
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com                     www.agendaromaneasca.com                        Tel: 519-594-1712

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Sâmbătă 1 aprilie - Pomenierea Morţilor * Sâmbătă 8 aprilie - Sambata lui Lazar - Pomenirea mortilor * Duminică 9 aprilie - Intrarea Domnului in Ierusalim *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

34 PROGRAME ROMÂNEŞTI

519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este nevoie 
de computer. Doar de internet şi TV.

Pentru instalări 519-781-2929
  NOU !
   - Cauciucuri, Air Condition
   - 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:
595 King St. East

Toll Free:
1-844-627-4727

Fax:647-931-4410
www.masgraslaw.ca office@masgraslaw.ca

Următorul număr apare în
6 Aprilie 2017

Anul X - Nr.227
23 Martie 2017

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

519-594-1712

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth

VIDEO & PHOTO

Earth Spring Festival
pag.3

TABĂRA de
PRIMĂVARĂ
Vorbesc Româneşte, Oakville 2017 pag.10
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. 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

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Când vezi mugurii dospind pe cracă, îți 
aduci aminte că e primăvară și că toată 
lumea normală la cap se îndrăgostește cu 
sete. E semn că începe un nou anotimp al 
iubirii belalii și al revelației că puteai și tu 
să fii fericită, dacă nu-ți aruncai amorurile 
în capul celui mai nepotrivit bărbat. Sau, 
mă rog, potrivit, dar nu pentru tine, ci 
pentru nevasta lui.

Eu, fetița, adorându-l pe bădița
N-am văzut pe nimeni care să țopăie de 
fericire când iese din pușcărie. Nu pentru că 
ar fi prins drag de gratii, dar, după o vreme 
de captivitate, nu mai știi să fii liber. Ești un 
canar care sforăie în colivie, deși are ușița 
deschisă. Respectând proporțiile, după o 
iarnă care te-a ținut înghesuită în cojoaca 
senzației de inutil, venirea primăverii 
este, de multe ori, o imensă derută. Faci 
fotofobie, soarele îți toacă ochii. Apoi trece 
la inimă, acolo are de lucru. Dezghețul 
doare ca o colică, iar capilarele sunt forțate 
să primească viață din nou, taman când 
renunțaseră să mai spere.
Nu știu cum se face, însă cele mai frumoase 
iubiri mi s-au stricat primăvara. Bărbații pe 
care îi adoram căpiau frumos, în timp ce 
eu uram ghioceii, păcătuiam dorindu-mi 
să vină mai repede arșița. Sau gerul. Sau 
orice mi-ar omorî panica, nedumeririle, 
înfrângerile.
Prima dată când m-am amorezat tun aveam 
venerabila vârstă de 14 ani. (Bine, de fapt, 
prima oară m-am îndrăgostit la 12 ani. 
Dar bădița era un văr de-al meu. Iar dacă 
povestesc aici acest episod înduioșător, 

risc să iau o scatoalcă de la mă-sa, adică 
mătușă-mea. Plus că bulversez tot neamul, 
inclusiv pe nevasta actuală a acestui om 
nevinovat).
Bun, să revenim. Eram în clasa a opta și 
mi-a cășunat pe un coleg frumos și bun 
la matematică. Era primăvară, zilele se 
lungeau, vorb-aia, nopțile se piperniceau, 
păsările călătoare țipureau în drum spre 
casă. Renunțasem la pantalonii purtați 
stupid pe sub sarafanul de la uniformă. 
Umblam cu ciorapi de mătase, pe care îi 
agățam în cuiele din scăunel. Pubertatea îmi 
făcuse cadou niște picioare cam dolofane, 
pacoste de care am scăpat abia prin liceu, 
când m-am apucat de gimnastică. Dar când 
m-am îndrăgostit eram pufoasă, iar ținuta 
de primăvară nu lucra în favoarea mea. Ce 
bine fusese iarna, când paltonul acoperea, 
tandru, urmele dezastrului provocat de 
faptul că mâncam câte-o pâine întreagă la 
o masă…

Micșunele, minciunele și grădinărașul 
cel viteaz
Și cum spuneam, m-am îndrăgostit. Sorin 
ăsta nu mă iubea, normal. Adică mă iubea 
un pic, dar ca pe un hamster, deci mă 
puteam lipsi de această formă de afecțiune. 
El era înalt cât plopul, frumos ca un împărat 
roman și deștept ca un Confucius mai mic. 
Și o iubea pe premianta clasei, care era 
totodată și frumoasa clasei, și bogata clasei, 
și cârlionțata clasei. Aș fi ucis să am corpul 
ei. Sau măcar stiloul ei cu peniță de platină 
sau de nestemate sau așa ceva. Sau norocul 
ei, că ăsta le includea pe toate. Am suferit 
un an de zile, până în primăvara următoare. 
Ce am desprins eu din această operă? Că 
e mult mai rău să nu fii iubită primăvara 
decât să nu fii iubită în celelalte anotimpuri.
În altă primăvară, doi ani mai târziu, m-am 
îndrăgostit de un student din orașul meu. 
Avea ochii albaștri ca… Doamne, dacă 

scriu acum „ca marea”, ajung șomeră, 
fiindcă nimeni n-are nevoie de redactori 
nătăfleți. În sfârșit, Andu era perfect, cu 
excepția unui amănunt fără importanță: era 
cel mai neserios băiat pe care îl întâlnisem 
vreodată, umbla cu vreo patru fete și multă 
vreme n-am aflat una de alta, într-atât de 
bine jongla cu noi. Dar și când mi-a ajuns, 
în sfârșit, la urechea mea bleagă cum că 
dragostea vieții mele mai are vreo trei 
mândruțe, am crezut că o să-mi pocnească 
inima ca o coajă de ou.
Am plâns în pernele de-acasă până au 
mucegăit toate. Aveam ochii umflați, ziceai 
că-mi cărase cineva pumni în căpățână. 
Țineam un jurnal secret (în sensul că-l 
citise toată casa, dar se prefăceau toți că nu 
l-au văzut ascuns în lada de unelte – bietul 
tata, Dumnezeu să-l ierte, n-a bătut un cui 
în viața lui, deci cutia cu ciocănele era cea 
mai deșteaptă ascunzătoare, credeam eu)
Tot într-o primăvară, când eram studentă, 
iubitul meu m-a înșelat pentru prima oară 
– mă rog, așa cred eu, că era prima oară, 
dar acesta va rămâne un mister mumificat 
temeinic. Cică să te bucuri de mărțișoare! 
Apropo, nu mi-a adus nimic de 1 martie, 
motivând că la el, în Ardeal, fetele dăruiesc 
mărțișoare băieților. I-am zis că știu, dar 
că eu, în caz că i s-au lichefiat mințile, 
proveneam din municipiul Buzău. Unde, 
nu-i așa, bărbații mai cumpărau câte-un 
muțunache cu șnur alb-roșu, pentru fetele 
pe care le cât de cât iubeau. Așa, deci m-a 
înșelat, dar a fost un gentleman, i-a dus 
amantă-sii un buchet de viorele, căci pe 
ea o chema, ați ghicit, Viorica. Iar el îi 
spunea Ica, i se topea gingia de drag când îi 
pronunța numele.
Știu povestea trădării chiar de la el, s-a 
spovedit la un șpriț – căci, în scopul de a 
face față tirului meu acuzator, avea nevoie 
de o substanță de protecție. L-am iertat 
pentru viorelele, Icile și Vioricile lui, 

dar am uitat să-l iert anticipat și pentru 
Narcisele, Margaretele, Brândușele și 
Crenguțele cu care m-a înșelat mai târziu, 
până când m-a părăsit definitiv tot pentru o 
plantă: Lăcrămioara (cu care s-a și însurat, 
nu de alta, dar isprăvise de culcat cu toate 
florile și se hotărâse să se așeze la glastra… 
pardon, la casa lui).

Ba nu, primăvara se numără bobocii!
E primăvară, ar cam fi cazul să ne 
îmbobocească iubirile, nu? Pentru cine e 
deja îndrăgostit, zic să-i trăiască fericirea, 
să crească mare și frumoasă. Pentru ceilalți, 
începe marea cursă. Când iese din bârlog, 
prima grijă a ursului e să-și caute o ursoaică 
desperecheată, ca să și-o facă soață. De 
fapt, prima grijă e să mănânce o oaie, că 
n-a mai mestecat nimic de vreo trei luni, 
dar următoarea grijă e întemeierea unei 
familii. Noi, oamenii, tânjim mai degrabă 
după partea complicată a amorului. Ce haz 
are să ne frecăm nasurile unul de altul și să 
ne jurăm credință preferabil veșnică? Nu e 
mai interesant să înnebunim? Să păcătuim 
memorabil? Să avem ce le povesti… era 
să zic „nepoților”, dar urechiușele lor pure 
ca petăluța de panseluță nu pot recepționa 
asemenea grozăvii sentimentale, a căror 
protagonistă e mamaia lor. Bunica să facă 
bine să coacă turte, nu să-și turuie trecutul 
erotic.
A nu se înțelege, din acest rechizitoriu 
sentimental, că n-am avut și primăveri 
țăcănit de frumoase. Mă îndrăgosteam și 
trăiam anticipând ceva splendid, care de 
multe ori nu se concretiza. Dar gândul 
parfumat mă trecea puntea către vară, când 
scăpam de astenie și de iluzii șontoroage.
Din toată viața mea de până acum, îmi 
amintesc limpede vreo șase toamne, vreo 
patru ierni, vreo nouă veri. Dar toate, 
absolut toate primăverile.

Simona Catrina

Veniți, privighetoarea cântă
și stresul nostru e-nflorit

Bis. Ortodoxă Sf.Ioan Botezătorul din 
Kitchener vă invită

Sâmbătă 1 aprilie 2017
ora 5:00pm la

TAINA SFÂNTULUI 
MASLU
cu 7 preoţi

Bis. Ortodoxă Toţi Sfinţii din Toronto vă 
invită

Sâmbătă 25 martie 2017
după Sfânta Liturghie la o

Agapă Frăţească 
în cinstea femeilor 

creştine
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Contact Registrar Dr. Florin Buhas phone (416) 743-9222

TORONTO

În acest an 33 de ţări vor fi reprezentate de către membrii acestora 
din zona Toronto la Earth Spring Festival, un eveniment multicultural 
unde tradiţia şi cultura diferitelor popoare va fi prezentată pe 
durata a 5 ore tuturor celor care vor fi prezenţi duminică 9 aprilie 
2017 la hotelul Montecasino din Toronto. România va participa 
cu un stand de obiecte tradiţionale pregătit de Silvia Bîrsan care 
poate fi contactată la telefon 647-858-5876. Deasemenea pe 
scena festivalului pot participa artişti sau ansambluri româneşti 
cu dansuri sau melodii populare/tradiţionale. Iar cei care doresc 
să comercializeze preparate culinare, pot să participe alături de 
standul românesc. Pentru cei interesaţi puteţi lua legătura cu Silvia. 

Earth Spring Festival

Raul Dudnic

Reflectii Canadeze

De cîteva săptămîni am intrat 
într-o stare de parțială nepăsare 
vizavi de politicile locale și 
transatlantice. După atîtea 
știri și comentarii care mai de 
care fantasmagorice, și știrile 
și comentariile, m-am trezit cu 
ochii-n soare. Cîteva lucruri sînt 
însă certe – privind la vecinii de 
la sud o concluzie clară e că orice 
merge, orice se poate pe canalele 
media. Vorbele nu au nicio 
greutate, minciuna e acceptată și 
tolerată, albul e alb astăzi, mîine 
e negru, poimîine alb din nou. 
Același lucru se întîmplă însă și 
în România. Condamnații sînt la 
putere, ei fac legea, bunul simț 
așteaptă poate viitoarele alegeri. 
Revenind la știri am observat că 
alegem și credem ceea ce ne face 
să ne simțim bine. Refuzăm ceea 
ce ne agresează opiniile. Mai 
mult ca oricînd sîntem închiși 
la opinii alternative. Presa 
centrală e fie coruptă, fie prea 
liberală, fie prea conservatoare, 
fie falsă. Fake news este expresia 
zilelor noastre. Canalele centrale 
de știri au ajuns să își piardă 
credibilitatea datorită taman 

modului profesionist și uneori 
plictisitor cu care tratează și 
comentează evenimentele. 
Acestora le lipsește sarea și 
piperul care se găsesc din 
belșug la canalele de așa zise 
știri alternative. Oricine poate să 
scrie și să spună orice. Se cheamă 
libertatea cuvintului, n’est-ce 
pas? La aste canale alternative 
nu există autocontrol (și nu mă 
refer la autocenzură), nu există 
control extern și nu există o 
minimă etică. Scopul este de a 
influența audiența într-o direcție 
bine predeterminată și cu un 
scop cît se poate de concret. 

Prin urmare, am decis ca pentru 
o vreme să mă concentrez asupra 
știrilor locale de importanță 
capitală pentru comunitatea 
noastră: de pildă, nu ocoliți 
magazinele LCBO unde găsiți 
Tămâioasa Românească; doar 
se apropie Sărbătorile și nu am 
vrea să rămîneți… pe uscat..

RAUL DUDNIC, Toronto
dudnic@rogers.com

Emisiunea TV NOI ROMÂNII se difuzează sâmbăta la 
ora 12 la prânz şi se reia duminică ora 16, luni la ora 12 şi miercuri 

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

De veghe în 
lanul de secară

Sunday, April 9th 2017
From 12 to 5 pm
at Montecassiono Hotel 
3710 Chesswood Dr, 
Toronto, ON M3J 2P6
Allen Rd &  Sheppard W
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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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

OAKVILLE
Pentru zilele de vineri, în care 
cele două ‘board’-uri şcolare din 
Halton ( HDSB si HCDSB ) au ‘PA 
Days’, ‘Vorbesc Româneşte’ pune 
la dispoziţia părinţilor un program 
de zi, în regim de tabără.

Locaţia: Mother Teresa Catholic 
Elementary School, Oakville

Zilele în care se pot organiza:

28 aprilie 2017

2 iunie 2017

    Orele: 7.30 am – 5.30 pm 
Instructori cu experienţă de ani de 
zile în lucrul cu copiii
Toate materialele necesare vor 
fi puse la dispoziţie de Vorbesc 
Romăneşte şi sponsori
    Număr minim de copii: 12/zi

Pentru înscrieri, vizitaţi www.
VorbescRomaneste.com
sau scrieţi la
cursuri@vorbescromaneste.com

Vă aşteptăm.

Octavian Năstase

‘PA Days’ în regim de Tabără de Zi,
organizate de Vorbesc Româneşte în Oakville
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KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A

În acest articol, aş 
vrea să vă supun 
atenţiei, mai multe 
cifre decâ de obicei. 
Am însă convingerea, 

că fiecare dintre cei ce vor citi, va găsi un 
interes personal în ele. Deci:
Ratele federale de impozitare pentru 2017:
Rata de                 Venit
impozitare        impozabil
0%              pana la $11,635
15%            intre $11,636 si $45,916
20.50%       intre $45,917 si $91,831
26%            intre $91,832 si $142,353
29%            intre $142,354 si $202,800
33%            peste $202,800
Ratele provinciale de impozitare pentru 
2017 (Ontario)
Rata de                 Venit
impozitare        impozabil
5.05%            sub $42,201
9.15%            intre $42,202 si $84,404
11.16%          intre $84,405 si $150,000
12.16%          intre $150,001 si $220,000
13.16%          peste $220,001
Contribuţia limită la RRSP (Registered 
Retirement Savings Plan) este: $26,010. În 
condiţiile unui venit în anul precedent de: 
$144,500
Contribuţia limită la TFSA (Tax Free 
Savings Account) este: $5,500, iar 

contribuţia limită acumulată începând cu 
2009: $52,000;
Beneficiile anuale maxime în CPP (Canada 
Pension Plan), corespunzătoare lunii 
Ianuarie 2017:
Pensie: $13,370
Dizabilitate: $15,764
Pensie de supravieţuitor (sub 65): $7,252
Pensie de supravieţuitor (65 de ani şi 
peste): $8,022
Asistenţă pentru copil: $2,892
Ajutor în caz de deces: $2,500
Beneficiile anuale maxime în programul 
OAS (Old Age Security),  corespunzătoare 
lunii Ianuarie 2017: Pensie: $6,942
Diminuarea OAS începe la: $74,789 (venit 
net)
Anularea completă a pensiei OAS: 
$121,070 (venit net)

Pentru mai multe informaţii privind securitatea 
dumneavoastră financiară, şi pentru contracte 
de asigurări (de viaţă, dizabilitate, boli critice, 
de sănătate, dentare, de călătorie, vizitatori), 
fonduri de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, vă stau 
la dispoziţie la:
519-781-2069 sau
EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Insurance Broker

Cifre de actualitate 
pentru 2017

Regulated Immigration 
Consultant Program

Respond to Canada’s need for immigrants.

                  - Hon. John McCallum, MP
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

“Canada was built by citizen immigrants, people who 
come here permanently with their families to become 
Canadians.”

Online | In-Class
Both formats are available for students studying 
full-time or part-time.

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans. 1114

Vancouver
(604) 283-2028

NATIONAL
Online
(604) 628-5784 / 1(844) 628-5784

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

VOCAL MUSIC
& FOLK MUSIC

Classes
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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.

Oferim toată gama de tratamente stomatologice, inclusiv implantologie şi orthodonţie. 
Veniţi să ne vizitaţi şi veţi experimenta o atmosferă caldă alături de o echipă de 
profesionişti. Vorbim româneşte şi avem program şi sâmbăta.
1529 Dundas St. West, Suite 3, Mississauga. 

Tel. 905-896-8116

MISSISSAUGA FAMILY DENTISTRY

CÂMPUL ROMÂNESC

 Dragi Prieteni Români,
Avem din nou ocazia să arătăm simpatia şi 
respectul pentru fraţii noştri de peste Prut.
An de an, de la începuturile Asociaţiei 
Culturale Române, la Campul Românesc 
s-a comemorat Unirea Basarabiei cu 
România, una din teritoriile româneşti care 
au întregit România Mare.
Acum mai mult ca oricând, trebuie să 
arătăm suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente.
Cu aceasta ocazie Asociaţia  Culturală 
Română-Hamilton va prezenta, un 
program istorico-literar despre Basarabia, 
urmat de un program de dans şi voie bună, 
unde se va servi mâncare şi băutură contra 
cost.

Vom avea invitaţi care vor conferenţia 
despre evenimentul unirii dar şi situaţia 
actuală din Basarabia.
Acest eveniment va avea loc pe data de  26 
Martie, 2017 la ora 2:30 pm în sala mare 
a Centrului Cultural Nae Ionescu de la 
Câmpul Romanesc, Hamilton.
Având în vedere că locurile vor fi limitate, 
vă rugăm să vă rezervaţi locuri din timp. 

Pentru mai multe informaţii şi rezervări de 
locuri puteţi suna la:  
- 905- 265-9884  (Toronto)
- 905- 575-5048 (Hamilton).
sau vizitati:
     www.campulromanesc.ca

Comitetul

Unirea Basarabiei 
cu Romania

La Câmpul Românesc de la Hamilton

KITCHENER

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct 
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez 
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $150 sau $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 
       519-594-1712   Radu

Misiunea Sfânta Maria 
544 Bridgeport Rd E , Kitchener, N2K 1N7

Vă aşteptăm Sâmbătă, 25 Martie 2017, de praznicul Buneivestiri, la Sfânta Liturghie, 
începând cu ora 10:00a.m. Pentru că e şi Sâmbăta Morţilor, zi rânduită de Biserică pentru 
a ne împreună-ruga pentru cei trecuţi în veşnicie, acei dintre dumneavoastră care doriţi, 
puteţi veni şi cu o colivă sau cu o pâine pentru a săvârşi după Sfânta Liturghie şi slujba 
unui parastas de obşte. 
A doua zi, Duminică 26 Martie 2017, după Sfânta Liturghie, tanti Florica ne-a promis 
o AGAPĂ FRĂŢEASCĂ pe cinste, cu preparate din peşte asa cum numai dânsa şi 
doamnele gospodine din cadrul misiunii noastre ştiu să gătească. Vă aşteptăm! Ca să nu 
greşiţi drumul vă reamintim adresa noastră sau setaţi din timp GPS-ul pe adresa:
544 Bridgeport Rd East, (locatia St Paul’s Lutheran Church), Kitchener, ON, N2K 1N7

Cu multumiri, Consiliul Parohial

AGAPĂ FRĂŢEASCĂ
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LANCER 2017

MIRAGE G4 2017

ANI GARANŢIE10 MITSUBISHI
 vă oferă cea mai bună garanţie din Canada

519-954-5916
527 King Street North, Waterloo, ON N2L 5Z6

MITSUBISHI
OUTLANDER 
2017

www.K-WMITSUBISHI.com

NICOLAE RAICIU
Financial Manager

sau 160.000 Km
POWERTRAIN LTD WARRANTY



Exceptional exists for less than you think.

KITCHENER
8 Martie este simbolic “Ziua Femeii” dar ziua lor ar 
trebui să fie permanentă pentru că bărbaţii se întâlnesc 
zilnic cu dragostea, ocrotirea şi gingăşia femeii. Luna 
martie ridica femeia la rang de regină, mamă, de fiinţă 
cea mai pura, cea mai sensibila, mai iertătoare.

Voluntarii din asociaţia not for profit ARTA din Kitchener 
au organizat pentru doamne şi domnişoare, de toate 
vârstele, mame sau bunici, o seară de dans şi cină la care 
au participat 150 de romani din Toronto, Missisauga, 
Guelph, Woodstock, Hamilton, Bradford, Waterloo, 
Cambridge. Doamnele au primit câte o garoafă roşie din 
partea asociaţiei. Au fost celebrate chiar şi câteva zile de 
naştere în cascade de râs şi clinchet de pahare. Oamenii 
au fost bine dispusi, atmosfera a fost elegantă, premiile 
de la tombola numeroase.

Muzica cu tematica “dragostea şi femeia” a fost 
realizată de Felicia Stepan şi de D.J. Lucian. Ringul 
de dans a fost tot timpul plin de participanţi de toate 
vârstele chiar şi de copii. În program a fost şi un invitat 
special Arlechino, interpretat de dna Anca Toma Scarr, 
un personaj îndrăgit din teatru şi circ care ne-a cântat 
cântecul cu acelaşi nume lansat de Alla Pugaciova 
în 1975 urmat de serenada lui Arlecchino din opera 
Paiata de Ruggiero Leoncavalo. Dna Anca Toma Scarr, 
cu vocea ei superbă şi prezenţă de scenă a continuat 
programul în partea a doua cu  aria “O mio bambino 
caro” din opera lui Pucini.
Mâncarea gustoasă şi abundentă a adăugat un plus 
acestei seri minunate.
Sponsorii serii au fost SurNet Insurance reprezentat 
de dl Liviu Bejan care a donat asociaţiei $150, Felicia 
Stepan care a asigurat o jumătate din programul muzical 
al serii, produse cosmetice dăruite de dna Monica 
Pauna, certificate cadou oferite de dna Simona Russu 
de la Classic Beauty Salon si Spa, un platou de prăjituri 
delicioase din partea dnei Cristina Pavel de la Crema 
Pastry, şi sticle de sirop de Riureni oferite de dna 
Cristina Pekurar.
Mulţumim participanţilor şi sponsorilor pentru 
patronajul din această seară şi îi invităm cu drag si la 
urmatoarele activităţi ale asociaţiei ARTA.

Paulina Popescu
preşedinte Asociaţia ARTA

Ziua femeii, un succes la Kitchener

 

VICTOR SĂLĂJAN
Direct Line: 226-765-2252

Email: victors@cambridgevw.com

Pentru o mașină performantă creată prin inginerie nemțească de top vă 
rog să mă contactați la 226-765-2252. Mi-ar face mare plăcere să vă pot 
asista în vederea cumpărării unei noi mașini și de asemenea în a vă oferi 
$250 reducere pentru orice Volkswagen nou din stoc care îl cumpărați de la 
Cambridge Volkswagen. Dacă nu sunteți în căutare de mașină, însă știți pe 
cineva care este, vă rog să mă recomandați și veți primi un cec in valoare 
de $100 dacă sfârșesc prin a cumpăra o mașină. Pentru orice întrebare sau 
nelămurire vă rog să nu ezitați să mă contactați.



The Economical brand includes the following property and casualty insurance companies: Economical Mutual Insurance Company, Perth Insurance Company, Waterloo Insurance Company, The Missisquoi Insurance Company. Economical Select® is underwritten by 
Waterloo Insurance Company. Due to government insurance plans, Economical Select does not o� er auto insurance in British Columbia, Saskatchewan or Manitoba. Economical Select does not o� er insurance in Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nunavut 
or Yukon. The agreement between Economical Select and your group sponsor may be terminated in accordance with its terms. Upon such termination, Economical Select will continue to provide the program to existing policyholders until their respective renewal dates. 
Discount rating is based on a standard auto and home insurance policy underwritten by Waterloo Insurance Company with no previous discounts applied and does not take into consideration other insurance provider policy rates. No purchase required. Contest closes March 
31, 2017 at 11:59 p.m. ET (earlier closing dates for some prizes). Skill testing question required. Limit 1 entry / 1 vehicle prize per person. For Sponsor’s privacy policy see: economicalselect.com/privacy. For full rules visit: selectsweepstakes.com/rules. ©2016 Economical 
Insurance. All rights reserved. All Economical intellectual property, including but not limited to Economical® and related trademarks, names and logos are the property of Economical Mutual Insurance Company and/or its subsidiaries and/or a�  liates and are registered and/
or used in Canada. All other intellectual property is the property of their respective owners.

S E L EC T SWEEPSTAKES

Call today. 
1-866-247-7700
Visit selectsweepstakes.com. Enter group discount code K1300.

SAVING ON
INSURANCE IS GREAT.

WINNING
IS BETTER.

Call today. 

IS BETTER.
Prizes may not be exactly as shown.

Exclusively for members of the 
Association of Romanian Engineers in Canada.
You’re eligible for exclusive group discounts on 
car and home insurance through your organization. 
Call for a quote and be entered for a chance to
win a $250 gas card or 1 of 6 new cars!
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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

OAKVILLE
Prima zi de tabără a acestui an a fost o zi 
animată, plină de activități și proiecte. Data de 
13 nouă ne-a purtat noroc.
Zilele de tabara au inceput la 7 dimineața când 
primii copii au sosit somnoroşi dar pregătiți 
pentru o zi plină. Programul a fost divers:
• Jocuri de stimulare a comunicării și 
citire în limba romană
• Piesa de teatru bazata pe povestea lui 
Gruffalo, de Julia Donaldson și Axel Sheffler 
• Pregatirea costumelor si a decorurilor 
pentru scenetă
• Crearea variantei de teatru de papusi 
a piesei
• Realizarea machetei pădurii și a 
personajelor din poveste
• Matematică Distractivă 
• Construirea unei catapulte 
• Dezasamblarea şi studierea 
componentelor dintr-un telefon, o tabletă sau 
un telefon mobil 
• Sport (jocuri și întreceri) 
• Proiecte artistice (puzzle pictat pe 
bețișoare de lemn, semne de carte cu flori și 
frunze presate, tablouri pictate) 
• Jurnal de Vacanţă 
• Spectacol şi Expozitie pentru părinţi
Ne-am simtit grozav cu toţii: copii, voluntari 
(mulţumim Alex şi Luca) şi instructori (Mihaela, 
Oana, Dana, Sanda şi Octavian). Poze şi 
filme puteţi vedea pe pagina de Facebook a 
asociaţiei.
Cele 10 ore din fiecare zi au trecut repede 
și ne-am despărțit cu greu și cu dorința de 
a continua experiența la vară. Până atunci 
vă așteptăm din nou în sălile de clasă ale 
Programului de Limba Română din Oakville 
începând de sâmbătă, 25 martie.
Să ne revedem cu bine, la următoarea acţiune 
Vorbesc Româneşte care va fi în luna iunie 
2017.

Octavian Nastase

TABĂRA de PRIMĂVARĂ – Vorbesc Româneşte, Oakville 2017
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai perfectă, 
trebuie să iei nişte măsuri: să mergi la 
medic, să urmezi un tratament, să îți 
controlezi mai bine stilul de viaţă. Dragoste: 
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu 
prea eşti în stare să tolerezi orice de dragul 
celuilalt. Financiar: Material, şansa este de 
partea ta, nu duci lipsă de cash.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj, 
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate. 
Dragoste: Ai tendinţa de a te aprinde mai 
lesne decât de obicei, lucru care dă din plin 
sare şi piper relaţiilor tale. Financiar: Banii 
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care 
le depui.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Excesele făcute cu bună ştiinţa 
lasă urme asupra sănătăţii tale. Dragoste: 
Parcă ai juca pe două fronturi, parcă ai iubi 
două persoane în acelaşi timp sau simţi 
ceva secret pentru o cu totul altă persoană 
decât partenerul oficial. Financiar: Nu prea 
ești bine.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul de la serviciu lasă urme 
şi asupra sănătăţii. Dragoste: Farmecul 
personal te ajută în carieră şi în societate, 
dar nu şi în relaţiile de suflet sau, cel puţin, 
nu cât ţi-ai dori. Financiar: Dacă ai de gând
să porneşti o afacere la care visezi demult, 
acum ar fi momentul ideal să-i dai startul, 
pentru că momentan ai curajul necesar.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Iei o decizie prin care starea ta 
de sănătate va lua o întorsătură pozitivă. 
Dragoste: Zona relaţională este hiperactivă. 
Totul se petrece mai repede, mai intens, 
mai energic. Financiar: Planul financiar 
este fragil, ba ai, ba nu mai ai, şi eşti pus 
în fața unor decizii importante cu privire la 
sumele de care dispui.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viata activă, iar sănătatea 
depinde direct de energia pe care o 
investeşti în ceea ce faci. Dragoste: 
Perioadă norocoasă în iubire, primeşti 
din partea persoanei dragi multe dovezi 
de afecţiune şi dăruire. Financiar: Banii 
se acumulează greu, resimţi mai mult ca 
oricând presiunea aşteptării.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai grijă pe unde umbli, riscurile 
de îmbolnăvire apar mai ales în medii pe 
care nu le cunoști prea bine. Dragoste: 
Nu te sperie deloc ideea de a pune capăt 
unei relații. Privești situația cât se poate 
de rațional, fără regrete şi fără slăbiciuni. 
Financiar: La capitolul bani stai foarte 
bine.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Nu te simţi tocmai bine în 
pielea ta, te preocupă o durere ascunsă, 
dar îţi este teamă să înfrunţi realitatea şi 
să mergi la medic. Dragoste: Astrele îți 
încurajează elanul romantic, afecțiunea 
şi sentimentalismul. Financiar: Singurele 
plăceri le găsești în cumpărăturile de care, 
recunoaște, nu prea ai nevoie acum.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Orice abatere de la regulă lasă 
urme, deci evită excesele! Dragoste: Este 
o vreme riscantă pentru cuplurile aflate în 
impas, pentru că ajungi la concluzia că ar 
fi mai bună o despărțire, cel puțin pentru o 
perioadă de timp. Financiar: Nu te aștepta 
la venituri prea mari, pentru că şi cele care 
vin sunt nesigure.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Rezistenţa fizică riscă să scadă 
dramatic, dar nu te îngrijora, nu e suficient 
pentru declanşarea unei boli grave. 
Dragoste: Nu este timpul unei discuţii 
decisive, încearcă să-ţi păstrezi calmul şi 
să te gândeşti bine la ce spui, altfel ai putea 
să-ţi jigneşti partenerul. Financiar: Ți se 
cuvenea o sumă de bani, dar vei fi amânat.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Starea de sănătate este foarte 
bună, nu apar probleme majore. Dragoste: 
Îți faci prea multe probleme de la o 
banală vorbă a partenerului, de la un gest 
necontrolat şi torni gaz pe foc de la cele 
mai neînsemnate emoții. Financiar: Banii 
vin şi pleacă, pentru că așa e legea firii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Totul pare perfect. Dar nu lăsa 
garda jos, oricând poți avea parte de o 
surpriză. Dragoste: Nu se poate vorbi 
de sentimente prea aprinse luna aceasta, 
dar cel puțin este liniște şi pace în 
cuplu. Financiar: Multe aspecte anterior 
apăsătoare sau neplăcute revin acum la 
normal şi zâmbeşti din nou.

Şcoala Românească St. Louis din Kitchener organizează 
cursuri GRATUITE de LIMBA ROMÂNĂ şi vă invită să vă 
înscrieţi copiii la Summer Camp International Languages 
Program. Detalii, în pamflet. Înscrierile au început.
Vă aşteptăm cu drag să petreceţi o luna de vară în mediu 
românesc, de jocuri lingvistice, cântece şi voie bună !
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TORONTO

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

Canada Best Tax Return
- T1 personal şi small business tax return
- T2 corporation tax return
- T3 trust tax return
- GST/HST tax return
EFILE la cele mai rezonabile preturi, precum 
şi o a doua opinie gratis pentru unul din 
Income Tax Return-ul din anii precedenţi.

Contact: Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

226-978-7499 sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca

ZIUA FEMEII la Toronto
Blue Moon Entertainment & 
7-Stars Events mulţumeste 
celor peste 500 de prieteni 
care ne-au onorat cu prezenta 
la Blue Moon Night Show - Ziua 
Femeii 2017 la Borgata.
Mulţumim DJ VEEO & DJ 
ConnexRO pentru programul 
oferit, eXcelent Top Mix 
sellection, lasers & stage lights 
show dar şi pentru FEBRA 
MUSCULARĂ de a doua zi !!!
Un show EXTRAORDINAR 
pentru un public 
EXTRAORDINAR !!!
Mulţumim Daniel Predoi & 
Radu Secasan pentru Video & 
Photography Services.

www.BlueM.ca
(647) 873-3933
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ECUADOR
O călătorie la Mijlocul Lumii (prima parte)

Paulina Popescu,
Kitchener

Ecuadorul, una dintre cele mai mici ţări 
din America, are o suprafaţă aproape ca a 
României şi o populaţie de 14 milioane de 
locuitori. Ţara se situează pe primul loc în 
lume în ceea ce priveşte speciile de păsări 
şi animale pe kilometru pătrat, având şi 
cea mai mare biodiversitate din lume, cu 
300 de specii de arbori pe hectar şi 3500 
de orhidee diferite. Arborele naţional în 
Ecuador este arborele de “quinquina” care 
produce chinina. În 2008 Ecuadorul a fost 
prima ţară din lume care a recunoscut  
“drepturile naturii”. Această ţară a îndrăznit 
să acorde azil politic lui Julian Assange în 
2012. Se spunde că Ecuadorul este ţara cea 
mai apropriata de miezul pământului. În 
Ecuador se află primele două locuri de pe 
lista patrimoniul umanităţii: #1. Insulele 
Galapagos şi #2 oraşul Quito. Ecuadorul 
este primul exportator mondial de banane 
care reprezinta 29% din producţia mondială 
exportată.

Se spune că Ecuadorul este una din ţările 
cele mai ieftine din America de Sud, dar 
preţurile au început să crească. Preţurile 
în Ecuador sunt mai ridicate decât cele 
din Peru şi Bolivia, dar mai mici decât în 
Chile. Din anul 2000 Ecuadorul a adoptat 
dolarul american ca monedă oficială a ţării 
şi a renuntat la moneda sa naţionala “sucre” 
care se depreciase constant şi masiv. Toate 
preţurile menţionate în articol sunt în dolari 
americani. Atenţie, în Ecuador nu puteţi 
schimba dolarul canadian sau alte monede 
în afară de aeroport.

În Ecuador învăţământul, asigurarea de 
sănătate, transportul este aproape gratis, 
taxele la casă sunt în jur de 100 de dolari 
pe an. Cel mai bogat om din Ecuador deţine 
60% din economia ţării. Ecuadorul nu mai 
este considerat ca o ţară săracă, având 5% 
creştere economică, totuşi salariul minim 
este de numai $350. Ţara se americanizează 
în ritm trepidant începând cu fast foodurile 
de gen KFC, McDonalds, Burger King, 
Subway care denaturează atmosfera latină.

Dacă vă rezervaţi camera prin internet 
trebuie să vă aşteptaţi să vi se mărească 
preţul cu o taxa de 14%. Un plus în Ecuador 
este că în toate hotelurile aveti WiFi gratuit. 
În oraşele mari nu ieşiţi seara după ora 8, 
când se recomandă să luaţi un taxi în care 
există un buton roşu conectat cu poliţia pe 
care clientul îl poate folosi în caz de pericol.

Ecuador este un amestec de culturi format 
din patru grupuri etnice: indieni 40%, 
metisi 40% albi sau creoli 10% şi negri 8%. 
Oraşele sunt dotate cu mari spitale publice. 
Şcoala este gratuită şi obligatorie, elevii 
primind 3 uniforme gratuite anual: pentru 
sport, parada şi clasă.

Ecologia a devenit o prioritate, guvernul 
face un efort colosal să păstreze pădurea 
ecuatorială şi apa. Preşedintele Correra, de 
formaţie economist, este la putere din 2006 

şi a promovat “Revoluţia Cetăţeanului”. 
El a alungat multinaţionala Shell, a spus 
nu Băncii mondiale şi FMI. Regulile sunt 
stricte în Ecuador, depăşirea limitei de 
viteză cu 11km îţi aduce 3 zile de închisoare. 
Prezenţa poliţiei înarmate, extrem de 
vizibilă în zonele turistice, face ca ţara să 
aibă un indice de criminalitate mai redus în 
comparaţie cu alte ţări ale Americii Latine. 

Ecuadorul nu este o ţară scumpă, o masă de 
pranz (“almuerzo”) într-un mic restaurant 
pentru localnici putând să coste între 2$ 
şi 3.50$. Meniul constă în general dintr-o 
supă foarte gustoasa şi consistentă, o 
bucata de pui cu orez, fasole şi/sau legume, 
precum şi un un suc natural de fructe. 
Mâncarea ecuadoriană este delicioasă, 
în unele restaurante puteţi savura cevice 
(bucati de peşte crud marinat în suc de 
lămâe şi condimente), bolones de verde 
(bule de plantain verzi şi brânză). Apa este 
potabila in Ecuador dar noi nu am riscat şi 
am cumpărat apă îmbuteliată. Berea locală 
(Club sau Pilsener) este bună şi mai ieftină 
decat în Canada, dar preţul vinului este 
comparabil sau chiar mai scump decât la 
LCBO.

Transportul în comun în Ecuador este 
excelent, eficace şi ieftin, un bilet de autobuz 
costând 0.25$.  Există troleibuze şi autobuze 
moderne, unele sunt de fabricaţie Volvo şi 
au o capacitate de 200 persoane în picioare 
şi 50 de persoane pe scaun. Transportul de 
la o localitate la alta este confortabil, ieftin 
(1$ pentru un km) şi poţi viziona un film în 
limba spaniolă. Există mai multe companii 
care asigură transportul interurban, cea 
mai renumită find la Reina del Camino, 
cu autocare elegante, cu aer condiţionat şi 
toaleta exclusiv pentru doamne. La celelalte 
companii mai ieftine sunt lăsaţi să urce în 
staţii tot felul de vânzători ambulanţi, o 
invazie de “lăcuste” cum le-am numit eu, 
care vând  tot felul de produse: peşte prăjit, 
orez cald, îngheţată, papas, fructe, apă, 
jus, telefoane, medicamente, iar printre 
ei sunt şi cerşetori. Vânzătorii ambulanţi 
sunt îmbrăcaţi în cămaşă alba sau violetă 
şi pantaloni negri, sunt politicoşi şi nu prea 
insistenţi.
Taxiurile sunt o alternativă ieftină, preţul 
de pornire fiind 0.35$ şi aproximativ 
0.50$ pe km. Toate taxiurile au un contor. 
Noaptea preţul taxiurilor se dublează. 
Pentru aeroportul din Quito preţul este fix 
variind de la $25 -$30 pentru un traseu de 
o oră. Există şi un autobuz care se ia de la 
terminalul terestru şi care costă numai $2 de 
persoană. Multă atenţie la traversarea străzii, 
deoarece conducătorii vehiculelor adesea 
tind să nu respecte prioritatea pietonilor 
(este chiar mai rău ca în România!).
Locuitorii Ecouadorului sunt oameni 
muncitori, vorbesc cu diminutive (cărniţă, 
dolaras), prietenoşi, veseli, amabili, am 
avut numai experienţe pozitive cu ei. Au 
înfăţişarea “INCA” cu nasul coroiat, un 
ten măsliniu şi sunt mici de statură. În 

Ecuador este deviza “amo la vida” (iubesc 
viaţa). 

În Ecuador am fost în plină campanie 
electorală şi propaganda electorală specifică 
Americii Latine este foarte zgomotoasă. Se 
utilizează automobile care au portbagajul 
deschis pentru a acomoda difuzoare enorme 
(“bochinchona”) prin care răsună slogane 
propagandistice în favoarea unuia sau altuia 
din candidaţi. Ne-a amuzat numele unui 
candidat de stânga la preşedenţie: Lenin. 

Femeile ecuadoriene indigene se remarcă 
prin portul lor care constă din poncho, 
fuste din lână sau catifea neagră, ciorapi 
de culoare stridentă, coliere de perle la gât, 
cercei auriţi şi mai ales prin pălăria de fetru 
negru decorată cu o pana de păun de sub 
care cade un bogat păr negru.

Călătoria a fost organizata de noi (traseul, 
cazarea, transportul), fără a apela la 
serviciile unei agenţii de voiaj. Ne-am 
rezervat hotelurile şi biletele de avion prin 
Expedia.ca. Traseul nostru a fost: Quito, 
Banos, Cuenca, Guayaquil, Puerto Lopez, 
Manta, Quito. Dacă am fi ştiut cât de mari 
sunt distanţele pe le-am parcurs ne-am fi 
întors cu avionul din Guayaquil.
Am aterizat la Quito după 9 ore de zbor cu 
United, escală la Huston. Toate avioanele 
decolează la miezul nopţii. Am ales 
compania americană pentru că aveam puţin 
timp de aşteptat între zboruri. Am rezervat 
un hotel aproape de aeroport, care de fapt 
nu era chiar aşa aproape, şi de acolo a 
început odiseea noastră. De la hotel până în 
centrul oraşului am luat un taxi care ne-a 
costat $25 US.
Quito, capitala Ecuadorului, a fost fondat 
în sec XVI, pe ruinele unei cetăţi ce se 
află la 2580m altitudine, Quito posedă 
centrul istoric cel mai mai bine păstrat din 
America Latină. Mănăstirile San Francisco 
şi Santo Domingo, biserica la Compania 
sunt exemple ale şcolii baroce din Quito, un 
amestec de artă spaniola, italiana, maură, 
flamandă şi indiană. Leagănul culturilor 
precolumbiene, martorul important al 
colonizării spaniole, oraşul menţine o 
unitate şi armonie în structura sa urbană.
Quito, capitala Ecuadorului este un oraş 
aruncat printre vulcani activi, cu străzi 
întortochiate şi pitoreşti, case mărunte şi 
scunde ca şi locuitorii ei, unde oboseşti 
repede din cauza altitudinii de la 2700 m la 
3100m. Oraşul este a doua capitală din lume 
ca altitudine (dupa La Paz). Ziua domneşte 
un haos cu o lume grăbită, un amestec de 

localnici, turişti şi nenumăraţi vânzători 
ambulanţi. În Quito puteţi cumpăra fructe 
pe stradă direct de la indigeni în mici 
săculeţi din plastic: prune, mandarine, 
căpşuni, mere, mure şi mai ales fructele lor 
locale parfumate divin care costă numai 1$. 
Poluarea este enormă, atmosfera aproape 
irespirabilă. Am vazut oameni cu măşti pe 
faţă ca în China.
 
Quito este un oras periculos şi până şi 
localnicii au frică de hoţi, multe case fiind 
înconjurate cu ziduri ce se termină la vârf 
cu sârmă ghimpată sau bucăţi de sticlă. 
Furturile sunt o problemă, iar în şcoli sunt 
programe ale Poliţiei care instruiesc elevii 
cum să se ferească de jafuri organizate. 
Am întâlnit o tânără din Olanda care mi-a 
povestit cum s-a aflat într-un autobuz public 
ce a fost atacat la căderea serii. Un atacant 
a pus cuţitul la gâtul şoferului şi l-a forţat 
să continue traseul cu uşile închise, timp 
în care alţi membrii ai grupului au jefuit 
fiecare persoană din autobuz. Olandeza a 
fost forţată de un tânăr înarmat cu un cuţit 
de dimensiuni mari să-şi dea cerceii din 
ureche, banii şi aparatul fotografic. Din 
instict a împins cu piciorul, sub scaun, 
geanta pe care o pusese pe jos, a ridicat 
mâinile sus şi i-a arătat atacatorului că 
nu avea nimic preţios asupra ei. În final 
autobuzul a plecat la o staţie de poliţie unde 
au dat cu toţii declaraţii şi a fost tratată o 
persoana care fusese tăiată cu cuţitul de 
unul din infractori. 

Quito este primul oraş care fost declarat 
patrimoniu al umanităţii în anul 1978, 
centrul istoric fiind extrem de bine 
conservat  datorită temperaturii favorabile 
care oscilează între 11 şi 21 de grade celsius. 
După ce au pus mâna pe aurul incaşilor 
spaniolii au început să construiasca 
catedrale.
Biserica San Francisco a fost construită pe 
locul palatului regal incaş şi a fost proiectată 
pentru ca în dimineata zilei de 21 iunie 
soarele să pătrundă printr-o mică fereastră 
şi să proiecteze o raza puternică în altarul 
bisericii pentru a evidenţia puterea divină. 
În capela mănăstirii San Francisco, cea 
mai mare construcţie colonială a oraşului, 
se pot vedea numeroase oglinzi pe pereţi. 
Oglinzile au fost şi un mod de a-i atrage şi 
a-i converti pe băştinaşii precolumbieni, 
care atunci când îşi vedeau reflecţia în 
oglinzi credeau că îşi văd sufletul. 
(va urma)
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un nou 
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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)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 N
(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:
- 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 48 de cents/mile 
- căutam şoferi AZ   pt munca în weekend aproximatix 1100 mile
- căutăm mecanici/apprentice pt camion şi remorcă; persoană care să spele camioanele/remorcile
Pentru mai multe informaţii: tel: 519.896.3809 (Dorel)

ANGAJĂM ŞOFERI

mcarabas@gmail.com

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, 
Patricia George-Cosh şi Toni Silberberg

Concursul se adreseaza elevilor români din clasele 1-12.
Asociaţia ARTA va oferi trei premii în valoare de $50 celor mai buni elevi la 
invăţătură 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 2017. Fotografiile şi eseurile vor fi publicate în ziarul local 
Agenda Românească. Elevii vor fii premiati în mod festiv pe 10 iunie 2017 cu 
ocazia Zilei Româno-Canadiene, care va avea loc la Kitchener.

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

Concursul
Cel mai bun elev român

la a şaptea ediţie
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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

or
e

A
fte

r

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Să mergi fără picioare e-n șarpe-nțelepciune,
Dar fără de aripă mult mai înalt e zborul!
Neputincios mi-e gândul, chiar tors cu patru 
strune,
Osârdie vrea duhul, rubinei bând ulciorul.

Mereu, ca-ndrăgostitul simt că-mi devii 
suflarea.
Cu inima Te cuget, ca focul din cenușă,
Doar lacrima și-oceanul au gust ca 
depărtarea.
Trecut-a vânt prin ramuri, nu-i nimeni azi la 
ușă!

Nici lutului măsura, nici cerul nu Ți-e tindă,
Cum te-ar gândi ceairul, sau chiombul cu 
cuvântul,

Din dogma ciocârliei de n-am făcut oglindă,
Te pierdem tot în toate, chiar gol Ți-e și 
mormântul!

Dar Te aud din spate, străluminându-mi firea:
Zvârliți spre-adânc 
navodul, nu știți 
unde-i Iubirea?

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.

PSALMUL PESCUIRII APOFATICE

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

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

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul de 
$15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete video din 
sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 519-594-1712.

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
www.scoalaromaneasca.ca

HAMILTON
Şcoala de Limba Română

Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala de Limba Română
SCOALA NOASTRA
Mother Teresa Catholic Elementary 
School, 1190 Westview Terrace
Oakville, scoalaoakville@gmail.com
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
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).

TRADUCATOR - INTERPRET
Engleză-Română şi Română-Engleză
- pentru testul scris la permisul de conducere
- pentru poliţie, tribunal (court), diferite situaţii juridice
- pentru obţinerea de documente personale/oficiale
Informaţii şi programari 519-880-6650 (Diana).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

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

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Cozonac ardelenesc şi unguresc (Baigli)
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească

Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 
(226)791-7123

CAUT
să îngrijesc persoane în vârstă, bolnavi, copii sau să 
fac curăţenie, mâncare.
Vorbesc română, maghiară, ebraică, engleză.
Sunati la 647-763-4668.



HARRY KIHS 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)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

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.

Toate tipurile de făină, iaurt, 
condimente, cartofi, ceapă, măsline, 
lămâi, tot felul de brânzeturi printre 

care renumita

Pentru comenzi:

519-742-4670

NOU: Avem produse marca RÂURENI


