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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

* Joi 21 mai - Inaltarea Domnului - Ziua Eroilor; Sfintii 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

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 office@masgraslaw.ca

13 şi 14 iunie 2015

Următorul număr apare în
28 Mai 2015

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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Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

O nouă realizare a guvernelor 
prietene canadian și american 
este pe cale să se comită: 
agenți vamali, înarmați, ce 
e drept, canadieni vor putea 
opera pe teritoriul american, 
și reciproc, agenți americani, 
înarmați și ei, cum altfel, 
vor opera la punctele de 
frontieră de pe teritoriul 
canadian. Acest moment 
istoric, cum este preamărit 
de ambele guverne, a fost 
marcat prin semnarea 
acordului între Ministrul 
Canadian al Siguranței 
Publice, Steven Blaney, și 
Secretarul American pentru 
Homeland Security, Jeh 
Johnson. Măsura ar urma 
să descongestioneze traficul 

la punctele de frontieră. Un 
alt program mult lăudat la 
vremea implementării lui, a 
fost și este Nexus; posesorii 
de carduri Nexus sînt 
considerați “low-risk” și de 
aceea sînt admiși la punctele 
de frontieră și trecerea prin 
furcile caudine vamale, mult 
mai rapid, mult mai prioritar 
și cu mult mai mult drag.

 Chestiunea s-a deteriorat nițel 
atunci cînd pe durata unui an 
peste 100 de Nexusari au fost 
prinși la intrarea în Canada 
cu mărfuri de contrabandă 
sau cu mărfuri legale însă 
peste limita admisă de lege: 
cîteva sticle de alcool, cîteva 
cartușe de țigări în plus, un 
inel de logodnă de 16.000 de 
dolari, sau patru cauciucuri 
de mașină cumpărate pe Ebay 
și instalate în State, printre 
altele. Aceste programe 
minunate făcute să facă, cel 
puțin teoretic mișcarea cît 
mai fluidă între cele mai bune 

țări prietene din lume, nu fac 
decît să complice lucrurile. 
Și spun asta deoarece ați 
auzit de multe ori vorba 
“cea mai lungă frontieră din 
lume nepăzită”  - e vorba de 
cea canadiano-americană. 
Nepăzită, da, dar traficanții 
o trec în voie, pe unde 
poftesc dînșii, cu arme, țigări, 
droguri, fără să posede vreun 
card Nexus sau măcar un 
pașaport. 

Prin urmare, între cele mai 
bune două țări prietene din 
lume trecem frontiera cu 
pașaport, filați și chestionați, 
controlați, mirosiți de cîini, 
simpatici, ce e drept, în 
vreme ce în Europa, unde 
terorismul e la el acasă mai 
nou, traversezi din Bulgaria 
pînă în Spania cu un simplu 
act de identitate, fără să fii 
oprit la trecerea între țări, 
unele dintre ele care chiar 
s-au războit în nenumărate 
rînduri de-a lungul istoriei.

Ca între prieteni

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

SIMONA CATRINA

A trecut Paştele, a trecut şi 
marea cârnăţăreală de 1 Mai. 
Pântecăraia începe să se vindece, 
cu sau fără perfuzii. La fel şi crizele 
existenţiale ale amantelor lăsate 
baltă cu ocazia zilelor libere şi a 
altor orori care vin la pachet cu 
bărbaţi ţinuţi sub sechestru, acasă, 
de către temerarele, iertătoarele, 
îndârjitele - dar nu şi suficient de 
fraierele - neveste. Ai o consoartă 
blazată?

Găteşte numai duminica, numai 
prostii sănătoase, cum a citit ea într-
un almanah cretin? Se enervează 
când îţi semeni şosetele prin casă, 
de parcă ai aştepta ca din ele să 
răsară copacul cu ciorapi în loc de 
castane?
Nu-i nimic, pentru asta s-a inventat 
Instituţia Amantei. E ca un al doilea 
job aproape zilnic - spre care te 
duci tiptil, după ce rasoleşti primul 
serviciu, normal. Deosebirea dintre 
cele două ocupaţii e că una îţi bagă 
bani în cont, iar cealaltă ţi-i scoate 
deacolo, dar asta e altă poveste. 
Sărbătorile de orice fel - cu sau fără 
Hristos inclus în distribuţie ca guest 
star - sunt, pentru unii, cum să spun 
eu... groaznice.
Amanta rămâne singură şi se jură că 
nu-l mai primeşte niciodată în casa, 
patul şi iluziile ei pe porcovanul 
care îşi petrece toate parangheliile 
tradiţionale cu nevastăsa. Atunci, 
amantul libidinos se jură că n-a mai 
făcut amor conjugal de mai mult 
de un an. Dar se face mov când 
amanta îi spune cum că nevasta lui 
- exact, aia de care el nu divorţează 
numai şi numai pentru că, vezi, 
Doamne, plozii comuni vor avea 
de suferit, blabla - era mai deunăzi 

la un cabinet ginecologic, pentru 
o întrerupere de sarcină la cerere. 
I-a spus ei madam Cutăroiu, care e 
secretară acolo şi face programări.

De ce nevasta lui era gravidă? Mm? 
Cine e tătânele? Dacă e el, de ce 
minte ca un porc cum că nu se culcă 
niciodată cu aia de-acasă? Dacă 
nu e el, de ce n-o părăseşte pentru 
infidelitate acută? “Ori eşti un 
mincinos ordinar, care se culcă şi 
cu mine, şi cu madam, ori eşti bou 
şi nevastă-ta te înşală de-ţi merg 
fulgii, idiotule! Iar tu continui să 
tragi de coşmelia voastră, ca o găină 
toantă care a găsit râma perfectă şi 
n-o dă din cioc nici de-a dracului 
ce-i guşa pe ea!”. Lumea crede că, 
pentru adulterinii de cursă lungă, 
sfârşitul sărbătorilor mai mult sau 
mai puţin religioase e o eliberare 
de sub jugul casnic. Reîntoarcerea 
la amante (respectiv amanţi, ca să 
nu ziceţi că împroşc acuzaţii într-o 
singură direcţie) este, însă, o probă 
de foc. De tărăboi, mai exact. “Aha, 
ai crăpat în tine cârnaţi cu nevastă- 
ta, de Paşte, şi acum vii la mine, 
pentru desert! Că aşa-i viaţa asta 
de doi franci, nu? Mâncarea-i mai 
bună la nevastă şi patu-i mai bun 
la amantă!”. Vă sună familiar? Vă 
previn că nu există răspuns corect 
la întrebarea asta. Dacă ziceţi “Da”, 
nu cred că vă calificaţi în finala 
turneului pentru un loc pufos în 
paradis. Dacă ziceţi “Nu”, cum să 
vă spun eu... înseamnă că dormiţi 
pe voi. Pe dumneavoastră, scuze, 
că deocamdată nu ne tragem de 
şireturi - asta vă permiteţi numai 
cu prietenii care vă spun (în zadar) 
că nici multe dintre neveste nu mai 
sunt ce-au fost odată. Şi că vă înşală 
la rândul lor, dar o fac mai cu cap şi 
mai cu discreţie. Atâta tot.

Simona Catrina

Sfârşitul 
sărbătorilor, 

bucuria 
amantelor

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)

Hristos a înviat!
Cu bucurie anunţăm sărbătorirea Hramului 
Bisericii “Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto,  
Duminică 17 Mai, 2015. Biserica noastră are o 
tradiţie îndelungată şi o istorie bine conturată în 
conştiinţele şi sufletele credincioşilor români din 
marea metropolă a provinciei Ontario. Sfântul 
Ioan, cel ce mijloceşte de atâta timp pentru 
biserica noastră, ne cheamă acum, prin rugăciune 
şi comuniune, la iubirea Învăţătorului său, Domnul 

Iisus Hristos.
Sfânta Liturghie va fi oficiată începând cu ora 
12pm, urmată de slujba de Părăstas pentru ctitorii 
bisericii. Masa festivă de Hram va fi organizată în 
sala de festivităţi, aflată la basementul bisericii. 
Credincioşii sunt rugaţi să contribuie cu cele 
necesare unei agape (potluck).
100 Old Orchard Grove (St.Timothy Anglican 
Church), Toronto, M5M 2E2

Hramului Bisericii
“Sfântul Ioan Evanghelistul” din Toronto

Începând din luna Aprilie 2015, ca urmare a deciziei 
Adunării Generale Parohiale şi cu binecuvântarea 
Arhiepiscopului Nathaniel Pop, biserica Sfântul Ioan 
Evanghelistul din Toronto este păstorită de preoţii Antonel 
Dumitru şi Ştefan Morariu. Informaţii suplimentare pot fi 
găsite pe site-ul bisericii: www.sfioanevanghelistul.ca

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. 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@insurefinancial.ca

NEWMARKET
Iubiti creştini,
Biserica “Sf. Cuvioasa Parascheva” din Newmarket organizează, 
Duminică 31 Mai de la 02:30pm după Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
o masă pentru strângere de fonduri spre achitarea plăţilor curente ale 
bisericii. Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Mihail Cristea

Biserica Ortodoxă Română “Sf. Cuvioasa Parascheva”
227 Church St. Newmarket, On., L3Y 4C5

vă invită la

Masă Pentru
Strângere de Fonduri
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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

CÂMPUL ROMÂNESC

Vă anunţăm că vom organiza un nou 
Retreat de Sănătate cu Dr. Cristian Răchitan 
la Câmpul Românesc din Hamilton pe data 
de 27-28 Iunie, 2015.
Ca şi la evenimentele precedente,  fondurile 
obţinute din consultaţiile şi tratamentele 
oferite de Dr. Rachitan  vor fi donate 
Câmpului Românesc.
Programul se va desfăşura pe durata a 
două zile, calendarul activităţilor zilnice 
cuprinzând următoarele:

Consultaţii şi prescrieri de tratamente 
(câteva ore pe zi  – contactaţi-ne din vreme 
deoarece spaţiul este limitat)
Exercitii de gimnastică medicală/
terapeutica – exerciţii  specifice problemelor 

de sănătate ale participanţilor. (ex: 
importanţa respiraţiei pentru afecţiunile 
cardio-pulmonare, întinderi musculare 
pentru afecţiunile legate de coloana 
vertebrală, etc)
Program de Conferinţe  (temele urmează 
să fie comunicate ulterior)

Dr. Cristian Răchitan este un medic 
Naturopat, de origine română , cu practica 
stabilita în New York , Statele Unite ale 
Americii.  Ca si doctor de Naturopatie, 
Dr. Răchitan este adeptul procesului de 
restaurare a sănătății prin metode naturale.
Specialitatea Dr-lui Răchitan este 
Osteopatia  (tratarea bolilor corpului tinand 
cont de relația cauză – efect; pastrarea 

sanatatii si prevenirea bolii, precum si 
îndepartarea cauzelor care au condus la 
pierderea starii de sanatate)  cu repere 
ca  leziuni la nivelul coloanei vertebrale, 
sistemului muscular sau osos, etc.
Doctorul Cristian Rachitan este cunoscut în 
toată lumea datorită succesului remarcabil 
pe care l-a avut în tratarea afecţiunilor 
prin manipulări, tratamente osteopatice 
și dincolo de orice tehnică, prin dăruire 
completă spre cei în suferință.
Printre pacientii Dr-lui Răchitan sunt 
nume care rezonează în întreaga lume din 
showbiz, figuri politice, sportivi de top din 
lume, campioni olimpici și de asemenea, 
oameni absolut obișnuiți care au venit la el 
pentru ajutor.

Mai jos puteti vizita următoarele website-
uri pentru informaţii adiţionale despre Dr. 
Cristian Răchitan:
www.cranyhealth.com
w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
DrCristianRachitan
https://www.facebook.com/cristianrachitan
www.soundcloud.com
http://bit.ly/KnGtWJ

Pentru mai multe informatii despre 
acest workshop, precum şi programări 
la consultaţii, şedinţe de gimnastică 
terapeutică sau participarea la conferinţe, 
ne puteţi contacta la tel:
(905)-265-9884
sau email: info@campulromanesc.ca

RETREAT DE SĂNĂTATE
cu Dr. Cristian Răchitan

27-28 Iunie 2015
la Câmpul Românesc de la Hamilton
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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 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

Am numit acest articol “Cuba, în umbra 
palmierilor regali” pentru că acest arbore 
simbolizează forţa şi tenacitatea poporului 
cubanez.
Prima mea vizită la Havana a fost acum 
câţiva ani când am ancorat în portul cubanez 
în timpul unei croaziere în Caraibe. Am 
hoinărit o zi întreagă prin oraşul colorat, 
zgomotos, maniac şi haotic dar plin de 
muzică şi cu personalitate. Havana a fost în 
1959 cea mai frumoasă capitală din lume. 
Oraşul este acum în ruină după 60 de ani 
de neglijenţă comunistă deşi oamenii sunt 
optimişti şi încrezători în viitor. Ţi se rupe 
inima când vezi atâtea clădiri magnifice 
pe cale de a se prăbuşi. Havana este un 
oraş fermecător, care doarme precum 
“frumoasa din pădurea adormită” din anul 
1957. Trebuie să te opreşti să vizitezi casele 
cu interioare superbe şi curţi splendide.  
Infrastructura în Havana este un dezastru.

Havana este unul din oraşele cele mai 
fotografiate din lume, ocupând locul 21. 
Dacă vreţi să faceţi o fotografie a unei maşini 
vechi, proprietarul vă va cere 20 CUC 
(moneda cubaneză). Parcul de automobile 
din Cuba este declarat patrimoniu naţional 
şi interzis vânzării către turişti.

Câteva cartiere din Havana arată ca şi cum 
ar fi făcut parte dintr-un razboi. Mâncarea 
este simpla în restaurante: porc sau pui, 

peşte sau lobster cu orez şi fasole dar 
este foarte gustoasă. Toaletele sunt 
murdare şi nu există hârtie igienică.

Plimbaţi-vă pe El Malecon, o 
faleză marină de 8 km, cu cele 
mai  romantice apusuri de soare, de 
preferat după-amiaza sau în week-
end. Cubaneziilor le place să cânte şi 
îi poţi vedea aici în acţiune.

Centrul istoric al Havanei face parte 
din patrimoniu mondial UNESCO 
din 1982, unde puteţi admira clădiri 
de influenţă andaluză. Vechiul oraş a fost 
fondat în 1519 de către spanioli la intrarea 
în port. Revoluţia a împiedicat demolarea 
centrului turistic. Batista voia să demoleze 
aceste străduţe dar nepăsarea guvernului 
comunist a făcut ca 600 de clădiri să dispară. 
Totuşi vechiul oraş Havana rămâne oraşul 
colonial cel mai bine păstrat din America 
cu clădiri datând din secolul 16. Aici se 
află Muzeul oraşului Havana adapostit în 
Palacio de los Capitanes Generales, unul 
dintre cele mai frumoase monumente 
baroce din Cuba. Muzeul deţine o bogată 
colecţie colonială şi are în total  40 de săli. 
Intrarea este gratuită.
Pe strada pietonala Obispo se află casa 
Obispo, cea mai veche casă din oraş, 
construită în 1648 care deţine o cutie de 
scrisori în formă de mască grecească.

Nu uitaţi să intraţi în Catedrala 
San Cristobal, un monument cu 
influenţe andaluze şi italiene, 
datând din 1789. Se spune că 
aici se află mormântul lui Cristof 
Colomb, mulţi cred că era 
vorba de fiul lui Cristof, Diego. 
Osemintele au fost repatriate 
în Spania după independenţa 
Cubei în 1899. Papa Jean-Paul 
II a slujit în această catedrală 
în 1998, cu ocazia ultimei sale 
vizite în America Latină. Papa 

deşi un opozant al comunismului a acceptat 
să îl întâlnească pe Fidel Castro.

Înainte de revoluţie, majoritatea populaţiei 
cubaneze era catolică. Numai în 1992 Fidel 
Castro a autorizat libertatea credinţei pe 
insulă. În afară de catolici există şi câţiva 
evrei, în Cuba find 5 sinagoge. Religia cea 
mai răspândită este santeria, un cult afro 
cubanez.  În cele din urmă, după 55 de 
ani se construieşte prima biserică în Cuba 
din donaţii provenind de la o biserică din 
Tampa.

Havana se poate mândri cu Il Capitolio 
(1929), o copie a capitoliului american din 
Washington, la doi paşi de Gran Teatro, una 
din cele mai mari săli de operă din lume, 
construită în 1838. Prima reprezentare în 

Marele Teatru a avut loc în 1837. Teatrul 
are o capacitate de 1500 de locuri. Faţada 
superbă, concepută de arhitectul belgian 
Paul Belau atrage atenţia şi se distinge 
prin patru sculpturi efectuate de italianul 
Giusepe Moretti şi care reprezintă caritatea, 
educaţia, muzica şi teatrul.

La Bodeguita del Medio, este un restaurant 
şi bar unde turiştii vin să consume câte un 
Mojito (4 dolari paharul), unul dintre cele 
mai bune din Cuba. Se spune că se servesc 
câte o mie de pahare pe zi.

Ca şi Rio de Janeiro, Havana are o statuie 
protectoare, statuia lui Cristos, de unde 
puteţi admira panorama oraşului.

Cimitirul Cristof Colomb, unul din cele mai 
mari din America 
Latină, cu peste un 
milion de morminte 
este interesant de 
vizitat şi costă 
numai $5 intrarea.

....continuare în 
pagina 14
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în umbra palmierilor regali

Paulina Popescu
Kitchener

- a doua parte -
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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 fim copii pentru încă o zi!

Windsor - 29 mai 2015

Oshawa - 28 mai 2015

Aliona te invită în lumea frumoasă a poveştilor împreună cu invitatul din România 
marionetistul Teodor Delciu

Joi 28 Mai 2015 - 19.00PM
CENTRUL COMUNITAR ROMÂNESC
261 Bloor St. E, Oshawa, ON
PRET BILET: 10 CAD/indiferent de vârstă
Biletele se pot cumpăra duminica de la biserică sau plăti în ziua spectacolului.

TEATRU
DE PĂPUŞI

WATERLOO

AREC-SOC vă invită la o întâlnire cu 
membrii cu scopul de a promova dezbateri 
pe tema întocmirii dosarului pentru 
obţinerea licenţei PEO.
Aveţi întrebări legate de cerinţele PEO, 
de modul de colectare şi gestionare a 
pieselor ce compun dosarul, de conţinutul 
şi forma lor de prezentare care să faciliteze 
ajungerea la rezultatul final - obţinerea 
licenţei?
Dacă răspunsurile la aceste întrebări vă 
intrigă, vă aşteptăm cu drag la întâlnirea 
noastră:
Cand:  Pe data de 16 mai, 2015,
            la ora 11:00am.

Unde: La Sala Comunitară de la Sediul
         Poliţiei din Waterloo: 45 Columbia St. 
        East, Waterloo, ON,

Cei de la Poliţie ne-au rugat să nu parcăm în 
faţa clădirii şi să lăsăm locurile de parcare 
disponibile pentru clienţii lor. Parcare este 
disponibila la Canadian Tire plaza located 
at 400 Weber Street North, Waterloo, ON 
N2J 3H6

Ce: Întocmirea dosarului PEO - întrebări,
       comentarii, propuneri, împărtăşiri din 
       experienţele proprii (la cei cu dosarul 
      mai avansat, ori cu licenţa deja obţinută).

Cost: Gratuit pentru membrii AREC, $10
          pentru non-membrii.

Vă rugăm confirmaţi pariciparea la această 
acţiune până în data de 14 mai 2015 la 
adresa de email  arec.soc@gmail.com 

Executivul AREC-SOC

Întocmirea dosarului
pentru obţinerea

licenţei PEO

AURORA
Biserica Ortodoxă 

“Sfinții 40 de 
Mucenici”
din Aurora
vă invită la

PICNIC
Sâmbătă, 6 Iunie 2015, de la ora 11.00 
am, Biserica Ortodoxă “Sfinții 40 de 
Mucenici” din Aurora vă invită la 
Picnic. Va avea loc la Simeon Park, 
13190 Woodbine Ave., Gormley, ON, 
L0H 1G0.
 Vă așteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere și alte surprize. Parcul oferă 
facilități pentru toate vârstele: terenuri 
de fotbal, tenis, volei, baschet, piscină 
pentru copii și adulți, spații de joacă și 
plimbări pe malul lacului. Intrarea în 
parc costă $5/ mașină.
Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru renovarea bisericii.
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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

Ca în fiecare 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 
specific 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 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



Toronto - 30 mai 2015

Atitudine Creştină
Duminică, 10 Mai 2015 la 
Biserica Ortodoxă Toţi Sfinţii din 
Toronto a avut loc o manifestare 
fără precedent.  La dorinţa 
enoriaşilor şi solicitarea preotului  
Vasile Aileni,  reprezentantul 
“Parents Alliance of Ontario”  
Zheng Lawrence Li, a fost prezent 
pentru a aduna semnăturile 
creştinilor care militează 
împotriva programei şcolare ce 
urmează să fie implementată 
în luna Septembrie 2015 şi 
care cuprinde educaţie sexuală 
neadecvată pentru copii. 
Îndemnăm creştinii din toate 
parohiile ortodoxe române, şi 
nu numai, să urmeze exemplul, 
şi să nu permită altcuiva să facă 
educaţia copiilor, pe care părinţii 
trebuie să o facă, în special când 
este vorba de copii cu vârste mici. 

Doamne ajută!
Pr. Vasile Aileni
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MOTHER’S DAY LA ŞCOLILE ROMÂNEŞTI DIN TORONTO
Mother’s Day, echivalentul zilei de 
8 martie din România, este una din 
puţinele sărbători (long weekend) care 
au loc în aceaşi dată atât în Canada 
cât şi în America. Şi tot la fel cum în 
România elevii şcolilor confecţionează  
felicitări şi oferă flori mamelor, aici, 
în Canada, elevii şcolilor româneşti au 
creat diferite mesaje, felicitări, chiar 
şi picturi după imaginaţia şi modul de 
exprimare al fiecăruia. Vă prezentăm 
mai jos o serie din aceste felicitări create 
de elevii claselor 1 şi 4-5 de la Şcoala 
Românească Milne Valley din Toronto 
sub îndrumarea profesoarelor Minodora 
Grigorescu şi  Cristina Mareş, având 
tematica acestei sărbători “La mulţi ani 
dragă mamă!”
Nota redacţiei: absolut toate mesajele 
sunt scrise de copii în limba română.

Agenda Românească



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Formă maximă! Ai o vitalitate de 
invidiat şi un moral de zile mari. Dragoste: 
Este posibil să apară o nouă legătură, care, 
chiar dacă nu va fi de durată, se anunţă 
plină de pasiune. Financiar: Austeritatea te 
afectează din plin şi trebuie să-ți diminuezi 
cheltuielile.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Posibile dificultăţi de motricitate 
şi coordonare a mişcărilor. Dragoste: 
Există o tendinţă către idealism şi confuzie 
în dragoste, care te face să nu vezi lucrurile 
prea clar şi te expune la dezamăgiri. 
Financiar: În această perioadă nu se produc 
tranzite semnificative care să influenţeze 
starea ta financiară.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Sistemul nervos şi cel respirator 
sunt sensibile şi trebuie menajate. 
Dragoste: Chiar dacă nu-ţi convine modul 
partenerului de a relaţiona cu tine, poţi 
găsi cuvinte mult mai diplomate pentru a-i 
atrage atenţia. Financiar: Apar niște bani 
suplimentari, dar este rost de cheltuieli 
mărite, pentru copii, distracții sau pentru 
fanteziile tale personale.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Sănătatea e o combinație optimă 
de vitalitate, energie şi frumusețe care se 
vede de departe. Dragoste: Viața de cuplu 
pare un câmp de luptă, nu mai reușești 
să păstrezi armonia între tine şi partener. 
Financiar: Treburile merg bine, acumulând 
un oarecare capital sau investind major în 
mijloace fixe.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Stresul lasă urme în organism, 
deci încearcă să ai mai multă grijă de 
tine şi să nu te mai agiţi de la orice fleac. 
Dragoste: Ceva se întâmplă în inima ta, ai
trăiri pe care nu le cunoșteai, pentru că nu 
ai mai trecut poate niciodată prin așa ceva. 
Financiar: Banii sunt punctul forte acum, 
pentru că să ai parte de un noroc de zile 
mari.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Sănătatea nu-ţi dă motive de 
îngrijorare, singurul lucru care îţi lipseşte 
este odihna. Dragoste: Aştepţi în zadar 
o schimbare în cuplu pentru că toate par 
blocate într-un punct mort. Financiar: Cu 
banii stai bine. 

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Un moment de neatenție poate 
avea urmări neplăcute asupra stării tale de 
sănătate, ca atare nu te juca! Dragoste: Ţi se 
aprind călcâiele din nou, este o perioadă în 
care Cupidon se cam distrează cu inima ta. 
Financiar: Banii sunt motiv de îngrijorare, 
de aceea ar trebui să fii extrem de prudent 
când vine vorba de cumpărături.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fă mai mult sport, fugi de 
pasivitate şi lene. Dragoste: Faci ce vrei, 
când vrei, dar nu depăși totuși limita 
toleranţei celuilalt. Financiar: Primești mai 
mult ca de obicei sau reușești să acumulezi 
o sumă ceva mai mare pentru un plan pe 
care îl ai în perspectivă.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea este fluctuantă tocmai 
datorită atitudinii tale nepăsătoare. 
Dragoste: Dacă nu-ţi controlezi replicile 
aspre în relaţia cu sexul opus, vei fi mai 
mult singur şi te vei întreba unde ai greşit. 
Financiar: Banii se aduna mai lent acum, 
trebuie să ai răbdare şi să nu cauţi să te 
îmbogăţeşti peste noapte.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Ţii prea mult emoțiile negative 
în tine şi toate acestea se acumulează şi 
declanșează, mai devreme sau mai târziu, 
o serie de dezechilibre în organism. 
Dragoste: Fă un efort şi demonstrează-i 
că ții la el/ea cu adevărat. Financiar: 
Reintrarea lui Marte în mișcare normală 
poate să aducă anumite soluții, limpeziri 
sau decizii financiare.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate:Ase evita în mod special excesele 
de orice fel. Dragoste: Suferinţele din 
dragoste fac parte din peisaj, nu poţi scăpa 
de ele aşa de uşor. Financiar: Deşi vei avea 
bani mai mulţi, va trebui să îi cheltui cu 
prudenţă deoarece şi facturile vor fi mai 
mari şi mai multe.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Atenţie! poţi aluneca spre 
ipohondrie, doar ca să fii în ton cu anturajul. 
Dragoste: Nu te aştepta la miracole în 
privinţa iubirii, pentru că trebuie să te 
descurci mai mult singur, fără cineva 
alături. Financiar: Nu cheltui la primul 
impuls, nici nu bate palma la prima ocazie 
- șansele bune nu prea vin din prima.

HOROSCOP
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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

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

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. 905-549-2535346 Queenston Rd.

Hamilton



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 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

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 
fotografie recentă. Data limită de înscriere 
va fi 1 iunie 2015. Fotografiile 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

TORONTO

Să explorăm clădirile din Toronto,
sâmbătă 23 mai şi duminică 24 mai 2015.
Al 16 lea eveniment de Porţi Deschise  
“Doors Open - Toronto”, oferă acces 
gratuit la peste 155 de clădiri arhitecturale, 
istorice, culturale şi sociale din metropola 
canadiană. Majoritatea clădirilor sunt 
deschise între ora 11am şi 5:00 pm.
Cele mai vizitate dintre acestea sunt: 
Agathom Co. Architects, All About 
dogs, Amsterdam Brewery, Applewood, 
Arhivele provinciei Ontario, Artscape 
Gibraltar Point, Artscape Wychwood 
Barns, Artscape Youngplace, Assembly 
Hall, Bata Shoe Museum, Black Creek 
Community Farm, Black Creek Pioneer 

Village, Campbell House Museum, Elgin 
and Winter Garden Theatre Centre, Gilda’s 
Club Greater Toronto, High Park  Colborne 
Museum.
Pentru mai multe informaţii, adrese şi orele 
de viziatare contactaţi website-ul:
                     www.toronto.ca

Al 25 lea Festival de Film Toronto
va avea loc în perioada 21-31 mai 2015. 
Biletele se pun în vânzare începând cu data 
de 7 mai. Preţurile variaza de la $14 pentru 
public în general şi $11 pentru studenţi 
şi seniori. Pentru mai multe informaţii 
accesati websitul www.insideout.ca

EVENIMENTE ÎN TORONTO

ONTARIO

Îmi face plăcere să vă invit la una sau chiar 
două întâlniri ale noastre (Grigore Cartianu 
și Laurențiu Ciocăzanu) cu publicul din 
Ontario. Conferințele sunt pe teme diferite, 
care stau la baza cărților noastre: “Revoluția 
din 1989” și “Revoluția Votului” din 2014.
Vă așteptăm cu drag! Dacă veniți și cu 
câțiva prieteni, cu atât mai bine!

Program conferințe:
* Joi, 14 mai, ora 18.00: Toronto City Hall. 
Adresa: 100 Queen Street West, Committee 
Room # 2). Tema: De la “Revoluția KGB” 
la “Revoluția votului”.
* Duminică, 17 mai, ora 12.30: Biserica 
Sf. Ștefan cel Mare din Oshawa. Adresa: 
261 Bloor Street East (Bloor & Ritson), 
Oshawa.
* Duminică, 17 mai, ora 17.00: Centrul 
Cultural Românesc Banatul din Kitchener. 
Adresa: 2150 Bleams Road, N2H 
4V4, Kitchener. Tema: “Miracolul din 
noiembrie. Revoluția votului: Diaspora – 
Facebook”.
* Luni, 18 mai, ora 16.30: Biserica Sf. 
Andrei din Mississauga. Adresa: 4030 
Dixie Rd., Mississauga.
* Miercuri, 20 mai, ora 19.00: Centrul 
Cultural Românesc Banatul din Kitchener. 

Adresa: 2150 Bleams Road, N2H 4V4, 
Kitchener. Tema: “Crimele Revoluției. 
Experimentul sângeros al KGB în 
România”.
* Joi, 21 mai, ora 18.30: recepție la 
Toronto, la o adresă ce va fi comunicată.
* Vineri, 22 mai, ora 19.00: Halton 
Multicultural Council din Oakville. 
Adresa: 1092 Speers Road, Oakville.
* Sâmbătă, 23 mai 2015, ora 18.00: 
Câmpul Românesc. Adresa: 395 
Concession 10th East, Freelton.

Cărți marca Grigore Cartianu:
* „Sfârșitul Ceaușeștilor”
* „Crimele Revoluției”
* „Teroriștii printre noi”
* „Cartea Revoluției”
* „Jurnalul unui puci ratat”
*„Miracolul din noiembrie” (în colaborare 
cu Laurențiu Ciocăzanu)
* „Hagi”
* Film pe DVD / „Moartea Ceaușeștilor. 
Trei zile până la Crăciun” (regia – Radu 
Gabrea; scenariul – Grigore Cartianu)

Cărțile pot fi achiziționate la fața locului. 

Nimeni nu pleacă fără autograf!

Grigore Cartianu
și

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

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

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 519-220-9177)
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Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

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

mcarabas@gmail.com

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 verificaţi sistemul 
de frânare al maşinii. Decupaţi acest anunţ din ziar şi puteţi beneficia 
de 10% DISCOUNT pentru înlocuirea frânelor. Ptr programări: 519-
781-2929.

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
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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 Office: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

Paulina Popescu
Kitchener

...urmare din pag.4
Iubitorii de muzee pot vizita cartierul 
Vedado. În Havana se găsesc 50 de muzee. 
Aici se află şi muzeul închinat lui Ernest 
Hemingway. Casa în care a trăit scriitorul 
american este păstrată aşa cum a fost ea în 
timpul vieţii scriitorului, se poate vedea şi 
barca lui. Nu poţi intra în casă dar te poţi 
uita pe ferestrele larg deschise şi fotografia 
( 5$ intrarea).

Castillo del Morro, un castel construit între 
1589 şi 1630 pentru a proteja portul, este 
impozant cu zidurile sale de 3 metri lărgime. 
Englezii au reuşit să îl cucerească în 1762 
săpând un tunel sub ziduri. În 1845 primul 
far al Cubei a fost adăugat  castelului şi care 
este vizibil de la 80 km depărtare. Din 1986 
El Morro adăposteşte un muzeu maritim.

Universitatea Havana este un alt loc 
interesant de vizitat, aici a studiat Fidel 
Castro între 1945 şi 1950.

Le Paseo del Prado este un loc unde puteţi 
vedea case magnifice în culori calde şi cu 
lampadare în stil Art Deco.

În centrul Havanei  se află cea mai veche 
piaţă din oraş, inima administrativă şi 
politică a capitalei cubaneze. Aici vă puteţi 
ascunde în umbra palmierilor regali pentru 
a contempla faţadele baroc şi arcadele 
multiplelor palate. În centrul pieţei se află 
o grădină cu fântâni superbe şi statuia lui 
Carlos Manuel de Cespedes. Aici puteţi 
frunzări, descoperi şi achiziţiona o carte 
veche.

La El Floridita, la doi paşi de Capitol, 
557 calle de Obispo, a fost creat daiquiri, 
cocteilul emblematic al Cubei de către 
Hemingway şi Constantino Ribalaguai, 
proprietarul localului. Taburetul scriitorului 
există încă în acest loc.

Muzeul Naţional constă din două părţi, arta 
cubaneză şi arta internaţională, adăpostite 
într-o clădire somptuasă, construită în 
1917. Preţul de intrare este de numai $5. 
Planificaţi să petreceţi cel puţin două ore 
bune.

Piaţa Revoluţiei este fără îndoială una din 
cele mai mari pieţe din oraş dominată de 
monumentul lui José Marti. Mai mult de 
un milion de persoane s-au adunat aici să îl 
asculte pe Fidel.

Un alt oraş de care m-am ataşat este 
Cienfuegos, fondat în 1819 de către 
francezii care au părăsit Louisiana 
după ce Napoleon l-a vândut. Situat 
la 230 km de Havana, Cienfuegos 
este un port important şi centru 
industrial având o populaţie de 
120.000 locuitori. Oraşul a fost numit 
“perla sudului”, alţii îl consideră ca 
cel mai frumos oraş din Cuba. Centrul 
oraşului a fost declarat patrimoniu 
cultural al umanităţii de UNESCO. 
Majoritatea monumentelor sunt 
situate în parcul José Marti. Mi-a 
plăcut în special teatrul Tomas Terry 
din nordul parcului. A fost construit de 
familia unui negustor de zahăr venezuelan 
care a devenit primarul oraşului în 1889. 
Vizitarea teatrului costă numai un peso 
cubanez. Teatrul are o capacitate de 950 de 
persoane şi seamănă cu un teatru italian.

Nu ezitaţi să vizitaţi muzeul Giron de Cuba, 
care comemorează debarcarea organizată 
de CIA în Golful porcilor în 1961. În muzeu 
se aminteşte ziua de 17 aprilie 1961 când 
1500 de mercenari şi cubanezi au debarcat 
aici pentru a-l răsturna de la putere pe Fidel 
Castro. După doua zile de luptă, mercenarii 
s-au predat iar bilantul a fost 107 morţi 
şi 1189 prizonieri care au fost eliberaţi 
în schimbul a 53 de milioane de dolari în 
medicamente şi alimente.

Am hoinărit prin Santiago de Cuba după 
ce vaporul de croazieră a ocolit insula. 
Ce plăcere să pui piciorul pe pământ şi să 

colinzi străzile gălăgioase ale oraşului !

Primul obiectiv vizitat a fost muzeul Emilio 
Bacardi cel mai vechi muzeu din Cuba 
inaugurat în 1899 de către Emilio Bacardi, 
primarul oraşului, un scriitor renumit, istoric 
şi om de afaceri. Familia sa deţine imperiul 
romului în Cuba. Conţine câteva comori ca 
tronul unui fost rege african devenit sclav, 
mumii egiptene, colecţie de tablouri.

Casa Diego Velasquez datează din 1522 şi a 
fost reşedinţa primului guvernator al Cubei, 
fiind cea mai veche casă din Santiago, 
mobilată cu mobilă antică, care a rezistat 
focului şi uraganelor. Intrarea costă numai 
2 CUC. Aici se fabricau şi monezile din aur.

În Santiago am intrat într-un magazin de 
îmbrăcăminte, cu rochii din stamba, foarte 
ieftine, în culori stridente care costau în 
jur de 2-3 dolari. Mi-a plăcut şi piaţa cu 
oamenii care îşi vindeau produsele.

Dintre toate staţiunile din Caraibe prefer 
Cuba, în primul rând pentru că eşti în 
siguranţă, nu eşti atacat pe stradă, oamenii 
sunt veseli, deschişi şi egali în sărăcia lor. 
Se mai întâmplă să fii înşelat pe stradă 
sau de taxiuri. În Havana, de exemplu 
sunt cubanezi care îţi cer să le dai bani 
să cumpere lapte pentru copii, în timp ce 
laptele este oferit gratuit de către guvern 
copiilor.  Staţiunile de lux din Cuba sunt 
fantastice, mâncarea abundentă, şampanie, 
vin de calitate, fructe de mare, spectacole 
remarcabile.  Iubitorii de dans au ocazia 
să înveţe să danseze salsa. Ajuns în Cuba 
poţi face un gest umanitar dăruind haine şi 
rechizite şcolare localnicilor.

Din Cuba puteţi să cumpăraţi cafeaua 
Serranto, ţigări,  şepci Che Guevara, Havana 
Club şi nenumărate amintiri despre o ţară 
minunată cu cei mai prietenoşi oameni. 
Fumătorii pot încerca ţigările cubaneze 
“Populars”, un dolar canadian, care sunt 
foarte puternice “ah muerte” şi au ca slogan 
“soy cubano, soy popular”.

Atenţie, câteodată ţânţarii fac ravagi printre 
turişti şi este de recomandat să vă aduceţi 
produse de protecţie.

Cuba este un mit, o legendă, o ţară în 
care timpul s-a oprit din loc. Atmosfera 
din staţiuni este primitoare, hotelurile 
confortabile iar preţul este avantajos. În 
Cuba se poate descoperi cultura latino, 
bucuria de a trăi într-un ritm simplu dar 
adânc. 

Avem întotdeauna un sentiment de vid când 
revenim acasă.
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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 coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

În business
de 15 ani

B
ef
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A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

“Ai pus un bob
și un pariu,
că de-o să moară o să fie viu,
că moartea-i doar murire,
un nițeluș, un pic,
iar vama trecerii pe punte
o să-mi ivească,
pe terezie, alt grăunte.
Dar mi-a adus un spic!”

“Așa-i regină,
ocrotitoarea copilașului de 
orz.
Ce-aș mai putea să-ți zic
din filigranul scris cu-argint și 
dorz?
Ți-am spus o poală plină

de nobilă grăunță, cu miezul 
de iubire,
da’n loc ca să răsară alt 
cuvânt,
lăuta se revarsă cu spuma-ți 
de-nflorire
a sânilor pândind prin 
borangic.

Crezi oare
că pariul l-am pierdut?
Buzele tac.
E setea de murire
din doru-nveșnicind care ne 
doare.
Le vezi întredeschisul,
înfiriparea-n floare și sărut?

Tăcerea lor...

De unde-o fi-nvățat caisul
văzduhul tău spre mine 
înflorind?”

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.

DE VEȘNICIE, SANHERIB PARIUL ȘI-L LEGĂ

Un grup de români pasionaţi de
baschet, jucăm săptămânal, joi,
între orele 20-22 într-o sală situată la intersecţia 
16th Avenue cu Leslie Street (Richmond Hill). 
Invităm alături de noi pe cei dornici de mişcare şi 
bună dispoziţie.
Pentru mai multe detalii scrieţi la emailul 
sebimas@yahoo.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:
               immigrationtocanada@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

Renovări şi Finisări interioare:
- ceramică de la $2.84/sq, laminat $1.85/sq,
- vopsit $2.00/sq,
- renovare complecta comercial, case sau
 basementuri de la $35/sq, şi altele.
Informaţii la 519-778-0311 (Alex).

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 (producţie proprie), 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:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

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

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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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

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
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.

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

printre care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670


