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Rom Car Automotive Service Center
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Magazin alimentar cu produse ECO de la
fermieri care cresc animale sau cultivă
plante în mod natural, fără să utilizeze
chimicale,
hormoni, steroizi, antibiotice.
519-893-5559
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MIHAI EMINESCU

HORA UNIRII

Sala DACIA
în Toronto

Cenaclu Românesc
în Windsor

CREMA PASTRY & BAKE SHOP
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Balul Vânătorilor

KITCHENER - 2 februarie 2013

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI
DE CIOCOLATĂ CU CREME
DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE
DE PATISERIE * FURSECURI *

519-578-2760
421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

36 PROGRAME ROMÂNEŞTI
Preţul începe de la $38 pe lună. Nu este
nevoie de computer. Doar de internet şi TV.
416-800-0832
519-594-1712
redactia@agendaromaneasca.com

ROCARGO EXPRESS
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519-745-5726 (fam.BURCĂ)

ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS

MBO

X

123

RE

Colete Express Canada - Romania

centi
lb

AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

36.90$+6% asigurare / 30lb
1-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-5276 123 TOT INCLUS
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1
OTTAWA • 1514 Kamouraska Circle, Orleans (ON) K1C 3J3

LIVRATE LA
DOMICILIU

TRANSPORT COLETE
Canada
- România
Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

SOFTENERS
$799CASH & CARRY

(Installed)

www.atlasremus.com

CUTII REMBOX GRATUITE

livrare - 1 luna de la datele de colectare

DATE DE COLECTARE

2 şi 3 martie

www.adriansplumbing.com

519-778-1413
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TORONTO

Ziua de “24 ianuarie 1859”

La Biserica Sf. Gheorghe din Toronto, s-a
sărbătorit şi anul acesta ziua de “24 ianuarie
1859” când a avut loc Unirea Principatelor:
Moldova şi Ţara Românească.
Vicepreşedintele Consiliului Parohial
domnul Cristian Zamrii şi părintele
Ioan Bunea au evocat cu recunoştinţă
evenimentele Unirii, iar în Sala “Dacia” a
Bisericii “Sf. Gheorghe”, toţi cei prezenţi,
cu dragoste frăţească, au întins şi cântat
Hora Unirii, intonându-se de cei prezenţi
cu bucurie cunoscutele versuri ale lui
Vasile Alecsandri. Aducem un gând pios de
recunoştinţă pentru toţi cei ce au înfăptuit
Unirea Principatelor Române şi mulţumim
participanţilor şi la acest eveniment
sărbătorit anual la Biserica “Sf. Gheorghe”
din Toronto.
Preoteasa Mihaela Bunea

WINDSOR

Este Mihai Eminescu poetul naţional
al Românilor ?

Raspunsul la aceasta intrebare l-am aflat
Duminica, 3 februarie 2013 la Catedrala
Romaneasca “Sf. Gheorghe” din Windsor
unde Graiul Romanesc impreuna cu
Scoala Duminicala au organizat un cenaclu
romanesc dedicate marelui poet Mihai
Eminescu. Acest moment cultural ne-a
facut sa ne amintim de anii copilariei “ fiind
baiet, paduri cutreieram/ Si ma culcam ades
langa izvor/ Si bratul drept sub cap eu mi-l
puneam/ S-aud cum apa suna-ncetisor….”.
Cenaclul a debutat cu poezii eminesciene
recitate de copiii Scolii Dimincale.
Punctul culminant al cenaclului a fost
prezentarea ampla, plina de professionalism
si informatie despre viata si opera lui
Eminescu. Prezentarea a fost realizata de
catre invitata de onoare Conf. Univ. Dr.

Anca Sirghie de la Universitatea “Alma
Mater” din Sibiu. Membra a Uniunii
scriitorilor din Romania si a Asociatiei de
Literatura Comparata din Romania.In cadrul
acestei prezentari D-na Conf. Univ. Dr.
Anca Sirghie ne-a raspuns si la intrebarea
“ Este Mihai Eminescu poetul national al
romanilor?”
Incheierea cenaclului s-a facut cu o
prezentare de carte, care a fost coordonata
cu mult tact de scriitoarea Doina Popa
impreuna cu Emilia Matei si Benjamin
Pelger.
Organizatorii multumesc invitatiilor,si
tuturor romanilor pentru prezenta la
eveniment si ii astepta si la urmatoarele
editii ale cenaclului.
Nicoleta Burlea, Windsor

TORONTO

Romanian Business Networking Society
RBNS

Romanian Business Networking
Society (RBNS) a fost înfiinţată în
2001 şi înregistrată ca şi asociaţie
non-profit în Canada.
Scopul acestei organizaţii este de a
facilita comunicarea şi stabilirea de
relaţii de colaborare între oamenii
de afaceri româno-canadieni, întrun mediu competent, deschis şi
profesional .
RBNS, este membru reprezentativ al
comunităţii româneşti în European
Union Chamber of Commerce in
Toronto - EUCOCIT.
În această calitate, asociaţia oferă
celor interesaţi accesul la informaţii
care să le permită extinderea
afacerilor în afara comunităţii
româneşti.

Prin promovarea şi susţinerea
firmelor românilor din Ontario,
RBNS doreşte să contribuie la
crearea unei comunităţi româneşti
de afaceri, puternică, stabilă şi de
încredere, care să fie competitivă în
contextul canadian.
Mai multe amănunte puteţi găsi pe
website:
http://www.rbn-society.com/

- CGA şi Hana Weidenfeld - Dr.
Naturopat, vă vor oferi două
prezentări cu informaţii utile şi de
actualitate din domeniile lor de
activitate.
Veţi avea de asemenea excelenta
ocazie să cunoaşteţi sau să revedeţi
alţi reprezentanţi ai mediului de
afaceri românesc, într-o atmosferă
cordiala şi profesională.

RBNS vă invită să participaţi la
evenimentele pe care le organizează.

Locaţie: Conference Room
1370 Don Mills Road
Toronto, ON M3B 3N
Aşadar, vă aşteptăm pe 19 Februarie
la ora 7pm, la RBNS - “Learn Share
Network”

Primul eveniment “Learn Share
Network” organizat în 2013, va
avea loc în data de 19 Februarie, la
ora 7 pm, în Toronto.
Membrii noştrii, Nicoleta Dronca

Vă rugăm confirmaţi participarea la:
admin@rbn-society.com
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SIMONA CATRINA (România)
Aventuri (ortopedice şi amoroase) la schi

Ma încapaţânez sa scriu cum se
scrie în limba româna, adica ”schi”,
nicidecum ”ski”. Dar nu despre asta
voi vorbi în aceasta compunere.
Schiez prost, n-am reuşit niciodata sa
ma îndragostesc de sportul care, mai
nou, te poate plasa într-o clasa sociala
sau alta. În schimb, m-am îndragostit
odata de un barbat care schia superb
şi, evident, era sa-mi rup gâtul de
dragul lui. La propriu şi la figurat.
Sportivul meu era cu 25 de ani mai
mare ca mine şi asta ma scotea din
puţinele-mi minţi ramase întregi. La
etatea lui, pe când alţii îşi ordonau
taloanele de pensie în ordine
cronologica, el schia cu o viteza
umilitoare pentru tinereţea mea înca
nemarcata de spaima, dorinţa de
maritiş sau celulita.
Pentru ca trebuia sa-l urmez la munte,

Mesaj Publicitar

unde se savârşea pasiunea lui, am
purces şi eu la a lua nişte lecţii de
schi, sa nu mor proasta. În schimb,
era sa mor deşteapta. Am cazut de
câteva ori atât de concludent, încât
n-am avut nevoie sa mi se arate ceva
pe cer, gen minunea de la Maglavit,
ca sa pricep ca n-am ce cauta acolo.
De atunci, eu şi schiorul meu am
trecut la diviziunea muncii: el schia,
eu beam vin fiert şi-l aşteptam la
cotitura telescaunului.
Acesta este motivul pentru care
el are şi-n ziua de azi calitaţi
locomotorii care mie-mi lipsesc,
precum şi o amanta schioare, iar eu
am o viaţa liniştita, în depravarea
sedentarismului meu.
Totuşi, auzind zilnic (iar Facebook
faciliteaza asta) câta lume buna îşi
face vacanţa de iarna la schi, devin
anxioasa şi tind sa parafrazez un
adevar care iniţial a aparut tot pe
reţelele de socializare: nu eşti în
rândul lumii daca nu schiezi? Trebuie
sa-mi sparg ţeasta într-un conifer
austriac, spre a demonstra lumii ca
sunt cool?
A nu se înţelege ca am ceva împotriva
acestui sport, dimpotriva, admir
deşanţat schiorii pricepuţi, curajoşi

sau cum mai vor ei sa se prezinte. Dar
daca ma simt exclusa din lumea buna
fiindca nu merg la schi , atunci e ceva
în neregula fie cu societatea, fie cu
pârtia. Am batut Austria în lung şi-n
lat, la viaţa mea, dar niciodata n-am
fost la schi acolo, eu sunt specialista
în Elveţii şi Austrii estivale, iarna
ma arunca mai degraba sub plapuma
decât sub zapezi.
La scurt timp dupa ce-am fost cu
iubitul meu schior la Sinaia, el a
fost din nou acolo, cu soţia lui. Ah,
nu v-am spus ca era însurat? Miam pierdut harul naraţiunii. În fine,
deci s-a dus acolo cu nevasta-sa, iar
cabanierul, când l-a vazut, i-a licarit
un beculeţ în cap, şi-a amintit de el (pe
munte, se ştiu toţi între ei din vedere,
deşi n-au habar de niciun detaliu legat
de viaţa personala) şi l-a întrebat, ca
sa faca şi el conversaţie: ”Oooo, va
salut, aţi revenit sa schiaţi la noi! Ce
mai face fetiţa dumneavoastra, de ce
n-aţi mai adus-o şi pe ea?”. Culoarea
gri-balţat a feţei lui, culoarea gribalţat a nevesti-sii, precum şi faptul
ca ei n-aveau copii – iar cabanierul
crezuse ca eu eram fiica-sa – sunt
simple amanunte fara importanţa..
Simona Catrina

Carmen Sandu M.Eng.
Royal LePage Binder Real Estate
Windsor

Cell: 519-567-5727
Fax: 519-948-1619

În momentele în care piaţa
devine provocatoare şi
sfidătoare în acelaşi timp,
mai mult ca niciodată a
lucra cu un profesionist
este imperativ!
Începând de la o simplă evaluare a proprietăţii şi până
la procesul de vânzare/cumpărare, vă pun la dispoziţie
serviciile mele, la un standard profesionist, şi vă îndrum
pas cu pas prin acest proces al achiziţionării unei
proprietăţi sau business (sau vânzării acestora).
Cu o experienţă de peste 25 de ani în negocieri de

contracte şi linii de credite, marketing şi New Business
Strategies, precum şi peste 10 ani experienţă în asigurări,
investiţii şi mortgages, vă ofer posibilitatea de a găsi
răspunsuri şi recomandări adiacente procesului de real
estate în sine. Echipa de profesionişti cu care lucrez
(contabil, banker, financial advisor, mortgage broker,
lawyer, interior designer, florist designer) sunt gata să vă
ajute în îndeplinirea ţelurilor personale.
“People do business with people they like, trust and
respect!”
…. iar daca au ocazia să vorbească şi în limba maternă,
cu atât mai bine!

ILIEAutoBADINI
Instructor

$650 Cursul de şcoală de şoferi redus la $448 (taxe
NU sunt incluse), vă asigură:
-10 ore în maşină
-20 ore în clasă
La terminarea cursului veţi obţine
MTO APPROVED
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener www.autodrivingschool.ca
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau
Guelph.

519-635-7711

Raul Dudnic
Istoria
noastră,
a
românilor are încă
mistere pentru cei mai
mulţi dintre noi. Cum
se schimbă regimurile
politice, se schimbă
şi cărţile de istorie. E
drept însă, pe vremea
comuniştilor era nevoie
doar de o mică doză
de bun simţ pentru a
recunoaşte exagerările
sau deformările faptelor.
Aşa cum mă îndoiam
de măreţele realizări
umflate prin lecţiile
de istorie, tot aşa am
început să am reţineri
vizavi de alte măreţe
fapte care au ieşit la
lumină după aşa zisa
revoluţie. Că de aici,
de la revoluţie încep
dubiile. Şi ele merg, şi
tot merg pe fir în urmă,
până la daci. Şi chiar şi
mai adânc.
Cele mai multe popoare
au
istoriile
bine
înşurubate în minţile
şi sufletele cetăţenilor
lor. Şi asta mai ales din
documente, din scrieri
şi descrieri, de-ale lor
şi de-ale altora. Nouă
tocmai ăstele ne lipsesc
şi de aceea încercăm să
încropim o imagine cât
mai coerentă şi logică
a celor întâmplate pe
la început de mileniu
unu şi ceva mai înainte.
Scrieri? Nu prea sunt.
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Reflecţii
Canadeze
Ză ducks are
coming from
ză tracks
Doar de-ale altora şi
nu prea consistente.
Mai mult paragrafe
risipite pe ici, pe colo,
o columnă şi multe
semne de întrebare.
Există curente contradictorii
vizavi
de
procesul formării poporului român, de
ponderea elementului
român alături de cel
local, dacic şi influenţa
migraţiilor
asupra
acestui proces.
Odată cu libertatea de
exprimare post-revoluţionar dobândită, apar
voci şi opinii, unii le
numesc critice, alţii
realiste,
vizavi
de
teoriile luate drept
valabile până acum. E
drept, unele exagerări
au fost făcute în trecut
cu bună ştiinţă, tocmai
pentru a contracara
atacurile celor ce nu ne
vedeau cu ochi buni.
Şi poate nu ne văd nici
astăzi. Ar trebui însă să
ajungem la o împăcare
cu propria noastră
istorie, să încercăm
să
vedem
dincolo
de
exagerări
sau
deformări, indiferent
de motivul lor, şi să
ştim o dată şi bine de
unde ne tragem, cu
cine ne înrudim şi din
ce motive.
RAUL DUDNIC,
Toronto

Emisiunea TV NOI ROMÂNII

poate fi urmărită sâmbăta la prânz, ora 12,şi în reluare
joi dimineaţa la 8:30,pe canalul OMNI 1, canal 4-Rogers
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DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

COSIMPEX

LEGEA CREDINŢEI
ŞI LIMBAJUL

Căutăm şoferi cu sau fără camion

În timp ce legea creştină se impunea trainic
în viaţa strămoşilor noştri, limba căuta,
fireşte, să dea expresie credinţei. Nu a fost
doar o frământare a spiritului, ci şi una a
limbajului care se adapta realităţii. De aici
provin schimbări interesante de sens, de
care călugării sciţi, misionarii şi ierarhii
bisericii n-au fost străini.
„Limba şi legea, două hotare înfipte în
pieptul românului de la strămoşi şi păstrate
viu din neam în neam”(L. Şăineanu)
definesc istoria noastră şi asigură temeiuri
culturale.
În dicţionarele româneşti, articolul lege
(din lat. lex, legis) cuprinde locuţiuni
şi expresii: fără (de) lege, cu (pe, după)
lege, în lege, cum e legea, pe legea mea,
în legea cuiva etc. E uşor de observat că
lege e sinonim cu credinţă. Cuvântul lex,
legis în latină însemna legea scrisă, în
timp ce, pentru legea morală, se folosea
termenul mos. În această privinţă, C. Noica
vedea în „Cuvânt împreună despre rostirea
românească” cum „am luat cuvântul de la
romani şi i-am dat înţelesul grec” (domos),
deoarece „credinţa devenea conştiinţă”.
Cuvântul a (se) cumineca „a (se)
împărtăşi”(din latinescul comminicare)
şi-a ocupat de la începuturile creştinismului
românesc un loc important în limbajul
liturgic. Sensul de bază de împărtăşire din
Trupul şi Sângele Domnului mai păstrează
din înţelesul vechi de comunicare.
Împărtăşirea este în esenţă o comunicare
între credincios şi Dumnezeu, o legătură

sufletească şi spirituală. Este un tip de
comunicare deosebit în care se îmbină
planurile uman şi divin, pornind de la om în
procesul de „îndumnezeire”: „Împărtăşirea
de Dumnezeu şi de Taine s-a numit
comunicatio, pentru că ne dăruieşte unirea
cu Hristos şi ne face să avem cumună cu El
Împărăţia Lui”(Sfântul Isidor).
În seria sinonimică mărire, laudă, slavă,
glorie, osana, primul termen e cel vechi.
Mult mai târziu, din slavonă a venit cuvântul
slavă, care n-a reuşit să înlocuiască termenul
de mult împământenit şi care a fost atras
în propaganda politică (Slavă partidului!).
Glorie este un neologism şi osana circulă
în mediul neoprotestant, deşi la plural, ca
substantiv, are valoare ironică. Despre
interjecţia mărire se poate spune ceea ce
se afirma despre „a omeni”: „Latinism
remarcabil prin prezenţa lui în româneşte,
când ne gândim că în alte limbi romanice
nu s-a conservat” (O. Densuşeanu) .
Înţelegerea gândirii şi a limbajului religios
permite cunoaşterea sensibilităţii omului.
Din perspectiva culturii, logica limbii
stabileşte limite temporare. Orice cuvânt e
purtător de cultură. Legătura cu limba ne
mai ţine strâns legaţi de trunchiul neamului,
apoi, după ce legătura se va pierde, va
rămâne amintirea originii etnice. Ştiu de la
Nichita Stănescu că „O patrie fără de nume
nu este o patrie. Limba română este patria
mea.”

Sales Representative

Tel: 1-877-672-6604
519-673-3390
Cell: 519-902-1768
Each office is independently
owned & operated

Ore de clasă şi ore de conducere
108 King Str. North, Waterloo

Şcoală de Şoferi:
Aprobată de MTO
şi recunoscută de
companiile de asigurări.
Oferim:
* curs întreg 20 ore în
clasă şi 10 ore în maşină,
reducere substanţială la asigurare. Orele în clasă se ţin la
adresa şcolii din Waterloo iar orele în maşină sunt flexibile.
* pregătire pentru obţinerea carnetului de conducere G2
şi G cu posibiliataea de a alege între centrele de examinre
din Kitchener, Stratford şi Guelph
* folosirea maşinii instructorului în examen, echipată cu
dublă comandă.

Firma Cosimpex va angaja şoferi pentru transport de mobilă de la magazin la client acasă.
Şoferii vor avea în atribuţiuni atât condusul camionului cât şi instalatul mobilei la client
acasă. Camionul poate fi condus de şoferi cu permis categoria G full.
Pe fiecare camion vor fi 2 persoane care vor conduce şi vor distribui mobila.
Numărul de angajări pentru aceasta primă perioada va fi de 40 de persoane. Adică un total
de 20 de camioane. Retribuţia pentru o săptămână de lucru poate fi cuprinsă între 6001200 dolari. Zona de distribuţie este Ontario. Angajările sunt full-time, part-time sau doar
pentru weekend.

Suntem o echipă de profesionişti şi
oferim un excelent serviciu.
Perioada de pregătire este plătită.

CU GEAM TERMOPAN
Stil European sau Nord American
Uşi metalice cu sticlă decorativă
Ferestre şi Uşi/Structuri de
Aluminiu la clădiri comerciale

TEL 519 497 0477
Robert Didac

info@RDSaleswindowsDoors.ca
www.RDSaleswindowsDoors.ca

FLAV şi TERESA ONSEN
Vânzări şi
cumpărări de case
în

Pentru noi, cea mai mare
realizare
sunt
clienţii
mulţumiţi. Ne bucurăm
foarte mult când aceştia ne
recomandă şi altor persoane.
Vă
mulţumim
pentru
recomandările făcute!

519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481
ANI MICLĂUŞ

Trimiteţi resume la: info@cosimpex.com

Ferestre şi Uşi din PVC

Doriţi
cumpăraţi,
să vindeţi
sau să investiţi
real estate?
Doritisăsa
cumparati,
sa vindeti
sau sa îninvestiti
in
Nu
vreţi să
banii dumneavoastră
chirie? Sunteţi
realmai
estate?
Nuirosiţi
mai vreti
sa irositi banii pe
dumneavoastra
nesigur
ce să
faceţi?nesigur
Doriţi o ce
evaluare
a proprietăţii? Apelaţi
pe chirie?
Sunteti
sa faceti?
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o
Apelati cu
incredere
la serviciile
mele.
Pentru orice
inspecţie
gratuită
şi vânzătorilor
cele
mai favorabile
rate.
informatie
oricind fara
nici o
obligatie.
Pentru
oricesunati-ma
informaţie sunaţi-mă
oricând
fără
nici o obligaţie.

PRO DRIVING SCHOOL

cu permis de conducere de tip G

Constantin Teodorescu, Kitchener
raspasusor@yahoo.com

AGENTUL DUMNEAVOASTRA
IN LONDON SI IMPREJURIMI

Erwin Niesner

LIVRĂRI LA DOMICILIU

office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ

KITCHENER
WATERLOO www.onsenhomes.com
CAMBRIDGE 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 !
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ASOCIAŢIA

ROCADE VĂ INVITĂ LA

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

CINA
VÂNĂTORILOR
2 martie 2013
ora 7pm
parcare gratuită

Ionică Ardeleanu

În preţul biletului este inclusă o cină vânătorească
compusă din aperitive, tocăniţă de căprioară,
supă de fazan, pui la rotisor, cartofi, legume,
salată, prăjituri şi cafea. Cash bar. Muzica şi
buna dispoziţie va fi oferită de binecunoscutul
Ionică Ardeleanu. Din program acestei seri
minunate vor mai face parte trupa Hi-Trend din
Kitchener.

Preţul Biletelor:
-

$35/persoană

-

$40/persoană

până la 31 Ianuarie
din 1 Februarie

Numai 350 bilete se vând.
(65 de bilete sunt rezervate
de anul trecut).

519-570-0172

Pentru rezervări de bilete sunaţi la telefonul:
şi lăsaţi mesaj. Vă contactăm noi.

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185

Servicii complete gratuite de mortgage pentru toate situaţiile:
pre-calificări, zero downpayment, refinanţări şi transferuri,
consolidări, construire credit pentru noii veniţi, reparări credit.
Contactaţi-mă pentru un sfat competent şi confidenţial.

289.237.1975 zona Hamilton - 1.855.337.8748 gratuit
eciobanu@newbridgecanada.com

MONOPOLY
CONSULTING
Nicoleta Burlea
519-962-7620

Oferta servicii si consultanta in:

INCOME TAX ( personal, sole proprietor si
corporate)
- BOOKKEEPING
- HST reporting
- PAYROLL
Advertising, Marketing si Business
monopoly.consulting@gmail.com

ANGAJĂM ŞOFERI

Angajăm şoferi de companie categoria AZ pentru
curse US/Canada:
- experienţa anterioară necesară
- angajăm şoferi din Europa noi veniţi în Canada
- CVOR şi abstractul să fie bun, nu mai mult de o amendă de viteza
- 3000+ miles pe săptămână, acasă în fiecare week-end
- echipament dedicat 2008-2011 Volvo 670
Pentru mai multe informaţii: Dorel - tel: 519.896.3809 cell: 513.335.4402

SystemAttic Home Inspections
Yani John Lenard – Certified Home Inspector

Ofer Inspectii de case in Sud, Sud-Vest Ontario: Kitchener,
Hamilton, London, Windsor, Sarnia. Pentru detalii vizitati:
www.systematticinspections.com

Tel. 519-496-3963

E-mail:
systemattic.hi@gmail.com

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

519.222.2229
519.222.2229

George
George

VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON
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Mesaj Publicitar

Într-un interviu acordat publicaţiei noastre de către George
Ulman, preşedintele Societăţii Culturale “BANATUL”
din Kitchener am fost informaţi de pregătirile care se fac
pentru cel mai important eveniment local organizat de
către această societate, eveniment aşteptat cu nerăbdare
de întreaga comunitate românească din zona KitchenerWaterloo şi din împrejurimi:

CINA VÂNĂTORILOR
2 martie 2013

“Muzica şi voia bună la “CINA VÂNĂTORILOR” vor fi
pe primul loc ca de altfel la toate petrecerile şi evenimentele
noastre. În acest an vom organiza această petrecere în data
de 2 martie.
Muzica va fi asigurată de Ionică Ardeleanu care ne-a încântat
sufletele cu muzica bună şi de calitate pe care am petrecut
cu mare succes anul trecut şi în alţi ani. Mâncarea va fi
deosebit de delicioasă cum dealtfel o pregătesc bucătarii
noştri specialişti în fiecare an şi la fiecare petrecere. Vom
începe cu aperitive şi o supă minunată de fazani, după care
urmează gulaş de căprioară şi pui la rotisor. Pe lângă acestea
vom avea salată, cartofi şi ca desert, prajituri, ceai si cafea.

CANAM DRIVERS caută şoferi AZ pentru:

- Canada de Vest
( CGY, EDM, etc) în echipă. Voiaje de 10 zile
cu 4 zile pauză. 50 cenţi/milă pentru echipă.
- SUA in single ( coasta de est sau mid-west).
Voiaje între 5 şi 10 zile.
Între 39 şi 45 cenţi/mile. Camion dedicat.
- Local – între 18.00-18.50$/oră.

Asigurare colectivă după 3 luni.
Cerinţe: minim 1 an experienţă.
Info la: 1866 258-0015,
kpaynter@canamdrivers.com
www.canamdrivers.com

Băutura pe care o vom servi, este foarte
diversificată. O să avem barul dotat cu
un sortiment de vinuri, bere autohtonă şi
internaţională, diferite băuturi alcoolice (tării)
şi sucuri. Sala are o capacitate de 350 de locuri
şi sperăm să vindem toate biletele la fel cum s-a
întâmplat în fiecare an.
Pe lângă Ionică Ardeleanu vom avea şi pe grupul
“Hi-Trend” care au mai participat la noi. Ei vor
prezenta câteva dansuri noi pe care le-au finalizat
de curând şi care le-au adăugat în programul
care ni-l vor prezenta, program pe care cu toţi îl
aşteptăm sa îl vedem evoluând pe scenă.
Iar ca să răspund la o întrebare care mi se pune
de către toţi cei care cumpără bilete:”cât durează
petrecerea?”, pot spune că la noi orice petrecere
durează până dimineaţa. Sau, mai bine ar trebui
să spun că acuma de când ne cântă Ionică
Ardeleanu, petrecerea ţine cât ne ţin pantofii. Vă
aşteptăm cu mult drag la distracţie!”

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

400-655 Erb Street W,
Waterloo, ON, N2J3Z4
Fax: 519-885-9637
Website: www.dentistryonerb.com

Tel:519-885-1818

Toţi pacienţii primesc GRATUIT un dispozitiv
pentru albirea dinţilor la domiciliu ($400 valoare),
pentru fiecare programare cu examinare şi cleaning.
Avem program cu pacienţii până seara târziu
inclusiv sâmbăta. Clădire modernă cu posibilitatea
de radiografie digitală. Vorbim româneşte.
“Creating Beautiful Smiles”

AGENDA ROMÂNEASCĂ

7 Februarie * Nr.128

$0 DEPOZIT

pag.7

ELANTRA GT

SONATA 2012

Elantra GT apare pe piaţa Americană într-un stil European posedând un sistem sofisticat de stabilitate şi
tracţiune, având totodată discuri de frână pentru toate roţile. Este echipată cu noua tehnologie de air bags
incluzând un air bag pentru genunchi.
Are 148 de cai putere şi un consum de benzină de 4.9l/100 km.
SANTA FE 2012

Garanţia este de 5 ani sau 100 000 km.
Vă aştept aici la Cambridge Hyundai pentru a vă oferi mai multe informaţii şi desigur că puteţi să faceţi un test
pe stradă cu noua Elantra GT.

ACCENT 2012

519-650-5080

După ce am negociat cu Cambridge
Hyundai am obţinut aprobarea lor de a
oferi EMPLOYEES PRICING pentru toţi
românii care vor cumpăra de la Cambridge
Hyundai. Oriunde locuiţi în Ontario, veţi
primi această ofertă obţinută pentru români
aici la Cambridge Hyundai.

nraiciu@cambridgehyundai.com

Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile

Tel:
NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

1962 Eagle Street North | Cambridge, ON | N3H 0A1
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Despre a 40-a aniversare a Cinei
Vânătorilor organizat de membrii
parohiei “Sf. Ap. Petru şi Pavel” din
Kitchener, avem numai superlative.
Şi ele nu vin de la organizatori ci
de la toţi cei care au avut plăcerea
să participe la acest eveniment
aniversar.
Meniul a fost foarte bogat şi
excelent gătit de maeştri bucătari:
Peter Scopu, John Ecsedi, Luca
Lazăr, Nicu Boboc şi Gabi Ene.
Întrebând prin sală cine mai doreşte
supliment am avut marea bucurie
să auzim doar cuvinte de laudă la
adresa bucatelor servite.
Mulţumim cu această ocazie:
-Doamnei Laura Jora care ne-a
ajutat la pregătirea mezelurilor.
-Domnului Nicu Rasa care a donat
carnea de căprioară pentru papricaş.
-Firmei “Finest Sausages” pentru
donaţia făcută.
-Firmei “Crema Pastry” pentru
minunatul şi deliciosul tort aniversar.
Vorbeam mai înainte de maeştri
bucătari. Da, au fost grozavi, dar
singuri nu ar fi reuşit să pregătească
atât de multă mâncare într-un timp
atât de scurt. Au avut un grup de
oameni inimoşi care au ajutat la
bucătărie, pentru că totul a fost
gătit proaspăt, sâmbătă dimineaţa.
Iar Comitetul Doamnelor bisericii,
s-au întrecut pe ele însuşi în
aranjarea sălii, ornarea platourilor,
organizarea întregii petreceri în cele
mai mici detalii.
Şi bună organizare a mai fost!
Muzica excelentă oferita de CMS
Global Entertaintment i-a făcut pe
participanţi să le sfârâie călcâiele de
nu se mai dădeau duşi de pe ringul
de dans.
Iar tombola a adus un surplus de
bucurie celor norocoşi. Cei ce nu
au avut noroc să câştige la tombola
s-au ales cu o distracţie pe cinste.
Mulţumim tuturor celor care au
donat cadouri pentru tombolă şi în
special Doamnei Cristina Pekura de
la “Casa Realty” (singura agenţie de
Real Estate românească din Ontario)
- care a donat marele premiu al
tombolei un televizor LCD 36
inches. Doamna Cristina Pekurar
are un suflet mare şi întotdeauna ne
sprijină în toate acţiunile noastre, iar
de multe ori ne întinde o mână de
ajutor înainte ca noi să o solicităm.
Şi pentru aceasta îi suntem foarte
recunoscători.
Menţionăm de asemenea cadoul
oferit
de
doamna
Luminiţa
Mironescu de la firma “Investia
Financial - Waterloo”, o frumoasă
casetă de piele cu două sticle de vin
de cea mai bună calitate.
Trofeele vânătoreşti cu care a fost
decorată sala au fost donate de
familia Zivoin. Doamna Zivoin a
donat de asemenea un cadou pentru
tombolă, în memoria soţului Nicu.
Mii de mulţumiri participanţilor
care au creat o atmosferă minunată.
Marcela Lazăr, Kitchener
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Balul Vânătorilor
Organizat de asociaţia VULTURUL de pe lângă biserica “Sf.Ap.Petru şi Pavel” din Kitchener

G O L D E N L I F E Financial Corporation

519-743-3031

ASIGURĂRI

* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ
SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
(MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615
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PENTRU TAXE
DE LA

PENSIA PRIVATĂ

CARE ÎŢI GARANTEAZĂ UN VENIT CONSTANT

BEST TAX RETURN

PE TOATĂ VIAŢA

Din sezonul trecut BEST TAX RETURN
a încercat să vă aducă la cunoştinţă
informaţii utile privind sistemul de taxare
în Canada, precum şi reguli ale Canada
Revenue Agency, legate de obligativitatea
şi avantajele întocmirii taxelor.
În anul acesta (2013) vom pune accentul
pe tot ce aduce nou 2012, măsuri noi
introduse care v-ar putea fi de mare ajutor
prin beneficiul obţinut la întocmirea
taxelor.
În numărul acesta vom vorbi despre un
nou – non-refundable tax credit – introdus
de Canada Revenue Agency, pentru anul
2012 şi următorii ani. Este vorba despre
– Family Caregiver Amount – pe scurt
FCA, aplicabil în legătura cu un dependent
infirm, ce vă asigură în anumite situaţii, o
creştere cu până la $2,000.00 a celorlalte
credite, cum ar fi:
- spousal or Common Law Partner amount;
- amount for an eligible dependent;
- amount for children age 18 at the end of
the year;
- amount for infirm dependents age 18 or
older
- caregiver amount;
Nu trebuie făcută confuzie între cele
două tipuri de credite respectiv, Family
Caregiver Amount şi Caregiver Amount.
Bineînţeles că se nasc o serie de întrebări
legate de acest nou credit şi de modul de
aplicare al lui, cum ar fi:
În ce condiţii mă pot califica pentru acest
credit? Trebuie să obţin un certificat
medical pentru dependentul infirm? Cum
pot solicita acest credit în cazul în care
sunt calificat?
Prin acest articol am dorit doar să vă
înştiinţăm de existenţa lui, astfel încât în
situaţia în care vă întocmiţi singuri taxele,
să nu-l omiteţi, în cazul în care vă este
aplicabil.
Pentru orice întrebare legata de FCA sau
taxe, nu ezitaţi să sunaţi sau să trimiteţi
un e-mail la următoarele date de contact:
519-886-8824 sau sorin.atanasoaie@
sympatico.ca
Sorin Atanasoaie
Income Tax Specialist

Livia Chira

În urma
turbulenţelor de
pe pieţele
financiare din
ultimii ani, nu
puţini şi-au văzut
dispărând peste
noapte economii
adunate cu trudă
o viaţă întreagă.
Economii
care
ar fi trebuit să le
asigure un trai decent după pensionare.
Băncile şi firmele de asigurări suferind la
rândul lor pierderi masive, au încercat să
se replieze în faţa realităţii şi a schimbării
mentalităţii clienţilor aflaţi în căutarea unor
garanţii solide.
Astfel a apărut pe piaţă un program oferit
de câteva firme de asigurări care garantează
un bonus anual constant indiferent de
performanţa fondurilor de acumulare
alese pentru investirea banilor. La început
valoarea acestuia a fost de 5%. Ulterior
acestea şi-au redus oferta din contract la
3%- 2.5%. Singura firmă care mai oferă în
prezent bonusul de 5% este Empire Life.

3 ani.
În concluzie clientul este ferit de pierderile
care ar putea apărea pe piaţă prin garanţia
bonusului dar beneficiază şi de o eventuală
creştere a valorii pieţei. În momentul
pensionării i se garantează un venit anual
pentru tot restul vieţii, indiferent până la ce
vârstă trăieşte.
Există posibilitatea de a retrage toţi banii
odată, înainte, sau după pensionare. În
acest caz se pierde bonusul acumulat, suma
obţinută fiind la valoarea pieţei din acel
moment, ca în cazul unui contract obişnuit.
Se pot face depuneri lunare, anuale, sau
transferări de sume mari din alte conturi.
Consider că este de luat în considerare un
astfel de contract mai ales de către cei care
se apropie de vârsta pensionării şi care
vor să-şi protejeze economiile. Recomand
acest gen de contract şi celor care îşi
schimbă serviciul şi trebuie să-şi transfere
beneficiile în altă parte. Oricum nu se pot
atinge de aceşti bani înainte de pensionare.
Pentru cei interesaţi mă puteţi contacta
la telefon 519-743-3031 sau prin e-mail:
chira3031@rogers.com.
Livia Chira

WINDSOR
Asociaţia “Graiul Românesc” din Windsor organizează

Balul Martisorului
2 martie 2013, la Clubul Croat

Mai multe informaţii pe Facebook sau www.graiul.com

Best Tax Return
Cu zece ani de experienţă în domeniul
taxelor, vă oferim servicii de înalt
profesionalism- Personal şi Small Business
INCOME TAX RETURNS - la cele mai
avantajoase preţuri :
Basic tax return
$40.00
No income tax return
$30.00

O dată cu aprobarea aplicaţiei şi încasarea
primului depozit valoarea bonusului este
garantată pe toată durata contractului, chiar
dacă un asemenea contract a fost scos de
pe piaţă.
Singura condiţie este să nu retragem banii
înainte de vârsta pensiei, şi să accesăm
banii anual după pensionare.
Să pesupunem că depunem sau transferăm
într-un asemenea contract o singură dată
$10000. Valoarea bonusului oferit de firmă
în fiecare an va fi $500 (5%) pentru trei ani
de zile, deci suma totală creşte la $11500.
Să presupunem că fondurile în care am
investit banii în aceşti 3 ani au înregistrat
pe piaţă o creştere de 20%, total $12000.
Bonusul se resetează la fiecare 3ani,
luându-se în considerare valoarea cea mai
mare, în acest caz 5% din $12000, adica
$600. Se acordă pe următorii trei ani $600
anual şi se ajunge la valoarea de $13800.
Să presupunem de data aceasta că fondurile
în care am investit banii au înregistrat o
pierdere de 40%, ($12000-$4800=$7200).
În acest caz bonusul rămâne la valoarea
de $600 anual, obţinând după alţi 3ani
$15600. Acest proces se repetă la fiecare

Patricia Lako Photography

Student tax return
$20.00
Seniors discount
20%
INSTANT CASH REFUND DISPONIBIL

519-886-8824

Contact:
sau
sorin.atanasoaie@sympatico.ca
359 Sauve Cres, Waterloo, N2T2Y8

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - D r. S I M O N A R U S U
Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Patricia Lako Photography oferă o gamă variată de sevicii foto
pentru logodnă, nuntă, maternitate, botez, portret familie şi copii şi
alte ocazii speciale, în zona Toronto. “Surprind emoţia, momentul şi
detaliul, fără a neglija cadrele de grup şi portretele cu cei dragi”.

416 876 6473, http://patricialakophotography.blogspot.ca

EMIL BALEA Your Financial Security Advisor

Asiguraţi familiei dumneavoastră confortul şi siguranţa
financiară de care au nevoie!

Planificare financiară:

- Asigurări de viaţă şi în caz de incapacitate de muncă;
- Planificarea ieşirii la pensie;
- Investiţii (fonduri mutuale, segregate, RESP, RRSP, etc);

“When you fail to plan, you plan to fail!”
Nu lasati intamplarea sa va influenteze viitorul!

519-781-2069
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O petrecere reuşită numai cu

DIVERTISMENT

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fereşte-te de stres, fiindcă
tandemul Soare-Marte în Capricorn
te cam tensionează. Dragoste: Este o
perioadă norocoasă în amor - şansele de a
te îndrăgosti nu lipsesc! Financiar: Nu vin
bani mai mulţi, dar cei de care dispui sunt
suficienţi pentru a trăi decent.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Te simţi bine, arăţi bine, sănătatea
ţi se citeşte pe chip. Dragoste: N-ai început
anul prea bine, se resimt unele greutăţi
în relaţia cu partenerul şi fiecare discuţie
mai profundă aduce o anumită dificultate
în comunicare. Financiar: Călătoriile de
afaceri şi colaborările la distanţă sunt
favorizate.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Fii mai exigent cu orice semn
ciudat din organism şi nu-l trece cu vederea
ca şi cum nu s-ar manifesta. Dragoste:
Relaţia cu partenerul de viaţă va funcţiona
din ce în ce mai prost şi veţi avea multe
momente critice. Financiar: Banii sunt pe
un teren bun, primeşti banii care ţi se cuvin
iar ceea ce ai deja în cont îţi inspiră un
sentiment de siguranţă.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la acest capitol, te
menţii pe aceeaşi stare de la sfârşitul lui
2012. Dragoste: Joci pe două fronturi,
iar dualitatea aceasta este trădată de
dezinteresul cu care priveşti gesturile
partenerului. Financiar: Planul financiar
intră pe un trend ascendent, în care se vor
regăsi în curând şi celelalte domenii ale
vieţii tale.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Există o oarecare predispoziţie
către accidentări, boli acute, infecţioase sau
inflamatorii. Dragoste: Numai evenimente
fericite în casa ta. Te bucuri de toate alături
de cel drag. Financiar: Banii nu sunt punctul
forte acum, parcă ai merge pe gheaţă subţire.
Nesiguranţa îţi caracterizează veniturile şi
cheltuielile.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va
reveni la normal, dar nici nu trebuie să te
izolezi sub un clopot de sticlă. Dragoste:
Ce a fost a fost, şi în relaţia actuală, şi în
relaţia încheiată. Priveşte deci spre viitor.
Financiar: Aşteaptă-te la o redresare.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic,
cât şi psihic. Dragoste: Pasiunea s-a mai
stins, atracţia s-a mai destrămat, dar asta nu
înseamnă că nu formaţi încă un cuplu stabil
şi de invidiat. 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.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Fii prudent şi evită pericolul
îmbolnăvirii prin contractarea unei răceli
sau gripe. Dragoste: Noul intră în viaţa ta
sentimentală, fie printr-un suflu proaspăt
care te entuziasmează, fie prin şansa unei
noi iubiri. Financiar: Stagnarea economică
te afectează şi pe tine şi pe cei dragi.
Refrenul va fi cel mai adesea „n-am”.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Sănătatea trebuie ţinută sub
observaţie pe tot parcursul anului, dar cel
puţin acum, nu-ţi dă de furcă. Dragoste:
Dacă ai o relaţie la care ţii, ar fi de dorit
să încerci să menţii armonia şi să nu dai
curs oricarei provocari. Financiar: Deciziile
financiare de acum vor avea efecte pe
termen lung, de aceea nu trebuie să faci
calcule de azi pe mâine.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Regimul lichidelor în organism
atrage mai mult atenţia acum, deci ai
grijă ce bei şi în ce cantităţi. Dragoste: Un
moment de vârf vă apropie şi mai mult, încât
puteţi spune amândoi cât de fericiţi sunteţi!
Financiar: Banii sunt bine gestionaţi. Iei
decizii mature şi bine chibzuite.
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:
Această perioadă poate fi una de top în
privinţa banilor.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Ai grijă la ce consumi, la ce bei, la
ce mănânci, pentru că ai putea încerca ceva
care nu-ţi face bine. Dragoste: E nevoie de
mai multă iniţiativă din partea ta. Financiar:
Situaţia este mulţumitoare, ba chiar se pot
rezolva cu brio unele aspecte. Discreţia
ajută.

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

Recomandat pentru:
• Tratamentul reumatismului cronic, osteoartrite, artrită, dureri
ale ligamentelor musculare, suferinţe ale încheieturilor, eczeme,
psoriazis, boli neuro-dermatice, acnee, dureri de cap, nevralgii,
stres, insomnie;
• Curăţă în profunzime pielea minimalizând apariţia ridurilor,
elimină toxinele, reduce apariţia celulitei, purifică, catifelează şi
readuce culoare şi strălucire pielii;
• Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,
Împachetarile cu nămol se pot face atât vara cât şi iarna.
Pachetele de nămol
sunt comercializate
la pungi de 400 de
grame.
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519.575.0224
MARIANA MUNTEAN
mariana.muntean@gmail.com
www.blackseamud.ca

GilmaRO
“Îmi plăcea şi-mi place tare mult să cânt”

Cu şi despre Gilmar Oprişan, într-un
interviu acordat publicaţiei Agenda
Românească

“Cine este Gilmaro ?
Mă numesc Gilmar Oprişan iar numele
meu de scenă este GilmaRO (cu «O» de
la numele de familie) şi-mi place că cele
două litere de la sfârşit se potrivesc cu
România ţara mea frumoasă şi dragă.
M-am născut în Bacău, am copilărit în
oraşul de pe malurile Bistriţei şi mai apoi
am locuit în Bucureşti.
Copilăria – Adolescenţa
Vreau să vă spun că din clasa a 3-a am
început să fac sport de performanţă şi
anume fotbal, cu câte două antrenamente
pe zi şi visam să ajung ca Mario Kempes
sau Maradona – aveam numărul 10 pe
tricou şi jucam binişor. În acelaşi timp, ţin
minte, frecventam cursurile de mandolină
şi acordeon dar sportul îmi lua foarte mult
din timp şi energie, aşa că muzica a rămas
pe al 3-lea plan după învăţătură şi sport.
Muzica cu adevărat am început-o prin
clasa a 10-a când am primit cadou de la
o mătuşă de-a mea prima chitară făcută la
Reghin şi tot atunci a trebuit să o las moale
cu fotbalul şi mai apoi să-l abandonez din
cauza unei accidentări. Până atunci cântam
pe la serbări, prin parcuri şi îmi amintesc
că eram sufletul petrecerilor în excursii, la
microfonul autocarului sau în jurul focului
de tabără. Îmi plăcea şi-mi place tare mult
să cânt. Toţi vecinii mă ştiau. Aceasta
pasiune s-a datorat şi faptului că mama
mea era educatoare şi cânta foarte frumos
şi apoi am avut norocul să mă înconjor de
muzicieni şi instrumentişti talentaţi şi să
ascult tone de muzică bună şi adevărată.
În oraşul meu natal şi la liceu eram un
fel de mic star deoarece eram invitat
mai mereu la televiziunile şi posturile de
radio locale. La chitară am reuşit relativ
repede să învăţ primele acorduri şi să
compun primele cântece care au avut un
succes deosebit printre liceeni. Un astfel
de cântec (şlagărul liceului “George
Bacovia”) se numea “Maieul cu supapă”
pe care l-am cântat şi pe scena lui Adrian
Păunescu iar dumnealui a compus pe
loc încă o strofă. Am cântat pe la “Balul
Bobocilor”, la banchetul de absolvire al
liceului, la “Zilele Bacăului”, la “Galele
Muzicii Rock”, etc, datorită faptului că
am activat şi în multe formaţii rock unde
am luat premii de “cel mai bun vocalist”.
Muzica rock era iubirea mea de atunci.
Bineînţeles că a urmat armata (care era
obligatorie) pe care am făcut-o la tancuri,
la început în Roman şi-apoi marea ei
majoritate la Caracal un oraş unde nu se
întâmpla mai nimic pe-atunci şi era şi al
naibii de departe de casă. În armată am
fost desemnat să selectez oamenii potriviţi
pentru formaţia de muzică (vocal-

instrumentală) a unităţii şi-mi amintesc că
am cântat la petrecerea de Revelion, iar
sala era plină de cadre militare şi soţiile
lor.
Cariera Muzicală
În urma unor audiţii şi la îndemnul
prietenului meu bun şi băcăuan de-al
meu virtuosul chitarist Cezar Zavate,
căruia îi mulţumesc şi pe această cale, a
urmat plecarea mea în Bucuresti unde am
obţinut contracte la “Athenee Palace” şi
“Il Buongustaio”. Acolo cântam alături
de nume sonore ca Gil Dobrică, Ioan
Luchian Mihalea, Carmen Trandafir,
Mona Roşoga, Alin Constantiu, etc. În
paralel am înregistrat părţile vocale pentru
“Floare Albastră” o trupă respectată de
jazz-rock progresiv şi făceam parte dintrun band pop-rock alături de Cătălin TuţăPopescu (VH2) şi Mircea Burete Preda
(Voltaj, Quartz, Direcţia 5,Viţa-de-Vie) cu
care repetam. În Bucureşti am înregistrat
în studiourile “Migas-Real” ale lui Adi
Ordean primele piese care mi-au fost
difuzate la Radio-România-Matinal, la
Radio Vacanţa pe litoral. Am apărut la
emisiunea Marinei Almăşan “Ceaiul de
la ora 5” precum şi la festivalul de folk
“Om bun” alături de Victor Socaciu şi Gil
Ioniţă unde dacă ţin bine minte am luat
locul 3 şi am şi acum insigna şi diploma.
Pot să spun că în Capitală, acolo unde se
dădea ora exactă pentru România, am pus
cu adevărat primele cărămizi la cariera
mea muzicală. Am întâlnit o mulţime
de artişti şi muzicieni pe care altfel îi
vedeai doar la TV, cu unii dintre ei m-am
intersectat, am făcut jam-session-uri, am
învăţat şi mi-am făcut o idee despre cum
stau lucrurile în show-bizz-ul românesc de
atunci. Aş enumera doar câţiva dintre ei:
Toni Şeicărescu (Direcţia 5), Vali Neamţu
(Dănutz SRL), Manuel Savu (Mihai
Godoroja band), Cristi Ioniţă (Metrock),
George Pătrănoiu (Taxi) şi mulţi alţii.
Am cântat apoi în Israel, în marile oraşe,
în hoteluri şi restaurante – la “Punchline”
în Beer-Sheva unde eram mica vedetă a
oraşului chiar, “Creosnai” în Ashdod,
hotelul “Nirvana” la Marea Moartă doar
ca să amintesc câteva şi deasemenea în
Ţara Sfântă am luat premiul de cel mai bun
cântăreţ la una dintre competiţii şi la fel
păstrez diploma cu mândrie. A urmat apoi
Olanda unde chiar am locuit o perioadă şi
cântam în Amsterdam chiar în downtown
pe Damrak la restaurantul “Karalis” lângă
Central Station.
Acum iată-mă aici în Canada!
continuare în pag.14
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PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR
VIITORUL, CU UN PLAN
SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!

Cu Un Partener
De Încredere:
cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:

OFERIM O
CONSULTANŢĂ
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

-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.

PROVITA NUTRITION & KONIG
Produse Naturiste Pentru Sănătate

www.tratamente.ca

647-200-4077

Extrase din plante, peşte şi minerale. Fără substanţe chimice. Ajută la
SISTEMUL IMUNITAR, DIABET, TENSIUNE ARTERIALĂ, SISTEMUL
DIGESTIV, ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE, DEPRESIE ŞI MEMORIE.

LANGOŞI ... LANGOŞI ...
La Kitchener Farmers Market (300 King St.E), în fiecare
zi de miercuri vă sunt oferiţi cei mai gustoşi LANGOŞI
din Kitchener, pregătiţi de Mihaela Hozan. Comenzile se
primesc între 11am-1pm la telefonul

519-744-2325
şi după o jumătate de oră sunteţi aşteptaţi să ridicaţi comanda făcută.

SARMALE
GATA FIERTE,
LA PACHET,
NUMAI CU
COMANDĂ
TELEFONICĂ

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, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi
Imola Ciobanu

VESNA SUKARA

Travel Consultant
TICO nr. 50012912

CUBA

Phone: 519-571-2888
CAYO COCO, SANTA LUCIA,
Toll free: 1-888-501-4856
HOLGUIN, VARADERO......
Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Lumi Mironescu,
BA, CIM, CC,
Account Executive

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!

ÎN FIECARE
SÂMBĂTĂ
Mihaela Hozan vă oferă

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR

Europe
Cuba
Caribbean
Mexico
and more
4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Michael Ellis,
President, Investia
Financial -Waterloo

Romanian,
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ACCIDENTELE DE MAŞINĂ în Ontario
Asistenţa medicală şi pentru reabilitare
– Pentru vătămările minore se poate cere un
maximum de $3,500.
– Pentru vătămările mai serioase, dar care
nu sunt de natură catastrofică, compensaţia
se poate întinde pe o durată de 10 ani, dar
beneficiile au o limită maximă de $50,000.
– Pentru beneficiile de natură catastrofică,
se pot plăti beneficii pentru întreaga viaţă,
până la o limită maximă de $1,000,000.

Un accident de maşină vă poate schimba
viaţa într-un mod ireversibil.
Unele dintre cele mai comune daune pe care
le puteţi suferi ca urmare a unui accident de
maşină sunt:
· Vătămări ale creierului;
· Fracturi ale cutiei craniene;
· Fracturi ale braţelor şi picioarelor;
· Fracturi ale şoldurilor;
· Vătămări ale ochilor;
· Vătămări ale măduvei spinării.
COMPENSAŢIE
Daca aţi fost victima a unui accident de
maşină, aveţi două modalităţi în care
puteţi cere compensaţie pentru a încerca
să vă refaceţi viaţa de dinainte de accident.
Aceste opţiuni sunt:
· Daune civile – atunci când vă decideţi să
deschideţi o acţiune civilă împotriva celui
care este de vină pentru accident;
· Beneficii de la propria companie de
asigurare – Aceste beneficii se pot obţine de
la propria companie de asigurare, indiferent
de cine este de vină pentru accident.
CE SĂ FACEŢI
Un accident de maşină se poate întâmpla
foarte rapid şi rezultatele pot fi catastrofice.
Majoritatea oamenilor nu sunt pregătiţi
să reacţioneze atunci când trec printr-un
accident de maşină, dar este întotdeauna
o idee bună să aveţi un plan pentru a fi
pregătiţi şi pentru astfel de situaţii.
- Trageţi aer în piept şi încercaţi să vă
calmaţi.
- Apelaţi imediat la poliţie şi la asistenţa
medicală.

- Folosiţi telefonul celular sau orice cameră
pe care o aveţi la dispoziţie să faceţi cât de
multe fotografii puteţi. Încercaţi să faceţi
fotografii tuturor persoanelor şi vehiculelor
implicate în accident.
- De îndată ce ofiţerul de poliţie şi-a
completat raportul, citiţi acel raport pentru
a vă asigura că este corect şi complet. Luaţivă timpul necesar pentru a vă nota plăcuţele
de înregistrare, numele şi numerele de
telefon ale tuturor celor implicaţi în
accident precum şi ale tuturor martorilor
accidentului.
- Ar fi bine să vorbiţi numai cu personalul
medical, pompierii şi ofiţerii de poliţie care
au sosit la scena accidentului. Evitaţi să
vorbiţi cu persoanele implicate în accident,
în afara efectuării schimbului de informaţie
referitor la datele asigurării Dvs. sau la alte
informaţii personale pe care legea vă cere
să le schimbaţi.

Rom Car Automotive

Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi

Adresa:
76 Woolwich Street
(intersecţia străzilor
Victoria şi Fontaine drumul spre aeroport)

posibilitatea să ajungeţi la noi pentru diferite
reparaţii sau schimb de cauciucuri sau ulei ?
VENIM NOI DUPĂ MAŞINA
DUMNEAVOASTRĂ, O ADUCEM LA
ATELIER, EFECTUĂM REPARAŢIILE
ŞI O DUCEM ÎNAPOI.
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.

Tel: 519-781-2929

CÂTEVA TIPURI DE COMPENSAŢIE
Ca regulă generală, sunt câteva tipuri
de compensaţie pe care le puteţi cere ca
urmare a unui accident de maşină. Discutaţi
cu avocatul Dumneavoastră referitor la care
dintre tipurile de asistenţă de mai jos vi se
aplică Dumneavoastră:
- Asistenţă pentru serviciile oferite de un
îngrijitor/îngrijitoare
- Pentru anumite tipuri de vătămări se oferă
asistenţă pentru serviciile oferite de un
îngrijitor/îngrijitoare.
Asistenţa este disponibilă pentru o perioadă
de până la doi ani de la data accidentului
şi ajunge până la $3,000 pe lună pentru o
vătămare care nu este de ordin catastrofic.
Asistenţa pentru o vătămare de natură
catastrofică este de până la $6,000 pe lună
pe perioada vieţii, cu o limită generală de
$1,000,000.

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

Asistenţa pentru suplinirea venitului
- Depinzând de situaţia Dumneavoastră,
puteţi beneficia de până la 70 la sută din
venitul Dumneavoastră de dinainte de taxe,
până la un maximum de $400 pe săptămână.
- Dacă nu lucraţi la momentul accidentului,
puteţi beneficia de până la $185 pe
săptămână, dar aceste beneficii nu sunt
plătibile înainte de şase luni de la data
accidentului de maşină.
Compensaţie împotriva şoferului responsabil pentru accident
- Puteţi beneficia de compensaţie pentru
durerea şi suferinţa Dumneavoastră
precum şi pentru diminuarea calităţii vieţii
Dumneavoastră.
– Orice sumă primită cu titlul de compensaţie
pentru durere şi suferinţă se supune unui
deductibil de $30,000, în afara situaţiilor în
care compensaţia Dumneavoastră depăşeste
$100,000.
Dacă aveţi întrebări, puteţi contacta pe
Georgiana Sîrbu la
gsirbu@krylaw.ca
sau la 416-357-4339.

lui. Articolele primite pe adresa redacţiei vor fi publicate
în limita spaţiului disponibil alocat acestora.
Articolele din acest număr au fost “culese” din provincia
Ontario şi editate de echipa redacţională.
A fost folosită ca şi sursă de informaţii, revista Tango
(www.revistatango.ro) şi publicaţia Accent Montreal
(www.accentmontreal.com).

REDACŢIA

“AGENDA ROMÂNEASCĂ”
809-40 McGee Avenue, N2B 2T3, Kitchener, Ontario, Canada

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

519-489-6741 sau 416-800-0832

Director: Radu Secăşan
Divertisment: Simona Catrina (revista Tango)
Valeriu Cercel
Învăţământ: Paulina Popescu
Webmaster: Alex Titeu
Foto: George Belu, Virgil Stănei
Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Colaboratori:

Adrian Uturaş
Nicoleta Georgescu
Bianca Man
Ioana Pop
Benny Pelger
Constantin
Teodorescu
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu

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

Aţi deschis
un nou
business?
Publicaţia
AGENDA
ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT
pentru o singură apariţie
să promovaţi businessul şi să faceţi cunoscut
tuturor cititorilor oferta
dumneavoastră.
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O petrecere reuşită numai cu

GilmaRO
“Îmi plăcea şi-mi place tare mult să cânt”

Cu şi despre Gilmar Oprişan, într-un
interviu acordat publicaţiei Agenda
Românească

urmare din pag.11
Canada
În Toronto şi GTA multă lume (dar nu
toată) probabil mă cunoaşte pentru că m-au
văzut pe scenă la mai toate evenimentele
româneşti. Cu bucurie spun că aici în
Canada am reuşit să produc şi să-mi lansez
primele mele albume din carieră: unul
de pop-rock “Secret” iar la un interval
de numai 6 luni a urmat al doilea CD
“Colinde”. Majoritatea pieselor (muzica
şi versurile) au fost compuse de mine şi
ambele albume au avut parte de lansări şi
prelansari deosebite. La primul am cântat în
deschidere la Compact şi Gabriel Cotabiţă
iar la al doilea am deschis scena pentru
Ducu Bertzi şi Nicu Alifantis în aceeaşi
splendidă sala de concerte de la Yonge &
Sheppard “Toronto Centre for the Arts”.
Ambele albume le-am realizat cu ajutorul
lui Sasi Vuscan (Jais) iar la petrecerile de
lansare băieţii mei din trupa cu care cânt
(Nashpa Sound) m-au ajutat, au fost la
înălţime şi pe aceasta cale le mulţumesc.
Trebuie să menţionez că “Nashpa Sound”
este cea mai tare formaţie pop-rock
românească din Canada iar eu împreună
cu doi muzicieni extraordinari Corneliu
Eşanu şi Raul Dudnic am pus bazele acestei
formaţii cu ceva ani în urmă, ca mai apoi
să ni se alăture Codin Deboveanu şi Saşi
Vuscan.
Mai nou lucrez la alte două proiecte: un
album unplugged cu amicul meu bun
Raul Dudnic, proiect care a demarat în
urma unei colaborări spontane, naturale
şi fructuoase… şi o poveste muzicală
care-mi este la suflet în stilul Engelbert
Humperdinck, Tom Jones, Dean Martin,
Tony Bennett. Să dea Domnul să am
inspiraţia, puterea şi energia să le duc la
bun sfârşit.
Tot aici în Canada pot spune că muzica a
devenit un element cu-adevărat important
al vieţii mele cu toate impedimentele şi
greutăţile unui nou început, unei noi vieţi.
Sunt aici de peste 10 ani împreuna cu
minunata mea soţie şi cele două frumoase
fetiţe ale mele, mă simt grozav, îmi place
nespus ceea ce fac şi consider Canada o ţară
a multor posibilităţi unde te poţi dezvolta,
visa şi construi sănătos.
Printre alţi mari artişti cu care am avut

şansa şi bucuria să împart scena sau cu care
să cânt au mai fost Vlady Cnejevici, Mircea
Baniciu, Doru Octavian Dumitru, Pepe,
Daniel Robu, Veta Biriş, Autentic, Aura
Urziceanu, Tony Springer (care a deschis
pentru David Bowie, Jeff Healey, Bon Jovi,
Deep Purple), Celia Palli (backing vocal-ul
lui Nelly Furtado) şi alţii.
Se poate trăi din muzică ? Te consideri
norocos ?
Consider că viaţa de artist cere sacrificii
iar drumul este lung, anevoios şi-ţi trebuie
noroc, tenacitate, pasiune şi încredere
pentru a ajunge undeva şi trebuie să mai
şti şi unde, pentru că altfel te trezeşti în alt
loc unde nu ţi-ai fi dorit să fii. Ca dealtfel,
cam peste tot şi-n orice domeniu. Ca şi în
fotbal unde îţi trebuiesc meciuri în picioare
pentru a te căli şi a căpăta experienţă, aşa
şi în muzica e necesar să cânţi, să fi în
priză, să urci pe scenă şi să fi în permanent
contact cu publicul, să vezi ce-i place,
să-l simţi vibrând. De aceea de cele mai
multe ori mă puteţi vedea la restaurantul
“Vernisage” (NW corner Yonge & Steeles),
la “Hava Nagila” sau “Midan” precum şi la
alte restaurante sau evenimente private ori
festivaluri unde sunt invitat. Lista cu showurile mele trecute şi viitoare se găseşte pe
website-ul meu www.gilmaro.ca Şi aşa cum
spuneam, oamenii încep să te cunoască, îţi
faci o reputatie chiar şi printre muzicienii
valoroşi din Toronto, cu care colaborez şi
astfel eşti contactat de către unii sau ceilalţi.
Eu cred că atâta timp cât faci bine şi cu
pasiune ceea ce faci, eşti profesionist, te
respecţi şi respecti publicul, eşti sincer,
transmiţi energie bună şi curată - legea
atracţiei sau principiul acţiunii şi reacţiunii
spun la fel: că vei fi răsplătit cu aceeaşi
monedă mai devreme sau mai târziu.
Norocul şi-l cam face omul cu mâna lui.
Cu cât munceşti mai mult şi ai atitudine
pozitivă cu atât devii mai norocos iar
oportunităţile şi întâmplările bune se ţin
scai de ţine. În faţa publicului eşti doar tu,
sincer, şi cât dai atâta primeşti, nu poţi să-l
păcăleşti…la fel ca şi cu viaţa.
Cei de la “Compact” când te-au auzit
au exclamat: “Dar unde a stat ascuns
băiatul ăsta în România ?”, iar Gabi
Cotabiţă a zis că ai o voce foarte bună.

FOR RENT - in Kitchener

Two bedroom apartment for rent for March 1st. Victoria/Westmount
area in Kitchener, backing onto park. All inclusive of heat and hydro,
free parking, monitored controlled entry, laundry facilities. Close to
schools and shopping, bus route. $800 per month.

Call 519-576-6466 for viewing

Cum faci să o menţii ?
Şti cum e…se spune că vocea e cel mai
complex şi greu instrument de aceea trebuie
să ai mare grija de ea. Nu fumez, beau doar
ocazional, mă feresc să beau foarte rece sau
să răcesc şi să am nasul înfundat, evit să urc
pe scena stresat sau obosit, îmi fac încălzirea
vocală şi exerciţiile aproape zilnic, îmi fac
temele şi-mi învăţ foarte bine piesele. Când
se întâmplă să fiu răcit ştiu cum să respir
şi să-mi aşez vocea ca să nu se cunoască,
dar totodată să sune aproape de parametrii
normali. N-am cântat niciodată cu pozitiv
sau să fac playback pentru că nu vreau şi nu
pot să-mi dezamăgesc publicul. În legătură
cu ambitusul (registrul vocii mele), am
exersat cu pianul notele mai dificile din
registrul înalt (să spunem) până mi-au ieşit.
E şi talent nativ dar şi multă muncă.
Unde poţi fi contactat, la ce fel de
evenimente cânţi şi ce repertoriu ai ?
Cand eram puşti cântam doar rock, hard
rock, rythm & blues şi de astea…Nici nu
mă deranjam şi nici nu-mi închipuiam să
cânt sau să mă “cobor” la alceva. Cu timpul,
vârsta şi experienţa am ajuns la concluzia
simplificată că muzica, filmele s.a.m.d. se
împart în două: bune şi slab calitative. De
aceea cânt de toate, deoarece dacă un cântec
(nu contează ce stil muzical) e cântat bine,
cu suflet, transmite, are mesaj şi mă atinge,
iar pielea mi se face “ca de găină”, ori am
ochii umezi sau inima îmi bate, îl consider
un cântec bun, poate sa fie el chiar şi
manea, să zicem. Am remarcat că abordarea
aceasta e valabilă cam pentru toată lumea.
Deci repertoriul meu e foarte vast, pentru
că oamenii sunt foarte diversificaţi mai
ales aici în Canada cu multi-culturalismul
ei şi trebuie să ai ceva pentru fiecare şi în
multe limbi străine. De la Bon Jovi şi Eros
Ramazzotti la Charles Aznavour, Amr
Diab, Filip Kirkorov sau Marc Anthony.
Pentru românii mei, spre exemplu, am
cântece populare specifice din fiecare zonă
a ţării, muzică uşoară, de petrecere şi pahar,
romanţe, lăutărească, pop-rock, valsuri,
tangouri etc. De la Compact, Holograf,

Cargo şi Iris până la Tiberiu Ceia, Gică
Petrescu, Sofia Vicoveanca, Maria Lătăreţu
sau muzică armeneasca…şi multe altele
! Faza bună şi frumoasă pe care oamenii
o remarcă şi mi-o spun e că datorită
ambitusului (registrul vocii) meu vocal (de
3 octave) reuşesc să cânt toate piesele “ca
acolo” astfel încât majoritatea cântecelor
sună ca originalul. Unii mi-au spus că sunt
un adevarat tonomat viu şi datorită acestei
calităţi e lesne de înţeles că am început să
cânt la nunţi, botezuri, aniversări, zile de
naştere, bridal sau baby shower, bachelor
party, corporate party, Christmas party,
revelioane, picnic-uri, baluri, etc.
Oamenii mă pot găsi pe website-ul
www.gilmaro.ca sau pe facebook cu Gilmar
Oprişan.Telefonul meu direct este 416 8414226 iar la petreceri, avându-mă pe mine
pe scenă (singur sau împreună cu invitaţii
mei care pot fi singers, dancers, magicians,
stand-up comedy actors sau chiar şi strip
girls) au calitatea petrecerii, atmosfera şi
voia bună garantate !
Gilmaro vă îmbrăţişează şi vă iubeşte !
Toronto – Februarie 2013

GILMAR la Revelionul Pensionarilor
din Kitchener - 12 ianuarie 2013

INCOME TAX & BOOKKEEPING
Experienced & Affordable - Monica

114 Steepleridge St.
Kitchener, ON N2P 2W2
Phone: 519.748.9624
E-mail: monica_diaconescu@hotmail.com

Diaconescu

STUDENŢI şi SENIORI rate speciale
(inclusiv primul Income Tax pt
cei care au împlinit 18 ani)

Personal Tax şi Small Business
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WATERLOO
DANCE
105 Randall drive, Waterloo

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE

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

DE VÂNZARE

Toyota Corolla 2001
-preţ 2800 dolari, 300.000km
-aer condiţionat, foarte bine
întreţinută, frâne noi, cauciucuri
noi, 4 cilindri, e-tested, safety,
oil spray, ulei transmisie
schimbat recent şi multe altele.
Tel: 519-781-2929

Kumon Math and Reading Centre
of Guelph-Northeast
program suplimentar
de matematica si engleza
Succesul copilului dumneavoastră începe cu
Kumon! Pentru un test de evaluare gratuit sunaţi
la 226.326.1254

Autori români pe website-ul
www.amazon.com

Babysitting

Bunică româncă, cu rezidenţă canadiană, ofer
servicii de baby-sitting în zona Kitchener,
Cambridge, Waterloo.
Pentru detalii sunati la 519.894.5265
Vis de Iarnă

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani
- ADULŢI
*Clasa “Exercise with Latin”
*Oferim clasă de coreografie pentru “First
Dance” (Dansul Mirilor)

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

Cine doreşte să cumpere volumul
antologic “Durere românească”,
ce cuprinde satire, poezii de dor şi
epigrame ale lui Valeriu Cercel,
pot accesa website-ul
www.amazon.com/books.

Căci totul pare că lunecă lin, ca fulgii în
aer,
Cu zborurile lor părelnice, ca-n vis neclare.
Parcă nici n-aş vrea să mă mai trezesc...
Doar e-atât de frumos, e-atâta pace şi
linişte,
Parcă m-am împăcat , în sfârşit, cu lumea,
Cu viaţa şi cu destinul meu...
Cugetul mi s-a aşezat uşor, părelnic ca un
fulg de nea
Lângă alţi fulgi părelnici, asemenea, cantr-un vis de
beţie,
Şi parc-aş vrea
ca
această
preafrumoasă
clipă
să
se
oprească-n loc
Şi să dureze o
veşnicie...
Atât cât mi-a
fost hărăzit din
Cevi Vasilescu
Marea Veşnicie...
Kitchener

Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face
înscrieri la următoarele clase:

- ÎNCREŞTINARE -

Maria Cristina Lupan
Cu ocazia încreştinării micuţei
Maria Cristina Lupan, naşii Sandu
şi Violeta Sindile îi urează să
crească mare şi frumoasă alături
de părinţii ei Horia şi Ioana
Lupan. La mulţi ani!

SINGURĂTATEA ÎNGERULUI

Singurătatea îngerului
e un suspin albastru şi greu.
O singură dată
i-am gustat amarul netors
şi-nfricoşat m-am întors
la poarta Olarului meu
cerşindu-mi braţele-napoi.
Sărmanul înger!
Născut greşit cu aripi,
niciodată nu a putut zbura
măcar o singură îmbrăţişare
ca noi.
Întâi am fost amintire,
apoi în frământec
am devenit acelaşi
cântec
cu formă de lut.
Îţi aminteşti de podul
palmei Lui?
Ce cald era,
când peste umăr ne
pândea
Dumitru Ichim
primul sărut
Kitchener
luna rodită pe ram de
www.dumitruichim.com
gutui!

After

Before

Ninge, ninge, ninge ca de-o vecie,
Totul a devenit alb, pur, tăcut,
Parcă întreagaa lume-a amuţit demult...
Tot ce era viu pare c-a adormit
Ca-ntr-o vreme de mult uitată,
Ca-n basmul cu Frumoasa din Pădurea
Adormită,
Aşteptând, parcă, pe Făt-Frumos
Care să ne trezească din somnul straniu,
lung...
Dar poate că e timpul să ne odihnim,
Poate c-am obosit în celelalte anotimpuri
De-atâta înverşunată vieţuire
Şi-acum e timpul să visăm vise blânde,
vise tăcute, vise uşoare,
Care să ne poarte pe aripi de fulgi de
ninsoare
Pe tărâmuri cu pace, speranţă şi iubire
Căci totul pare posibil, deşi nesigur,
Pe tărâmul ninsorilor tăcute, fermecătoare,
Acoperindu-ne cu tăcere şi somn şi visare...

Alexandra Sevastianova

LIVIU O. CANANAU
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În business
de 15 ani

FILMĂRI VIDEO
PROFESIONALE

Cameramani cu experienţă, filmări în HIGH DEFINITION. Preţuri începând de
la: $900 filmare şi poze la o nuntă, $500 filmare şi poze la botez, $200 filmare
şi/sau poze la aniversări. Taxe incluse. Transmisie LIVE a evenimentului.
Pentru Toronto, Mississauga, Hamilton

416.800.0832

Pentru Kitchener, London, Windsor

519.594.1712

Pozele vor fi înmânate clientului pe un DVD
la cea mai mare rezoluţie, fără protecţie sau
watermark. Filmul evenimentului va fi pus pe
un Blu-ray Disc sau DVD.
Discurile vor fi personalizate. Vor avea imagini
personale atât pe disc cât şi pe coperta discului.

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Lecţii particulare de:
FAGOT, Taragot, Saxofon,
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST

PENTRU
PETRECERI ŞI NUNŢI

SIMION CIOBANU
Artist profesionist
Tel: 519-489-6748
simion.bassoon@gmail.com
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Dorel’s Food
101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

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

Pentru pizzerii şi restaurante sau
magazine care deţin bucătării proprii dar
şi pentru persoane fizice.

Sun: by appointment
only
Pentru comenzi:

519-742-4670

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR
www.kwCASArealty.com

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Peste 700 de plăci în stoc.

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

www.naturalstonecity.com

TINA NITU INSURANCE
BROKERS
-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA

3%
Tel:519-569-8899
Vă Oferim Serviciile Noastre
Profesionale de Real Estate
Pentru Un Comision de:

INSURANCE

SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
100 Highland Road West,
Kitchener,
(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca
www.tinanitu.com

Cell: 519-212-3829
FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest

CRISTINA PEKURAR

136 Ottawa St.S., Kitchener, On

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 9am-3pm

Creamy Feta
WHOLESALE

NATURAL
STONE CITY
u granite u marble u quartz u

SALES PERSON

519-570-1117

