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ADRIAN’S PLUMBING & REPAIRS
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 w w w . a d r i a n s p l u m b i n g . c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

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

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

1-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-52761-888-5 ATLAS 6 • 1-888-528-5276 123 TOT INCLUS LIVRATE LA
DOMICILIU

123123 centicenti
lblb

36.90$+6% asigurare / 30lb

Colete ExpressColete Express Canada - RomaniaCanada - Romania

livrare - 1 luna de la datele de colectare
TORONTO • 130 Le Page Court, Unit 27, M3J 3J1
OTTAWA • 1514 Kamouraska Circle, Orleans (ON) K1C 3J3

R
EM

BOX

www.atlasremus.com
CUTII REMBOX GRATUITE DATE DE COLECTARE

2 şi 3 martie 

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

Tel: 519-781-2929

OFERTĂ PROMOŢIONALĂ
valabilă până în 31 ianuarie 2013
- la un schimb de ulei = gratuit rotirea roţilor
- instalare plăcuţe frâne cu garanţie LIFETIME

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

Rom Car Automotive Service Center

* Duminică 24 februarie - Întâia şi a doua aflare a Capului Sf.Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului * Miercuri 6 martie - Aflarea Sfintei Cruci (Post) *

Magazin alimentar cu produse ECO de la 
fermieri care cresc animale sau cultivă 
plante în mod natural, fără să utilizeze 

chimicale, hormoni, steroizi, antibiotice. 

VIDEO ŞI POZE

416-800-0832     519-594-1712
Bluray, DVD, SlideShow, transmisie LIVE

Wedding-$900 Baptism-$500 Party-$200
Poze şi video incluse. Discount.

$799

DELITOPIA - 1099 Weber St.E, Kitchener

519-893-5559

GRATUIT
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BILUNAR
BI-WEEKLY

FREE

NAE LĂZĂRESCU şi    
               VASILE MURARU

LA TORONTO
Un spectacol 
deosebit, de o înaltă 
ţinută profesională 
organizat de 
Asociaţia ROCADE 
din seria

Primăvara 
Teatrală 2013

la Toronto

URMĂTOARELE PETRECERI ORGANIZATE ÎN 
COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DIN ONTARIO

Kitchener - 2 martie (pag.5) Windsor - 2 martie (pag.11) Richmond Hill - 9 martie (pag.13)
Balul MărţişoruluiBalul Vânătorilor

pag.8
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KITCHENER

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 L I FE Financial Corporation

519-743-3031

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

Se  oferă următoarele:
Un program flexibil (începând cu ora 6:00am şi până la 6:00pm); Mic dejun, prânz, cina şi gustări 
gătite în casă; Activităţi artistice şi activităţi pentru dezvoltarea aptitudinilor (în funcţie de vârstă şi 
pasiuni); Jocuri în aer liber în curte mare cu gard (groapă cu nisip, leagăne, jucării, etc.); Dormitor;
Referinţe; Multă răbdare şi dragoste.

519-894-6039
violeta_sindile@yahoo.com

Adresa :   40 Lower Canada Crescent, Kitchener, ON, N2P 1E8

Day Care

PENTRU CANADA
Vârsta              0-30      31-39      40-54       55-59
1-35      zile     $1.20     $1.45      $1.48       $1.84
36-60    zile     $1.20     $1.45      $1.48       $1.84
61-365  zile     $1.25     $1.51      $1.55       $1.84
PENTRU SUA
1-35      zile     $2.40     $2.64      $2.70       $3.40
36-60    zile     $2.40     $2.64      $2.70       $3.40
61-365  zile     $2.47     $2.75      $2.80       $3.40
PENTRU ALTE ŢĂRI
1-35      zile     $2.16     $2.37      $2.42       $3.02
36-60    zile     $2.16     $2.37      $2.42       $3.02
61-365  zile     $2.22     $2.47      $2.52       $3.02

Pentru celelalte vârste preţul diferă de la caz la caz funcţie de răspunsul  la chestionarul de 
sănătate şi se poate afla numai după ce facem aplicaţia pe internet.
Când vă planificaţi vacanţa nu riscaţi! Paza bună trece primejdia rea.

Livia Chira
Tel: 519/743 3031

E-mail:   chira3031@rogers.com

ASIGURĂRI DE CĂLĂTORIE 
PENTRU CANADIENI

Li
vi

a 
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Ce multă lume 
nu ştie este că 
atunci când 
călătoreşti înafara 
provinciei de 
reşedinţă chiar pe 
teritoriul Canadei, 
a s i g u r a r e a 
de sănătate 
guvernamentală 
(OHIP) nu 
călătoreşte cu 

tine. Acoperirea şi tarifele diferă de la o 
provincie la alta. În cazul unei urgenţe tu 
eşti cel obligat să-ţi plăteşti spitalizarea, 
tratamentul şi investigaţiile. Ca să fii 
protejat pentru această eventualitate 
există asigurări la preţuri accesibile. Se 
acoperă cheltuieli de sănătate în valoare de 
maximum $5000000.  
Până la vârsta de 59 de ani nu se acoperă 
condiţii preexistente care au apărut în 
ultimele 90 de zile înainte de prima zi a 
asigurării.  Nu se cer întrebări de sănătate.
De la vârsta de 60 la 74 de ani nu se 
acoperă condiţii  preexistente apărute în 
ultimele 180 de zile înainte de data efectivă 

a asigurării. Pentru maximum 15 zile de 
călătorie nu sunt necesare întrebări de 
sănătate. Pentru călătorii care durează mai 
mult se pun câteva întrebări de sănătate. 
Pentru vârste cuprinse între 75 şi 84 de 
ani întrebările de sănătate, indiferent 
de lungimea călătoriei sunt obligatorii. 
Funcţie de răspuns poliţa poate fi aprobată 
sau nu. 
De la 85 de ani în sus întrebările de sănătate 
sunt mult detaliate şi aprobarea poliţei 
presupune o stare de sănătate bună pentru 
o astfel de vârstă.

Aceleaşi condiţii se aplică şi pentru călătorii 
în SUA sau alte ţări ale lumii. Tarifele 
însă diferă, costul asistenţei medicale din 
Statele Unite fiind mult mai mare.

Aplicaţiile se fac direct pe internet clientul 
obţinând poliţa pe loc pe adresa de e-mail. 
Plata se face cu o carte de credit, iar datele 
şi răspunsurile la întrebările de sănătate se 
pot obţine prin telefon.
Spre exemplificare am să vă prezint câteva 
preţuri. 
Ratele sunt pe zi de persoană.

Un Nou Business

Vreţi să fiţi mai energetic?
Vreţi să vă simţiţi  mai bine?
Vreţi să vă trataţi în mod natural?
Vreţi să vă trăiţi viaţa la maxim?
Dacă aţi răspuns “DA” la oricare 
din întrebările de mai sus - atunci 
LIFEMAX este soluţia ideală pentru 
dumneavoastră !
LIFEMAX este un distribuitor unic al 
produsului MILA, singurul produs lansat 
acum pe piaţă care conţine o combinaţie 
fantastică, naturală şi sigură de seminţe 
(seminţele Chia) care au un conţinut bogat 
de fibre, proteine, Omega 3 şi antioxidanţi.  
MILA face miracole în îmbunătăţirea/
menţinerea sănătăţii dumneavoastră într-o 
condiţie excelentă! Pe langă aceasta, 
MILA ajută împotriva diverselor boli şi 
este foarte bună chiar şi pentru curele de 
slăbire !
MILA are proprietăţi unice SUPER-
NUTRITIVE pentru că include:
-De 8 ori mai multă OMEGA 3 decât 
somonul oceanic
-De 15 ori mai mult MAGNEZIU decât 
broccoli

-De 6 ori mai mult CALCIU decât laptele
-De 9 ori mai mult FOSFOR decât laptele 
integral
-De 5 ori mai multe PROTEINE decât 
fasolea
-De 4 ori mai mult SELENIU decât 
seminţele de in
-De 3 ori mai mult FIER decât spanacul
-De 2 ori mai mult POTASIU decât 
bananele
-Mult mai mulţi ANTIOXIDANŢI decât 
afinele

Dacă sunteţi interesaţi să aflati mai multe 
despre produsul MILA sau chiar despre 
această oportunitate grozavă de afacere, 
sunaţi cu încredere la tel.:
519-489-6748 (Kitchener-Waterloo)
416-800-1649 (Toronto)
sau trimiteţi un email la

imolaciobanu1@gmail.com

IMOLA CIOBANU – INDEPENDENT DISTRIBUITOR LIFEMAX 
TEL  519-489-6748/416-800-1649

E-mail:  imolaciobanu1@gmail.com   
www.lifemax.net/imola

WATERLOO
PENTRU TAXE DE LA

BEST TAX RETURN
Dacă în numărul trecut v-am prezentat 
noul ”non-refundable tax credit-Family 
Caregiver Amount”, în acest număr vă voi 
vorbi despre un nou ”permanent refundable 
tax credit –The Healty Homes Tax Credit”.  
Dacă sunteţi un senior care a împlinit vârsta 
de 65 de ani sau mai în vârstă, în Ontario, 
atunci vă puteţi califica pentru acest credit 
care vă ajută în ceea ce priveşte cheltuielile 
pe care le-aţi făcut pentru ca locuinţa Dv. să 
fie sigură şi mai accesibilă.
De menţionat că acest credit nu se adresează 
strict seniorilor ci şi membrilor din familie 
care trăiesc împreună cu ei, neţinând cont 
de căştig.
Dacă vă calificaţi puteţi deduce până la 
$10,000.00 din valoarea îmbunătăţirilor 

făcute casei Dv., nivelul sumei restituite 
fiind calculate prin aplicarea a 15% la 
cheltuielile efectuate.
Este important de reţinut faptul că pentru 
anul 2012 sunt valabile cheltuielile 
efectuate în perioada Octombrie 1, 2011- 
Decembrie31, 2012.
Pentru întrebări legate de felul cum se 
obţine creditul, care este tipul de cheltuieli 
care se, sau nu se califică pentru acest 
credit, vă rog sunaţi sau trimiteţi un email 
cu întrebările Dv. la următoarele date de 
contact: 519-886-8824 sau
      sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Sorin Atănăsoaie
Income Tax Specialist
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SIMONA CATRINA (România)

Exista pe vremuri o emisiune 
socialistă, ”Femeia la volan”. Jignitor 
titlu, pe atunci nu ne dădeam seama 
de asta, dar suna ca şi cum ar fi spus 
”anumite specii de maimuţe pot fi 
învaţate să mănânce cu furculiţa”. 
Eram mândre să fim băgate-n seamă, 
deşi boroboaţele din sumar erau mai 
numeroase decât faptele bune.

E drept, pe vremea aia numai o 
femeie din zece avea carnet şi una 
dintr-o sută apuca să conducă. N-avea 
nimeni două Dacii în familie, aşa că 
femeia nu punea mâna pe volan decât 
în romanticele şi fericitele ocazii 
când soţul se făcea mangă şi trebuia 
cărat acasa cu ceva. Erau zilele acelea 
idilice când, deşi intrai din viteza a 
doua direct într-a patra, nu răcnea 
nimeni de-a dreapta ta. Doar sforăia 
ceva mai tare decât motorul indignat.
Azi, bărbaţii ne datorează cel puţin 
o treime din îmbulzeala de pe 

carosabil. Graţie faptului că am ales 
să fim egale cu semenii noştri mai 
păroşi ca noi, am devenit imune 
la înjurăturile şi ameninţările din 
trafic, lucruri pentru care în trecut 
înghiţeam şoricioaică şi plângeam 
de sălta cămeşa de forţă pe noi.

Deşi mai exista nişte talibani care 
contesta capacităţile femeii de a 
conduce decent o maşină, anumite 

evenimente istorice atestă faptul că 
femeia e capabilă de cascadorii şi 
performanţe ce umilesc orice purtător 
legal de testosteron.
Numai o femeie nimereşte perfect cu 
maşina în stâlpul subţire cât o venă al 
unei porţi corporatiste, lucrul aceasta 
fiind cu atât mai spectaculos, cu cât 
poarta are şase metri lăţime. Numai 
femeile (şi, câteodată, Tiger Woods) 
dispun de atâta precizie, încât nu 
rateaza nicio groapă.
Numai o femeie poate parca pe două 
locuri o maşină lată cât o cincime 
dintr-un loc de parcare. N-am văzut 
niciun bărbat într-atât de precaut la 
volan, încât să se uite suficient de 
mult în oglinzile retrovizoare. Ei sunt 
nişte descreieraşi care se uită excesiv 
pe şosea.
De asemenea, studiile au arătat că 
bărbaţii sunt incapabili genetic să 
conducă în spatele unui troleibuz mai 

mult de o secundă jumăte. Femeile, în 
schimb, având o inteligenţă ascuţită, 
au descoperit uluitoarele avantaje ale 
norocului chior de a fi tăgârţa RATB-
ului. Ce poate fi mai relaxant decât 
sa mergi aţă după câte-un crucişător 
Potemkin dintr-ăsta? În afară de 
faptul că opreşte în toate staţiile şi 
haltele şi că-i mai sare câte-un troleu 
de pe cablu, n-are niciun cusur şi te 
apără de duhurile şi grijaniile rele.

Să încetăm aşadar cu discriminarea 
femeii la volan, numai pentru că ea 
încă mai conduce ca pe vremea lui 
Pazvante, cu mâinile la zece şi la 
două, cum i-a explicat ei un ţăran 
de la şcoala de şoferi. Şi, culmea 
dexterităţii, în această poziţie 
contorsionată e capabilă să-şi facă 
şi manichiura, şi pedichiura până 
ajunge la destinaţie, fără incidente 
majore pe drum – cel mult o pieliţă 
tăiată strâmb.
Pe această cale, voi înainta către cei 
ce înaintează proiecte de lege o ciornă 
în care noi, femeile, cerem insistent 
divizarea cursurilor, astfel încât 
Şcoala de Şoferiţe să fie total separată 
de Şcoala de Şoferi, deoarece suntem 
avansate: în cazul nostru, poliţia 
n-are nevoie să înceapă chiar de la 
bastoane.

Simona Catrina

Volanule, lasă fata-n pace, mă!

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Am auzit şi continui să 
aud că trăim în cel mai 
perfect loc de pe pământ. 
Stiu că gramatical 
“perfectul” nu poate fi 
pus la superlativ. Am 
făcut-o dinadins. Asta 
pentru că orice om cu 
bun simţ poate realiza 
că o ţară, o provincie sau 
un oraş perfect pur şi 
simplu nu există. 
L-am auzit pe noul 
premier al provinciei 
Ontario, Kathleene 
Wynne, că avem cea 
mai grozavă provincie 
din lume, pe primarul 
torontez că trăim în cel 
mai bun oraş din lume 
şi că avem cea mai 
bună poliţie din lume şi 
evident pe primul între 
miniştri că trăim în cea 
mai bună ţară din lume. 
The best in the world. 
Asta e expresia folosită. 
E clar că nici unul din 
cei pomeniţi mai sus nu 
cred în cele ce spun; sunt 
doar declaraţii populiste, 
ipocrite,  oportuniste  şi
mai ales metaforice. 
Drama începe atunci 
când oamenii de rând 
iau metafora drept afir-
maţie absolută. Primarul 
Ford spunea acum doi 
ani că avem cea mai 
bună poliţie din lume; 
la câteva zile după aceea 
auzeam ştiri despre 
poliţişti corupţi. 
Premierul Kathleene 
Wynne vorbeşte de cea 
mai bună provincie din 

lume. Să fim serioşi, să 
vă spună un albertan 
sau un quebecos care e 
cea mai cea provincie. 
Fiecare dintre noi ne-
am croit poteca noastră 
de funcţionare cotidiană 
după cum ne-am 
priceput mai bine. Aşa 
o fac şi ceilalţi imigranţi, 
dar şi localnicii. 
Aşa încât perfecţiunea 
se găseşte acolo unde 
ne simţim liniştiţi, 
împăcaţi, mulţumiţi şi 
poate chiar fericiţi. De 
pilda în Cancun sau 
Varadero. Dar stai, asta 
nu-i Canada.
Voi fi acuzat de lipsă 
de partiotism de la cel 
local la cel federal, sunt 
convins, însă aşa cum 
spuneam şi mai de 
mult – ţara perfectă pe 
lumea asta nu există. 
Canada ne-a primit 
pentru că avea şi are 
încă nevoie de trupuri 
şi suflete pentru buna ei 
funcţionare. Nu pentru 
că am fi mai frumoşi sau 
mai deştepţi decât alţii. 
După o statistică recentă 
vizavi de nivelul de trai, 
Canada a fost degradată 
şi trecută pe locul 7 
între 17 ţări dezvoltate. 
Conform acestei statistici 
un copil canadian din 
şapte trăieşte în condiţii 
de sărăcie. Şocant, nu-i 
aşa?
 

7 din 17

ILIE BADINI
Auto 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
certificatul recunoscut de firmele de asigurări.
11 ani experienţă ca şi instructor în Kitchener 
Waterloo.
Pentru urgenţe, examenele se pot susţine în Stratford 
unde nu este autostradă, Woodstok, Brantford sau 
Guelph.

519-635-7711

www.autodrivingschool.ca
MTO APPROVED

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

RAUL DUDNIC,
Toronto

KITCHENER

AREC-SOC, în sprijnul celor interesaţi în clarificarea 
problemelor legate de taxe, investiţii şi alte consultaţii 
cu referire la probleme financiare de interes pentru orice 
familie, invită pe toţi cei interesaţi – membri AREC 
sau ne-membri - la seminarul pe care îl vom organiza 
prin amabilitatea şi cu sprijinul companiei INVESTIA 
FINANCIAL SERVICES INC. Mulţumim pe această 
cale d-lui Mike Ellis şi d-nei Luminiţa Mironescu, 
reprezentanţii companiei, care ne vor oferii informaţii 
pe această temă. Vă aşteptăm în număr cât mai mare la 
seminarul nostru, unde experienţa de 30 de ani în investiţii 
a d-lui Michael Ellis, precum şi un “second opinion” 

pentru protecţia portfolio-ului financiar al fiecăruia 
constituie o garanţie.  
DATA: 16 martie 2013, ora 10:30 am 
Locatia: Sala Bibliotecii bisericii “Sf.Ioan Botezătorul”, 
#2150 Bleams Rd. N2E 3X9; Parcare gratuită;  
Cost de participare: Gratuit - membrii AREC-SOC/
AREC (se va purta pinul AREC);
$10.00 pentru ne-membri (se plăteşte la intrarea în sală);
Vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa noastră de 
e-mail:

arec.soc@gmail.com
până cel mai târziu 12 martie 2013.

AREC-SOC – SEMINAR
TAXE, INVESTITII SI ALTE CONSULTATII
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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

AGENTUL DUMNEAVOASTRA  
IN LONDON SI IMPREJURIMI  

Doriti sa cumparati, sa vindeti sau sa investiti in       
real estate? Nu mai vreti sa irositi banii dumneavoastra 
pe chirie?  Sunteti nesigur ce sa faceti?  
 
Apelati cu incredere la serviciile mele.  Pentru orice 
informatie sunati-ma oricind fara nici o obligatie.  

519-673-3390 

Erwin Niesner 
Sales Representative 

Each office is independently  
owned & operated 

Doriţi să cumpăraţi, să vindeţi sau să investiţi în real estate? 
Nu mai vreţi să irosiţi banii dumneavoastră pe chirie? Sunteţi 
nesigur ce să faceţi? Doriţi o evaluare a proprietăţii? Apelaţi 
cu încredere la serviciile mele care oferă cumpărătorilor o 
inspecţie gratuită şi vânzătorilor cele mai favorabile rate. 
Pentru orice informaţie sunaţi-mă oricând fără nici o obligaţie.

Tel: 1-877-672-6604
Cell: 519-902-1768

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Dintr-o simţire aleasă şi care nu mi-e 
străină s-au zămislit cuvintele „casa este 
colţul nostru în lume. Ea este primul nostru 
univers”(G. Blachelard, La poétique de 
l’espace). E imposibil să nu recunoşti 
încărcătura de semnificaţie a cuvântului 
acasă, mai ales într-o ţară străină în care ai 
ales să-ţi găseşti rostul. Cuvântul a devenit 
sinonim cu Împărăţia cerurilor. Şi aceasta 
s-a petrecut de mult, după îmbrăţişarea 
creştinismului de strămoşii noştri, dacă nu 
cumva sensul vine de mai înainte.
Plecată din ţinutul dintre Dunăre şi Mare, 
din Scythia natală, delegaţia călugărilor 
sciţi a ajuns la Constantinopol, apoi la 
Roma în apărarea credinţei. Călugării n-au 
uitat de unde au plecat. Deşi concepţia 
lor teologică era corectă, amânarea 
recunoaşterii i-a întristat, dar nu s-au lăsat 
amăgiţi, s-au întors acasă mai departe în 
slujba credinţei. Dorul de casă ne-a fost 
transmis de strămoşii nostri, găsindu-
şi expresia cutremurătoare în doina de 
înstrăinare. Limba noastră are expresia: 
„Doina ştie, doina cântă”. Îmi aduc aminte 
din copilărie că împreună cu profesoara 
mea de limba română n-am găsit originea 
cuvântului „doină” în Dicţionarul limbii 
române moderne (1958). A spus un nume 
pe care l-am uitat, dar pe care l-am reîntâlnit 
în timpul liceului. B. P. Haşdeu stabilise 
etimologia cuvântului ce cuprindea o 
„sumă” de sentimente.
Acasă înseamnă locul natal, patria.  
Expresia „cei de acasă” are sensul „familia” 

şi „neamurile”. Dionisie cel Mic, călugărul 
scit care ne-a învăţat să numărăm anii de 
la naşterea lui Hristos, nu şi-a mai revăzut 
familia, a rămas să dea strălucire culturii 
europene din Apus, cum au făcut şi George 
Enescu, Constantin Brâncuşi, E. Cioran şi 
alte personalităţi din neamul nostru.  El n-a 
mai auzit „al mării aspru cânt”şi nu a mai 
văzut răsărirea luceafărului. La marginea 
mării, a rămas umbra poetului roman 
exilat la Tomis, Ovidiu, care a scris versuri 
(pierdute din nefericire) în limba geţilor.
Cuvântul „mic”, în limba noastră veche, 
însemna „smerit”. O mare trăsătură a 
vieţii de credinţă s-a păstrat în numele 
străromânului. Numele a fost dat de 
contemporanii lui în semn de recunoaştere 
şi respect. 
O perspectivă înălţătoare se deschide în 
sufletul  nostru prin limbă. Pentru aceasta 
trebuie să împlinim un fapt simplu: să mai 
vorbim româneşte, păstrând legătura cu 
„cei de acasă”, unii coborâţi sub glie, alţii 
prinşi de-o dureroasă tranziţie.
 Şi noi am plecat de acasă, peste mări şi 
peste ţări. Un fior existenţial, dincolo de 
orice sentimentalism, simt în versurile 
lui Alex. T. Stamatiad: „Moare iedera-n 
fereastră / Ziua-nsâgerând, / Zarea-ntinsă, 
depărtată / M-o primi curând. // Şi prin 
iederă pătrunde / Clopot tărăgănat, / Nu 
ştiu mâine unde / Voi fi îngropat.” 

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

COSIMPEX
LIVRĂRI LA DOMICILIU

Căutăm şoferi cu sau fără camion 

cu permis de conducere de tip G
Trimiteţi resume la:   info@cosimpex.com

Suntem o echipă de profesionişti şi 
oferim un excelent serviciu.

Perioada de pregătire este plătită.

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 600-
1200 dolari. Zona de distribuţie este Ontario. Angajările sunt full-time, part-time sau doar 
pentru weekend.

Uşi metalice cu sticlă decorativă
Ferestre şi Uşi/Structuri de
Aluminiu la clădiri comerciale

Ferestre şi Uşi din PVC
CU GEAM TERMOPAN

Stil European sau Nord American
TEL 519 497 0477

Robert Didac
info@RDSaleswindowsDoors.ca
www.RDSaleswindowsDoors.ca

ANI MICLĂUŞ office@prodrivingschool.ca MATILDA FĂRCAŞ
519 954 8541 www.prodrivingschool.ca 519 998 2481

PRO DRIVING SCHOOL
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.

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

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!

CĂLĂTORIE PRIN LIMBA ROMÂNĂ
SPRE ÎNCEPUTURILE CREDINŢEI

- ACASĂ -
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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 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. 

2 martie 2013
ora 7pm

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

VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie

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

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

PRODUSE DE PATISERIE

519.222.2229 George519.222.2229 George

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

Yani John Lenard  – Certified Home Inspector
SystemAttic Home Inspections

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

www.systematticinspections.com

Tel. 519-496-3963E-mail:
systemattic.hi@gmail.com

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

EDWARD CIOBANU
Mortgage Agent - Licenta FSCO # M11002192/10185 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

ANGAJĂM ŞOFERI

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

MONOPOLY 
CONSULTING

Nicoleta Burlea
519-962-7620

ŞCOALA PUBLICĂ DE LIMBA ROMÂNĂ
FOREST HIGHTS – KITCHENER

Vă aşteptăm să veniţi în număr cât mai mare la şcoală pentru a descoperi frumuseţea şi 
bogăţia limbii române! Şcoala este gratuită şi se desfăşoara în fiecare sâmbătă, între orele 
9:00-11:30 AM, iar înscrierile se pot face pe tot parcursul anului şcolar.
Adresa: Forest Heights Institute, 255 Fischer Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 4X8
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi sau trimiteţi un email la:

Ramona Fitero 519-749-2297 – admscro@yahoo.com
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Tel:519-885-1818

CABINET STOMATOLOGIC
oferim toata gama de servicii.

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”

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

CANAM DRIVERS caută şoferi AZ pentru:
Asigurare colectivă după 3 luni. 
Cerinţe: minim 1 an experienţă.

Info la: 1866 258-0015, 
kpaynter@canamdrivers.com 

www.canamdrivers.com

- 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.

LONDON

Statisticile din ianuarie 
anul curent, indică o 
stabilizare a  activităţii 

pieţei imobiliare, urmând declinul brusc în 
vânzări din ultima perioadă a anului trecut, 
piaţa suferind în urma schimbărilor în 
legislaţia împrumutului ipotecar din 9 iulie 
2012.  
La sfârşitul anului 2012, preţul mediu la 
case detaşate în jurisdicţia London şi St. 
Thomas, Real Estate Board a înregistrat 
o creştere de 4% datorită cumpărătorilor 
care, profitând de ratele mici la împrumutul 

ipotecar, şi-au schimbat casele cu  unele 
mai scumpe. Cu toate că locuinţele de 2 
etaje de tip detaşat continuă să fie numărul 
1 în clasamentul vânzărilor, casele tip 
ranch au înregistrat o creştere a preţului 
semnificativă, ca urmare a 
faptului că “baby-boomers” 
continuă să avanseze în 
vârstă şi preferă să cumpere 
locuinţe fără scări.
Odată cu venirea primăverii, 
se anticipează un nou val 
de cumpărători la prima 

casa, nemulţumiţi de chiriile crescânde, 
vor face saltul de la chiriaşi la proprietari. 
Cumpărătorii din Toronto şi împrejurimile 
acestuia continuă să cumpere în London, 
găsind piaţa locală cu mult mai atractivă 

în ceea ce privesc preţurile. 
Pe acelaşi subiect, un raport 
CMHC “Housing Market 
Outlook” arată că din ce în 
ce mai mulţi emigranţi aleg 
să se stabilească în London 
preferând acesta oraşelor 
metropolitane, datorita 

preţurilor atractive. Când comparăm preţul 
mediu la case la sfârşitul lui ianuarie 
2013, London la $229,586 rămâne foarte 
competitiv în comparaţie cu oraşele din 
împrejurimi Kitchener-Waterloo $301,543 
şi Toronto $499,701. 

Mara Mohaupt
 este agentă imobiliară afiliată cu Royal 

LePage Triland din London şi poate 
fi contactată la 519-672-9880, e-mail: 

harryandmara@yahoo.ca
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi

www.HomesByMohaupt.com.

SFATURI ŞI INFORMAŢII IMOBILIARE
NOUTĂŢI DE PE PIAŢA IMOBILIARĂ LOCALĂ

Mara Mohaupt

OSHAWA

                  Iubiţi fraţi creştini!
La invitaţia Bisericii “Sfinţii Ştefan cel 
Mare şi Nectarie” din Oshawa, Pr. Prof. Dr. 
Vasile Mihoc va fi în mijlocul nostru între 
1 - 10 Martie 2013, pentru a susţine  o serie 
de Conferinţe Duhovniceşti.
Programul conferinţelor şi serilor 
duhovniceşti care vor fi susţinute de Pr.  
Prof.  Dr. Vasile Mihoc este următorul:

* Vineri 1 Martie 2013 –  ora 19:00 p.m. 
Taina Sfăntului Maslu la Biserica “Toţi 
Sfinţii” (28 Ashglen Court, Toronto, ON, 
M1T 3X3) 

* Sămbătă 2 Martie 2013 – ora 18:30 
p.m. Taina Sfăntului Maslu, urmată de 
Conferinţă Duhovnicească  la Biserica 
“Sfăntul Dumitru”, (526 Carrville Rd, 
Richmond Hill, ON, L4C 6E6)

* Duminică 3 Martie 2013 – ora 10:00 
a.m. Sfănta Liturghie, urmată de Conferinţă 
Duhovnicească la Biserica “Pogorărea 
Sfăntului Duh”, (9541 Weston Road, 
Woodbridge, Vaughan)

* Miercuri 6 Martie 2013 – ora 19:00 
p.m. Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Sfăntul Apostol Andrei”, (4030 Dixie 
Road, Mississauga, ON, L4W 1M4)

* Joi 7 Martie 2013 – ora 19:00 p.m. 
Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” (261 
Bloor street E, Oshawa, L1H 3M3)

* Vineri 8 Martie 2013 – ora 18:30 
p.m. Taina Sfăntului Maslu, urmată de 
Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie” (261 
Bloor street E, Oshawa, L1H 3M3)

* Sămbătă 9 Martie 2013 – ora 17:00 
p.m. Taina Sfăntului Maslu, urmată de 
Conferinţă Duhovnicească la Biserica 
“Cuvioasa Parascheva”, (227 Church 
Street, Newmarket, ON L3Y 4C5)

* Duminică 10 Martie 2013 – ora 10:00 
a.m. Sfănta Liturghie, urmată de Conferinţă 
Duhovnicească şi o Agapă Creştină 
la Biserica “Sfinţii Ştefan cel Mare şi 
Nectarie” (261 Bloor street E, Oshawa, 
L1H 3M3)

Temele Conferinţelor Duhovniceşti vor fi 
anunţate ulterior.

Cu binecuvântare,
Pr. Petre Busuioc

Bis. “Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”
905 924 2324

Biserica Ortodoxă Română
“Sfinţii Ştefan cel Mare şi Nectarie”, din Oshawa

organizează

Conferinţe 
Duhovniceşti

cu Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc



21 Februarie * Nr.129 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.7

$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

ELANTRA GT
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.

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

SONATA 2012

SANTA FE 2012

Tel:
519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge, ON  | N3H 0A1
nraiciu@cambridgehyundai.com

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.
Vă garantez că veţi obţine cele mai joase preţuri posibile
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SPECTACOL  organizat de Asociaţia ROCADE cu

NAE LĂZĂRESCU şi VASILE MURARU
PRIMAVARA TEATRALA 2013 TORONTO

O mare bucurie pentru comunitatea românească din 
Toronto şi împrejurimi a fost cu siguranţă prezenţa celor 
doi mari actori de comedie: Nae Lăzărescu şi Vasile 
Muraru, în cadrul spectacolului extraordinar de la mijlocul 
lunii februarie, de Valentine’s Day. După acest succes, 
organizatorii, profesionişti recunoscuţi, se gândesc să 
extinda seria spectacolelor de revistă şi cu alte spectacole 
şi personalităţi artistice de marcă. Nici un eveniment nu 
colorează mai frumos un sfârşit de săptămână decât o 
întâlnire cu doi mari actori de comedie. Iată aşadar lansată 
seria spectacolelor de comedie organizate de ROCADE, 
care va continua cu comedia UN BĂRBAT ŞI MAI 
MULTE FEMEI cu MAGDA CATONE şi CLAUDIU 
BLEONŢ care va avea loc duminică, 24 martie 2013, ora 
18.00 la Japanese Canadian Cultural Centre (6 Garamond 
Court, Toronto, M3C 1Z5). 
Într-o societate în care bărbaţii încă se mai întreaba “ce-
şi doresc femeile”, excepţionalii actori Magda Catone şi 
Claudiu Bleont ne fac să descoperim secretul eternului 
feminin. Aceasta este reţeta unei comedii spumoase oferită 
publicului, dar în special doamnelor şi domnişoarelor ca 
un frumos cadou de Mărţişor, un spectacol-eveniment 
care se joacă neîntrerupt de 30 de ani, în interpretarea 
mereu tinerilor şi surprinzătorilor actori Magda Catone şi 
Claudiu Bleonţ.
Luna aprilie aduce cu sine nu numai temperaturi 
de primăvară şi copaci în floare, dar şi un spectacol 
excepţional, comedia HOINĂRIND PRINTRE 
AMINTIRI cu FLORIN PIERSIC, programat duminică, 
28 aprilie 2013, ora 18.00 la acelaşi Japanese Canadian 
Cultural Centre. Spectacolul este interactiv, multimedia, 
muzical, unic în felul sau în România. Marele actor şi 
om ce-ţi poate vorbi 2 zile fără a te plictisi, ce-ţi recită 
marea, cerul şi infinitul, care te înveseleşte sau întristează 
din doar câteva cuvinte, ne va purta într-o extraordinară 
călătorie romantică, presărată de poveşti, povestiri şi 
amintiri din viaţa sa artistică şi personală. Timp de două 
ore excepţionalul Florin Piersic călauzeşte publicul de la 
hohote de râs la hohote de plâns şi invers, într-un monolog 
de o valoare emoţională imensă, într-o desfăşurare de 
energii şi vibraţii benefice care te lasă fără cuvinte, îmbătat 
de prezenţa aproape divină a unicului, irepetabilului şi 
senzaţionalului Florin Piersic. 
Comedia MEŞTEŞUGUL VIEŢII cu DANA DOGARU, 
RĂZVAN VASILESCU, DAN ASTILEAN care va fi 
prezentată sâmbătă, 25 mai 2013, ora 19.30 în aceeaşi 
locaţie este una dintre cele mai apreciate piese ale 
marelui dramaturg israelian Hanoch Levin. Spectacolul 
examinează viaţa din perspectiva unui cuplu: speranţe 
pierdute, viaţă irosită, mânie, violenţă, regrete, dificultăţi 
de comunicare. Lupta dulce-amăruie şi disperată reflectă 
insă întrebări universale. După o viaţă trăită împreună, cei 
doi au revelaţia profundă a nefericirii. Este comic felul în 
care el o trânteşte din pat pe ea, dureros şi impasibil, dar 
şi modul cum ea încearcă să-l înţeleagă pe el. Te regăseşti 
în umorul replicilor dintre cei doi; în revolta măruntă; în 
comentariul cântat al Adei Milea, care decupează scenele 
şi rotunjeste mesajul, cu ironie şi detaşare. Spectacolul, 
care poate fi caracterizat ca fiind “cea mai neagră comedie 
sau cea mai comică tragedie”, creează un echilibru 
perfect între umor şi dramă, scoţând la iveală inefabilul 
universului uman.
Organizatorii vă mulţumesc pentru prezenţă şi interes 
şi vă aşteaptă cu cele mai noi şi mai bune spectacole de 
comedie ale scenei româneşti. 

Asociaţia ROCADE
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KITCHENER

SPECTACOL  organizat de Asociaţia ROCADE cu

NAE LĂZĂRESCU şi VASILE MURARU
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WINDSOR

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.  S IMONA RUSU

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

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

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

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

Contact: 519-886-8824 sau
        sorin.atanasoaie@sympatico.ca

359 Sauve Cres, Waterloo, N2T2Y8

Best Tax Return

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);

519-781-2069“When you fail to plan, you plan to fail!”
Nu lasati intamplarea sa va influenteze viitorul!

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”.

Patricia Lako Photography

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

CAMBRIDGE

Hyundai ne oferă 
două variante de 
Santa Fe. Prima 
variantă are un 
motor de 2,4L 
(patru cilindri, 199 
cai putere) cu Gas 
Direct Injection şi 
are o cutie de viteze 
cu 6 trepte oferind 

un consum de benzină minim (6L/100km 
pe şosea şi 9,5L/100km în oraş). Cealaltă 
variantă are un motor de 2.0 L Turbo (patru 
cilindri, 264 cai putere ).

Amândouă variantele de Santa Fe sunt 
foarte confortabile şi uşor de manevrat 
atât pe drum drept cât şi la viraje, având 
un echipament complet pentru drum 
(Electronic Stability Control, Electronic 
Breake Distribution, Traction Control, 
ABS ). Sistemul computerizat de stabilitate 
este cel care poate redresa acest vehicol în 
caz de derapaj fără ca şoferul să facă ceva.
Ca un mic exemplu haideţi să spunem că 
spatele vehicolului derapează în stânga – 
în această situaţie computerul va acţiona 
frâna imediat numai pe roata din spate de 
pe partea dreaptă pentru stabilizare.
Santa Fe are 11 air Bags care rămân 

umflate doar 7 
secunde după impact, 
deasemenea  posedă 
un sistem de alarmă, 
iar tetierele sunt 
active. În interior  
scaunele şi volanul 
sunt încălzite, Blue 
Tooth este prezent în 
acest SUV, astfel că 
aveţi posibilitatea de 
a vorbi la telefon în 

timp ce conduceţi fără a atinge celularul. 
De aceea noul SUV Santa Fe poate 
transforma o călătorie lungă şi anevoioasă 
într-o călătorie confortabilă şi plăcută. 
Sistemul de servo direcţie este modern 
facilitând o manevrare uşoară a virajelor, 
sistemul de frânare este deosebit de eficient 
oferind discuri de frână pe toate cele patru 
roţi. Este un vehicol  uşor de manevrat.
Hyundai este evidenţiat din ce în ce mai 
mult de critici, oferă automobile de înaltă 
calitate la cele mai avantajoase preţuri, 
dobânda de finanţare este foarte mică, 
iar garanţia este totală pentru 5 ani sau 
100,000 km.
Sigur că cel mai bun critic sunteţi d-voastră 
de aceea v-aş propune să ne daţi o şansă,  
testând pe drum acest SUV şi să ne spuneţi 
ce părere aveţi. Mă numesc Nicolae Raiciu 
şi aş fi mai mult decât bucuros să vă asist la 
cumpărarea unui vehicol aici la Cambridge 
Hyundai, vă asigur că toţi cumpărătorii 
Români vor beneficia de cele mai bune 
preţuri.

Automobile Journalists 
Association of Canada 

a oferit titlul de
Cel Mai Bun SUV

al anului 2013.

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

Tel: 519-650-5080
1962 Eagle Street North | Cambridge

nraiciu@cambridgehyundai.com

După o lansare de carte într-un stil modern 
(prin intermediul Internetului şi a camerelor 
WEB) şi un debut fulminant în România, 
romanul Aventurile unui emigrant în Canada 
este până acum de departe cea mai bună apariţie 
publicistică a lui ADRIAN FLOREA. Autorul 
a debutat în lumea scrisului la începutul anului 
2012 cu două cărţi apărute aproape simultan, la 
doar două săptămâni diferenţă una de cealaltă: 
Stereotipii româneşti şi nu numai iar apoi cu 
Emigrant sau repatriat. Povestea românilor 
din afara graniţelor.
Romanul de faţă apare într-un stil nou, apropiat 
de expresionism, redând imagini, trăiri şi 
evenimente ieşite din sfera cotidianului. Cu 
toate acestea este o carte care place, care incită, 
pe care nu o laşi din mână până nu-i descoperi 

finalul, care te droghează, ce are un mare succes 
în România, fiind pe gustul atât a cititorilor cât 
şi a criticilor. 
  Acţiunea ei, deşi pare a fi divulgată încă 
din titlu şi se crede a fi o banală desfăşurare 
cronologică a unor evenimente prin care 
mulţi emigranţi au trecut, se dovedeşte cu 
surprindere a fi cu totul altceva, simţind-o încă 
de la început ca fiind o lectură captivantă, cu 
scene pline de neprevăzut, răsturnări de situaţii, 
în care protagoniştii depăşesc sfera banalului, 
transmiţând cititorului un aer de suspans şi 
delir câteodată.
  Acum ea poate fi găsită şi în Canada şi 
procurată la preţul de numai 20 $ bucata de 
la următoarele persoane şi locaţii: magazinul 
Glogowsky EuroFood (secţiunea cărţi, din 

stânga caselor de marcat), de la d-na Teresa 
Onsen – broker real estate, tel. (519)578-7300 
şi de la atelierul auto al d-lui Ion Netcu de pe 
str. Victoria N, Kitchener, tel. (519)578-3177.
    Cei din Toronto o pot cumpăra de la d-na Ica 
Barbur, patroana magazinul IMCA Euro Food 
Catering din 9-1311 Alness St. (Steels Ave & 
Dufferin).
  Nu uitaţi, o bună sursă de a intra în posesia 
ei este însuşi autorul, care locuieşte în 
Kitchener şi pe care-l puteţi contacta la nr. de 
tel.(519)722-2545, putându-vă alege şi cu un 
autograf. Totodată mai sunt spre vânzare câteva 
exemplare din primele două cărţi menţionate la 
începutul acestui articol, la un preţ redus.
Multă inspiraţie în continuare şi aşteptăm cu 
nerăbdare noile apariţii.

Duminică, 24 februarie 2013, orele 
12:00, va avea loc în auditoriul Catedralei 
Ortodoxe “Sfântul Gheorghe” din 
Windsor lansarea cărţii

Din viaţa unui om oarecare
Pagini de jurnal

apărută la sfârşitul anului trecut la Editura 
Maple Red Publishing House, Toronto.

Evenimentul va fi urmat de o recepţie.

LANSARE DE CARTE
HERMAN VICTOROV

Aventurile unui emigrant în Canada
            este titlul unui roman care a făcut vâlvă în România (Autor ADRIAN FLOREA din Kitchener)



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea nu e tocmai perfectă, 
trebuie să iei nişte măsuri: să mergi la 
medic, să urmezi un tratament. Dragoste: 
Dragostea cere sacrificii, se ştie, dar tu nu 
prea eşti în stare să tolerezi orice de dragul 
celuilalt. Financiar: Material, şansa este de 
partea ta şi nu duci lipsă de cash.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Încearcă să te relaxezi prin masaj, 
reflexoterapie ori băi cu săruri aromatizate. 
Dragoste: Ai tendinţa să te aprinzi mai lesne 
decât de obicei, lucru care dă din plin sare 
şi piper relaţiilor tale. Financiar: Atenţie la 
bani, pentru că planează un oarecare risc de 
înşelăciune peste afacerile tale.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Dacă te joci cu focul, te arzi. 
Excesele făcute cu bună ştiinţa lasă urme 
asupra sănătăţii tale. Dragoste: Parcă ai 
juca pe două fronturi, parcă ai iubi două 
persoane în acelaşi timp sau simţi ceva 
secret pentru o cu totul altă persoană decât 
partenerul oficial. Financiar: Eşti de lăudat 
pentru felul înţelept în care îţi manipulezi 
bugetul.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Stresul conjugal şi de la serviciu 
lasă urme şi asupra sănătăţii. Dragoste: 
Farmecul personal te ajută în carieră şi în 
societate, dar nu şi în relaţiile de suflet sau, 
cel puţin, nu cât ţi-ai dori. Financiar: Banii 
sunt în strânsă legătură cu eforturile pe care 
le depui, pentru că, atunci când munceşti cu 
atâta dăruire, apar şi rezultatele materiale 
pe măsură.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nimic grav nu se întrevede 
în privinţa sănătăţii. Dragoste: Zona 
relaţională este hiperactivă. Totul se petrece
mai repede, mai intens, mai energic. 
Financiar: Dacă ai de gând să porneşti o 
afacere la care visezi demult, acum ar fi 
momentul ideal să-i dai startul, pentru că ai 
şi curaj... de la Jupiter.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Ai o viaţa activă, iar sănătatea 
depinde direct de energia pe care o investeşti
în ceea ce faci. Dragoste: Priveşti mai mult 
în perspectivă, decât la ceea ce se petrece 
acum în viaţa ta sentimentală. Financiar: 
Banii se acumulează greu.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai energie din belşug. Asta nu 
înseamnă că poţi face tot ce-ţi trece prin 
cap şi că nu trebuie să mai dai pe la doctori.
Dragoste: Perioadă norocoasă în iubire, 
primeşti din partea persoanei dragi multe 
dovezi de afecţiune şi dăruire. Financiar: 
Eşti nevoit să calculezi atent fiecare bănuţ.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Risc legat de contactul cu 
locurile aglomerate. Unde e înghesuială 
şi lume pestriţă, sunt şi viruşi care se pot 
muta de la unii la alţii. Dragoste: Această 
perioadă este cea mai plăcută şi bogată în 
oferte. Financiar: Tot ce intră în cont e deja 
programat în detaliu pe lista de cheltuieli.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Ai atâta energie încât ai putea 
da şi la alţii, fără să resimţi vreun efect. 
Dragoste: Nu apare nimic care să dea peste 
cap armonia dintre tine şi partener şi simţi 
că aveţi mai mult timp să le faceţi pe toate 
pe îndelete. Financiar: Suferi unele pierderi 
dar nu dispera. Ai mai trecut probabil prin 
astfel de situaţii, deci nu ai motiv de panică.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate din trecut 
revine în actualitate, atrăgând atenţia că nu 
te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la vremea 
respectivă. Dragoste: Iei taurul de coarne 
ca să aduci o schimbare în viaţa de cuplu. 
Financiar: Banii nu te bucură prea tare, ai 
avea nevoie de mai mulţi.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Tot ce este hiper (colesterol, 
glicemie, tensiune, etc.) poate fi amplificat,
iar graba şi nesăbuinţa por fi plătite scump. 
Dragoste: Dragostea nu trebuie lăsată în 
stand by - dacă vrei ceva anume spune! 
Financiar: E rost să primeşti cadouri 
sau să beneficiezi de favoruri materiale 
substanţiale.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Nu orice curent duce la răceală şi 
nu orice microb naşte infecţii. Informează-
te! Dragoste: Iei dragostea în glumă şi eşti 
atras de jocuri sentimentale, de aventuri şi 
flirturi. Financiar: Fii cu ochii în patru când 
vine vorba de bani, pentru că trece un nor 
negru deasupra lor.

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. 

NĂMOLUL DE TECHIRGHIOL
ÎN CANADA

519.575.0224
MARIANA MUNTEAN

mariana.muntean@gmail.com            www.blackseamud.ca

Pachetele de nămol 
sunt comercializate 
la pungi de 400 de 
grame.
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WINDSOR

GILMARO vă oferă calitatea petrecerii !
Atmosfera, ringul de dans plin şi voia bună  

GARANTATE !
MUZICĂ LIVE pentru toate gusturile şi 
ocaziile (nunţi; botezuri; aniversări; bridal 
& baby shower; bachelor, corporation and 
B-day parties; Christmas & New Year 
parties).
Bogat repertoriu Românesc din toate zonele 
ţării, majoritatea stilurilor muzicale precum 
şi un vast repertoriu internaţional !

GILMARO
un adevărat tonomat muzical viu !

www.gilmaro.ca                    416 841-4226
http://www.facebook.com/gilmar.oprisan

Asociaţia “Graiul Românesc” din Windsor  organizează 

Balul Martisorului
2 martie 2013, la Clubul Croat, 5259 Tecumseh Rd. East

Mai multe informaţii pe Facebook sau www.graiul.com

Menu includes:
* Salad
* Pasta with Alfredo Sauce
* Chicken Snitel
* Roast beef with mushroom sauce
and mashed potatoes
* Vegetables– California style
* Apple pie
* Coffee/ Tea

Tickets Available From:
Cristina: 519-739 9582

Petru: 519-978 0217
Emilia: 519-419 5077

Anca: 519-256 3330
Adults: $35

Children (under 12): $15
5 yrs and under: no charge



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.
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VESNA SUKARA

4B-607 King St. W., Kitchener, N2G 1C7

Travel Consultant

Phone: 519-571-2888
Toll free: 1-888-501-4856

     Fax: 519-571-2228
vesnas@poshtravelltd.com SERVICII DE CALITATE PENTRU BUGETUL DUMNEAVOASTRĂ

Europe
Cuba

Caribbean
Mexico

and more CUBA
CAYO COCO, SANTA LUCIA, 

HOLGUIN, VARADERO......

TICO nr. 50012912

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Sorin Boeriu, Tina Niţu, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma şi 
Imola Ciobanu

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 

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

ÎN FIECARE 
SÂMBĂTĂ

Mihaela Hozan vă oferă

SARMALE
GATA FIERTE,

LA PACHET,
NUMAI CU 
COMANDĂ 

TELEFONICĂ

Produse Naturiste Pentru Sănătate
PROVITA NUTRITION & KONIG

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.

Romanian,

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.

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 O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive



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-

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

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

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

REDACŢIA 
“AGENDA ROMÂNEASCĂ”

Sorin Boeriu
Raul Dudnic
Rodica Cociu
Mara Mohaupt
Diana Secăşan
Mircea Gabor

Adrian Uturaş
Bianca Man
Benny Pelger
Simona Pogonat
Daniela Stefanovici
Horaţiu Cociu

Nicoleta Georgescu
Ioana Pop
Constantin 
                 Teodorescu

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

Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

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

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

Adresa:
76 Woolwich Street

(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Sunteţi în timpul serviciului şi nu aveţi 

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.

TORONTO

MĂRŢIŞOARE
făcute cu suflet şi imaginaţie

După-amiază geroasă de februarie. Uşa 
Bisericii “Toţi Sfinţii” din Toronto este 
întredeschisă, şi copiii intră pe rând, 
cărând cu îndârjire cutii şi sacoşe de 
plastic, coli de hârtie şi panouri de plută. 
Părinţii sunt şi ei uşor preocupaţi...
Mi-aduc bine aminte de Mărţişoarele 
copilăriei mele, şi ştiu bine că nu pot 
recrea în noul meu cămin canadian 
emoţia zilei de 1 Martie din anii ‘80, 
când nu puteam să adorm în ajun, 
întrebându-mă ce mărţişoare voi primi, 
şi mai ales de la cine. (Aţi ghicit, mă 
refer la băieţi...).
Dar astăzi, după atât de mulţi ani, mă 
întreb cu totul altceva... Cum putem 
adapta tradiţia aceasta atât de veche şi 
de magică, realităţilor de aici şi acum, 
când practic numai spiritul nostru 
comunitar o poate salva?
Desigur că aş putea încerca să fac 
câteva Mărţişoare cu fetele mele, 
acasă. În fond.. este creativ, şi lor le 
place asta... Pot să le povestesc despre 
obiceiuri şi pot să le arăt imagini pe 
internet. Dar fără agitaţia pregătirilor, 
şi emoţia dimineţii de 1 Martie, ce mai 
rămâne?
În subsolul bisericii, copii şi părinţi 
îşi întind materialele pe masă. Aţe, 
sârme, sforicele, cartoane colorate, 
pene, mărgele, lipici, foarfeci, scoici, 
pampoane colorate şi tot soiul de 
articole greu de identificat, din 
trezoreria secretă a copiilor.
Un tătic taie bucăţi de lână albă şi 
roşie. Altul le răsuceşte cu mixerul 
de bucătărie. Câteva mămici au adus 
bunătăţi, iar Biserica a lăsat cafea 

proaspătă şi fierbinte în thermos. Foarte 
curând atelierul e în plină efervescenţă 
şi cele trei ore trec prea repede.
Panourile sunt acum pline ochi, să tot 
fie vreo 200 de Mărţişoare. Copiii s-au 
semnat pe multe dintre ele, şi dintr-
odată îmi dau seama că poate asta va fi 
tradiţia lor. Diferită mult de a noastră, 
şi mulţi ar spune... poate mai săracă. 
Poate nu vor vedea niciodată sutele de 
măsuţe întinse de-a lungul bulevardelor 
din Bucureşti, cum era în copilăria mea. 
Dar îşi vor aminti poate de creaţiile lor 
şi de mulţumirea de a-şi vedea munca 
“la vânzare”, şi poate pe reverul unei 
vecine românce. Asta pentru că mâine 
panourile cu mărţişoarele copiilor 
ajung la magazinele româneşti prin a 
căror bunăvoinţă vor fi vândute...
Banii strânşi din această campanie 
ajung înapoi la copii. Comitetul de 
părinţi al Şcolii Româneşti organizează 
periodic serbări şcolare şi spectacole: 
anul trecut de exemplu, copiii s-au 
întâlnit cu Cleopatra Stratan, şi au fost 
încântaţi de teatrul de păpuşi al Alionei 
Munteanu din Montreal.
Şi anul acesta părinţii au câteva idei de 
programe, bani să fie!
Aşa că aceasta este povestea 
Mărţişoarelor...
Cumpăraţi-le cu drag; nu sunt poate 
atât de profesionist confecţionate ca 
cele din ţară... Dar sunt făcute cu suflet 
şi imaginaţie, şi aduc cu ele o încercare 
- timidă poate - de perpetuare a unei 
tradiţii unice şi fermecătoare.

Ana Rusu,
Toronto

Şcoala Românească din Toronto
NEWMARKET
Dragi creştini,
*Sâmbătă, 02 Martie, de la 05:00pm, 
Taina Sfântului Maslu, urmată 
de o Conferinţă Duhovnicească, 
Pr. Nicolae Tanase - Atitudinea 
creştinului în biserică.

*Sâmbătă, 09 Martie, de la 05:00Pm, 
Taina Sfântului Maslu, urmată de o 
Conferinţă Duhovnicească, Pr. Vasile 
Mihoc - Suferinţa trupească în viaţa 
creştinului.

Adresa: Biserica Ortodoxă Română 
“Sfânta Cuvioasa Paraschiva”, 227 
Church St. Newmarket, Ontario, 
L3Y 4C5.
Vă aşteptăm cu drag!

Pr. Mihail Cristea

RICHMOND HILL
Parohia “Sf. Dumitru”

(Toronto, Richmond Hill)
vă invită să sărbătorim împreună 

ZIUA FEMEII
Sâmbătă 9 Martie 2013

începând cu ora 4pm în Sala de 
Recepţii a bisericii “St. George” 
Antiochian Orthodox Church
Adresa: 9116 Bayview Avenue   
Richmond Hill, ON, L4B 3M9

Pentru detalii şi înscriere pe lista 
de participare la acest eveniment 
vă rugăm să o contactaţi pe Livia 
Lăzărescu
tel: 416-556-3736
e-mail:
       lazarescu.livia@gmail.com

Vă aşteptăm cu drag !
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FOR RENT - in Kitchener

Call 519-576-6466 for viewing

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

INCOME TAX & BOOKKEEPING
Experienced & Affordable - Monica Diaconescu

STUDENŢI şi SENIORI rate speciale
            (inclusiv primul Income Tax pt 

cei care au împlinit 18 ani)
Personal Tax şi Small Business 

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.

Belize este o mică ţară în America centrală, 
în care se vorbeşte limba engleză, fiind 
o fostă colonie britanică. Numele pare 
exotic şi eşti tentat să o vizitezi. După ce 
am citit cel puţin 5 ghiduri turistice foarte 
pozitive dedicate acestei destinaţii, ne-am 
aventurat să o vizităm. Ne-am rezervat 
biletele de avion şi hotelul prin internet 
şi iată-ne ajunşi pe teritoriul acestei ţări 
pline de contraste. Nu ne-am mai dorit 
“all inclusive” şi am optat pentru formula 
aventuri, explorări, descoperiri personale. 
Am aterizat în Belize City, capitala ţării, 
un orăşel tip tropical, întins pe ţărmul 
mării Caraibe. Am fost cazaţi în hotelul 
Princess, cel mai impunător hotel din ţară, 
cu vedere spre mare şi situat într-un cartier 
rezidenţial. Camera şi serviciile, micul 
dejun inclus au fost excelente.  Nu ieşeai 
bine din hotel  când toate taxiurile se opreau 
să îţi ofere serviciile deşi a merge până în 
centrul istoric nu dura mai mult de 15 
minute. În centrul oraşului, nimic interesant 
decât casa guvernatorului britanic, o 
biserică şi un mic muzeu adăpostit în fosta 
închisoare colonială. Dar Belize este o 
destinaţie a croazierelor de lux, câteodată 
chiar 5 vapoare cu un flux de 18.000 de 
turişti invadează acest orăşel. Apar din 
senin autobuze, trăsuri cu cai, mini vanuri,  
fete care împletesc părul, artişti locali, care 
se aruncă precum lăcustele peste bietul 
turist. Turismul este singura industrie în 
această ţară. Proprietarii croazierelor de 
lux au construit un mall, “Tourist village” 
cu magazine de lux, bijuterii, haine, băuturi 

cu preţuri astronomice pentru a atrage 
turiştii.
Am fost avertizaţi să nu ieşim din hotel 
noaptea dar chiar şi ziua era riscant să 
ne plimbăm în oraş. La toate colţurile 
am întâlnit cerşetori care îţi cerau un 
dolar şi dacă îndrăzneai să nu le dai ţi se 
adresau cu insulte de genul “gunoi alb”. Am 
cumpărat din curiozitate ziarul local în care 
nu se vorbea decât de crime. Adevărul este 
că într-o zi am văzut pete de sânge şi am 
aflat mai târziu la TV că a fost locul  unei 
încaierări. Pentru prima dată de când vizitez 
o ţară, am simţit că turistul este o pradă 
uşoară. Am închirat o maşină (la un preţ de 
90$ USA) pe zi şi am vizitat câteva obiective 
Maya, două piramide şi un fost palat. Într-
unul din ghidurile turistice era menţionat 
numele unei femei, ghid localnic, care lucra 
la templul Altun Ha şi care te sfătuia să îţi 
iei un ghid şi că preţul este de $10 pe grup. 
Ajunşi acolo ne-am format un mic grup de 
7 persoane dar mare ne-a fost surpriza când 
ghidul acesta ne-a cerut $5 de persoană 
pentru un tur care nu a durat mai mult de 
30 de minute. Acesta este pulsul pieţii, 
localnicii încearcă cu orice preţ să te înşele. 
Taxiurile nu au contor şi preţurile variază 
plătindu-se pe număr de persoane nu pe 
kilometri. Proprietarul centrului de închiriat 
maşini Crystal, un texan de origine ne-a 
invitat să îi vizităm muzeul personal, mult 
mai bogat în obiecte decât muzeul naţional. 
Într-o zi ne-am aventurat să mergem la 
grădina zoologică cu autobuzul local. 
Preţul grădinii zoologice este cam pipărat, 

$15 USA de persoană iar pentru localnici 
costă numai $5. La grădina zoologică am 
văzut animale tipice acestei ţări, grădina 
este mică dar curată şi are nişte explicaţii 
haioase pentru fiecare animal. Dacă eşti 
amator de senzaţii tari, mărturisesc că nu 
sunt genul, puteai să plăteşti $50 pentru a 
te închide într-o cuşcă şi stai faţă în faţă cu 
o panteră care îşi ia prânzul. Aveai ocazia 
să te joci cu un şarpe boa, acest joc fiind 
gratuit, dar detest şerpii aşa că am refuzat 
propunerea mărinimoasă din partea lor. 
La întoarcere, în autobuz, eram 3 albi într-
un autobuz supraaglomerat de oameni de 
culoare. O femeie chiar s-a exprimat în gura 
mare: ce căutam noi cu ei “hai să îi dăm 
jos!”. Nu ne-a dat nimeni jos, dar nu ne-am 
simţit bine. Oamenii nu sunt fericiţi, sunt 
foarte săraci, au chiar un proverb că “sunt 
aşa de săraci de găsesc boaba de fasole în 
rahat”. Totul este foarte scump, o sticlă de 
vin din cel mai ieftin costă $13. Şoselele 
sunt pustii, circulă foarte puţine maşini. În 
capitala lor există numai 3 semafoare, pe 
care nimeni nu le respectă, aşadar atenţie la 
un haos rutier! Infrastructura datează de pe 
timpul când Belize era o colonie britanică şi 
se numea Hondurasul britanic. O mână de 
oameni de culoare au preluat puterea, sunt 
proprietarii tuturor magazinelor, băncilor, 

staţiilor de benzină, etc. În Belize nu 
există stele la hotel, singurele evaluări 
sunt date de turişti prin TripAdvisor. 
Ne-am hotărât să schimbăm nişte dolari 
canadieni şi ne-am dus la banca CIBC, 
de origine canadiană. Ni s-a cerut 10% 
comision. Orice produs este taxat cu 
12.5%, de aici şi alimentele sunt foarte 
scumpe. Nu există dată de expirare pe 
alimente. În oraş trăiesc foarte multe 
naţionalităţi. Chinezii şi indienii deţin 
monopolul comerţului. Chiar şi la un 
magazin unde se vindeau manuale 
şcolare avea un body guard. Populaţia 
este terorizată de traficanţii de droguri 
care se împuşcă între ei.
Totuşi această ţară atrage turişti din 
toata lumea pentru natura şi bariera de 
corali, a doua din lume după Australia, 
leagănul a peste 100 de tipuri de corali 
şi 500 de specii de peşti exotici. Tot  aici 
se află misterioasa Blue Hole pe care 
Jacques Yves Cousteau a declarat-o ca 
una din cele mai bune locuri de scuba 

diving din lume. Pentru a face snorkoling şi 
scuba diving trebuie să mergi pe cele două 
insule San Pedro şi Caye Caulker. Pentru 
a ajunge pe insule, la o distanţă de 30 de 
minute sau o oră de ţărm, trebuie să iei un 
water taxi. Vapoarele sunt supra aglomerate 
şi nu se respectă nici o regulă de siguranţă. 
Pe cele două insule nu există plajă, sau 
este o plajă foarte îngustă. Preţurile la 
hoteluri sunt mari. Oraşul Belize nu are 
plajă iar apa nu este de turcoaz aşa cum 
te informează Lonely Planet, ci din contră 
cafenie, murdară şi plină de alge şi deşeuri 
umane, unde nu se scaldă nimeni. Am văzut 
oameni care curăţă strada, dar localnicii 
nu păstrează curăţenia, taie peştele pe 
bulevardul principal şi lasă acolo solzii.
Am petrecut revelionul în Belize. În parcul 
din faţa hotelului nostru se ţinea în fiecare 
an acest eveniment. Au ridicat o scenă, 
au venit vânzători ambulanţi, localnici 
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. Pentru 
a intra în parc erai controlat de arme de 
către poliţie. Am avut un spectacol superb 
de artificii. Mergând spre graniţa cu 
Guatemala am vizitat un sat de menoniţi, 
care au ferme de animale şi păsări, cultivă 
terenul şi asigură  toata producţia de carne 
în Belize. Totul era imaculat de curat spre 
deosebire de restul ţării unde murdăria este 
pe primul plan. În schimb peste tot toaletele 
pentru turişti erau foarte curate.
La întoarcere din Belize trebuie să plăteşti 
39.25 de dolari  de persoană, departure tax.
Belize este paradisul eco turismului. Poţi 
dormi într-o cabana de stuf, să fii singur 
pe o insulă, tu şi ţânţarii!. Am vizitat şi o 
rezervaţie de maimuţe, în care puteai vedea 
câteva familii de maimuţe cu pui pe spatele 
mamelor şi care veneau să-ţi mănânce 
frunze din mână. Fiind la graniţa cu 
Mexico mâncarea este influenţată de ei. Se 
putea mânca specialităţi mexicane în mici 
restaurante pentru localnici. Tipic belizian 
este vinul din cashew, produs local foarte 
dulce. Dacă ai o pensie de peste $2000 US 
poţi să te pensionezi în Belize. Este ţara de 
care s-a îndrăgostit baronul Bliss şi care 
i-a lăsat prin testament două milioane de 
dolari. Amatorilor de aventuri, gata, start, 
Belize vă aşteaptă!
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BELIZE Mit şi Realitate

Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie 
la adresa de e-mail:
                        Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca
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Oferim flori pentru toate ocaziile:  
Nuntă, Botez, Crăciun, Valentine,
Onomastică, Zile de naştere, Ziua 

Femeii, Înmormântări, ocazii 
speciale. Împodobim lumânări de

nuntă şi botez în stil specific
românesc.

Avem preţuri foarte competitive.

Flowers by Catalina
Catalina Pitica

- Floral Designer -
Tel: 647-886-2493

designcatalina@yahoo.com
order@flowersbycatalina.com

http://www.facebook.com/
FlowersbyCatalina

www.FlowersbyCatalina.com

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

ANUNŢURI - ŞTIRI PE SCURT - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

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

A
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va Şcoala de Dans Sportiv WATERLOODANCE face 
înscrieri la următoarele clase:

- COPII cu vârste între 6 - 18 ani

- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

105 Randall drive, Waterloo

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

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

În business
de 15 ani

B
ef

or
e
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ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

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

SINGURĂTĂŢILE PIETREI

Singurătăţile pietrei
numai vidul le
absoarbe genunea
născătoare de stea,
dar tu, molidule -
geamăn de-aceeaşi oglindă -
ce vrei să faci
cu umbra mea?

De multe ori,
tu mi-o răpeşti fără să ştiu
şi din tristeţea mea şi vină
tu lăcrămezi pe coajă cu răşină,
dar înlăuntrul tău
o fi la fel ca-n mine de târziu?

Şi mi-a răspuns
singurătăţii, fratele molid:
Din umbra ta s-a zămislit
tot ce n-ai fost şi n-ai cântat.
Lumina ta amară
o simt cum creşte-n lemnul meu
nespovedita  formă de vioară

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

Vânticelule de seară,
Vino, te rog şi mă ia, 
De pe cerul cel cu stele
Să culegem stea cu stea,
Să le-nşirăm ca mărgele 
Pentru Mama mea.
Şi să le-nşirăm cu dor,
Să le dau ca Mărţişor
Şi să le-nşirăm frumos, 
Ca să fie 
norocos 
Pentru 
Mama mea
Care 
este mai 
frumoasă
Decât 
orice stea!

Mărţişor pentru Mama

Kumon Math and Reading Centre
of Guelph-Northeast
program suplimentar

de matematica şi engleză
Succesul copilului dumneavoastră începe cu 
Kumon! Pentru un test de evaluare gratuit sunaţi 
la 226.326.1254

Cevi Vasilescu
Kitchener

Autori români pe website-ul
www.amazon.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.

Îngrijesc copii la domiciliul acestora (babysitting LIVE IN) inclusiv 
sâmbăta şi duminica. 905-607-0805 (Cristina).

Un suflet minunat, plin de bunătate şi 
dăruire, s-a înălţat la cer, departe de 
noi, dar mai aproape de Dumnezeu, 
lăsând în urmă singurătate şi tristeţe.  
Te-ai stins puţin câte puţin, sub 
privirile noastre neputincioase, 
plecând prea devreme dintre noi. Vei 
fi întotdeauna în sufletele noastre. 
Dumnezeu să te odihnească în pace 
şi linişte, dragul nostru prieten Liviu 
Tonceanu ! Suntem alături de Roma, 
Monica şi Adrian. Îndureraţi, Sandra, 
Adrian, Felicia şi Sorin.

IN MEMORIAM

LIVIU TONCEANU



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

-AUTO
-HOME
-BUSINESS
-VISITOR TO CANADA    
  INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI
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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.

Pentru comenzi:

519-742-4670

NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
CEL MAI 

BUN 
GRANIT DIN 

ONTARIO 
LA UN 

INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

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

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

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

Sun: by appointment 
only

Peste 700 de plăci în stoc.

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

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

printre care renumita

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert Pharmacy)
tnitu@pbnet.ca

www.tinanitu.com


