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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 10 feb. - Pomenirea morților - Moșii de iarnă * Luni 19 feb. - Începutul Postului Mare * Sâmbătă 24 feb. - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan *

$1075

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD.
Office in Kitchener-Waterloo, Toronto si Mississauga.

Vizitati-ne la www.masgraslaw.ca sau sunati-ne la

647.772.5067 sau 519.208.0251

Ati fost implicat intr-un accident? Fie ca a fost vina voastra sau nu, 
contactati-ne! Va oferim toate serviciile juridice in acest domeniu.

ISSN 1918-5693
FREE
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22 Februarie 2018
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TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth, USB

VIDEO & PHOTO

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service CenterANSAMBLUL DATINA
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din Toronto
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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.

SIMONA CATRINA (1967-2017)

Simona Catrina

Nu stiu cum mergea adulterul pe timpuri, 
aud ca foarte bine. Explicabil, fiindca 
nu erau telefoane mobile. Dispareai de-
acasa sase ore si, fiindca n-aveai apeluri 
ratate, puteai justifica fiecare clipita, 
daca detineai talent de povestitor si tupeu 
de golan. Azi, ma si mir ca notiunea de 
“amant” mai exista in vocabularul public. 
Niciun posesor de telefon mobil nu poate 
mima ignoranta si nici virtutea. Te suna, 
raspunzi, dai socoteala, implicit te inhibi 
si dispar datele mecanice care valideaza 
un adulter civilizat.
Erau vremuri cand, daca trageai jaluzeaua 
si incuiai usa, aveai intimitate. Azi, poti 
sa te bagi in capsula antiatomica, n-ai 
niciun spor. Sigur, poti sa inchizi mobilul 
de tot, dar asta presupune ca esti intr-atat 
de lamentabil si penibil, incat n-ai viata 
deloc, nu astepti telefon de la nimeni si 
ti-e indiferent daca te cauta cineva sau 
doar pisica se preface ca se bucura cand 
te vede (mai ales daca aduci boabe si 
conserve de ton).
Telefonul mobil e o arma psihologica, un 
aparat care-ti aduce aminte ca esti ca la 
Big Brother, ca astora nu le scapa nimic 
din ce faci si ca, practic, esti la cheremul 
societatii, toata ziua, toata noaptea. Asta 
daca vrei macar o reputatie satisfacatoare 
si o simpatie medie. Cui sa nu raspunzi? 
Sotului care, daca nu da de tine, crede 
ca a). esti cu un amant sau b). te-a calcat 
masina? Rubedeniilor de gradul unu, care 
isi smulg apoi parul ca ti-ai rupt vreo tibie 
si esti la camera de garda, ca numai acolo 
nu-ti dau aia voie sa vorbesti la telefon? 
Numerelor necunoscute, dintre care unul 
poate fi vreo veste buna pentru jobul sau 
business-ul tau? Pisalogilor care, daca nu 
le raspunzi, suna de optsprezece ori la 
rand, pana cedezi nervos?
Odata, m-a sunat cineva si purtam o 
discutie pompoasa, urma sa-mi negociez 
niste beneficii. Cand mai aveam patru 
secunde si conveneam in favoarea mea, 
in jur mi-a racnit destinul: “Atentie, se 
inchid usile!”. Eram in metrou, iar cel de 
la capatul (era sa zic firului) celalalt al 
afacerii s-a edificat: n-aveam masina, deci 
manifestam cam prea multe ifose pentru 
o detinatoare de card magnetic Metrorex. 
Asta e alta complicatie a mobilului, trebuie 
sa raspunzi de oriunde te-ai afla si nu poti 

sa minti ca esti in alta parte, zgomotul de 
fond te da de gol. Odata, cand chicoteam 
in birou – fiindca vorbeam pe mobil cu 
un iubit de-al meu – a intrat un coleg si-a 
zbierat: “Unde _ _ _ _ mea ati pus cheia de 
dincolo?”. In urma lui, a intrat o colega: 
“Vorbeste frumos, boule!”. Flirtul meu 
wireless s-a dus naibii, o proza deasa se 
asternu peste poezia noastra.
Am frecvent controverse cu prietenii, unii 
spun ca e o mitocanie sa nu raspunzi, ca 
e mai politicos si eficient sa raspunzi si 
sa-i spui aluia “Stai ca te sun io in cinci 
minute”. Eu, nu stiu de ce, prefer sa nu 
raspund deloc cand sunt ocupata. Asta 
tine de timiditatea mea patologica si de 
jena permanenta de a-i spune cuiva in fata 
“nu pot sa vorbesc acum”. Revin cand am 
un moment liber. E drept, aici intervine 
foarte des alta complicatie majora: uit. 
Pur si simplu uit sa sun inapoi, imi aduc 
aminte dupa doua zile ca alaltaieri m-a 
sunat una pe care ma jurasem ca o sun 
imediat. Ce-o fi zicand, saraca? Pare o 
nesimtire ca oricare alta, dar daca am opt 
apeluri ratate in doua ore, nu intotdeauna 
mintea mea le stocheaza pe toate. Multa 
vreme, mi-am facut tot felul de reprosuri 
cum ca am un comportament inadecvat 
in relatia cu telefonul mobil si cu toti cei 
care mi-l apeleaza. Dar, bagand de seama 
ca altii au probleme si mai mari ca mine, 
am inceput sa-mi curat constiinta.
Mi s-a tot intamplat, de-a lungul 
norocoasei mele vieti, ca iubitii mei sa 
nu-mi raspunda la telefon. La inceput, 
m-am enervat, dar pe urma i-am inteles, 
saracii n-aveau cum sa vorbeasca in 
circumstantele date, nu orice pozitie 
erotica permite contorsionari cu telefonul 
la ureche (aveam sa aflu ca unele dintre 
amantele lor nu-i suportau cu handsfree in 
pat).
Mi-e foarte dor de liceu, cand puteam sa-
mi sun iubitul si sa tac, dupa cum stiam ca 
si el ma poate suna pe mine, ca sa inchida, 
in semn de “noapte buna, te iubesc, dar 
acum e maica-mea p-aci si mi-e rusine 
sa-ti miaun asta cu glas tare”. Acum, ma 
infrupt din romantismul sms-urilor trimise 
de pe iPhone, unde nimeni nu gaseste 
cratima si mesajele sunt stirbe: “trimite 
mi si mie tot ce ti a trimis Luci”.

I just called 
to say: 

where the 
hell are you?

TORONTO

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

Este o tradiţie la Biserica Sf. Gheorghe 
din Toronto şi responsabilitate morală 
patriotică a fiecărui român, de a 
sărbătorii momentele istorice de făurire 
a neamului românesc şi a României 
Mari.
La Sala “DACIA” a bisericii a avut loc de 
curând sărbătorirea Unirii Principatelor 
din anul 1859.
Domnul Cristian Zamrii a prezentat cu 
imagini de arhivă şi o prezentare bine 
documentată cum s-au unit Moldova şi 
Ţara Românească făurindu-se atunci 
temelia României Mari.
Domnul Alexandru Tomescu a compus 
şi cuprins momentul istoric într-o nouă, 

frumoasă poezie, rostită cu suflet şi 
lacrimi de recunoştinţă.

Părintele Ioan Bunea a mulţumit tuturor 
participanţilor care au cinstit memoria 
înaintaşilor prin prezenţa lor la această 
manifestare,  după care Sala “DACIA” 
a răsunat de versurile divine a imnului 
“Hora Unirii”, iar cei prezenţi s-au 
cuprins în “hora noastră cea frăţească”.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a 
spus “.. unirea este baza viitorului..”. 
Aşadar vă îndemnăm fraţi români “ Hai 
să dăm mână cu mână”.

Participant

Sărbătorirea Unirii 
Principatelor din anul 1859
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EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

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

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

TORONTO

Sportivul de performanță Rocky 
Floriano (Rică Florescu) care deține 
în prezent unul din cele mai bune 
recorduri din lume atât în boxul amator 
cât și în boxul profesionist, a avut 
pe data de 3 Februarie 2018 prima 
conferință de presă internaţională 
unde au participat cei mai buni boxeri 
ai lumii, în care a anunțat după o 
absenţă destul de îndelungată, meciul 
lui de întoarcere în ringul de box 
profesionist. Rocky a declarat că se 
antrenează alături de cei mai renumiți 
antrenori ai lumii și este pregătit mai 
mult ca oricând să revină unde îi este 
locul, în topul mondial!
“Dedic aceasta imensă surpriză, 
mentorului meu și totodată omului 
care a fost alături de mine pe tot 
parcursul carierei mele, atât în 
perioada de glorie, cât și în perioada 
de absenţă (fiind una nu tocmai 
ușoară pentru singurul roman 
campion în 3 ţări, România, Germania 
și Canada) Kcenia Florescu, sponsor 
oficial. Kcenia Riagouzova Florescu 
este soția mea și ea a fost în tot acest 
timp sprijinul meu, moral, financiar, 
politic...devenind, nu pentru că este 
soția mea dar pentru ca a dat dovada 
de multe calități în viața mea sportiva 
și de zi cu zi. Când am căzut, m-a 
ridicat, m-a îndrumat continuu și 
niciodată nu m-a lăsat să renunț la 
cariera mea - vreau să-ţi mulțumesc 
enorm scumpa mea soție pentru tot 
ce ai făcut pentru mine şi cariera mea 
în boxul profesionist, atât moral cât 
şi financiar! Îți urez un călduros “La 
mulți ani” pe această cale și doresc 
să-mi fi alături pe vecie! Kcenia este 
și sponsorul oficial al galei mele de 
box de pe 5 mai 2018 (chiar de ziua 
mea de naștere).
Imediat după meciul meu de revenire, 
va urma un contract pe care l-am 
semnat deja pe durata de 3 ani în 
Africa de Sud unde voi ataca mai 
multe titluri mondiale! Menționez 
că este un contract extraordinar de 
bine plătit și desigur unde soția mea, 
Kcenia Florescu, mă va însoți.
Mulțumesc Kcenia pentru că ai făcut 
posibil întoarcerea mea în ring!
Pentru toți fanii mei și familiei mele, 
vă mulțumesc pentru susținere.”

Triplul campion la box
Rocky Floriano din Toronto,

revine în boxul profesionist printr-o Gală de 
Box organizată pe data de 5 mai 2018

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306

The performance athlete who goes 
by the name of “Rocky Floriano” (Rica 
Florescu) currently withholds some of 
the highest and best records in the world 
of boxing and professional boxing. On 
February 3rd, 2018, Rocky sat down 
amongst some of the best and renowned 
boxing champions of the world for an 
international press conference. Therein, 
Rocky announced that after some time 
outside the ring, he has ongoing training 
to bring it back to the position where he 
belongs, champion across the upper 
tiers of world championships of boxing. 
“I would like dedicate this surreal 
surprize to my mentor, Kcenia Florescu, 
my wife, who has always been by my 
side in times when I was the champion, 
times when I was not and times when 
I was unable to continue pursuing this. 
Kcenia Riagouzova Florescu has been 
as much my wife as she has also been 
my financial advisor, my motive, my 
pillar as wel as my advisor. She has 
proved to me this not because she is 
my wife but rather the fact that she 
always encouraged me day-by-day 
and led me towards gradual, assured 
and augmented successes” Rocky 
continues, “When I fell, she brought 
me back up! She showed me the way 
and most of all she never allowed me to 
ever give up. I thank-you, love of my life, 
my wife, for everything you have done 
for me and for my career in boxing and 
professional boxing. May we stay strong 
on this path and I want nothing more 
than to be by your side until the end 
and after! Kcenia also happens to be 
my official sponsor on the match which 
will take place, coincidentally, on my 
birthday, the 5th of May, 2018”.
Rocky also stated “shortly after my 
return-match, I have already set in 
motion a contract which will span over 
the next three years in South Africa 
where I will revindicate and attack many 
more world championships! I am content 
to announce that my wife will also be a 
part of this great journey and that this 
contract will include a bountiful sum”. 
He concluded “I would like to thank once 
again my wife, Kcenia, for making my 
return to the ring possible! As for my 
fans and my family, I thank-you kindly 
for your support.”
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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

AURORA KITCHENER - Centrul Cultural “BANATUL”
Romanian Cultural Association Banatul, 2150 Bleams Rd, Kitchener
vă invită la cea mai renumită petrecere din provincia Ontario:

CINA 
VÂNĂTORILOR

În preţul biletului este inclusă o cină 
vânătorească compusă din supă de fazan, 
gulaş de căprioară, friptură de pui, piure 
de cartofi, prăjituri, ceai şi cafea. Cash 
bar. Iar Grupul Hi-Trend vor prezenta un 
program de dansuri etno.  Muzica şi buna 
dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul 
Ionică Ardeleanu.

17 februarie 2018
ora 7:00pm

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:        519-570-0172 
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

Preţul Biletelor:

- $25/persoană
         pentru copii 3-12 ani

- $50/persoană
      pentru toţi peste 12 ani
Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

Ajuns deja să fie considerat ca făcând 
parte din tradiția bisericii noastre din 
Aurora (Biserica Ortodoxă Română 
Sfinţii 40 de Mucenici), Picnicul de iarnă 
s-a desfășurat și în anul acesta într-o 
atmosferă degajată, cu o prezență 
numeroasă, animată de jocul copiilor 
în zăpadă și încălzită de vinul fiert pe 
masa plină de bucate alese. 
Evident, toate acestea nefiind altceva 
decât motive în plus pentru a fii 
împreună la Agapa frățească de după 
Sfânta Liturghie de Duminică....
Evenimentul a avut loc la Simeon 
Park Magna, 13190 Woodbine Ave, 
Gormley, ON L0H 1G0, locație bine-
cunoscută membrilor și susținătorilor 
parohiei noastre.

În zilele de 9 și respectiv 10 martie anul 
curent vă invităm să participați alături 
de noi la Praznicul Sfinților Patruzeci 
de Mucenici din Sevastia, ocrotitorii 
spirituali ai Bisericii noastre. Programul 
de Hram se va desfășura după cum 
urmează:
- Vineri, 9 martie: de la 9:30 am - 
Sfânta Liturghie; - de la 7:00 pm - Taina 
Sfântului Maslu;
- Sâmbătă, 10 martie: de la 9:30 am 
- Sfânta și dumnezeiasca Liturghie în 
biserică, urmată de Masa de Hram ce 
va avea loc la Aurora Seniors Centre, 
90 John West Way, Aurora, ON L4G 
8A2.
Vă așteptăm cu mare drag!

Preot Florian Ene

PICNICUL DE IARNĂ
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru 
una din meseriile cerute în Canada, în una 
din Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, 
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto

Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă

Avem sală de aşteptare 
Suntem în business de peste 35 de ani

Oferim SHUTTLE local

34 PROGRAME
ROMÂNEŞTI

FĂRĂ COMPUTER
FĂRĂ SATELIT
DIRECT LA TELEVIZOR

416.800.0832 sau 519-594-1712

CONECŢIA SE FACE
PRIN INTERNET
2.5 Mbps minim
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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

Violeta Day Care
Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de 
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com
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TORONTO
Ca în fiecare an, asociaţia ORLA împreună 
cu profesorii de la şcoala românească Milne 
Valley şi câţiva părinţi inimoşi au început 
pregătirile pentru sărbătorirea zilelor de 1 şi 
8 Martie.   
Noutatea din anul acesta este cursul de lucru 
manual şi artizanat “Înşir-te mărgărite”, căci 
ce altceva se putea naşte din dragostea 
pentru copii şi dorul de casă? Cursul se 
doreşte a fi o poartă spre tradiţiile noastre 
autentice, unde copii au oportunitatea de a 
învăţa despre motivele tradiţionale româneşti 
şi semnificaţiile lor. Mânuţele dibace ale 
prichindeilor vor confecţiona mărţişoare 
în sesiunea de iarnă, vor încondeia ouă 
înaintea sărbătorilor de Paşti şi vor pregăti 
alte surprize în sesiunile următoare, totul 
într-o versiune modernă şi atractivă.
Mărţişoarele – atât cele cu motive tradiţionale, 
realizate cu ajutorul copiilor, cât şi modele 
contemporane, pentru toate gusturile - vor 
fi puse în vânzare în holul şcolii româneşti 
Milne Valley pe data de 27 februarie. De 
asemenea, vom avea o expoziţie cu vânzare 
la serbarea de Mărţişor care va avea loc pe 
data de 3 martie în cadrul şcolii româneşti. 
Mărţişoarele se vor găsi şi la o parte din 
firmele româneşti din comunitate. Mai multe 
informaţii vor fi postate în curând pe pagina 
de facebook şi pe website-ul şcolii româneşti.

Irina Holic
Instructor coordonator “Înşir-te mărgărite”

Vine, vine primăvara!



TORONTO

Ansamblul Datina a fost înfiinţat la 
începutul anului 2017 la iniţiativa unui 
grup de părinţi, în frunte cu agentul 
imobiliar Viorel Rusu, cu scopul 
promovării şi conservării folclorului şi 
tradiţiilor româneşti în zona metropolei 
Toronto.
Nu la mult timp de la înfiinţare s-a 
alăturat grupului, iniţial în calitate de 
dansatoare, ca mai târziu să preia 
rolul de instructor-coregraf, Gabriela 
Dragnea. Înainte de a veni în Canada, 
Gabriela a fost dansatoare la ansamblul 
Doina Bucureştiului, cu care a participat 
la festivaluri naţionale şi internaţionale.
Membrii grupului, la origine din diferite 
zone ale României, sunt dornici de 

a da expresie scenică tradiţiilor şi 
dansurilor româneşti din zonele pe care 
le reprezintă.
Pentru început, grupul a ales să prezinte 
frumuseţea dansurilor din Moldova: 
Rata-Coasa din zona Bacăului, Hora 
mare vrâncenească şi Sfredeluşul 
din zona Focşanilor şi nu în ultimul 
rând Hora Pojorenilor din frumoasa 
Bucovina.
Şi pentru că Moldova este de asemenea 
renumită pentru tradiţiile legate de 
sărbătorile de iarnă, grupul Datina a 
inclus în portofoliul său dansul Caprei, 
dansul Mosilor şi Căluţii.
Ansamblul speră ca în curând să poată 
prezenta în faţa tuturor românilor din 

Canada, şi dansuri din Muntenia, Banat, 
Dobrogea şi Ardeal, precum şi tradiţii 
legate de alte sărbători româneşti: 
Dragobetele şi Sânzienele, Căluşarii şi 
Drăgaicele şi de ce nu şi obiceiuri de 
nuntă.
Ansamblul cochetează de asemenea 
cu ideea înfiinţării unui grup vocal care 
să încânte publicul cu melodii populare.
Grupul a fost invitat să prezinte un 
colaj de dansuri şi tradiţii moldoveneşti 
la un spectacol cu ocazia Anului Nou 
Chinezesc care a avut loc la Isabel 
Bader Theater în data de 3 februarie. 
Dansurile româneşti au adus un strop de 
culoare programului de muzica (clasică, 
tradiţională asiatică şi est europeană) şi 

au impresionat publicul prin energia lor 
precum şi prin frumuseţea costumelor.
Pentru a creea momente de neuitat 
la petrecerile şi evenimentele 
dumneavoastra, Ansamblul Datina 
vă stă la dispoziţie cu un program de 
dansuri populare. Pentru detalii, vă 
rugam trimiteti un email la adresa: 
datina.toronto@gmail.com.

În vederea extinderii, Ansamblul Datina 
are în permanenţă porţile deschise celor 
dornici să înveţe dansuri tradiţionale 
româneşti. Pentru a afla detalii vă rugăm 
să contactaţi organizatorii grupului prin 
email la adresa de mai sus.

ANSAMBLUL DATINA
din Toronto
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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

www.abceurodeli.com

Magazinul ABC Euro Delicatessen, 
deschis în urma cu 21 de ani, s-a mutat 
într-o nouă locaţie în Toronto la 6 
Lebovic Ave, unde este Eglinton Town 
Centre. Inaugurarea şi ceremonia de 
tăiere a panglicii va avea loc sâmbătă 
17 februarie 2018 între orele 10am - 
6pm. Degustări de produse, promoţii, 
cadouri, şi multe altele vor fi puse la 
dispoziţia celor prezenţi. 



DIVERTISMENT 

HOROSCOP
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Cei mai mari inamici ai sănătății 
tale sunt stresul, imprudența și tendința 
către excese. Dragoste: Relaţia cu 
partenerul de viaţă va funcţiona din ce în ce
mai prost şi veţi avea multe momente critice. 
Financiar: Situaţia se prezintă staţionar, nu 
se produc tranzite semnificative care să 
influenţeze starea voastră financiară.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Poţi avea probleme cauzate de 
funcţionarea rinichilor şi a zonei ochilor. 
Dragoste: Este o perioadă norocoasă în 
amor, pentru că șansele de a te îndrăgosti nu 
lipsesc iar relația în care ești deja implicat 
merge de minune. Financiar: Călătoriile 
de afaceri şi colaborările la distanţă sunt 
favorizate.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: E posibil să contractezi o infecţie 
sau o gripă ce te va izola, câteva zile, de 
restul lumii. Dragoste: Se resimt unele 
greutăţi în relația cu partenerul şi fiecare 
întrevedere aduce o anumită dificultate în 
comunicare. Financiar: Poți avea câștiguri 
dacă îți bazezi deciziile pe planuri și 
strategii edificate cu grijă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
radicale care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: Dăruiești 
şi primești deopotrivă, pentru că fiecare 
clipă trăită alături de cel drag te face fericit. 
Financiar: A venit vremea să-ţi achiţi nişte 
datorii mai vechi sau să intri în posesia 
unor bani pe care alţii ţi i-au promis cu 
ceva vreme în urmă.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Poţi avea nopţi de insomnie în 
care resimţi vagi simptome de depresie 
sau anxietate. Dragoste: Ce a fost a fost, 
şi în relația actuală, şi în relația încheiată. 
Privește deci spre viitor. Financiar: Ai 
ocazia să-ţi echilibrezi bugetul, dar nu 
trebuie să risipeşti.
FECIOARĂ (23 august - 22sep)
Sănătate: Ceva se schimbă în starea ta de 
sănătate. Dacă totul a mers bine până acum, 
se instalează boala. Dacă ai fost bolnav, 
vindecarea pare să fie definitivă. Dragoste: 
În cuplu, te mulţumeşti cu o viaţă decentă 
în doi. Dacă eşti singur, apreciezi foarte 
mult liniştea. Financiar: Ar fi bine să fii 
prudent cu banii.

BALANŢĂ (23 sept - 22 oct)
Sănătate: Fii prudent şi evită pericolul 
îmbolnăvirii prin contractarea unei răceli 
sau gripe. Dragoste: Recunoaşte adevărul 
în faţă şi ia măsurile care se cuvin, cu cap, 
nu neapărat doar cu suflet! Financiar: În 
perioada următoare nu se produc schimbări
semnificative.
SCORPION (23 oct. - 21 noi,)
Sănătate: Tinzi să exagerezi, să întinzi 
coarda cam mult și să comiți anumite 
excese sau imprudențe.Dragoste: Dacă eşti
celibatar, în ochii admiratorilor joci 
rolul inaccesibilului, dar lasă şi câteva 
portiţe pentru a nu vă izgoni pretendenţii. 
Financiar: Ai o perioadă bună şi ar fi bine 
să o exploatezi din plin.
SĂGETĂTOR (22 noi - 21 dec)
Sănătate: Soluţia este odihna, o alimentaţie 
echilibrată şi fără excese. Dragoste: Chiar 
dacă îl ai pe cel drag alături, tot singur te 
simţi, şi vei căuta refugiu în alte planuri 
ale vieţii, dar din păcate deocamdată nici 
acolo nu ai mai multe motive de bucurie. 
Financiar: Începi şi tu să mai pui un ban 
deoparte.
CAPRICORN (22 dec - 19 ian)
Sănătate: Te bucuri de o rezistență fizică 
bună, de un moral excelent, Dragoste: Dacă 
stai şi aştepţi doar de la partener iniţiative, 
pierzi timp preţios. Ca atare, dacă te atrage 
cineva anume, dacă vrei ceva anume, ia 
taurul de coarne şi fă primul pas. Financiar: 
Rezervele tale sunt suficiente pentru a face
faţă creşterii accelerate a cheltuielilor.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb)
Sănătate: Ar fi bine să te protejezi, 
temperatura de afară îţi poate afecta 
sănătatea. Dragoste: Pasivitatea, aşteptarea 
unui miracol, răbdarea nu sunt suficiente 
pentru a aduce noul în viaţa ta sentimentală. 
Nu cumva te-ai resemnat? Financiar: Fii 
chibzuit cu banii deoarece în perioada 
următoare cheltuielile vor fi în creştere.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la obiectele care te-ar 
putea răni sau la situaţiile de risc. Dragoste: 
Răceala, nepăsarea, distanţa se interpun 
între voi şi nu mai e ca altădată. Financiar: 
Banii nu sunt punctul forte acum, parcă ai 
merge pe gheaţă subțire. Nesiguranța îţi 
caracterizează veniturile şi cheltuielile.

OAKVILLE

Au început înscrierile pentru Tabăra de Primăvară 2018, organizată în Oakville 
de “Vorbesc Româneşte” între 12-16 martie 2018.
După succesul din anii trecuţi cu Gruffalo, sau expoziţiile de artă şi experimentele 
ştiinţifice, iată-ne în al 5-lea an în care ne vom petrece vacanţa de primăvară 
împreună cu copiii români.

Pentru detalii puteţi vizita pagina Taberei de Primăvară de pe website-ul
www.VorbescRomaneste.com 

Înscrierile se fac online. Vă aşteptăm.
VorbescRomaneste

 Tabăra de Primăvară 
Oakville 2018, organizată de 

VORBESC ROMÂNEŞTE
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CANADA

Sistemul canadian de pensii publice: 
OAS, GIS, CPP/QPP

PENSIA OLD AGE SECURITY (OAS)
Programul Old Age Security este cel 
mai larg program de pensii al guvernului
federal canadian. El este finanțat 
din venituri guvernamentale, ceea 
ce înseamnă că noi, ca indivizi, nu 
contribuim direct la el, ci indirect. Acest 
program este compus din pensia Old 
Age Security (OAS)/Pension de la 
Sécurité de vieillesse și trei beneficii 
suplimentare: Guaranteed Income 
Supplement (GIS)/Supplément de 
revenu garanti, Allowance/Allocation și 
Allowance for the Survivor/Allocation 
au survivant. Ele oferă un venit în plus 
persoanelor de vârsta a treia aflate în 
dificultate financiară.

Pensia OAS reprezintă o plată lunară 
alocată canadienilor de peste 65 de ani
care îndeplinesc anumite condiţii. Spre 
deosebire de Canada Pension Plan 
(CPP), OAS nu depinde de istoria de 
muncă a unei persoane şi nu este 
necesar ca acesta să fi avut un loc 
de muncă de unde să iasă la pensie. 
La fiecare trei luni, guvernul federal 
ajustează plăţile de OAS pentru a ţine 
cont de creşterea costului vieţii, potrivit 
Consumer Price Index. Suma lunară 
maximă pentru primul trimestru din 
2018 este de 586,66$.
Pensionarii cu venituri mari plătesc 
înapoi guvernului o parte din OAS pe 
care o primesc. De exemplu, în 2017, 
o persoană cu un venit anual mai 
mare de 74,788$ (din pensii şi investiţii 
personale) trebuie să returneze statului 
o parte din suma OAS primită, sub 
formă de Old Age Security pension 
recovery tax. Un pensionar cu un venit 
de 121,314$ sau mai mult pe 2017 va 
avea pensia OAS redusă la zero.

Cine este eligibil?
Pensia OAS este dată cetăţenilor şi 
rezidenţilor permanenţi care au trăit cel
puţin 10 ani în Canada după împlinirea
vârstei de 18 ani. Această pensie 
este acordată şi celor aflaţi în afara 
ţării, cu condiţia ca aceştia să fi fost 
cetăţeni canadieni sau rezidenţi legali 
în momentul plecării şi să fi petrecut cel 
puţin 20 de ani din viaţa adultă (după 
18 ani) în Canada.
De asemenea, se pot califica și 
persoanele care, pe lângă Canada, au 
trăit și lucrat într-o țară ce are un acord 
de securitate socială cu Canada.

Cum este calculată rata de OAS?
Pentru a se califica la o sumă maximă 
de OAS, o persoană trebuie să fi locuit 
în Canada cel puţin 40 de ani după 
împlinirea vârstei de 18 ani. Se califică, 
de asemenea, și cei care s-au născut 
înainte de 1 iulie 1952 iar la data de 
1 iulie 1977 trăiau în Canada sau cei 
care după ce au împlinit 18 ani au trăit 
în Canada până la 1 iulie 1977 ori cei 

care la 1 iulie 1977 erau în posesia unei 
vize valide de imigrație. În plus, trebuie 
ca cei zece ani înainte de aprobarea 
pentru OAS să fi fost petrecuți în 
Canada. Pentru cei care nu se califică 
la plata integrală a acestei pensii, o 
sumă parţială este calculată în baza 
numărului de ani petrecuţi în Canada. 
De exemplu, cineva care a trăit aici 36 
de ani după majorat, va primi 36/40 
din maximul de OAS. Plata minimă 
este echivalentul a unui sfert din total, 
pentru a ţine cont de cerinţa celor 10 
ani obligatorii petrecuţi în Canada.
Odată ce o pensie parţială a fost 
aprobată, procentajul din maximul 
de OAS nu se va mări, chiar dacă 
persoana respectivă acumulează mai 
mulţi ani de stat în Canada.
Începând din iulie 2013, plata acestei 
pensii se poate amâna cu până la 60 de 
luni (5 ani) după ce o persoană devine 
eligibilă, în schimbul unei sume lunare 
mai mari. Pentru fiecare lună amânată, 
se adaugă un 0,6% din suma stabilită, 
până la maxim 36% la vârsta de 70 de 
ani.

GUARANTEED INCOME 
SUPPLEMENT
Guaranteed Income Supplement (GIS)/
Supplément de revenu garanti este un 
venit suplimentar, neimpozabil, acordat 
persoanelor cu resurse financiare 
limitate care trăiesc în Canada și 
beneficiază deja de OAS. Un cetățean 
sau rezident permanent care nu mai 
locuiește aici nu se poate bucura de 
acest program.
Suma lunară este stabilită în funcţie de
venit (17,784$ individual, 23,520$ de 
cuplu), stare civilă şi vârsta soţului/
soției în cazul cuplurilor căsătorite. 
Maximul pe care un individ singur 
(celibatar, divorțat sau văduv) îl poate 
primi este 876,23$.
Dacă sunteți în cuplu și dacă partenerul/
partenera primește pensia OAS 
maximă, GIS-ul care vă revine se ridică 
la 527,48$; dacă partenerul/partenera 
nu se califică pentru maximul de OAS, 

atunci puteți obține 876,23$ ca GIS.
De notat că o persoană care amână 
primirea pensiei OAS în schimbul 
obținerii unui venit lunar mai mare, nu 
poate beneficia de GIS pe perioada 
respectivă.

Programele de Allowance și 
Allowance for the Survivor sunt alte 
două beneficii din cadrul programului 
guvernamental Old Age Security. Ele 
se adresează celor cu vârste între 60 
și 64 de ani, cetățeni canadieni sau 
rezidenți permanenți, care au venituri 
reduse și care trăiesc în Canada de cel 
puțin 10 ani.
Allowance este pentru persoana al cărui 
soț/soție primește OAS și se califică 
pentru GIS, cu condiția ca venitul 
combinat să nu depășească 32,928$ 
pe an. Suma lunară se poate ridica la 
1,114.14$ dacă soțul/soția primește 
maximul de OAS și GIS. Allowance 
for the Survivor se ridică la 1,328.08$/
lună și este pentru văduvi/văduve cu un 
venit anual de maxim 23,952$.
Începând cu aprilie 2013 Service 
Canada înrolează automat persoanele 
eligibile la pensia OAS. Din decembrie 
2017, înrolarea automată a fost extinsă 
și la GIS. Aceasta deoarece mulți 
vârstnici nu sunt încă la curent cu 
toate programele de pensii și beneficii 
ale guvernului canadian, privându-se 
de venituri și deci și de posibilitatea 
unui trai decent la bătrânețe. Or, 
scopul programului OAS este tocmai 
de a sigura un venit minim garantat 
acestei categorii din populație, adesea 
vulnerabilă financiar.

CANADA PENSION PLAN (CPP)/ 
QUEBEC PENSION PLAN (QPP)
CPP constituie a doua mare 
componentă a sistemului public de 
pensii al Canadei, alături de OAS. Este 
vorba de un program de securitate 
socială care funcţionează pe bază de 
contribuții, stabilite în funcţie de venit. 
Angajatorii sunt obligaţi să plătească 
o contribuție egală cu cea a fiecărui 

angajat. Această pensie se adaugă, nu 
înlocuiește, OAS.
Venitul pe care o persoană îl primeşte 
din această pensie depinde deci de 
cât de mult în timp şi bani a contribuit, 
precum şi de vârsta de la care a început 
să primească CPP - între 60 și 70 de 
ani, vârsta normală de la care se poate 
lua această pensie fiind 65 de ani. 
Suma lunară este ajustată în fiecare 
an în ianuarie, în funcție de Consumer 
Price Index, pentru a ține cont de costul 
vieții.
Ca și în cazul OAS, pentru cineva care
decide să nu beneficieze imediat de 
CPP, ci mai târziu, suma lunară se 
mărește cu 0,7% pentru fiecare lună 
după împlinirea vârstei de 65 de ani 
în care CPP nu a fost luată, până la 
maxim 70 de ani (8,4% pe an). Cu alte 
cuvinte, o persoană care iese la pensie 
la 70 de ani va primi cu 42% mai mult 
decât dacă s-ar fi pensionat la 65 de 
ani.
Invers, cei care doresc să se pensioneze
mai devreme o pot face începând 
cu 60 de ani, însă există o penalitate 
pentru asta, de 0,6% pentru fiecare 
lună primită înaintea vârstei de 65 de 
ani (7,2% pe an). Altfel spus, dacă te 
pensionezi la 60 de ani în loc de 65, vei 
primi o sumă cu 36% mai mică.
Similar cu OAS, se pot primi plăți 
retroactive acoperind un maxim de 
12 luni, dacă aplicația se face după 
împlinirea vârstei de 65 de ani. Se poate 
însă merge înapoi cu plata retroactivă 
numai până la luna de după împlinirea 
vârstei de 65 de ani.
Cu titlu de exemplu, la ora actuală, 
o persoană proaspăt pensionată 
primește în medie, pe lună, suma de 
641,63$; maximul este de 1.134,17$.

Ce este QPP?
CPP funcționează în toată Canada cu 
excepția Quebecului, unde Quebec 
Pension Plan (QPP)/Régime de rentes 
du Québec furnizează beneficii similare. 
QPP este finanțat din contribuțiile 
lucrătorilor din Quebec care au împlinit 
18 ani și care câștigă mai mult de 
3,500$ pe an, precum și din cele ale 
angajatorilor.
Pentru 2018, rata de contribuție la QPP
este de 10,80% (5,4% pentru lucrător și
5,4% pentru angajator) pe porțiunea de
venit cuprinsă între 3,500$ și 55.900$.
Suma maximă pe care o persoană ieșită 
la pensie la 65 de ani o poate primi lunar 
este de 1134.17$; pentru pensionarii la 
60 de ani aceasta se ridică la 725,87$ 
(64% din suma maximă), iar pentru cei 
la 70 de ani pensia lunară revine la 
1610.52$ (142% din suma maximă). 
Reamintim că QPP nu înlocuiește 
OAS, ci se adaugă acesteia.

www.accentmontreal.com
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SAVANNAH, ORAŞUL ÎN CARE 
FIECARE CASĂ ARE O POVESTE (partea 2)

Paulina Popescu,
Kitchener

Colonial Park Cemetery se află chiar în 
centrul oraşului, situat lângă catedrală, 
fondat în 1750, locuitorii oraşului odihnesc 
în pace în pofida turiştilor numeroşi şi în 
mijlocul acestor arbori superbi “myrtle 
crepe trees”. Aici se odihneşte şi Button 
Gwinnet unul dintre semnatarii Declaraţiei 
de Independenţă, 700 victime ale epidemiei 
de febră galbenă din 1820, şi alţi morţi în 
numeroase dueluri.

Cartierul Victorian al oraşului, a fost 
construit între 1870 şi 1910 pentru clasa 
muncitoare albă, care apoi a părăsit centrul 
pentru a locui în periferia oraşului şi a 
devenit un cartier de culoare.

În casa Mercer House, construită în 1860 
de generalul Mercer, care a aparţinut şi 
compozitorului Jonny Mercer se ţineau 
petreceri legendare somptuoase unde toată 
lumea bună se grăbea să vină. În această 
casă Jim Williams, milionar şi colecţionar 
de artă şi-a ucis amantul, Billy Hanson şi 
a murit apoi de o criza cardiacă. În prezent 
casa este locuită de sora lui care a pus-o 
de vânzare pentru 10 milioane de dolari.  
Jim Williams a trăit în epoca de aur a 
Savannahei şi a fost considerat ca find un 
nou îmbogăţit.

Parcul Forsyth are o fântână, construită în 
1858 în mijlocul căreia apa este vopsită 
în verde pentru Saint Patrick. Parcul 
se întinde pe 12 hectare şi găzduieşte o 
cafenea, terenuri de joacă pentru copii, 
terenuri de sport, un chioşc. Aici au loc 
concerte şi piaţa fermierilor care se ţine 
în fiecare sâmbătă. Parcul poartă numele 
celui de al 33 guvernator al Georgiei, John 
Forsyth care a donat  20 de acrii parcului. 
În mijlocul parcului se află Monumentul 
Confederaţiei, o coloană cu un soldat din 
bronz, dedicat tuturor celor care au luptat 
pentru confederaţie în timpul războiului 
civil.

Cimitirul Bonaventure a devenit celebru 
datorită statuiei unei fete cu o pasăre 
“Bird Girl”, care se află şi pe coperta 
cărţii “Midnight in the Garden of Good 
and Evil”. Delicata statuie a fost mutată şi 
expusă în Muzeul de artă  Telfair Academy. 

Oscar Wilde, celebrul scriitor irlandez  s-a 
îndrăgostit de acest  cimitir. Plantele agăţate  
prin copaci dau o ambianţă lugubră iar vara 
greierii fac un zgomot infernal.

Parcul istoric Wormsloe te întâmpină cu 
o impresionantă alee cu 400 de stejari şi 
lungă de 2 km. Parcul are un mini muzeu 
cu un film despre primul locuitor al zonei 
Jones Noble, tâmplar de profesie, sosit aici 
în 1736.  Prima casă construită de Jones 
din “tabby” un amestec de nisip, apă, var şi 
scoici. Descendenţii lui Noble locuiesc aici 
pe terenul parcului într-o casă majestuoasă 
care nu se poate vizita. Plantaţia lui Jones 
de 500 de acrii a fost strategic localizată 
pentru a apăra colonia de vapoarele 
spaniole.

Insula Tybee se află la 20 minute de condus 
cu maşina din Savannah, cu 7km de plajă 
publică. Nu există autobuz, puteţi să vă 
duceţi acolo închiriind o maşina sau cu un 
taxi. Una dintre atracţiile plajei este farul 
Tybee, construit în 1732.

Paula Deen un fel de Oprah Winfrey a 
lanţului Food Network, deţine magazinul 
său, a publicat cărţi de bucătărie şi animă 
emisiuni de televiziune, a deschis cu cei doi 
băieţi ai săi The Lady&Sons, un restaurant 
cu bucătărie tipică sudica: pui fript, porc 
BBQ, cartofi dulci, porumb, macaroane cu 
brânză.

Muzeul Telfair, adăpostit într-o clădire 
în stil Regence datând din 1818 este unul 
dintre cele mai vechi muzee din sudul 
americii conţinând opere americane şi 
europene. Aici se află statuia cu fata cu 
păsări a lui Sylvia Shaw Judson.

Casa Owens-Thomas, supranumită cutia de 
bijuterii de către aristocraţia care frecventa 
locul în sec 17 este una dintre cele mai 
somptuoase din oraş, construită în 1819. 
Aici a dormit generalul Lafayette în 1825 
şi a ţinut un discurs la una dintre ferestre 
în favoarea eliberării sclavilor. Marchizul 
de Lafayette în etate de 67 de ani a sosit în 
Savannah în 1825 însoţit de fiul său. Pentru 
că sclavii să nu audă discursul său li s-a 
interzis să se deplaseze în oraş în acea zi.

În Savannah se află SCAD cel mai renumit  
colegiu de design Colege of Art and Design, 
care are 720 profesori şi 9000 de studenţi.

Savannah Bee Company  este un lanţ de 
magazine unde poţi cumpăra tot felul de 
soiuri de miere, o sticlă de miere costând 
$100.

Statuia Waving Girl ridicată în memoria lui 
Florence Martus (1868-1943) acesta femeie, 
care locuia cu fratele ei, administratorul 
farului, saluta vapoarele care treceau pe râu 
cu o batistă. Motivul pentru care ea saluta 
vapoarele este faptul că se îndrăgostise în 
tinereţe de un marinar. Dupa 44 de ani de 
aşteptare, Florence a murit de inimă rea. 
Unii marinari îi aduceau cadouri ca să o 
consoleze.

Fortul Pulasky a fost construit între 1830 
şi 1840 pe râul Savannah pentru a proteja 
oraşul de atacurile navale. Fortul a fost 
capturat în 1862 de forţele unioniste. Fortul 
poartă numele contelui polonez Cazimir 
Pulaski un imigrant polonez care a luptat în 
timpul Revoluţiei americane (1775-1183).

Daca doriţi să mâncaţi un barbecue 
specialitatea sudului, trebuie neaparat să 
mergeti la Wiley’s care este considerat ca 
cel mai bun restaurant din statul Georgia şi 
al patrulea din USA.

Savannah este renumită pentru îngheţata 
sa Leopold, fondată în 1919 de trei fraţi 
de origine greaca. Nepotul, Stratton 
Leopold a continuat afacerea cu îngheţată 
dar a devenit şi producator la Hollywood 
(Mission imposssible III, Wolfman).

În acest oraş puteţi să vă plimbaţi cu o bere 
în mână sau un pahar de vin, este absolut 
legal.

Gindiţi-vă la plantaţiile şi clădirile care 
erau înainte de război pe care lumea le-a 
cunoscut din filmele Pe aripile vântului şi 
serialul TV Nord şi Sud.
Înainte Savannah era un oraş port cu 
depozite şi uzine de bumbac.

Este un oraş de legende, un oraş al căror 
locuitori au împiedicat amplasarea unor 
lanţuri de Fast-food în centrul istoric.
În Savannah se pot cumpăra delicioasele 
praline cu  nuci pecan.
În oraş există un autobuz gratuit,  The Dot 
care face legătura cu centrul istoric şi portul, 
puteţi lua o hartă de la biroul de informaţii 
turistice pentru a vedea unde sunt situate 
staţiile de autobuz. Autobuzele circulă de 

la ora 9 AM la ora 7PM, la interval de 20 
de minute.
Există şi un autobuz express de la aeroport 
în oraş care costă numai $5 de persoană sau 
puteţi lua un taxi care costă $45.

Am asistat la o slujbă dramatică de Crăciun 
la miezul nopţii în catedrala St. John the 
Baptist (1873) din Savannah. Începând 
cu ora 11p.m. lumea aştepta liniştită pe 
treptele catederalei. Catedrala a devenit 
neîncăpătoare, mulţi dintre oameni stăteau 
în picioare. Am văzut foarte mulţi copii 
la slujbă îmbrăcaţi frumos. Toate femeile 
purtau rochii elegante iar domnii la costum. 
Slujba a fost ţinută de un episcop. M-a 
impresionat ceremonia începerii slujbei cu 
câţiva cavaleri ai lui Columb îmbrăcaţi în 
costume specifice şi o pălărie cu fulgi.
Interiorul catedralei este magnific cu vitralii 
sublime şi coloane de marmură albastră, în 
stilul neogotic francez.

În Georgia s-a născut Margaret Mitchell 
autoarea romanului Pe aripile vântului, 
care a obţinut premiul Pulitzer în 1937 iar 
Georgia este patria lui Coca-Cola şi a lui 
CNN.

În concluzie Savannah este un oraş secret, 
magnetic, primitor dar pervers care trăieşte 
sub un clopot invizibil care îl protejează 
de lumea modernă. La o săptămână după 
atentatele din NewYork, Savannah era 
asaltat de vizitatori, noi căsătoriţi care au 
venit aici pentru că au simţit că sunt în 
siguranţă.
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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)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.

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

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Telefon: 416-800-0832 sau  519-594-1712   Radu
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ANUNŢURI - 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 nici un chip
nu pot să-nțeleg pe cei mari
când țipă la noi,
(iar vina este
întotdeauna a noastră),
că ne-am murdărit cu nisip
jucându-ne cu marea.
Pe ea nimeni n-o ceartă
că s-a jucat cu cerul
și-acum e albastră.’’

Și iarăși copilul se miră,
nu e normal ca să știe?
De ce
pe câte unul din oamenii mari
îl îmbracă frumos, în veșmânt,
și-l pun în cutie?

Apoi îl murdăresc cu pământ.
Ce haz, să arunci în el cu țărână!
Și-n joaca aceasta nătângă
în loc ca să râzi și să sari,
cu toții încep ca să plângă.
Ce curioși
sunt oamenii mari!

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

ȘI IARĂȘI COPILUL SE MIRĂLocaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

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

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
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
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
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@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).

A-Z DRIVER
Angajăm urgent un şofer cu minimum 1 an experienţă, 
pentru Windsor-Montreal-USA. Full Time job.
Possible salary 5000+.Pentru info: Danny 647-982-2404

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:
-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: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

Instalez Tv BOX Android
Aparatele Tv Box se conectează la internet. Fără 
abonament sau alte cheltuieli suplimentare, se pot accesa 
filme noi, seriale, show-uri, muzică, documentare, canale 
de televiziune din toată lumea. Aparatul costă $150, 
instalarea incepind cu $20. Info la 519-594-1712.

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.

Masini în stoc:
2012 Hyundai Accent
2012 Chevrolet Orlando
2011 Chevrolet Cruze
2005 Nissan Altima
2008 Pontiac Montana
2008 Kia Rondo
2015 VW Passat tdi

Croitorie PAVEL JURCĂ
- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi 
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI  $25-$32
NECALIFICATI  $15-$25
STUCCO   $25-$30
Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste, 
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

Contactati-ne la:
 angajamtoronto@gmail.com

519.781.2929



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


