
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com        www.agendaromaneasca.com        Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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 3E8OTTAWA • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1

 • Biserica "Sfanta Maria",  45 rue St Jean-Bosco, Gatineau - Hull (Québec) J8Y 3E8
CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE:
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42.90$+6% asigurare / 30lb42.90$+6% asigurare / 30lb
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ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Joi 21 mai - Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfi ntii Imparati Constantin si Elena  * Duminică 31 mai - Pogorarea Sfantului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) * 

$849

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

VIDEO & PHOTO

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

416-800-0832     519-594-1712

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

519-781-2929
NOU!
- Instalăm Remote Starter
- Tinted Windshield - Geamuri Fumurii 

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

Rom Car Automotive Service Center

ISSN 1918-5693
FREE

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 offi ce@masgraslaw.ca
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14 Mai 2015
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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

CÂMPUL ROMÂNESC
DE LA HAMILTON

-   9 mai - Curăţenia de Primăvară ... pag.13
- 23 mai - Banchetul de Deschidere ... pag.6
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Pt fi ecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fi ecare 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. SIMONA 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@insurefi nancial.ca

CANADA

Astfel, cetăţenii români care au 
deţinut în ultimii zece ani o viză 
canadiană sau care deţin o viză de 
scurtă şedere pentru intrarea în SUA 
pot să intre fără viză pe teritoriul 
canadian în urma înregistrării 
electronice în sistemul eTA. Măsura 
respectivă este similară celei aplicate 
cetăţenilor statelor care nu au nevoie 
de viză canadiană.
Potrivit ministerului Afacerilor 

Externe român, această decizie 
constituie o etapă importantă de 
progres în procesul de eliminare 
totală a vizelor canadiene pentru 
români. Ea fost precedată, ca urmare 
a demersurilor părţii române, de 
decizia autorităţilor canadiene, luată 
în octombrie 2014, de a include 
România pe Lista Statelor de Origine 
Desemnată, măsură de natură să 
faciliteze, de asemenea, procesul de 

eliminare a vizelor pentru cetăţenii 
români.
Măsura îi privește așadar pe cetățenii 
români care vin ca turiști aici și nu 
se referă la procesul de emigrare 
sau obținerea vizei de student sau de 
lucrător în Canada.
Mai multe despre eTA: http://
www.cic.gc.ca/…/acts…/forward-
regulatory-plan/eta.asp

www.accentmontreal.com

FACILITATEA CĂLĂTORIILOR 
CETĂȚENILOR ROMÂNI ÎN CANADA

CANADA

Deprecierea dolarului avantajează în 
primul rând exportatorii canadieni: cu 
cât produsele canadiene de export sunt 
mai ieftine, cu atât cererea lor pe piața 
internațională va fi  mai mare. Sectorul 
manufacturier, vital pentru economia 
ontariană, iese câștigător în această situație. 
În plus, o cerere sporită se poate transforma 
într-o producție mai viguroasă, antrenând o 
expansiune a industriilor exportatoare și o 
mai mare nevoie de mână de lucru. Întreaga
economie canadiană ar putea benefi cia de 
pe urma acestui lucru, inclusiv datorită unei
potențiale scăderi a șomajului, în special în
Ontario, provincia unde industria 
manufacturieră este în principal concentrată.
În același timp, un loonie depreciat 
afectează în mod negativ importurile. 
Din această cauză, prețurile la alimente, 
de exemplu, au început să crească, multe 
fructe și legume fi ind importate în Canada. 
Un raport al Universității Guelph (Ontario) 
estimează că pe parcursul acestui an 
prețurile la legume vor crește cu 7% iar la 
fructe cu 5%. Procentele sunt semnifi cative
dacă ne gândim că importurile canadiene de 
alimente se ridică la peste 40 de miliarde 
de dolari anual. În medie, canadienii 
cheltuie aproximativ un sfert din bugetul 
lor alimentar pe fructe, legume și nuci, 
importante în special din California. 
Creșterea prețurilor la aceste produse se 
traduce printr-o creștere a costului vieții 
pentru mulți canadieni, mai ales a celor cu 
venituri mici și medii, cei care sunt nevoiți 
să aloce un procentaj mai mare din venituri 

pe mâncare.
Un alt sector care va culege roade de pe urma 
unui dolar scăzut este cel al turismului. Cu 
cât loonie este mai mic, cu atât străinii vor 
găsi că o excursie aici rentează fi nanciar. 
Un număr mai mare de turiști care vizitează 
și își cheltuie banii în Canada înseamnă 
o creștere și în domenii conexe, precum 
aviația și industria hotelieră. Și cu cât aceste 
industrii vor cunoaște o expansiune, cu atât 
angajările vor fi  mai multe.
Reversul este că pentru canadieni voiajele 
în afara țării vor fi  mai scumpe și deci mai 
puțin avantajoase. Acest lucru i-ar putea 
determina pe mulți să caute vacanțe ieftine 
în interiorul Canadei. Tot răul spre bine 
așadar pentru economia canadiană, care va 
benefi cia astfel de dolarii ce s-ar fi  dus spre 
alte destinații turistice.
În concluzie, în vreme ce anumite sectoare 
vor avea de câștigat, pentru mulți canadieni 
scăderea dolarului înseamnă o creștere 
a costului vieții. Impactul global asupra 
economiei canadiene va putea fi  pe deplin 
evaluat în funcție de cât de mult se va 
deprecia dolarul și de cât de mult va rămâne 
depreciat.

CONTEXT GENERAL
■ Actualul declin al monedei noastre nu 
este ceva nou: la începutul lui 2002 de 
exemplu, un dolar canadian valora doar 62 
de cenți americani.
■ Peste 84% din exporturile canadiene se 
duc spre SUAiar 56%din importuri vin din
SUA. De unde și interesul major în valoarea

pe care loonie o are vizavi de greenback. La 
ora actuală, economia și dolarul american 
sunt în creștere, ceea ce constituie un dublu 
avantaj pentru exportatorii manufacturieri
canadieni în SUA.
■ Deprecierea dolarului canadian 
corespunde cu scăderea prețului la petrol. 
Țițeiul este ceea ce Canada exportă cel mai 
mult, iar prețul acestuia a ajuns în prezent 
la 50-60$/barilul, de la peste 100$ cât era în 
iunie 2014. Prin urmare, veniturile țării s-au
diminuat cu circa 3%, eliminând practic 
întreaga creștere anuală a economiei 
canadiene ce fusese preconizată.
■ De ce este atât de jos prețul petrolului?
Așa cum știm, cererea și oferta joacă un rol
important în stabilirea costului barilului de 
petrol. Prețul curent nu poate fi  însă explicat
decât parțial de factori economici precum 
creșterea producției petroliere în SUA 
cu un milion de barili pe zi în ultimul an. 
Există o importantă componentă politică 
și, potrivit unei ipoteze din ce în ce mai 
răspândite, aceasta ar fi  războiul economic 
pe care Statele Unite îl poartă împotriva 
Rusiei.Arabia Saudită și alți membri OPEC 
produc petrol la un cost foarte scăzut, 
de 10-20$ barilul. Prețul actual la care se 
tranzacționează petrolul pe piața globală 
este deci suportabil pentru aceste țări. Și, așa 
cum SUA dorește să-și arate puterea vizavi 
de Putin datorită situației din Ucraina, tot 
așa și Arabia Saudită vrea să dea o lecție 
Rusiei, unul dintre cei mai mari producători
și exportatori de petrol din lume, pentru 
sprijinul acordat lui Bashar al-Assad în 

Siria.
■ Cât de mult va rămâne prețul petrolului 
la acest nivel scăzut? Opiniile în această 
privință sunt variate. Potrivit unor analiști, 
pentruArabia Saudită prețul actual ar putea 
fi  sustenabil pentru aproape o decadă.Alții, 
precum miliardarul american din domeniul
petrolier T. Boone Pickens, sunt de părere 
că barilul va reveni la 100$ în următoarele 
12-18 luni.
■ Căderea dolarului canadian a fost 
accelerată și de decizia Băncii Centrale de 
a reduce dobânda directoare cu 0,25% pe 
21 ianuarie a.c. Mai multe voci în rândul 
analiștilor au sugerat că banca a vizat în 
mod direct o depreciere a dolarului, dorind 
să compenseze pierderea veniturilor din 
petrol cu încurajarea exporturilor. De când 
Stephen Poloz a devenit guvernator la Banca 
Centrală, în iunie 2013, dolarul canadian 
s-a depreciat vizavi de cel american cu 
18%. Poloz neagă însă vehement faptul că 
ar încerca să dea un impuls economiei prin
șubrezirea monedei, susținând că 
declinul acesteia refl ectă o deteriorare a 
perspectivelor economice, nu a măsurilor 
întreprinse de Banca Centrală. Indiferent 
cum ar fi , economiștii sunt de acord - 
inclusiv Poloz - că un dolar scăzut face 
parte din rețeta de redresare a economiei 
canadiene. Cât de mult se afl ă deprecierea 
sa sub controlul BCC este subiect de 
dezbatere.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Bugetul federal anunțat în 21 aprilie conține o prevedere 
care îi interesează direct pe români. Este vorba de măsura 
preconizată de guvernul canadian de a include România 
(alături de Brazilia, Bulgaria și Mexic) în rândul statelor 
pentru care se vor aplica prevederile viitorului sistem canadian 
de Autorizare Electronică a Călătoriei (eTA, Electronic Travel 
Authorization), în cursul anului 2016.

Declinul dolarului canadian:
cine câștigă, cine pierde

În ultimele luni, dolarul nostru s-a depreciat considerabil în raport cu cel american: de unde în vara anului trecut loonie era 
aproape la paritate cu dolarul US, acum el se situează la 79 de cenți. Efectele acestei scăderi sunt multiple pentru economia 
canadiană, unele sectoare și industrii benefi ciind de pe urma ei, altele suportând consecințe mai puțin faste.
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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

Că lucrurile nu au cea mai 
roză tentă de roz în Canada, 
știm cu toții. Dar din cînd în 
cînd e bine să le arătăm cu 
degetul, mai ales pe cele care 
nu se văd cu ochiul teoretic 
liber. Fac o precizare de la bun 
început, ca de multe ori pînă 
acum: Canada nu este o țară 
perfectă (deoarece așa ceva 
nu există), însă este pe bune și 
pe cuvînt una dintre cele mai 
primitoare și toleranțe țări 
din lume.  Azi punem degetul 
pe i și punctul pe rană vis-a-
vis de dezbaterea legată de 
salariul minim pe economie 
în Ontario. Concret, guvernul 
liberal provincial a anunțat 
creșterea salariului minim de 
la actualul 11 dolari la 11.25 

din octombrie. Voci multe și 
indignate protestează prin 
presă argumentînd că această 
creștere terifiantă cu 25 de 
cenți pe oră îi va împiedica 
pe micii afaceriști să își 
dezvolte afacerea. Adică 25 
de cenți pe zi extra stau în 
calea prosperității micilor 
proprietari. Asta înseamnă 10 
dolari în plus pe săptămină, 
40 de dolari în plus pe 
lună, 480 pe an. Ca mic 
întreprinzător la rîndu-mi 
spun răspicat: dacă nu poți 
plăți 40 de dolari în plus pe 
lună ai o alternativă, care sînt 
două: fie renunți la angajați 
și faci treabă de unul singur, 
fie plătești la negru, fie pleci 
în Costa Rica unde e soare și 
frumos. Serios vorbind acum, 
creșterea salariului minim 
este absolut necesară în 
condițiile în care costul vieții 
s-a scumpit semnificativ, 
nu numai în Toronto (dar 
mai ales în Toronto). Acum 
20 de ani salariul minim era 

6.85 pe oră și abonamentul 
pe mijloacele de transport 
toronteze de 65 de dolari. 
Azi prețul abonamentului s-a 
cocoțat la 141 de dolari. Nu 
mai vorbim de prețul benzinei 
care urcă și coboară ca la 
mama lui acasă, mai adăugăm 
inflația, impozitele și taxele 
si… ajunge cred. Nu mă pot 
abține în contextul actual 
să nu amintesc de continua 
proastă administrare a 
fondurilor publice în cea mai 
mare metropolă canadiană: 
o extindere cu șase  stații a 
metroului torontez urma să 
fie desăvîrșită anul acesta, 
prin vară. Nu doar că lucrările 
continuă pînă prin 2017 sau 
mai încolo, dar costurile vor 
sălta cu 400 de milioane, bani 
care la ora asta încă se găsesc 
prin conturile și buzunarele 
dumneavoastră. Și revin la 
salariul minim pe economie, 
25 de cenți pe oră în plus. 
Serios? Un weekend plăcut și 
îmbelșugat.

Aici e banii dumneavoastră

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

Degeaba te-a făcut maică-ta 
sufi cient de frumos cât să nu 
plângă taică-tu chiar în hohote şi 
sufi cient de deştept ca să nu înghiţi 
şi biberonul laolaltă cu laptele din 
sticlă, dacă tu alegi să zdreleşti 
totul mai târziu, cu fi ecare an care 
trece.
Când eşti mic şi pros... ăăă... şi 
drăguţ, ai voie orice, mă-ta mare 
te îmbracă după cum crede ea de 
cuviinţă şi după cum presupune 
că arăţi mai drăgălaş (chiar dacă 
se înşală la un mod deprimant, 
deoarece, la etatea dumneaei este, 
cum să vă spun eu mai delicat, 
deosebit de chioară): ca pe domnul 
Goe - în mariner dungat - sau, mă 
rog, ca pe o broască mai mare. Sau 
ca pe un crocodil mai mic.
Nu-i nimic, totul trece. În câţiva 
ani, tu reuşeşti să strici tot 
dichisul şi alegi să fi i în pas cu o 
modă înţeleasă numai de tine şi 
de puşcăriaşii americani - adică 
eşti echipat de parcă ai pierdut un 
pariu. Nimic nu-i mai simplu şi 
mai reconfortant pentru tine, ca 
adolescent, decât să te sluţeşti ca 
un gibon dat cu gel.
În acest fel, rezolvi mai multe 
chestiuni simultan: o enervezi pe 
mă-ta şi devii popular în gaşca 
elevilor care vin la şcoală (dacă vin) 
în blugi din ăia cu fundul fl eşcăit 
până la genunchi, de-ai zice că au 
ascuns acolo patru kile de mălai. Se 
poartă acum, de exemplu, adidaşii 
descheiaţi la şireturi şi cu limba pe-
afară, ca nişte căţei cărora le-ai luat 
stacana cu apă de sub bot. Se mai 
poartă şepcile cu cozorocul întors 
la spate, astfel că din faţă arăţi ca 
un vierme ieşit din măr, iar ceafa ta 
are jgheab.

Cum îi explici tu odraslei tale că 
ar fi  de preferat să nu iasă din casă 
ca un om pe care testează ăştia 
medicamente noi (şi constată că, 
fi e şi după un tratament pe termen 
scurt, au urmări catastrofale)? 
Cred că nu părerile savante despre 
sex separă generaţiile, ci moda. 
Când tata poartă cravată, mama 
poartă pantofi  cu toc, iar tu porţi 
un belciug în nas, armonia familiei 
tinde să sucombe, după o lungă şi 
grea suferinţă. Am văzut, zilele 
trecute, pe stradă, o fată pieptănată 
ca o legătură de mărar. Şi asta n-ar 
fi  fost nimic, dar ciuful era colorat 
tot ca o legătură de mărar. Câtă 
armonie! Problema e alta.
Dacă nu ne lăsăm copiii să se 
îmbrace ca nişte idioţi, rezultă 
că suntem nişte hodorogi care au 
pretenţia să-i trimită la cursuri ca 
pe nişte Mariuşi Chicoşi Rostogani, 
asta admiţând că odraslele noastre 
ştiu cine era ăla - un pedagog de 
şcoală nouă şi de haine vechi, da-
i-ar Dumnezeu faimă eternă lui 
Caragiale, că prea le-a nimerit! 
Dar preferaţii mei sunt, de departe, 
blugii rupţi în genunchi. Legenda 
spune că un bou... ăsta... un om a 
visat într-o noapte că nişte pantaloni 
cu cracii ciuguliţi de raţe sunt mult 
mai practici şi mai de bun gust decât 
nişte nădragi cu burlanele întregi. 
Şi aşa a lansat pantalonii din care, 
atunci când te aşezi pe ceva, îţi ies 
nişte rotule stupide ca nişte chifl e.
Televiziunile au contribuţia 
lor marcantă la propagarea 
cretinismului vestimentar în 
rândul maselor. Acolo, pe micul 
şi tolomacul ecran, orice ţoapă cu 
fustă colorată ca o scrumbie (şi 
scurtă tot cât un peşte bleg) devine 
un sex-simbol, o expresie scrisă cu 
liniuţă, din care tineretul din ziua de 
azi - adică ăla care ne va îngriji pe 
noi în ziua de mâine (vai de fundul 
nostru!) -, înţelege numai jumătatea 
mai scurtă.

Simona Catrina

Jumătatea 
scurtă a prostiei 

lungi

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi benefi cia de 
certifi catul 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 difi cultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

ILIE BADINI

MTO APPROVED

Adresa: 76 Woolwich Street, Breslau (intersecţia străzilor Victoria şi
             Fontaine - drumul spre aeroportul Waterloo)

Rom Car Automotive Service Center
Începând cu data de 30 martie 2015, va începe sezonul de reduceri la cauciucurile de 
vară şi All Season, ajungând până la $80. După o iarnă lungă cu multă zăpadă şi mai 
ales sare, e timpul să verifi caţi sistemul de frânare al maşinii. Decupaţi acest anunţ din 
ziar şi puteţi benefi cia de 10% DISCOUNT pentru înlocuirea frânelor. Ptr programări: 
519-781-2929.

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează 
sâmbăta la ora 12 la prânz şi se reia luni la ora 12 şi miercuri 

la ora 9:00 pe canalul OMNI 1 (4 Rogers si 206/1206 Bell)

UN NOU BUSINESS
ADRIAN FLOREA din Kitchener, a deschis de curând un nou business, CARPE DIEM PROJECT, legat 
de cărți. Nu e vorba despre un anticariat sau o librărie. Adrian scrie cărți. Până în prezent a publicat trei 
cărți: “Stereotipii românești și nu numai”, apoi “Emigrant sau repatriat” şi “Aventurile unui emigrant în 
Canada”. Toate trei cărţi au fost tipărite în perioada 2012-2013 în Cluj-Napoca.
În pregătire se afl ă varianta în limba engleză a romanului “Aventurile unui emigrant în Canada” cât și un 
nou roman, intitulat “Cugetările unei extremități”, cărți pe care intenționează să le publice aici, în Canada.
Adrian poate fi  contactat la numărul de telefon (519)722-2545 sau pe emailul
adrianceconteaza@gmail.com.
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

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

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

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

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe afl aţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

Am vizitat Cuba, o ţară a “comunismului 
prosper” de nenumărate ori, primul meu 
contact fi ind acum 20 de ani. Este o ţară 
de care m-am îndrăgostit şi m-am întors 
cu plăcere. O excursie în Cuba este o 
experienţă unică şi fantastică într-o ţară 
care este în sine un muzeu în aer liber.
Am fost la Varadero într-o staţiune de 5 
stele, am hoinărit o zi întreagă prin Havana, 
mi-a plăcut enorm Santiago de Cuba, m-a 
impresionat oraşul colonial Cinefuegos, am 
avut sejururi de neuitat în staţiuni de lux la 
Guardalavaca, Cayo Coco şi ultimul meu 
sejur a fost la Holguin.

Anul acesta am zburat cu Cubana Airline, 
fi ind singura companie care îţi permite să 
ai două valize în greutate de 23 kg fi ecare. 
Avionul a fost curat, uzat, sărăcăcios, fără 
televizoare şi nici măcar un pliant despre 
Cuba. În faţă pe primele locuri, patru 

securişti ne “păzeau”, acest lucru 
amintindu-mi de securistul, parcă 
era unul, din avioanele TAROM. 
Ni s-a servit şi un mic dejun frugal 
dar m-a deranjat comportamentul 
stewardeselor care nu zâmbeau, nu 
erau amabile. La sosirea în Holguin, 
pe micul aeroport erau numai două 
avioane sosite din Canada. Ei bine 
am aşteptat o oră şi jumătate pentru 
a ne veni bagajul, care era cercetat 
cu amănuntul de vameşi. Un câine 
circula printre turişti în căutarea 
unor produse interzise. Ni s-a făcut 
şi o fotografi e, la intrare şi la ieşirea 
din ţară, mai rău ca la americani! La 
toaletă, o cubaneză tânără şi cochetă îţi 
întindea o bucată de hârtie igienică, ca şi 
cum ţi-ar fi  făcut un favor şi aştepta să îi 
dai un bacşiş. Dacă nu îi dădeai fugea după 
tine întrebându-te cu candoare: “Unde este 

bacşişul meu?”
Îmi amintesc de anii când în 
Cuba bacşişul era interzis, 
acum este omniprezent. În 
plus cubanezii au început să 
îi înşele pe turişti, mai ales 
taximetriştii.

Deşi trăiesc în regim de 
austeritate, cubanezii au încă 
respect pentru Fidel Castro, 
un naţionalist, un personaj plin 
de contradicţii, un om izolat 
în nebunia sa ideologică. 
Sub fi gura de revoluţionar 
se ascunde un dictator cu o 
insulă privată, yaht personal, o 
armată de paznici şi servitori. 
El doarme tot timpul cu arma 
lângă el şi nu pleacă niciunde 
fără să ia cu el o persoană care 
să îi guste mâncarea şi doi 
donatori de sânge zero negativ. 
Fidel a avut nenumărate 
metrese,  nouă copii, zeci de 
proprietăţi şi partide de pescuit 

submarin. Se spune că este paranoic, că îi 
înregistrează pe toţi, îşi pune hainele sub un 
detector de radiaţii şi bea lapte numai de la 
o anumită vacă.  A fost prieten cu scriitorul 
columbian, Gabriel Garcia Marquez, 
premiul Nobel pentru literatură. Patru 
grădinari se ocupă de grădina sa bio afl ată 
într-o seră. Are şi o sosie. Fidel a fost un 
amant viril şi frivol, cubanezii numindu-l 
El Caballo (armăsarul).

Locuitorii actuali ai Cubei vor un socialism 
efi cient, un trai de viaţă mai ridicat, nu 
reîntoarcerea la capitalism. Din discuţiile 
mele cu oamenii mi-am dat seama că ei 
aspiră la o schimbare, la libertate.
Cubanezii saturaţi de confortul sărăciei 
au nevoie urgentă de o întoarcere la viaţa 
normală. Sunt oameni călduroşi, deschişi, 
serviabili, majoritatea cultivaţi, şcoliţi, 
politicoşi, înzestraţi cu o curiozitate 
naturală.
La ora actuală există o penurie acerbă în 
toate domeniile, poporul cubanez suferă de 
malnutriţie. Alimentele sunt rare şi scumpe, 
nu au benzină, nu au maşini şi sistemul 
de transport în comun este inexistent. Li 
se întrerupe curentul electric foarte des. 
Farmaciile sunt veşnic goale.

Am vizitat un sat cubanez, Playa Blanca, nu 

departe unde a ancorat Cristophe Colomb 
în 1493 şi unde există un mic monument 
închinat lui. Casele sunt dărăpănate şi au 
numai o mică grădiniţă în faţă. Unii săteni, 
care posedă pământ cresc animale, vaci, 
porci, capre, găini, curcani. Proprietăţile 
sunt delimitate de garduri dintr-un fel de 
cactuşi înalţi pe care îi taie din când în 
când. Am intrat şi am vizitat trei case. Mi 
s-a rupt inima şi mi-au dat lacrimile când 
am văzut mizeria cruntă în care trăiesc 
aceşti oameni. Prima casă vizitată conţinea 
două camere. În prima se afl a numai o 
mică masă rotundă şi un scaun. Pe jos am 
văzut o colivie rudimentara din lemn cu o 
pasăre exotică. Bucătăria era un fel de cub 
cu o etajeră pe care se afl a o lampă cu gaz. 
A doua cameră era dormitorul cu un pat în 
mijloc, în care dormea mama cu băiatul în 
vârstă de 9 ani. Nu aveau şifonier sau altă 
mobilă. Cearceaful era uzat şi de culoare 
cenuşie. Într-o altă casă din lemn, erau 3 
cuburi cu trei paturi în care dormeau două 
fetiţe, părinţii şi bunica.  Nu existau uşi sau 
ferestre. Nimeni nu lucrează în sat. Erau 
toţi acasă, stăteau pe la gard şi aşteptau 
turiştii care le ofereau daruri. 

....continuarea în pag.14
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Cuba
în umbra palmierilor regali

Paulina Popescu
Kitchener

- prima parte -
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Alternativa acestei situaţii este recepţia 
programelor româneşti prin internet, 
IPTV. Acest serviciu este activ şi 
funcţionează cu succes de mai bine 
de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta USA. 
Pentru Ontario, reprezentantul acestei 
companii este Radu Secăşan. Ce înseamnă 
un reprezentant ofi cial ? Înseamnă că 
instalarea este gratuită. Benefi ciază 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 fi r 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 30 de programe româneşti. 
Pe 4 din aceste programe se transmit câte 2 
programe şi astfel fi ecare client benefi ciază 
practic de 34 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 afl aţi 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 2,5Mbps 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 fi e chiar 
sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. 
Ca o unitate de comparaţie, 8 ore de rulare 
a programelor româneşti pe zi, consumul 
de internet la fi nal de lună este de 168Gb.
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, GLOBAL SPORTS, GSP, 
LookPlus, NaşulTV, Antena 3, Digi Sport 
2, 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
- vă oferim 34 de programe prin internet -

INTERNET STB TV

ASOCIATIA CULTURALĂ “GRAIUL ROMÂNESC” din Windsor vă invită să 
participaţi cu toata familia la o seară inedită alături de păpuşarii Aliona Munteanu şi 
Teodor Delciu la

TEATRU DE PĂPUŞI
 
Spectacolul: PENTRU UN BALANSOARE TREBUIE SĂ FII DOI va avea loc pe 
29 mai 2015 la Auditoriul Catedralei Ortodoxe Române “Sf. Gheorghe” - Windsor, la 
orele 18:00. Pret biletului este $10/persoană.
Va fi  o seară plină de surprize plăcute!
Vă aşteptăm cu mic cu mare la teatru de păpuşi să mai fi m copii pentru încă o zi!

Windsor - 29 mai 2015

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
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planifi caţi 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 Benefi ts.
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

Ca în fi ecare an în luna Mai, Asociaţia 
Culturală Română Hamilton organizează 
un banchet cu ocazia deschiderii Sezonului 
de Vară la Câmpul Românesc. Cu acest 
prilej avem plăcerea de a vă invita să luaţi 
parte la acest eveniment
Veţi fi  delectaţi cu un program muzical 
pentru toate gusturile şi vârstele din 
repertoriul românesc şi internaţional, vom 
avea o tombolă cu premii substanţiale, vom 
servi o cină cu un meniu gustos cum numai 
la Câmpul Românesc se poate mânca, barul 
asortat vă stă la dispoziţia dvs contra cost.
Costul biletului va include un meniu bogat 
specifi c românesc, muzica, dansul şi voia 
bună.
La acest eveniment vom avea invitaţi de 

onoare: Consulul General al României   
la Toronto doamna ANTONELLA 
MARINESCU, scriitorul, jurnalistul 
şi reporterul GRIGORE CARTIANU, 
scriitorul şi jurnalistul LAURENTIU 
CIOCAZANU.
Având în vedere că locurile vor fi  limitate, 
vă rugăm să vă rezervaţi locurile din timp.
Pentru mai multe informaţii puteţi suna la 
tel. 905-265-9884 (Toronto) ori 905- 575-
5048 (Hamilton).

Vă aşteptăm cu drag şi voie bună!
Comitetul Asociaţiei Culturale Române 
Hamilton
INTRAREA: $30.00/ADULT
                      $10.00/COPIL peste 7 ani

de la Hamilton, Ontario vă invită la

Banchetul de Deschidere
a Sezonului de Vară la Câmpul Românesc

Sâmbătă 23 Mai 2015 ora 6:00 pm
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NICOLAE
RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER 2015

SANTA FE 2015

ani TOTUL INCLUSani 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

Toronto - 30 mai 2015

CONSULAT ITINERANT
Vineri, 17 aprilie 2015 între orele 9am şi 7pm, reprezentanţii Consulatului 
General al României din Toronto s-au deplasat la Kitchener şi au oferit 
serviciile consulare românilor din această zonă. Publicaţia Agenda 
Românească şi CmS Global Entertainment, organizatorii acestui 
eveniment doresc să mulţumească pe această cale Centrului Cultural 
Românesc “Banatul” şi Bisericii Ortodoxe “Sf.Ioan Botezâtorul” 
din Kitchener care au pus la dispoziţie locaţia (Sala Mică a centrului 
cultural), şi companiei  Investia Financial care au asigurat logistica.



June enrollment in progress
1-866-602-9555   |   416-743-9222
www.allsaintsuniversity.org

MD Program is 8 months more than any 
B.Sc Programs in North America

2 Campuses: Dominica and St Vincent
Licensed Graduates in the USA, Canada, Europe & India
Upto 50% Tuition Fee Scholarship available
Accredited MD (MBBS) Degree Program
No MCAT required

INFORMATION
SEMINAR in 
TORONTO

July 26, 2014
at 7pm
Hampton Inn, Toronto 
Airport, 5515 Eglington 
Ave West, Toronto

Mention 
“GW2014” 

and get 
$25 OFF 

Application 
Fee!

Study MedicineStudy Medicine

Noi suntem aici ca să 
te ajutăm.  Taxele de 
şcolarizare sunt mult sub 
cele practicate de alte 
universităţi de medicină.
All Saints University are 
o serie de studenţi care 
au terminat cu succes 
universitatea, şi sunt 
rezidenţi în America, 
Canada, Anglia, Norvegia 
şi alte ţări din lume. 
Admiterile au loc de 3 ori 
pe an:

1)  Ianuarie 2015
2)  Mai 2015
3)  Septembrie 2015
Pentru studenţii care 
provin din familii cu 
venituri mici, noi le  
putem oferi burse de până 
la 50 % din cheltuielile 
(taxele) şcolare.
Pentru informaţii 
suplimentare în limba 
română, sunaţi la telefon: 
416 877 1044 (Dr. Florin 
Buhas).

January enrollment in progress

VREI SĂ PROFESEZI CA MEDIC ÎN 
CANADA SAU AMERICA ?

Come learn about our programs. Meet our Faculty. 
Realize your dream of becoming a great physician.
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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, fi lme, 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

TEATRU DE PĂPUŞI



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Te eliberezi de unele obsesii şi, 
dacă nu te gândeşti la boală, ea nu mai apare. 
Dragoste: Ai noroc în iubire, chiar poţi 
spune că visele ţi sau împlinit. Financiar: În 
această perioadă este favorizată iniţiativa 
personală şi prosperitatea fi nanciară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: A sosit momentul unui tratament 
mai costisitor ce are rolul de a-ţi restabili 
sănătatea. Dragoste: Nu se mai poate aşa, 
te gândeşti foarte serios la o schimbare de 
atitudine în cuplu. Financiar: Faci faţă cu 
succes cheltuielilor, chiar dacă acestea sunt 
în creştere.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Eşti predispus la disfuncţionalităţi
şi infecţii ale organelor genitale. Dragoste:
Relaţia cu partenerul de viaţă va cunoaşte 
multe surprize şi momente imprevizibile. 
Financiar: Te descurci bine, iar eventualele 
tranzacţii pe care le decizi acum îţi pot 
aduce o oarecare independenţă fi nanciară 
la care visezi de mult.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic grav la orizont, eşti în 
formă, te simţi excelent şi o viaţă mereu 
activă te ţine în priză. Dragoste: Pot 
apărea momente dinamice, originale, 
spectaculoase care îţi vor oferi multe 
satisfacţii sentimentale. Financiar: Nu vei 
avea prea mulţi bani, dar vei reuşi să te 
descurci şi-ţi vei achita toate facturile şi 
cheltuielile.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Eşti predispus la fracturi şi ar fi  
bine să fi i prudent. Dragoste: Dacă ţi-au 
căzut ochii pe cineva anume, ajunge doar 
să străluceşti în stilul tău caracteristic şi 
victima este doborâtă la picioarele tale, dar 
atenţie, se poate şi invers! Financiar: Banii 
vor veni în perioada imediat următoare, 
deci răbdare!

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Poţi avea unele probleme la 
nivelul articulaţiilor şi ligamantelor. 
Dragoste: Eşti retras, timid, maliţios, nu 
se poate discuta cu tine în asemenea stare. 
Financiar: Banii nu vin uşor şi nici nu 
sunt la nivelul pe care l-ai sperat. Ei sunt 
principala sursă de nervi pe parcursul lunii.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Posibile probleme care pot 
afecta fi catul, pancreasul sau intestinele. 
Dragoste: Viaţa ta sentimentală se va derula 
mult mai spectaculos, partenerul oferindu-
ţi multa atenţie şi afecţiune. Financiar: Eşti 
ceva mai relaxat iar cumpărăturile au un 
impact bun asupra psihicului, merită să ţi 
le permiţi din când în când.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Te vei confrunta cu 
disfuncţionalităţi la nivelul ochilor şi 
posibile migrene. Dragoste: Vei avea multe 
momente de satisfacţie sentimentală, iar 
relaţia cu partenerul se va derula original, 
inventiv şi spectaculos. Financiar: La nivel 
fi nanciar situaţia se prezintă destul de prost.
SĂGETĂTOR (22 noi. - 21 dec.)
Sănătate: Scapi de o grijă în privinţa unei 
probleme de sănătate, ca şi cum ai ajuns 
la capătul unui tratament şi eşti mulţumit 
de felul cum te prezinţi. Dragoste: Eşti 
mult mai tandru şi mai sensibil, se vede că 
te-a cuprins şi pe tine aerul primăvăratec. 
Financiar: Nu te îngrijora, vei avea mai 
mulţi bani şi vei reuşi să faci faţă tuturor 
cheltuielilor.
CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sănătate: Dacă ai palpitaţii ciudate sau o 
oboseală cronică instalată în zona plexului, 
du-te imediat să vezi un doctor. Dragoste: 
Nu se ştie clar cât eşti tu de îndrăgostit, dar 
jumătatea ta sigur e topită! Financiar: La 
nivel fi nanciar stai relativ bine şi nu vei 
avea difi cultăţi fi nanciare majore. 

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Poţi avea unele necazuri 
digestive, dar nu va fi  nimic grav. Dragoste: 
Viaţa ta de cuplu este marcată de drumuri 
şi comunicare. Financiar: Cu Jupiter în 
Vărsător, ocaziile de lansare, extindere şi 
progres pot apărea oricând.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Sănătatea ta este în strânsă 
dependenţă de sănătatea oamenilor alături 
de care trăieşti. Dragoste: Nu se poate să 
fi ţi amândoi la fel de orbiţi de dragoste, 
în acelaşi timp. Unul din voi trebuie să 
rămână lucid, ca să nu faceţi greşeli din 
prea multă pasiune. Financiar: Situaţia 
voastră fi nanciară se prezintă bine.

HOROSCOP
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ANI MICLĂUŞ offi ce@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.
- certifi cat 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 afl ă 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, offi ce : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confi denţialitate - 9 ani de experienţă

Queenstone Retirement Home

www.queenstonretirement.com

Oferim All Inclusive Service, adică 3 mese pe 
zi, snack-uri, curăţenie, spălat rufe şi asigurăm 
tratamentul medicamentos. Avem doctor de 
familie care vine odată pe lună pentru consultaţii, 
sau de câte ori este nevoie.

2005 FORD F150
4 Wheel Drive, 4.6 Engine
Power Doors, Power Windows
E-tested, Safety
Very good condition
Very well mentained
171.400 Km
No rust
$7000
Call: 519-781-2929

FOR SALE
Your Neighbourhood Realtor



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fi ecare 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 Offi ce)

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 fi bră 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 George

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

CEL MAI BUN
ELEV ROMÂN 

Concursul

la a şasea ediţie

KITCHENER - Concursul anual al asociaţiei ARTA

Reluăm acest concurs care a fost întrerupt 
dupa cinci ani concomitenţi de existenţă, 
ultimul având loc în anul 2012, cu speranţa 
că vom avea cât mai mulţi participanţi.
Concursul se adresează elevilor români 
din clasele 1-12. Asociaţia ARTA va oferi 
trei premii în valoare de $50 celor mai 
buni elevi la învăţătură din comunitatea 
românească, din oraşele unde se distribuie 
ziarul Agenda Românească.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim să evidenţiem 

pe cei mai buni elevi la învăţătură dintre 
tinerii noştri. Aşteptăm de la elevii români 
o copie electronică după report cardul de 
pe trimestrul I, un mic eseu despre ei şi o 
fotografi e recentă. Data limită de înscriere 
va fi  1 iunie 2015. Fotografi ile elevilor vor 
fi  publicate în ziarul Agenda Românească. 
Premiile monetare vor fi  expediate prin 
poştă.

Pentru mai multe detalii şi informaţii vă 
rog să scrieţi la
              Popescu.arta@rogers.com

KITCHENER

Cenaclul literar ‘’Florica Bațu Ichim’’ vă invită duminică 3 mai, 2015, orele 17:02, la o 
șezătoare literară ce va avea loc la CENTRUL CULTURAL ROMÂNESC - BANATUL, 
2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario.
Temele: - Lucian Blaga - 120 de ani de la naștere
              - Obiceiuri românești din zona din care venim.

Cenaclul Literar

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE 
FLORI PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306
MARIANA TUTUIANU



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

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

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

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
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, Infi nity, 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 afl ate 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 fi e bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fi ecare 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 de companie categoria AZ pentru curse US/
ANGAJĂM ŞOFERI

- CVOR şi abstractul să fi e bun, nu mai mult de o amendă de viteza

mcarabas@gmail.com

CÂMPUL ROMÂNESC

Ca în fi ecare an odată cu venirea primăverii 
Asociaţia Culturală Romană-Hamilton 
face apel la românii care doresc să ajute la 
amenajarea şi curăţirea parcului Câmpului 
Romanesc pentru activităţile de pe perioada 
verii care vor fi  organizate aici.
Acţiunea va consta în îndepărtarea 
frunzelor uscate din zona de picnic, a 
parcării, din zona Capelei “Sf.Maria” 
precum şi instalarea meselor de picnic.
Din partea Asociaţiei vor fi  oferite gratuit, 
mici şi bere celor care vor participa la 

această acţiune. Vă rugăm să vă alăturaţi 
efortului nostru de a păstra pe mai departe 
acest colţ de pământ Românesc pe 
meleagurile Canadiene.
Sperăm să ne vedem în număr cât mai 
mare. Participanţii sunt rugaţi să îşi aducă 
propriile unelte (greble, lopeţi, etc.).

Pentru informaţii ne puteţi contacta la tel : 
(905)-265-9884
Mulţumim şi vă aşteptăm!

Comitetul Asociaţiei

CÂMPUL ROMÂNESC
Activitatea de amenajare a parcului 

Câmpului Românesc
Sâmbătă 9 Mai 2015 ora 11:00 am
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Cuba
în umbra palmierilor regali

• 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 Offi ce:519-744-7133
RemusCimpan@gmail.com

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

...urmare din pag.4
Unii dintre sătenii mai înstăriţi posedă cai 
şi tot felul de căruţe, şarete, trăsuri. Un cal 
costă între 300 şi 400 dolari. Majoritatea 
trăsurilor aşteptau în faţa hotelului pentru 
a oferi turiştilor o plimbare care costa 6 
CUC. Un pesos pentru turişti este cumpărat 
la 1.31 dolari canadieni. Câţiva dintre ei 
aveau televizoare. Unele case posedau 
câteva fl ori plantate în tot felul de cutii de 
metal ruginite. O bătrânică în scaun rulant 
cerşea bani de la turişti. În sat existau două 
manechiuriste, şcoală cu două odăi şi un 
restaurant privat. În faţa unei case, un 
cubanez vindea banane şi ananas cu preţul 
de un pesos. În faţa plajei pentru localnici 
exista un alt restaurant şi două pizzerii. Nu 
era nimeni la plajă pentru că ei găseau că 
este prea frig ca să se scalde. Cubanezilor 
nu le place să meargă la plajă. Am observat 
tinere fete care se fereau de soare sub o 
umbrelă.

Se aşteaptă câteva săptămâni pentru un bilet 
de tren. Dacă cineva este prins cu carne fără 
bon, care înseamnă că a fost furată de la stat, 
va primi 5 ani de închisoare. Oamenilor le 
lipsesc îmbrăcămintea, produse de toaletă, 
hârtie. Nu cerşesc dar dacă le dai un mic 
cadou îţi mulţumesc din inimă şi sincer.
Cuba are o economie arhaică, o 
subdezvoltare cronică, este o mică naţiune 
din lumea a treia, fi ind ţara cea mai săracă 
din America Latină după Haiti. Nimic nu 
este permis în Cuba dar totul este posibil.

Cea mai mare parte a populaţiei, 90% din 
cubanezi vor să părăsească Cuba. 20.000 
de cubanezi încearcă să părăsească insula 
clandestin iar 50 de dizidenţi şi ziarişti se 
afl ă încă în închisoare. Publicitatea aproape 
inexistentă în Cuba se rezumă numai la 
propaganda partidului comunist. Mi-au 
plăcut aceaste lozinci pe care le vezi în 
toate cătunele din Cuba: “Exigenţă, ordine 
şi disciplină”, “Socialismul sau moartea”.

Jumătate din populaţia Havanei face parte 
din poliţie. Un poliţist din Havana câştigă 
$45 pe lună în timp ce un doctor sau dentist 
câştigă numai $20.
A început să se vadă discrepanţa dintre 
săraci şi bogaţi în Havana, în cartierele 
Miramar şi centrul oraşului. Deşi nu există 
drepturi politice şi economice a început să 
se fomeze o clasă de mijloc.
Principalul venit al cubanezilor provine de 
la rudele care sunt în USA.
Cubanezii au dreptul numai la trei zile 

de vacanţă într-un hotel de două 
stele pentru care fac economii timp 
de un an. În hoteluri au început să 
apară maşini de închiriat şi scutere. 
O maşină se poate închiria cu 70 de 
dolari pe zi iar un scuter cu 25 de 
dolari pe zi.

O casă costă $15.000 daca ţi-o construieşti 
singur şi $3.000 dacă ai posibilitatea 
să cumperi materiale de construcţie 
subvenţionate.

Trei milioane de turişti vizitează anual Cuba 
iar 1,7 milioane de cubanezi exilaţi în USA 
ajută la prosperitatea ţării. Începând cu 
1996 cubanezii au dreptul să posede dolari. 
Mi s-a spus că ei nu au conturi la bancă şi că 
investesc totul în aur, bijuterii masive.

Se mănâncă pe cartela (la libreta) care 
conţine 3,15 kg orez, o jumătate sticlă ulei, 
fasole 500 g, zahăr 3kg, 12 ouă, cartofi , 
banane, cafea, o bucată de carne, lapte 
pentru copii şi femei gravide. Salariul cel 
mai mic al cubanezilor fi ind de 15 dolari pe 
luna iar pensia de 9 dolari. Oamenii trebuie 
să se descurce, fi ecare cum poate. Fidel le-a 
promis o perioadă specială a penuriei care ar 
fi  trebuit să dureze cinci ani dar care există 
din 1991. Cuba importă uriaşe cantităţi de 
alimente din China, Vietnam, Tailanda şi 
USA. Câteva alimente ca mazărea cartofi i, 
şi ţigările nu mai fi gurează pe cartela şi se 
pot cumpăra la liber dar la un preţ mai mare.
Importul maşinilor a fost interzis încă din 
1960. Există 60.000 de maşini americane 
care circulă în Cuba, alături de Lada şi 
Moskvitch. Importul a fost deschis acum 
la preţuri astronomice. Un Peugeot 4008 se 
vinde la Havana cu 239.500 dolari în timp 
ce în Franţa se vinde la 46.000 dolari.
Numai 26% din cubanezi sunt conectaţi la 
internet, un cubanez trebuie să muncească 
20 de luni pentru a-şi putea cumpăra un 
computer.
Cuba este un paradis ecologic, nu există 
poluare, sunt puţine maşini, iar agricultura 
este modestă.
Cu excepţia funcţionarilor de mare rang 
şi a militarilor, populaţia suferă. Până şi 
cafeaua este raţionalizată. Poporul cubanez 
este în stare de captivitate, sunt sclavi 
moderni privaţi de toate invenţiile pe care 
le-a adus secolul 20. Maşinile agricole sunt 
practic inexistente, totul se face manual. Pe 
autostrăzi nu există maşini, numai oameni 
în aşteptarea unui autobuz care nu vine, şi 
multe biciclete şi căruţe cu cai. Autobuzul 

nostru a oprit pentru că şoseaua era 
traversată de o cloşcă cu pui.

Camerista este cea mai bogata persoană din 
Cuba pentru că ea primeşte cadouri şi bani, 
casa ei fi nd un adevărat magazin general.  
În Havana, oamenii cerşesc săpun pe stradă 
în loc de bani, pe care îl vor revinde.
În Cuba eşti în siguranţă pe stradă pentru 
că la cel mai mic furt, delicvenţii sunt 
trimişi în “case de reeducare” pentru câteva 
decenii!! Şi în plus sunt atâţia soldaţi şi 
poliţişti pe stradă la toate colţurile, ceea ce 
pur şi simplu devine impresionant.
Am vizitat 2 şcoli în Cuba, una în Varadero 
şi alta într-un sat de lângă Holguin. Fiecare 
copil este şcolarizat de la vârsta de 5 ani 
până la 17 ani. Cei care nu doresc să urmeze 
o universitate, merg în armată. Copiii 
primesc uniformă şi cărţi gratuit. Şcoala din 
sat cu cele două camere mai avea şi o mică 
curte în faţă ende era statuia lui Jose Marti, 
un erou naţional.  Copiii se joacă cu cercul 
pe stradă. În Cuba există 47 de universităţi 
şi 400.000 de studenţi.
Copiii cântă în fi ecare dimineaţă imnul “Noi 
suntem pionierii comunismului şi moarte 
capitalismului”. Engleza este studiată ca 
limbă secundară. În şcolile rurale este 
obligatoriu practica din agricultură, 30 de 
zile pe an.
Am văzut un copilaş de doi ani care târa o 
sfoară cu câteva sticle din plastic, aceasta 
era jucăria lui.
Contrar ce se spune în propagandă, sistemul 
de sănătate este demodat şi spitalele sunt 
în stare de insalubritate, medicamentele 
de bază pentru dureri de cap sau stomac, 
siringi, mănuşi sterile, nu există.
Bate însă un vânt de libertate în Cuba, 
începând cu 2011 guvernul cubanez a 
liberalizat 178 de profesii permiţând 
antreprenorilor privaţi să se lanseze pe cont 
propriu în afaceri. Există o listă de meserii 
suprarealiste cum ar fi : tăietor de fructe 
naturale, fabricant de pinata, culegător de 
frunze de palmier, vânzător de animale 
pentru sacrifi cii religioase, vânzător de 
băuturi nealcoolice din poartă-în-poartă, 
reparator de umbrele, dandy. 
Au apărut legi care permit oamenilor să 
cumpere sau să vândă case şi maşini, să 

obţină împrumuturi bancare. Salariile 
fi ind aşa de mici, se fură de la locul de 
muncă. Lucrătorii din hoteluri au dreptul să 
mănânce la restaurant cot la cot cu turiştii, 
lucru care era interzis în trecut.
Începind cu 2012 cubanezii au nevoie 
numai de paşaport pentru a ieşi din ţară, 
permisul de ieşire din ţară fi ind eliminat la 
fel şi invitaţia, iar durata ieşirii din Cuba s-a 
prelungit la 24 de luni.
Societatea castristă şi-a pierdut reperele 
morale. După regimul castrist prostituţia 
a fost eliminată în totalitate în anul 1997 
datorită unei campanii severe de represiune. 
Să nu uităm că această ţară era considerată 
bordelul Americii. În trecut, în anii 1950 
la o populaţie de 6 milioane existau 
100.000 de prostituate mai ales femei de 
culoare. Pentru o populaţie de 12 milioane 
de locuitori există la ora actuală până la 
20.000 de  “cavaleuses” (prostituate), acest 
mod de viaţă fi ind acceptat de majoritatea 
cubanezilor. Capul familiei doreşte ca 
fi icele lui să se prostitueze cu turiştii, 
prostituatele fi ind considerate ca modele 
de reuşită socială. Ele câştigă bani, se 
îmbracă la moda şi hrănesc familia. Fete 
tinere de la 13 la 30 de ani îşi vând corpul 
turiştilor pentru câţiva dolari, începind de 
la 10 dolari până la 100 de dolari. Poliţia 
este atât de coruptă încât închide ochii la 
prostituţie. Turismul sexual în Cuba este 
mai puţin scump decât în Thailanda şi 
Cambodgea. În trecut nu existau minore 
prostituate şi fenomenul nu era acceptat 
social, astăzi prostituatele simbolizeaza 
succesul. Sub Fidel Castro sensul moral 
şi etic social au dispărut complet, puţine 
societăţi au cunoscut acest grad de umilinţă 
umană. Comunismul îi obligă pe cubanezi 
să mintă, să înşele, să se prostitueze. Chiar 
şi femeile educate îşi vând corpul. Fidel ar 
fi  declarat că prostituatele cubaneze sunt 
cele mai cultivate din lume.  Un virus foarte 
agresiv de VIH face ravagii în Cuba mai 
ales printre tineri. Dacă normal un virus de 
sida îi trebuie până la 10 ani să declanşeze 
boala, acest virus cubanez se manifestă în 
2-3 ani şi este foarte rezistent la tratament.

Va urma Paulina Popescu
Kitchener
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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 coreografi e pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Gândul mărunt când cernu-l,
ca fl uierul lumina de otravă,
te-ntreb:
Fără fi orul sărat al lacrimei
ce gust poate avea eternul?
Slăvit e diamantul
ce soarelui mândria i-o ațâță,
dar fără umbră, ne-nfășat de 
pleavă,
e sterp
ca bob sculptat și fără de 
tărâță.
De-aceea zic, că vinu-i din 
durere,
asemenea ca pita din grâul 
plâns de moară,
ca brațul meu ce te-nconjoară,

tu, cântec nelumit de seară!

De-aceea zic, să se aducă 
vinul,
să-i bei tăria și rubinul
din pământeana mea ulcică.
Abia atunci eternul prinde 
gust,
când inima-ți urzică,
așa cum un luceafăr,
ghimp cu ghimp.
Să ni s-aducă vinul
și soarbe-mă de trecere și 
timp,
eternul tău grăindu-mi-l în 
brațe,
cum timpul înfl orește

mereul lui altfel.
Să ni s-aducă vinul
și soarbe-mă
cum din tristețe umbra
și-o bea rubinul
până devine piatră de inel.

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fi ecare 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.

GÂNDUL MĂRUNT CÂND CERNU-L...

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

Domn văduv (61 ani,1.68m) doresc să cunosc o doamnă 
româncă cu rezidenţă canadiană, de vârstă apropiată, din 
zona Kitchener-Waterloo în vederea unei relaţii serioase.
Contact: danbarsan@hotmail.com

Omoreanu Grape Farm
Pentru perioada de vară (15 iunie - 15 septembrie 
2015) avem nevoie de 1 lucrător la ferma de 
struguri. Program de lucru: 6 zile pe săptămână. 
Acceptăm numai pe cei cu experienţă în domeniu. 
Info la tel: 519-897-8087.

Locaţiile
Şcolilor de Limba Română

din Ontario
TORONTO
Şcoala Românească 
Milne Valley
(Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Şcoala Românească 
West Glen (Etobicoke)
47 Cowley Ave, Toronto

Şcoala Românească 
Charles H. Best
(Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Şcoala Românească
Secord Public School
(East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto: 
posta@scoalaromaneasca.ca     sau
www.scoalaromaneasca.ca

OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
West Oak Public School,
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaoakville@gmail.com

KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.
com  

Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)

MILTON
Şcoala de Limba Română
Irma Coulson Public School 
625 Sauve Street, Milton
vciceu@yahoo.com

HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
covacigaby@gmail.com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi , varză călită
- mici, gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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:

INC. BROKERAGE
SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ

DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

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

Defi ning excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certifi ed top-implantologists present 
themselves on our new fl agship 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 qualifi cation 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientifi c 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 fi rst, 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 certifi cation level 
of scientifi c associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
fi nd those implantologists who have been 
successfully certifi ed. 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 scientifi c 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 qualifi cation 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientifi c 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 fi eld 
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 
certifi ed 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 fi elds 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will fi nd his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener offi ce
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

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

offi ce 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Offi ce Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
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 fi zice.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


