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watersofteners.c o m
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

1-888-528-52761-888-528-5276
1-888-5 ATLAS 61-888-5 ATLAS 6
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

42.90$+6% asigurare / 30lb

COLETE EXPRESSCOLETE EXPRESS
CANADA - ROCANADA - RO

livrate la domiciliulivrate la domiciliu

OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1 CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:

4747 143143++ ==alte
costuri

alte
costuri TOT INCLUSTOT INCLUS

¢/lb¢/lb ¢/lb¢/lb

MAMANIANIA

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 15 martie - Duminica Sfintei Cruci * Miercuri 25 martie - Buna Vestire - dezlegare la peşte *

$849

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

VIDEO & PHOTO

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

Wedding-$1500 Baptism-$900 Party-$500
Poze şi video incluse. Două locaţii.

519-781-2929
NOU!
EMISSION TEST - $30
Reparaţii pentru Emission Test
-vindem şi instalăm cauciucuri

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
26 Martie 2015

Anul 9 - Nr.178
12 Martie 2015

Toronto:
A118-3351 Markham
Road, M1X 0A6

Kitchener:
4-111 Water Street
North, N2H 5B1

Toll Free:
1-844-627-4727
Fax:647-931-4410

www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

4 şi 5 aprilie

Sonia Mihalcea
Registered Insurance Broker

416 893-3531
toll free:1-800-405-2299 ext.340

- AUTO
- LOCUINŢE 
- CĂLĂTORII
- COMERCIALE

ASIGURĂRI

Asigurăm... liniştea dumneavoastră

sonia.mihalcea@brokerstrust.ca
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ZIUA FEMEII ÎN KITCHENER

SERBĂRILE DE ZIUA MAMEI
La Şcolile Româneşti din Toronto şi Kitchener
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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.
EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        

Insurance Broker, Membru ADVOCIS
INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

TORONTO

Serbările de Ziua Mamei 
ale Şcolilor Româneşti din Toronto

Pe 7 martie 2015, într-o frumoasa zi de început de 
primăvară, copiii de la Şcolile Româneşti din Toronto 
şi-au exprimat recunoştinţa şi dragostea pentru mămici 
– fiinţele cele mai dragi din lume, printr-o serbare 
dedicata zilei de 8 Martie şi Mărţişorului.
Elevii Şcolii Româneşti de la Milne Valley School şi 
ai clasei de liceu de la Senator O’Connor College i-au 
delectat pe părinţi cu cântecele: “Cea mai scumpă de 
pe lume”, “Omul bun şi pomul copt” şi “În pădurea 
cu alune”. Cu o dicţie şi o intonaţie frumoasă, copiii 
au recitat poeziile: “Serbare de ziua mamei”, “Mama 
doar mama” şi “Bucuriile primăverii”. De asemenea, 
micuţii artişti au interpretat scenetele: “Legenda 
Mărţişorului”, “Povestea unui ciobanaş”, “Povestea 
gâştelor” şi scurte scenete pe tema Zilei Mamei scrise 
chiar de elevi.
Bineînţeles că nu există serbare la Şcolile Româneşti 
fără dansuri populare; talentaţii dansatori, mici şi mari, 
au dansat Hore, Dansul fetelor de la Căpâlna, Ţarina 
de la Gâina şi altele.
Copiii au dăruit mamelor flori şi mărţişoare 
confecţionate chiar de ei la orele de limba şi cultura 
română.
De instruirea copiilor s-au ocupat cu multa dăruire 
profesoarele: Codruta Colceriu, Minodora Grigorescu, 
Carmen Ilie, Cristina Mares, Ortansa Moraru, Anca 
Popa, Liliana Popescu, Laura Zollner, Nathalie 
Gheorghiu, Alexandrina Irini si Laura Buburuzan.
Părinţii au fost încântaţi de reprezentaţia copiilor 
deosebit de talentaţi, răsplătindu-i cu aplauze 
binemeritate.
Multe mulţumiri pentru serbarea minunată copiilor, 
profesoarelor, părinţilor voluntari şi Asociaţiei 
Părinţilor – ORLA a cărei preşedinte este neobositul 
părinte şi sponsor în acelaşi timp, Viorel Rusu!

Profesoara Cristina Mares
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Raul Dudnic

Reflecţii Canadeze

În vreme ce mă odihneam pe 
meleaguri calde mai multe 
lucruri s-au întîmplat în 
Canada, unele mai trîmbițate, 
altele mai pe șest. Trîmbițat a 
fost noul proiect de lege anti-
tero, C-51 prin care poliția 
și alte organe ce trebuie să 
ne apere vor primi puteri 
sporite.  Întrebarea care a 
răsărit imediat a fost: ce au 
făcut până acum organele? 
Nu au avut suficiente 
instrumente legale și ilegale 

pentru a supraveghea, 
monitoriza și a-i anihila pe 
potențialii teroriști, că la ei 
se referă proiectul? Ceea ce 
îi îngrijorează pe critici, și nu 
doar pe ei  sînt paragrafele 
mult prea larg cuprinzătoare, 
ca de pildă: “activitatile care 
subminează suveranitatea, 
securitatea și integritatea 
teritorială a Canadei” sunt 
definite ca “interferențe cu 
infrastructurile critice” și 
“interferențe cu capacitățile 
guvernului în relație cu 
stabilitatea economică și 
financiară a Canadei”. Foarte 

largi definițiile, și foarte 
ușor de interpretat. Mulți 
veți spune: “nu am nimic de 
ascuns, de ce m-ar afecta”? 
Dar lucrurile se pot schimba 
peste noapte. De exemplu, 
dacă sunteți în Montreal 
taman cînd are loc un 
miting pentru suveranitatea 
Quebecului, nimeriți între 
demonstranți, vă ridică 
poliția la grămadă, și veți 
putea fi acuzat că atentați 
la integritatea teritorială a 
Canadei. Știu, sună a scenariu 
de film științifico-fantastic, 
dar în paranoia cotidiană,  
nimic nu mai pare imposibil.

Un altfel de Bill
(nu Gates, si nici Clinton)

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzeaza 
simbata la ora 12 la prinz si se reia luni la ora 12 si miercuri la ora 

9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)
RAUL DUDNIC, Toronto

dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

De câte ori găsesc în uşă o 
hârtiuţă cum că trebuie să-mi 
iau o scrisoare recomandată de 
la poştă, ridic privirea în tavan, 
cu exasperare. Odată, cred că mi 
s-au dat ochii peste cap de tot, ca 
la păcănele, era să rămân chioară. 
Avem mai puţine oficii poştale 
decât autostrăzi, ceea ce puteam 
să jur că e fizic şi matematic 
imposibil. Ca să ajung la oficiul de 
care aparţin (culmea, credeam că 
el ne aparţine nouă, dar e invers), 
merg trei kilometri cu tramvaiul. 
Când în sfârşit mă agăţ de ghişeu, 
mă întreabă funcţionara dacă 
vreau să sune la Salvare, că arăt 
ca-n “Noaptea morţilor vii”. Ne-
am dedat la nesimţire fiindcă nu 
ni se dă şansa de a fi civilizaţi.

N-avem nici destule coşuri de 
gunoi. Cărăm gogoloiul murdar 
în geantă - unde să-l catapultăm 
la modul civilizat?

N-avem destule bănci - mă 
refer la alea pe care ne aşezăm 
noi fundul, nu la alea care-şi 
aşază fundul pe noi. În parcuri, 
băncile sunt lipite una de alta, 
aud sughiţul ăluia din dreapta 
şi clipitul ăluia din stânga. În 
schimb, în restul oraşului eşti 
liber să leşini direct pe asfaltul 
comunitar. Iar dacă ţii neapărat să 
te aşezi, bordurile şi treptele de la 
blocuri sunt un excelent spaţiu de 
relaxare.

N-avem destule toalete publice. 
Alea ecologice sunt doar pentru 

supravieţuitorii de profesie, 
pentru oameni care au rezistat 
în junglă, care au vânat rechini 
sau care locuiesc împreună cu 
soacrele. Altfel, nu e nimeni 
pregătit să facă faţă traumelor 
olfactive şi vizuale din privata de 
plastic. Dacă te-apucă urgenţele, 
mergi în prima cârciumă, 
comanzi ceva şi, drept bonus din 
partea casei, capeţi şi cheia de la 
WC.

N-avem destule treceri de pietoni. 
Adică avem, dar înşirate prost. 
Sunt când prea dese (acum or să 
mă înjure pietonii), când prea rare 
(acum or să mă înjure şoferii). 
Bipezii zboară ca potârnichile 
printre maşini, pentru că n-au pe 
unde traversa. Nu-i vorbă, că şi pe 
zebră zboară (culmea zoologiei) 
tot ca potârnichile, deoarece 
şoferul român nu opreşte înainte 
de dungi decât dacă-i arzi o 
sacoşă cu gogoşari pe capotă.

O escapadă în oraş e o probă 
de anduranţă extremă. Roagă-
te să nu te-apuce obşteasca 
pântecăraie. Şi să nu te năclăieşti 
pe mâini când mănânci îngheţată, 
că n-ai unde să te speli - ai noroc 
dacă merg fântânile arteziene. Şi 
să n-ai de aruncat vreun cocoloş, 
deoarece coşurile de gunoi au 
fost deja eutanasiate, în ciuda 
protestelor unor iubitori de 
curăţenie.

Simona Catrina

Avem 
dreptul 
să fim 

nesimţiţi

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

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

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de case

în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

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

ANGELS SMILES

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

Şcoala Românească - St. Louis Centres 
ofera cursuri gratuite în limba română 
pentru copiii comunităţii româneşti din 
zona Kitchener - Waterloo - Cambridge. 
Înscrierile sunt deschise pe întreg parcursul 
anului şcolar, acceptându-se elevi  cu 
vârste între 4 ani şi 14 ani (JK - GR.VIII). 
Cursurile şcolii noastre se desfăşoară în 
fiecare sâmbătă între 9:00am şi 11:30am în 
cadrul centrului - St. Louis Adult Learning 
and Continuing Education, 80 Young St. 
din Kitchener.

Activităţile şcolii noastre sunt diversificate, 
atractive şi interactive. Învăţând limba 
română oferim copiilor noştri şansa de 

a gândi creativ şi a se exprima mai uşor 
într-un mediu multilingvistic, încurajăm şi 
susţinem eforturile copiilor de a descoperi 
frumuseţea culturii româneşti şi totodata ne 
implicăm în valorificarea educaţiei lor.

Haideţi la şcoala noastră pentru a vă bucura 
de educaţie în limba română! Haideţi să 
descoperim împreună frumuseţea şi bogăţia 
limbii române, valorile literare, culturale şi 
istorice, precum şi varietatea tradiţiilor şi a 
obiceiurilor româneşti!

Vă aşteptăm cu drag!
Prof.coordonator,

Stela Mureşan

Şcoala Românească St. Louis Centres din Kitchener

oferă servicii de curăţire (cleaning) şi înălbire (whitening) a dinţilor.
Alte servicii oferite: SCALING, POLISHING AND FLOURIDE TREATMENT. 
SEALANTS, ORAL CANCER SCREENING,  SPORTGUARDS AND WHITENING.

Pentru clienţii care au asigurare se trimite nota de plată direct companiei de asigurare, iar 
pentru clienţii care nu au asigurare se oferă rate reduse. 
Pentru mai multe informaţii (în engleza, română şi spaniolă) contactaţi pe Ramona sau 
Angelica la 519-756-4537 sau  angelsmiles-dentalcare@hotmail.com

LONDON
În cadrul Bisericii Ortodoxe “Sfânta Cruce” 
din London, îşi desfăşoară activitatea 
Comitetul Doamnelor. Ele şi-au demonstrat 
hărnicia şi fantezia  prin creaţiile de “lucru 
de mână” realizate cu multă pasiune. 
Întâlnirile lor au fost şi prilej să se cunoască 
mai bine şi să împărtăşească din obiceiurile 
ţinuturilor de unde vin. 
Pe 7 februarie 2015 au organizat “Seara 
Doamnelor” întâlnire unde a avut loc şi o 
expoziţie de obiecte croşetate şi tricotate. 
A fost prezentat un program artistic 
cuprinzând muzica de toate genurile 
precum şi un recital de poezie susţinut de 
doamna Ana Vlădescu. Cornelia Marcu 
a făcut o prezentare de „gimnastică pe 
scaun”, benefică pentru cei care lucrează 
ore prelungite la birou.  
Dar cea mai antrenantă şi exuberantă parte 
a petrecerii a fost  „Concursul  de Pălării”! 
Pe melodia “Iubesc femeia”   doamnele 
au făcut  parada  pălăriilor, câştigătoarele 
obţinând un premiu. Surpriza serii a 
constituit-o fără îndoială Andreea Bogolea, 
o fetiţă de 7 ani care prin talentul său de 
cântăreaţă a delectat audienţa. 
„Seara doamnelor”, a fost o petrecere 
de neuitat.  Mulţumim comitetului de 
organizare: Marga Popet, Marta Paladi, 
Cornelia Tapalaga, Ana Cira, Stefana, 
Dorina, Adela Florea şi Marilena Pasculescu 
precum şi tuturor celor care au participat ca 
oaspeţi. 

Nina Moreira,
London

SEARA DOAMNELOR
LA BISERICA “SFÂNTA CRUCE” DIN LONDON
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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

WINDSOR

Balul Mărţişorului este un eveniment sărbătorit cu 
mult fast la Windsor de către Graiul Românesc, 
unde  an de an  românii se întâlnesc cu multă 
bucurie şi voie bună să sărbătorească atât ziua de 1 
Martie cât şi ziua de 8 Martie. Momentul culminant 
al serii l-a reprezentat tombola, care datorită 
sponsorilor a cuprins o mare varietate de cadouri şi 
surprize plăcute. Cu aceasta ocazie Echipa Graiului 
Românesc mulţumeşte sponsorilor pentru ajutorul 
acordat şi pentru susţinere.
Sponsorii serii au fost:
• Diva Floral Design -  Magdalena Diaconu
• Fulger Transport Inc – Erika Gyulveszi
• Fit – Healthy  - Florin Olteanu
• Alpha Gymnastics Academy - Robert & Ruxandra 
Stanescu
• Carmen Sandu - Royal LePage
• Violette Esthetics – Violeta Paduraru
• Nick’s Auto Clinic
• Mihoren’s Quick Lube & Auto
• Blue Water Pools & Spa
• PC Solutions – Daniel Ghita
• Euro Transilvania
• Anca Deaconu 
• Student Works Painting – Andrei Ghita
• Silverstein’s Products
• Floral’Scapes Designs by Magdalena
• Majestic Floor Appeal – Traian Stoenescu
• Petre Trifan
• Radu Rahoveanu - Trucking Transportation 
Services
• Monopoly Consulting – Nicoleta Burlea
Echipa Graiului Românesc mulţumeste tuturor 
participanţilor care au făcut ca acest eveniment să 
fie un succes, mulţumeste DJ-ului Cristi Grigorescu 
şi nu în ultimul rând, mulţumeste tuturor celor 
care au făcut posibil desfăşurarea evenimentului 
pornind de la crearea afişului, distribuirea de afişe, 
vânzarea de bilete şi până la aranjarea sălii, totul 
prin implicare voluntară.
Evenimentele Graiului Românesc în luna martie 
sunt:
În curs de desfăşurare:
• 1-15 Martie - Biblioteca Centrală din Windsor – 
Expoziţia Mărţişorului  
Următorul eveniment:
• 15-28 Martie – Romanian Art Connection - 
Galeria de Artă din Windsor 
https://www.facebook.com/RoWinArt 
Despre programul evenimentelor pe 2015, mai 
multe informaţii vor fi postate în curând pe website-
ul http://graiul.com/ şi pe facebook http://www.
facebook.com/#!/graiulromanescwindsor.canada 

Nicoleta Burlea, Windsor

Graiul Românesc - Windsor
BALUL MĂRŢIŞORULUI

KITCHENER
MASA DE 8 MARTIE
a Grupului de Seniori

din Kitchener
Grupul de Seniori din Kitchener 
au sărbătorit ziua de 1 martie şi 8 
martie organizând o masă comună 
cu preparate tradiţionale făcute de 
fiecare acasă. Fiecare doamnă a primit 
câte un mărţişor confecţionat manual 
de doamnele Gabor Virginica şi 
Ghioca Lizica, iar cele 2 ore au trecut 
foarte repede dar plăcut. Pentru cei 
care doresc să se alăture acestui grup 
organizat, îi anunţăm că întâlnirile 
au loc în fiecare miercuri la ora 12 la 
Piaţa Agro-alimentară din Kitchener 
(Kitchener Farmer’s Market).

Agenda Românească
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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!

Suntem în partneriat cu experţi Canadieni 
pentru o asistenţă completă. Un exemplu 
concret este contabilul Joe Tomlinson.

Alexandru Feier
Doctor of Chiropractic

•  dureri de spate şi de gât 
•  durere de cap sau migrenă 
•  accidente de maşină şi whiplash 
•  afecţiuni cauzate de munca repetitivă (RSI) 
•  accidente de muncă şi sportive 
•  alevierea simptomelor artritei 
•  câmp limitat de mişcare 
•  stare generală de sănătate şi relaxare

Lucrăm cu toate 
companiile de Extended 
Health Benefits.
Motor Vehicle Accident 
Insurance claims şi 
WSIB claims!

(519) 571-0544
278 Lawrence Avenue

Kitchener, ON, N2M 1Y4

Transportation Company looking to hire Owner-Operators with Sprinter Van, Strait-
Truck or Tractor-Trailer and G-Licence experienced driver ( A-Z welcome) to run hard 
from Monday to Friday for deliveries between Ontario and US.
- Weekends off
- All vehicle are equipped with GPS tracking devices 24/7
- Average weekly miles: 2500
- Home every 48 h or less
- Experienced driver paid up to 40 cents/mile
- O/O paid by percentage : 70% for Sprinter, 75% for Strait-Truck, 80% for Tractor (Bob-
Tail), 85% for Tractor & Trailer.

More info at: 647-998-4228 or Email: gabi.ursache@gmail.com

Career Opportunity

CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi Prieteni Români,
avem din nou ocazia să arătăm simpatia şi 
respectul pentru fraţii noştri de peste Prut.
An de an, de la începuturile Asociaţiei 
Culturale Române, la Câmpul Românesc 
s-a comemorat Unirea Basarabiei cu 
România, ultima din teritoriile româneşti 
care au întregit România Mare.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să arătăm 
suportul nostru pentru cetăţenii Basarabiei 
independente. Cu această ocazie Asociaţia  
Culturală Română - Hamilton organizează 
un banchet comemorativ unde vom avea 
invitaţi, vom prezenta un program special 
despre Basarabia, urmat de un program de 
dans şi voie bună.  Se va servi un meniu 

cu  preparate specifice româneşti,  vă stă la 
dispoziţie un bar asortat contra cost.
Vom avea invitaţi care vor conferenţia 
despre evenimentul unirii dar şi situaţia 
actuală din Basarabia. Acest eveniment  va 
avea loc pe data de 29 Martie 2015 la ora 
2:30 pm în sala mare a Centrului Cultural 
Nae Ionescu de la Câmpul Românesc, 
Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, 
vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp. 
 Pentru mai multe informaţii şi rezervări 
de locuri puteţi suna la tel. 905- 265-9884  
(Toronto) ori 905- 575-5048 (Hamilton).
or vizitaţi:  www.campulromanesc.ca

Comitetul Asociaţiei

Hamilton, Ontario

STONEY CREEK / HAMILTON

La biserica ortodoxă română “Sfântul 
Nectarie” din Stoney Creek / Hamilton, copiii 
de la Şcoala Duminicală au confecţionat 
împreună cu doamna Preoteasă felicitări 
pe care le-au oferit mamelor după Sfânta 
Liturghie cu ocazia Zilei de 8 Martie.

Comitetul Parohial

Biserica Ortodoxă Română

“Sf.Nectarie”
Stoney Creek

Felicitări de
ZIUA MAMEI
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUS5HYUNDAI vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

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

HYUNDAI SONATA 2015



KITCHENER
Duminică 8 martie 2015, CmS 
Global Entertainment şi Agenda 
Românească au organizat un 
spectacol de Ziua Femeii cu artişti 
consacraţi ai scenei româneşti: Irina 
Loghin, Maria Dragomiroiu, Raoul, 
Paul Stîngă la acordeon şi George 
Tîrgovişteanu la orga. Timp de 6 
ore, cei peste 160 de participanţi 
au dansat, au cântat şi s-au distrat 
alături de cei dragi. Centrul Cultural 
Românesc Banatul, locul de 
desfăşurare al acestui eveniment,  
prin George Barbu şi Vasa Muncan 
au asigurat mâncarea deosebit de 
gustoasă şi au aranjat sala pentru 
ca toată lumea să se simtă ca acasă. 
La intrare, organizatorii au oferit 
flori doamnelor şi domnişoarelor, 
iar în preţul biletului a fost inclusă 
tombola. La tombolă şi-au adus 
aportul firmele: KW Casa prin 
Cristina Pekurar, Dorel’s Food prin 
Dorel Pekurar, Investia Financial 
prin Mike Ellis şi Luminiţa 
Mironescu, Arborne prin Bianca 
Man şi Avanti Canada prin Gabriela 
Gantar. La mulţi ani tuturor 
doamnelor cu ocazia zilei de 8 
martie !

ZIUA FEMEII în Kitchener



KITCHENER

KITCHENER

50 PLUS EXPO
Un eveniment dedicat 

persoanelor peste 50 de 
ani

GRATUIT
Kitchener  

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

River)

28 martie 2015
orele 1:00 - 4:00

STEPHEN 
WOODWORTH, membru 
al parlamentului federal 
organizează pentru al 
şaselea an consecutiv în 
Kitchener, acest eveniment 
informativ benefic tuturor 

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

ZIUA FEMEII în Kitchener
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Ofer ore de limba 
FRANCEZĂ

la domiciliul elevului sau al meu, la preţ 
avantajos. Am 25 de ani experienţă în 
şcolile din Ontario, sunt membru al Ontario 
College of Teachers, am predat la nivel de 
French Immersion şi Core French. Posed 
materiale didactice moderne, cărţi pentru 
aprofundarea lecturii, jocuri în limba 
franceza, filme, etc. Pentru mai multe 
detalii sunaţi la 519-741-8395.

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

KITCHENER
Ziua internaţională a femeii 
şi Ziua mamei a fost o ocazie 
deosebită sărbătorită de colectivul 
Şcolii Publice de Limba Română. 
Copiii au dedicat poezii şi cântece 
mămicilor şi bunicilor care au luat 
parte cu emoţie la scurtul moment 
artistic de la finalul cursurilor. În 
încheiere, mămicilor şi bunicilor 
li s-a declarat dragostea printr-o 
felicitare realizată în clasă, o floare 
şi prajiturele (Crema Pastry) din 
partea scolii şi a unor mămici.
Cu acest prilej urăm comunităţii 
româneşti o primăvară frumoasă, 
plină de bucurii şi multă sănătate!
Colectivul Şcolii Publice de Limba 

Română din Kitchener

8 Martie la Şcoala Publică de Limba Română din Kitchener



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te prezinţi bine cât timp nu 
comiţi abuzuri sau imprudenţe. Dragoste: 
Dragostea nu ascultă de planuri. Lasă 
lucrurile să evolueze în legea lor, fără 
să exagerezi cu planificarea. Financiar: 
Cumperi lucruri cam piperate pentru 
buzunarul tău, doar pentru a arăta lumii că 
o duci bine.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu stai prea bine la capitolul 
echilibru interior şi stare de spirit. 
Dragoste: Pasiunea poate răsări oricând în 
calea ta, iar chemarea aventurii te atrage 
către ispită. Financiar: Când vă aduceţi 
amândoi contribuţia, suma care reiese la 
final este suficientă pentru a vă achita toate 
facturile.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Tot ce faci în glumă, cu speranţa 
că nu te va afecta, e posibil să nu treacă 
neobservat, deci nu face experimente 
absurde cu organismul tău. Dragoste: 
Iubirile secrete, ascunse, poate chiar 
adulterine, sunt în vizor, dar numai de tine 
depinde dacă le laşi să te cucerească sau îţi
asculţi mintea. Financiar: Eşti predispus la
pierderi.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să-ţi influenţeze 
starea de sănătate. Dragoste: Pot apărea 
schimbări surprinzătoare care îţi vor aduce 
multe satisfacţii sentimentale. Financiar: 
Fii atent la bani, veniturile tale pot fi 
ameninţate.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la o stare de 
nervozitate crescută. Dragoste: Partenerul 
de viaţă este centrul preocupărilor tale, 
dar ai tendinţa de a analiza prea mult totul 
şi de a-ţi face prea multe griji. Financiar: 
Este o perioadă delicată care va dura 
destul de mult, dar măcar te va ajuta să-ţi 
restructurezi cheltuielile .
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Cât timp nu faci niciun exces, 
totul se va menţine la un nivel satisfăcător. 
Dragoste: Te laşi purtat pe valurile 
visării până departe - poate prea departe! 
Financiar: Faci un efort să scapi de o 
datorie mai veche pe care ai tot amânat-o,
dar acum a venit vremea scadenţei finale.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ar fi bine să te fereşti de afecţiuni 
ale căilor respiratorii. Dragoste: Dacă nu 
ai încă pe cineva la suflet, aranjează-te 
frumos şi ieşi în lume pentru că şansele vor 
fi numeroase. Financiar: Primeşti o sumă în 
plus, poate dintr-un contract de colaborare.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Dacă le treci cu vederea acum, 
vor fi semne mult mai urâte peste câteva 
luni, deci ia măsuri! Dragoste: Relaţia de 
cuplu este ceva mai rece, s-a cam stins 
pasiunea care v-a apropiat la început, dar 
această detaşare e perfectă acum pentru 
tine. Financiar: Te încearcă nişte greutăţi 
materiale, dar perioada grea nu ţine foarte 
mult.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Lucrurile par să se menţină pe un 
teren bun. Dragoste: Kilometrii fizici sau 
imaginari se întind între tine şi cel drag. 
Distanţa creşte deci. Financiar: Când vine 
vorba de bani te cam enervezi, finanţele 
fiind subiectul celor mai mari dispute din 
jurul tău.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ar fi recomandabil să apelezi 
la un specialist care ştie ce spune. 
Tratamentul pe care ţi-l prescrie şi sfaturile 
sale avizate te pun imediat pe picioare. 
Dragoste: Relaţia ta de cuplu merge foarte 
bine. Financiar: Cât meriţi, atâta primeşti
- justeţea e cuvântul cheie al veniturilor pe 
care le obţii.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Trebuie să-ţi iubeşti mai mult 
corpul, să îl îngrijeşti, să îl tratezi cu mai 
multă afecţiune. Dragoste: Bucură-te de 
ceea ce ai, nu trece acum în revistă ceea ce 
lipseşte. Financiar: Cu bani, aduci bucurie
şi celorlalţi. Ce-ar fi să le faci cinste 
amicilor tăi găsind un motiv oarecare de 
sărbătorit?

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Cu cât eşti mai prudent cu 
sănătatea ta, cu atât te simţi mai bine, dar 
nu transforma prudenţa în ipohondrie. 
Dragoste: Dacă vrei ceva serios, nu căuta 
în perioada asta, pentru că acum eşti ca 
un fluturaş din floare în floare. Financiar: 
Situaţia ta este în creştere, dar nu va fi 
nimic spectaculos.
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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

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

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări imobiliare Kitchener, Waterloo, Baden, 

Cambridge şi împrejurimi

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

Competenţă & Confidenţialitate - 9 ani de experienţă

Romanian Club - un website 
care aduce împreună şi 
promovează activităţile, 
acţiunile şi pasiunile  
românilor de pe meleagurile 
canadiene.

Liliana Rusicior
Iniţiator Romanian Club

Cell: 416-418-0887



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, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu şi 
Patricia George-Cosh
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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

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

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

WATERLOO CAMBRIDGE

Hyundai Accent 2009 automatic 97,794km 
$6,997
Genesis sedan (luxury) auto, 70,981km, 
$14,991
Santa Fe Gl, 2010, auto, 45,8834km, 
$13990
FORD Fusion 2010 auto, 79,649km, 
$10,990
Hyundai Elantra 2010, auto, 79,842km, 
$8990
Hyundai Sonata, auto, top of the line, 
(Navigatie) 76,865km, $15,991
VW Jetta 2011 auto, 83034km, $9,298
Santa Fe, 2012, auto, 71,492, $16,492
Santa Fe, 2012, auto, 75,824, $16,992
Genesis Coupe, 2011, 57,824km,$15,991
Chev Cruze 2011, turbo, auto, 58,634km, 
$11,991
Sonata GLS, 2012, auto, 84,642km, 
$13,992
Elantra, auto, 2012, 48,927km, $11,498
Accent hatchback, auto, 2012, 70,079km, 

$10,948
Santa Fe, 2012, 72,865km, $15,792
Fiat 500 Sport, 2012,60,995km, $10,492
Ford Focus, 2012, auto, 77,498km, $11,495
Sonata Hybrid, 2012,auto, 59,994km, 
$17,992
Tucson, manual, 54,842, $16,992
Doua mazda 2, hatchback, 2013, 50,000km, 
$9,993 each,
Elantra GLS, 2013, auto,  38,482km, 
$14,993
Elantra, auto 2013, 50,882km, $12,993
Chev Cruze, turbo, 49,743km, $12,493
Elantra Gt (hatchback) 2013, 51,560km, 
$14,993
Elantra sedan, 2013, 50,560, $12,993
Genesis Coupe, 2013, manual, 50,012, 
$19,993
Tucson, auto, 2014, 14,920km, $20,994

USED CARS

Vă oferim aici la 
Cambridge Hyundai o 
gamă variată de Used 
Cars cu kilometri puţini 
şi la preţuri competitive. 
Maşinile noastre sunt într-o 

formă excepţională.
Vă stăm la dispoziţie în 
fiecare zi inclusiv Sâmbăta. 
În aceste preţuri se include 
safety, Etest, numerele de 
circulaţie şi certificatul de 

înmatriculare. Maşinile 
sunt curăţate profesional 
înăuntru, afară, iar motorul 
este degresat. Am aici 
lista cu maşinile Used şi 
preţurile lor:

TOATE MAŞINILE VÂNDUTE DE NOI NU AU 
ACCIDENTE - VĂ VOM ARĂTA CARPROOF

Vă aştept aici la Cambridge Hyundai. Mă 
puteţi contacta la telefonul: 519-841-4250.

Nicolae Raiciu

Your Neighbourhood Realtor

Pentru anul 2014, Canada Revenue Agency 
a introdus un nou “non-refundable “ credit 
numit “Family Tax Cut”.
Acest credit permite cuplurilor cu un 
copil minor să transfere  câştigul soţului 
cu venitul mai mare, până la niveleul  de 
maxim $50.000, partenerului cu venitul 
mai mic, de aici rezultând o reducere a 
taxei federale. 
Acest credit poate ajunge până la maximum 
$2.000 şi nu afectează calculul taxei 
provincial.
Pentru a te califica acestui credit trebuiesc 
îndeplinite câteva conditii dintre care o 
parte sunt enumerate mai jos:
Persoana trebuie să fie căsătorită sau sa 
aibă un”common law partner” cu care să 
nu fi avut o separaţie mai lungă de 90 de 

zile în timpul anului.
Cuplul să aibă un copil cu vârsta de sub 
18 ani la 31 Decembrie, cu care să fi locuit 
împreună întregul an.
Să fie rezident Canadian la 31 Decembrie 
2014 sau la data decesului.
Atât el cât şi partenerul să-şi facă taxele 
pentru anul 2014.

Pentru informaţii suplimentare şi orice 
neclaritate legată de taxe, sunaţi sau 
trimiteţi un email cu întrebările Dv. la 
următoarele  date de contact:
    sorin.atanasoaie@sympatico.ca   sau  
telefon: 519-886-8824 (dupa ora 6:30pm)

Sorin Atănăsoaie,  B. Sc. E.
Tax Specialist

CANADA BEST TAX RETURN
vă informează:

OSHAWA

Iubiţi Credincioşi,
Odată cu începerea primăverii astronomice 
în emisfera noastră, pe 22 Martie 2015, 
vom încerca să ademenim primăvara să 
vină şi la noi. Cu acest prilej, vă invităm 
să luăm împreună un delicios prânz de 
post la Sala Socială a Bisericii “Sfinţii 
Ştefan Cel Mare şi Nectarie” imediat după 
Sf. Liturghie.  Fie ca Domnul să ne aducă 
odată cu primăvara calendaristică mult 
soare, căldură în suflet, sănătate şi bucurie!
Post uşor!

“Prin pomi e ciripit şi cânt,
Vazduhu-i plin de-un roşu soare
Şi sălciile-n albă floare -
E pace-n cer şi pe pământ.
Răsuflul cald al primăverii
Adus-a zilele-nvierii.“
(George Coşbuc, La Paşti)
 
Vă aşteptăm cu drag,

Comitetul Doamnelor
Bis.”Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie”, 

Oshawa

Biserica Ortodoxă Română
“Sf.Ştefan cel Mare şi Nectarie” - Oshawa

Prânz de Post
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Paulina Popescu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici

Emil Balea
Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu

519-594-1712 sau 416-800-0832
Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Consultant: Stelian George-Cosh
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.

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

Diana Ramona
LUP

Mortgage Agent

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust 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
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Northfield Plumbing 
este noul business deschis de Beni Fărcaş în zona Kitchener, Waterloo şi Cambridge.
Ca şi Licenced PLUMBER oferă servicii la cele mai avantajoase preţuri.
Dacă aveţi nevoie de finish basement, water softener, reverse osmosis (sistem pentru 
curăţarea apei de băut) linie de apă la frigider, instalarea maşinii de spălat haine, instalarea 
maşinii de spălat vase şi orice fel de instalaţie de apă nu ezitati să sunaţi pentru o evaluare 
gratuită. Beni Fărcaş 519 404 3413

• Cumpărări şi vînzări de case
• Investiţii comerciale si residentiale
• Închirieri imobiliare
• MORTGAGE-uri la cele mai bune rate PEAK REALTY LTD.

www.peakrealestate.com

REMUS CÎMPAN BSc, BA
Sales Representative

Cell: 519-635-6555 Office:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

KITCHENER
Primăvara a adus la Şcoala Românească- St. Louis 
Centres prilej de iniţiere a unor activităţi educative 
inedite. Elevii şcolii noastre au marcat zilele de 1 şi 
8 MARTIE prin confecţionarea unor mărţişoare şi 
felicitări creative, dorind să-şi exprime dragostea, 
respectul şi recunoştinţa fată de mame, bunici, 
mătuşi, sau surori. Elevii clasei mari realizat un 
“mărţişor naţional” în forma hărţii României şi 
cu culorile steagului românesc. Mărţişorul poate 
fi purtat la piept oricând în cadrul evenimentelor 
româneşti. De 8 martie copiii au realizat o carte 
intitulată “pălăriile mamei”, titlu metaforic 
referitor la multele ipostaze ale mamelor: de medic, 
economist, psiholog, dascăl, bucătăreasă. Cei mici 
au creat mărţişoare sub forma unor inimioare, 
petale de flori, sau trifoi, învăţând despre valoarea 
semnificativă a şnurului alb-roşu şi a modului de 
confecţionare a mărţişorului. Pentru ziua mamei 
copiii au realizat felicitări decorate în culorile 
tricolorului românesc, încorporând acestora poezii 
dedicate mamei. Ziua s-a încheiat prin vizionarea 
unor filme româneşti, având ca subiect dragostea 
de mamă.
Colectivul cadrelor didactice, alături de Comitetul 
Părinţilor, elevi, părinţi, bunici şi voluntari doresc 
să ureze pe această cale tuturor femeilor din 
comunitatea românească o primăvară minunată şi 
un sincer LA MULŢI ANI!

Prof. coordonator,
Stela Mureşan

Martie la Şcoala Românească - St. Louis Centres, Kitchener
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SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Apele şi cu păunii
mi-adormeau pe hoaţa 
lunii:
‘’Dormi, trag clopotul 
de rază
vis din mugur s-ai de 
pază.
Dormi, ca steaua în 
smaraldă
când în umbra ei se 
scaldă.
Dormi, ca răsuflatul 
ierbii
când îl beau cu ochii 
cerbii...

Obosit e nucul, credu-l,
tot cercând să-adoarmă 
iedul.
Macu-nfofolit în rochii
şi-a-nchis sufletul şi 
ochii.
Somn din stea izvorul 
beu-l
să-şi adape curcubeul.

Unde-o fi ultimul tril?
După vis, tiptil, tiptil,
somn uşor, pe ape line,
către ea acuma trecu-l:
Nani, vis de mărgărit...’’

- ‘’S-o crezi tu c-am 
adormit,
zise hoaţa. Stinge becul
şi-aide fuga lângă mine!’’

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.

CÂNTEC PENTRU LUNA MEA

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!

ANGAJĂM
Instalator cu licenţă
         LICENSED PLUMBER
Informaţii la: 519-220-9177

Lăsaţi mesaj, vă sunăm noi!

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

Servicii de emigrare pentru cei 
ce au nevoie de extensia statutului de şedere în 
Canada sau pentru cei care doresc să aducă pe cei 
dragi în Canada. Vă răspundem imediat solicitărilor 
dvs la tel:
1-647-855-2112 sau email:
               imigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

The Apple Fritter vă oferă langoşi, cartofi prăjiţi, poutine şi 
renumitele apple fritter. Pentru comenzi sunaţi la Mariana, 
519-744-2325 de marţea până vineri între 9am şi 4pm, 
sâmbăta între 6am-3pm. Locaţia noastră este în Kitchener 
la parterul Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street E. 
Deasemenea facem prăjituri la comandă.
www.kitchenermarket.ca

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.

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video VHS si VHS-C pe DVD la preţul de $15 
pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.



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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