJAMENTE ŞI 
BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE 

OCAZII

Phone: 519-576-0306
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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

Oare ce o fi un lucru în sine?
Între bolovan şi luceafăr
e numai diferenţa de ceruri,
în rest amândoi sunt tăceri.
Faţa văzută -
ce-a primit sărutul luminii,
iar cea nevăzută -
din drumul fără drum 
al deznădejdilor noastre.

Oare tăcerea lor n-o fi plâns
de o fiinţă cu-al nostru ascuns?
Poate cândva
între noi n-o fi fost poartă
tărâmului nepătruns,
ci doar o candelă
care acum s-a stâns 

între noi,
la căpătâi deşert de limbă moartă.
La rândul lor 
şi lucrurile au aprins întrebare
cu tâlcul mai amar şi mai greu:
Oare
ce o fi omul în 
sine?
Lucrătorului de 
lucruri
de-o fi asemănare,
cum poate fi în 
stare ca în cuşca lui
să-L prindă chiar 
pe Dumnezeu
numindu-i  ziua 
Vinerea cea Mare?

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.

IN SE

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Direct din România. Fără computer şi fără antenă satelit. 
Este necesar internet HighSpeed. 
Info la 519-594-1712

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. 

ast’noapte-am 
stat
pe banca de 
sub tei
unde-i  începe 
tăriei apa 
verde…. 
doar începe, 
nimeni nu ştie 
dacă şi unde 
are capăt

venea spre 
mine-un om 
întunecat
l-ai alungat
şi s-a retras 

plutind,
s-a destrămat…

visul continuă
la lumina zilei
şi mă întreb:
cât vom mai sta
pe banca de sub 
tei?
ce umbre, 
mâine,
locul ni-l vor 
lua?

Anca Tănase

Vis

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

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!



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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