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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

30 şi 31 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 21 aprilie 2013
- la 4 cauciucuri Michelin, instalarea e gratuită
- cumpăraţi 4 cauciucuri şi aveţi $70 discount

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

Rom Car Automotive Service Center

* Sâmbătă 23 martie - Pomenirea Morţilor * Duminică 24 martie - Duminica Ortodoxiei (Prima Duminică din Postul Mare) * Luni 25 martie - Buna Vestire *

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

Grupul de Seniori din Kitchener
şi Waterloo Regional Police

A 77-a aniversare a Reuniunii Doamnelor
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Sfintele Paşti (Catolic)
-24 martie
Duminica Floriilor

-28 martie
Joia Mare

-29 martie
Vinerea Mare

-30 martie
Sâmbata Mare

-31 martie
Sfintele Paşti
-1 aprilie
a II-a zi de Pasti
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LONDON

BALUL PRIMĂVERII

Asociaţia ARTA din Kitchener vă invită la Balul Primăverii, 
organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru susţinerea  
evenimentelor dedicate celor mici: Tabără de limba română, 
Serbare de Crăciun.

Sâmbătă 13 aprilie 2013, ora 6pm
Chicago Pub, 725 Ottawa St.S., Kitchener

Pret: $30
Meniul este compus din piept de pui cu sos de ciuperci, piure de 
cartofi, legume, salata, desert, cafea.
Pentru bilete sunaţi la: Paulina 519-741-8395
                              sau Tatiana 519-569-8799

Asociaţia ARTA oferă copiilor noştri
două tabere în luna iulie 2013, respectiv 2-5 iulie, la un preţ competitiv de $120 
pentru membrii asociaţiei şi $125 pentru non membri. Tabăra va avea loc în incinta 
şcolii franceze Mère Elisabeth Bruyère, 280 Glenridge Ave, Waterloo. Pentru mai 

multe informaţii vă rugăm să sunaţi la Paulina (519) 741-8395, vizitaţi 
ARTA Facebook sau websitul asociaţiei www.arta.ca. Numărul de locuri este 
limitat.

TABERE 
PENTRU

COPII

Asociaţia ARTA vă invită la:

Comitetul doamnelor ARCOLA din 
London s-a întâlnit pe 24 februarie 
pentru alegerea noului comitet şi 
stabilirea programului de activităţi pe 
anul în curs.

D-na Cleopatra

D-na Vicky

De la stinga la dreapta: Nina Moreira (Presedinta ARCOLA), Marta Paladi, Mihaela Cialacu, Paula Appleton.

D-na Vioara
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SIMONA CATRINA (România)

Sunt femeie, deci am dreptul, la o 
adică, să fiu misogină în timpul liber. 
Dacă bărbaţii discriminează femeile, 
sunt ticăloşi, dar noi avem dreptul 
să fim nemiloase cu sexul cât p-aci 
frumos.
Săptămâna trecută, scriam că ne-
am cam pierdut dreptul de a primi 
mărţişoare, fiindcă nu mai dăm doi 
bani pe ele (dau bărbaţii ceva mai 
mult de doi bani). În sfânta zi de 8 
martie, aşteptam cadouri, deşi până 
mai ieri necheza toată lumea că e o 
sărbătoare comunistă şi că mai dă-o 
dracului.
Dracul a fost recunoscător, că el 
în speţă e băiat bun, doar că are 
gură rea. A luat-o, a şters-o de praf 
şi-a renovat-o. Şi, ca orice agent 
sentimentalo-imobiliar, încearcă să 
ne-o vândă la suprapreţ. Femeile 
aşteaptă, de 8 martie, pupici pe năsuc 

şi parfumuri cu pampon. Pe vremea 
când primeam cadouri de la soţul 
aferent numai şi numai în această 
zi festivă, eram tembel de fericite. 
Între timp, de când am traficat 
multe alte sărbători (vezi Sfântul 
Valentin), ni se pare că totul ni se 

cuvine, cu atât mai mult bucheţoiul 
de flori de 8 martie.
Femeia deşteaptă e suspect de proastă. 
Credem că, dacă bărbaţii noştri vin 
acasă cu un cadou cumpărat din goana 
adulterului, s-au răzgândit şi s-au 
hotărât să ne iubească din nou. Mda, 
mi-aduc aminte că un fost iubit mi-a 
adus de 8 martie o brichetă scumpă, 
iar eu n-am fumat niciodată. Mă 
adora, era nebun după mine. Evident, 
ca o doamnă Columbo ce sunt, am 
descoperit că primise şi el bricheta de 
la o firmă entuziastă, care (aţi ghicit) 
dădea brichete promoţionale în dar. 
Şi pentru că nici el, nici nevastă-sa 
nu fumau (am uitat să vă spun că 
era însurat bocnă), bricheta a ajuns 
la mine. O am şi azi, dacă n-o fi 
murit, vorba epilogului din basmele 
româneşti.

De când sunt pe Facebook, constat 
că femeile îşi spun ”La mulţi ani”-uri 
între ele. Ne mai urează şi bărbaţii 
câte-un coş cu păpădii (foto şmanglit 
de pe Internet), la modul colectiv. Dar 
în esenţă, femeile au grijă unele de 
altele, se ghiocelesc de zor, îşi aduc 
aminte una alteia că viaţa merită trăită, 
fac schimb de citate din Confucius şi 
decid a mia oară că bărbaţii sunt din 
ce în ce mai imparicopitaţi.
Sunt om şi nimic din ceea ce e 
femeiesc nu mi-e străin. Aştept 
sărbătorile ca să am ce bârfi cândva 
în cartea mea de memorii. Am s-o 
scriu atunci când voi afla că am o 
boală incurabilă. Dacă mor brusc de 
infarct, îmi cer scuze. Am trăit, de 8 
martie, şi lucruri bune (când bărbaţii 
mi-au dăruit câte-un pix superb, în 
care probabil îi durea foarte tare), şi 
lucruri proaste, când bărbaţii mi-au 
dăruit sinceritatea lor, nu mi-ar mai fi 
dăruit-o. Ceva de genul ”sunt însurat 
şi-am uitat să-ţi spun”, nu mai ţin 
minte exact.

Simona Catrina

Bărbaţii care nu te ucid 
te fac mai puternică

Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Printre multele 
ştiri care zumzăie 
pe canalele presei 
internaţionale şi 
locale, una, mai 
ştearsă, mi-a atras 
atenţia: Guvernul 
Canadian a încetat 
monitorizarea OZN-
urilor. Cine anume 
monitoriza până acum 
farfuriile? RCMP-ul, 
Ministerul Apararii 
şi ...... Ministerul 
Transporturilor. 
Înteleg, Ministerul 
Apărării, de doamne 
fereşte, un atac 
extraterestru; la fel 
cu poliţia călare. 
Dar Ministerul 
Transporturilor? Ce 
treabă are dânsul cu 
zburătoarele farfurii? 
Puneţi-vă imaginaţia 
la treabă şi găsiţi 
răspunsurile.
Două gânduri m-au 
lovit în tâmplă de pe 
dinăuntru: guvernele 
celor mai multe ţări, 
din câte ştiu, au negat 
şi neagă într-una 
existenţa OZN-urilor. 
Cel mai celebru caz 
este cel de la Roswell, 
din New Mexico unde, 
aparent, un OZN 
s-a prăbuşit asta în 
prezenţa mai multor 
martori care ulterior 

au susţinut varianta 
guvernului american: 
balon meteorologic. 
Dacă, presupun 
că şi Guvernul de 
la Ottawa a negat 
existenţa farfuriilor, 
de ce atunci să fi 
alocat fonduri din 
bani publici, evident, 
pentru a urmări ceva 
ce nu există? Poate 
pentru baloane meteo 
şi gâşte migratoare.
Dacă m-aş lăsa 
în voia valurilor 
teoriilor conspirative, 
aş face legătura 
între momentul 
abandonarii urmăririi 
ozeneurilor, şi 
altele care curg 
prin conductele 
presei mondiale: 
alegerea noului papă, 
dispariţia unuia 
dintre puţinii rămaşi 
lideri socialisti,  
a m e n i n ţ ă r i l e 
Coreei comuniste şi 
ascensiunea lui Justin 
Trudeau către cârma 
liberală. Vă las pe 
dumneavoastră să 
faceţi legăturile. Eu le-
am făcut deja. Să aveţi 
un weekend plăcut!

Extratereştrii
printre noi

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

Tinerii noştri au multiple posibilităţi 
de a-şi rotunji veniturile în vremea 
studenţiei. Trebuie sa fi informat şi să 
aplici.
Iată o nouă bursă lansată pentru 
elevii Inspectoratului Şcolar Public 
englez WRDSB şi care intenţionează 
să studieze în domeniul bancar sau 
de afaceri. Bursa “Dennis Daub”, în 
valoare de $1500 este oferită elevilor 
din clasa a 12-a sau absolvenţilor 

unui liceu din WRDSB, şi care aplică 
pentru primul trimestru post-secundar 
la o instituţie specializată, colegiu 
sau universitate, au 25 de ani sau mai 
puţin. Ei trebuie să demonstreze că 
au fost acceptaţi la o instituţie post-
secundară şi să ataşeze o scrisoare de 
recomandare de la un profesor sau 
director de liceu.
Pentru a obţine un formular de 
înscriere au nevoie să viziteze 

www.
ecosolutions.
com.
Data limită 
de aplicare 
este 30 
aprilie 2013.

Pa
ul

in
a 

Po
pe

sc
u

Pentru mai multe informaţii vă stau la dispoziţie 
la adresa de e-mail:
                        Paulina_Popescu@wrdsb.on.ca

O nouă bursă pentru elevii din Kitchener-
   Waterloo care doresc să studieze în 
       domeniul bancar sau de afaceri.
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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

M-am înarmat cu un argument puternic: 
„Nimic mai social decât limba, modul 
cel mai puternic, dacă nu chiar temelia 
societăţii”(B.P.Haşdeu).
Dispariţia unei limbi înseamnă încetarea 
vorbirii ei. Nu e vorba de „limbile moarte” 
rămase prin cultură. Multe limbi dipărute 
n-au lăsat urme. Altele lasă dovezi 
materiale. Cu siguranţă că elementele 
unora se pot identifica în idiomurile vorbite, 
continuatoare directe sau prin suprapunere.
Orice limbă dă sau primeşte mai ales 
elemente lexicale. Este firesc şi important 
mi se pare că elementele respective se ţes 
în structura care le adoptă. „În veşmântul 
fiinţei noastre” strălucesc atâtea cuvinte  
despre care se spune că au origine 
necunoscută pentru simplul fapt că nu au 
fost atestate documentar. Dacă tot există 
teoria substratului, ar fi normal să le aşezăm 
în această categorie, până la dovada certă a 
unui împrumut posibil.
„Creştin” este un cuvânt de temelie 
în vocabularul liturgic şi valoros în 
fondul lexical fundamental. El derivă 
din forma latină „chrestianus” (greceşte 
„christianos”). Cuvântul apare de trei 
ori în Noul Testament, de două ori în 
Faptele Apostolilor (11:26; 26:28) şi în 
Epistola I Petru (4:16), având înţelesul de 
slujitor prin credinţă al lui Cristos. Astfel 
în Fapte se poate citi: „Pentru întâia dată, 
ucenicilor li s-a dat numele de creştini în 
Antiohia”(11:26). În versiunea NKJV, 
propoziţia este următoarea: „And the 

disciples were first called Christians in 
Antioch.” Este uşor de observat deosebirea 
formală dintre creştini şi Christians. Forma 
românească este mai veche, deoarece 
urmează cuvântul din latina populară. 
Forma cu sunetul „i” a fost impusă de 
scriitorii bisericeşti după exprimarea din 
greacă. Cum Tertullian a trăit între anii 
c.160-c.225, înseamnă că strămoşii noştri 
preluaseră de timpuriu cuvântul şi foloseau 
forma venită pe cale orală.
Intrat trainic în limba noastră, cuvântul 
creştin aajuns, în anumite arii lingvistice, 
să fie sinonim cu soţ, aidoma vocabulei 
român. Pe acest plan, creştin şi român 
au devenit sinonime, într-un moment al 
istoriei noastre care este un nesecat izvor 
de viaţă şi putere. Farmecul cuvântului 
în limba liturgică izvorăşte din vechimea 
lui şi din valoarea semnificaţiei, din 
efectele emoţionale pe care le declanşează 
trăirea în „Cuvântul Vieţii”. Cuvântul e 
ca omul, nu vine cu merite specifice, ci 
cu personalitatea lui. În timpul de faţă al 
istoriei, mie îmi vorbeşte cu renaştere 
spirituală şi într-o singură normă: adevărul. 
Pentru credincioşii de la care am păstrat 
forma creştin, elocvente sunt gândurile lui 
Dostoievski: „... dacă cineva mi-ar dovedi 
că Cristos e în afara adevărului, aş alege 
mai degrabă să rămân lângă Cristos decât 
în adevăr.”

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

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!

CĂLUGĂRII SCIŢI ŞI VORBIREA 
NOASTRĂ RELIGIOASĂ
CEA DE TOATE ZILELE

KITCHENER

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker

Asiguraţi familiei 
dumneavoastră 

confortul şi 
siguranţa financiară 
de care au nevoie!

519-781-2069

“When you fail to plan, 
you plan to fail!”

Nu lăsaţi întâmplarea 
să vă influenţeze 

viitorul!

Asigurări/Planning 
/Investitii

Fonduri de pensie 
(RRSP) şi educaţie 

(RESP)

“După o iarnă lungă şi dorul nemărginit 
ce ne-a cuprins, pe toţi de primăvară, iată 
că aceasta îşi trimite mesagerii: primii 
ghiocei. Păsările ciripesc vesel, chemându-
ne la bucuria speranţei şi renasterii.
În sufletele noastre pătrunde lumina şi 
căldura soarelui iar fericirea ne inundă 
fiinţa.  Primăvara cu tot alaiul ei a sosit 
şi la biserica noastră. Copiii, cu inocenţa 
şi puritatea ghiocelului, împletesc cele 
două fire de viaţă şi speranţă oferindu-le 
oamenilor cu generozitate.
Mărţişorul lunii martie aduce bucurie în 
fiecare an şi celor ce-l primesc dar şi celor 
ce-l oferă. Să fim generoşi. Să oferim şi să 
primim dragostea mărţişoarelor lunii lui 
martie şi ale tuturor lunilor din an.”

Violeta Sindile
Îndrumător - Şcoala Duminicală

Şcoala Duminicală
de pe lângă biserica ortodoxă

“Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener

Copiii şcolii duminicale din cadrul Bisericii “Sf. Ioan Botezatorul” din Kitchener, urează 
colegei lor SARA BULZ un sincer LA MULŢI ANI cu ocazia împlinirii frumoasei vârste 
de 7 ani. Fie ca Bunul Dumnezeu să-ţi vegheze drumul vieţii !

S
A

R
A

 B
U

LZ
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VANZARI SI CUMPARARI DE CASE IN LONDON

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

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

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

WATERLOO
PENTRU TAXE DE LA

BEST TAX RETURN

Daca 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 câştig.
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  1  Octombrie 2011  - 
31 Decembrie 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

The Healty Homes
Tax Credit
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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

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

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.
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$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

7 ani GARANŢIE numai la Hyundai Cambridge
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Miercuri 6 martie 2013, membrii Grupului de Seniori 
din Kitchener au organizat o masă festivă cu ocazia 
Zilei Femeii. Decorul minunat, ambianţa plăcută şi 
bucatele deosebit de delicioase pregătite de fiecare 
i-au făcut pe toţi cei prezenţi, 42 la număr, să uite 
pentru câteva ore de grijile zilnice şi să petreacă clipe 
minunate împreună.
Au avut loc 2 aniversări: a doamnei Viorika şi 
a doamnei Doina. Mulţumim sponsorilor noştri 
doamna Cristina Pekurar pentru torturi şi doamna 
Mariana Ţuţuianu pentru buchetele de flori oferite 
tuturor acelora care îşi aniversează ziua de naştere în 
cadrul acestui grup.

Deasemenea mulţumim sponsorului nostru Emil 
Balea care este tot mai mult prezent la întâlnirile 
Grupului de Seniori şi care oferă tuturor celor care îl 
solicită sprijin şi informaţii cu privire la sistemul de 
pensii din Canada.
Bineînţeles că nu a lipsit cafeaua aburindă şi deosebit 
de aromată făcută de Mihaela, gazda noastră din 
fiecare miercuri de la ora 12 când ne întâlnim cu toţii 
la Kitchener Farmer’s Market din Kitchener, 300 
King St.E.
Vă aşteptăm cu drag!

Agenda Românească, organizator

Aniversarea Zilei Femeii
la Grupul de Seniori din Kitchener
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HAMILTON
Pe 10 martie 2013 biserica “Învierea Domnului” 
din Hamilton a sărbătorit la Casa Română 
împlinirea a 77 de ani de la constituirea Reuniunii 
Doamnelor.
De la prima preşedintă a reuniunii, doamna 
Victoria Bodnariuc şi până în prezent când 
reuniunea doamnelor e condusa de doamna Ileana 
Murgoci, această organizaţie a fost implicată în 
acte de caritate, în acţiuni de strângere de fonduri, 
în păstrarea şi perpetuarea conceptelor creştin 
ortodoxe şi în ajutorarea celor aflaţi în nevoi.
Cu trecere anilor o parte din membrele reuniunii 
şi din conducerea ei au trecut la cele veşnice, 
Dumezeu să le ierte şi să le răsplătească pentru 
activitatea depusă în folosul comunităţii noastre!
În prezent avem bucuria de a avea alături de noi pe 
lângă membrele actuale ale Reuniunii Doamnelor, 
şi pe fostele preşedinte ale Comitetului Reuniunii 
Doamnelor: Ana Bunda, Marioara Buta, Paulina 
Cercel, Olimpia Cotiga, Gabriela Covaci, Elena 
Dobrea, Dorothy Donison, Cathy Iuga, Jean 
Kattruk, Mia Nikolica, Aurora Rasanu, Millie 
Sayn, Ana Sekeson şi Daniela Suciu cărora 
le mulţumim pentru devotamentul cu care au 
condus şi au muncit alături de acest comitet timp 
de atâtea decenii.
Pentru a sărbători această aniversare importantă 
pentru comunitatea noastră şi pentru a marca 
totodată Ziua Internaţională a Femeilor, 
festivitatea organizată la Casa Română a cuprins 
pe lângă mâncare românească şi băutură din 
belşug, şi muzică românească, proiectări de 
imagini dedicate zilei de 1 Martie şi 8 Martie şi un 
spectacol de jocuri populare româneşti prezentate 
de Ansamblul de Dansuri ARTA.
Urăm Reuniunii Doamelor şi Comitetului 
Reuniunii condus de preşedinta Ileana Murgoci 
şi de vicepreşedinta Cathy Iuga mult succes în 
continuare!

George Popa, Hamilton

A 77-a aniversare a Reuniunii Doamnelor
din parohia “Învierea Domnului” - Hamilton
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în Belmont 
Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr.  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
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

KITCHENER

Asigurarea de viaţă 
este elementul de 
bază al unui plan 
financiar echilibrat. 
Rolul principal al 
acestei asigurări 
este de a vă proteja 

familia din punct de vedere financiar, în 
cazul decesului persoanei asigurate. Dar, 
nu numai ….
Unele poliţe de asigurare (ex: participating, 
universal life) acumulează o valoare (cash) 
proprie, la care puteţi avea acces în timpul 
vieţii persoanei asigurate. Aceasta vă dă 
flexibilitatea de a accesa fondurile ca: 
-rezervă financiară în caz de urgenţă;
-avans pentru a cumpăra o locuinţă sau 

fonduri de educaţie;
-începerea sau extinderea unei afaceri;
-garanţie pentru obţinerea unui împrumut 
de la o instituţie financiară;
-supliment la venitul dumneavoastră; 
-suplimentarea pensiei;
-finanţarea îngrijirii pe termen lung (long-
term care).
Banii obţinuţi în caz de deces pot acoperi:
costul înmormântării, ipoteca pentru casă 
şi datoriile familiei, fondurile de educaţie 
pentru  copii, cheltuielile de bază ale 
familiei, plata taxelor finale către stat, 
lăsând intactă succesiunea bunurilor 
existente către urmaşi.
Stiaţi că…
banii obţinuţi prin asigurare de viaţă (ca 

benefit) nu sunt taxabili? spre deosebire 
de testament, informaţia cu privire la 
asigurare poate rămâne confidenţială? în 
multe situaţii, asigurarea de viaţă poate fi 
protejată împotriva creditorilor?
Alegeţi asigurarea potrivită pentru situaţia 
dumneavoastră.
A avea asigurare personală de viaţă este 
o decizie importantă. Valoarea ei este 
corelata cu costul. Cea mai bună alegere 
este cea care se potriveşte situaţiei prezente 
dar, are flexibilitatea de a fi adaptată la 
cerinţele viitoare. Asigurările de viaţă sunt 
diverse, ca şi companiile care le oferă. 
Oferiţi-vă răgazul de a vă clarifica planurile 
financiare, acoperirile în situaţii deosebite, 
toleranţa la risc, şi siguranţa financiară 

pentru viitor.
Imaginaţi-vă pentru un moment, vă rog:
Aveţi o maşină care face bani. Această 
maşină poate să produca peste $70.000 
pe an, în următorii 40 de ani. Aţi asigura 
această maşină? Doar pentru câţiva ani sau 
pentru toată perioada? 
Venitul pe care îl generaţi dumneavoastra 
prin salariu sau prin business …. poate fi 
asigurat!
Iar pentru cei care doresc mai multe 
informaţii, le stau la dispoziţie la numărul 
de telefon 519-781-2069.

Emil Balea,
Financial Security Advisor,

Independent Broker

Astăzi despre asigurarea de viaţă …Ştiaţi că ?... 
EM
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LONDON

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

ADUNAREA GENERALĂ ŞI ALEGEREA NOULUI CONSILIU 
PAROHIAL LA BISERICA ORTODOXĂ “Sf. CRUCE” DIN LONDON

De la stânga la dreapta rândul din faţă: Marta Paladi, Emilia Rudeanu, Nina Moreira (Preşedinta ARCOLA), Preot Paroh Mihai Cociu, Diacon Dan Chirtu, Mara Mohaupt, 
Gigi Dumitrache. De la stânga la dreapta rândul din spate: Alex Dumitrescu, Cristi Urian (Preşedinte), Ana Cira, Stefan Mihaltan, Peter Grigoras, Nicolae Molotiu, George 
Brezeanu, Remus Ciorba.



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Fii atent la coloană, pentru că o 
mişcare mai bruscă ar putea avea efecte 
nedorite. Dragoste: Eliberează-te de 
amintiri dacă vrei un viitor, trecutul trebuie
să rămână la locul lui. Financiar: Banii sunt 
pe un teren mai mult decât satisfăcător, dar 
să nu faci excese.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Nu ai griji în privinţa sănătăţii, 
dar nici nu trebuie să faci imprudenţe, din 
prea multă încredere. Dragoste: Eşti răsfăţat 
de gesturi de tandreţe şi iubire, exact aşa 
cum îţi place. Financiar: Te preocupă unele 
investiţii prin care confortul tău de acasă va 
creşte, dar ţine cont şi de aprobarea familiei.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Munca în exces lasă urme şi 
asupra sănătăţii. Poţi resimţi o oboseală 
cronică, la care se mai adaugă şi astenia de
primăvară. Dragoste: Dacă e să fie cineva 
norocosul astrelor, tu eşti acela, pentru că 
apar şanse cu totul speciale de iubire în 
calea ta. Financiar: O colaborare mai veche 
sau o intenţie de colaborare nefinalizată ar 
putea să revină în actualitate.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Se accentuează stresul, aşa că 
ar fi de dorit să faci ceva pentru a-ţi întări 
sistemul nervos. Dragoste: Ţinteşti sus, iar 
amorul doar de dragul amorului nu prea 
intra în socotelile tale actuale. Financiar: 
Ignori datoriile şi plăţile curente şi totuşi 
faci planuri imense, cu bani pe care de-
ocamdată nu îi ai.
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Nu ocoli medicul şi fii cu 
băgare de seamă dacă ai afecţiuni de tip 
„hiper” (hipertensiune, hiperglicemie, 
hipercolesterolemie, etc.) Dragoste: Omul 
de alături te-ar putea dezamăgi ori, dacă nu
are calităţi morale ireproşabile, este posibil
să facă un joc lipsit de onestitate. Financiar:
Cu banii stai bine, ca şi până acum.
FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Evită excesele şi ai grijă de siluetă. 
Dragoste: Pui mare preţ pe intimitate, pe 
senzualitate, fiind şi excesiv de romantic, 
de parcă ai fi la începutul relaţiei. Financiar: 
Există riscul unei afaceri proaste, a unui 
eşec major prin buget, cauzat ori de 
ilegalităţi, ori de erori.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Nu eşti în cea mai bună formă, 
riscul să te molipseşti de vreo boală e 
cam mare, ai grijă pe unde mergi şi cu 
cine intri în contact. Dragoste: Nimic nu 
pare să dezechilibreze relaţia ta de cuplu. 
Financiar: Dacă cineva îţi este dator, este 
vremea să-l mai tragi de mânecă, pentru că
nu se va grăbi să-ţi înapoieze datoria.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Ai ac de cojocul oricărei boli 
şi nu te laşi doborât aşa uşor. Dragoste: 
Celibatarii pot întâlni o nouă dragoste sau 
pot reaprinde una mai veche. Pentru cei în 
cuplu, este vremea împăcărilor. Financiar: 
Banii sunt în trend ascendent, au de unde 
veni şi se mai ivesc şi alte ocazii bune de 
a-ţi mări veniturile în viitor.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Câteva nopţi de insomnie sau 
migrenele care nu mai trec vor zdruncina 
starea ta de sănătate. Dragoste: Ţii mult 
la libertatea ta şi dacă partenerul nu ţi-o 
respectă, vei face un pas în fată şi îţi vei 
declara sus şi tare independenţa. Financiar:
Cumperi şi vinzi, dai şi primeşti, iar ofertele
sunt generoase. În aceasă perioadă situaţia 
financiară este excelentă.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Energia ta este la vârf. Totuşi, ai 
grijă la alimentaţie. Dragoste: Nimic nou în 
viaţa ta sentimentală, te mulţumeşti cu ceea 
ce ai, fără prea multe pretenţii. Financiar: 
Ţi se fac propuneri care vor aduce venituri 
bune, merită să le dai curs imediat, fără să 
stai pe gânduri.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu se pune problema de vitalitate, 
ci de imprudenţă, excese şi acţiuni 
nesăbuite. Dragoste: Nu prea e linişte în 
cuplu, conflictele se încing de la te miri ce,
de parcă aţi fi amândoi în competiţie. 
Financiar: Sunt şanse în carieră şi afaceri,
dar funcţionează doar atâta timp cât ai 
măsură şi nu rişti.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Te simţi excelent în pielea ta, 
degaji o anume energie care îşi trage seva 
din starea ta bună de sănătate. Dragoste: 
Dacă stai şi aştepţi, cuminte, ca celălalt 
să te remarce, aştepţi degeaba. Financiar: 
Banii vin, ba chiar te poţi trezii cu sume 
restante de anul trecut.

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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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

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 !
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 sau 

416-800-1649 sau trimiteţi un email la imolaciobanu1@gmail.com

DORIŢI SĂ VĂ SIMŢIŢI MAI ENERGETICI ŞI SĂ 
ÎNCEPEŢI SĂ VĂ TRĂIŢI VIAŢA LA MAXIM?

LIFEMAX ESTE SOLUŢIA IDEALĂ PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ !



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.

Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP 
(plan de pensionare), RIF, RDSP 
(plan de Dizabilitate - Guvernul 
contribuie până la 300%), şi alte 
investiţii în fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. 
Exemplu: În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o 
contribuţie de $3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered 
Disability Savings Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe 
Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM O 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

email: hsscare@yahoo.ca

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 



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

519-594-1712 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.

KITCHENER

Grupul de Seniori din Kitchener şi 
Poliţia Regională Waterloo

Miercuri 13 martie 2013 în cadrul întâlnirii săptămânale 
a Grupului de Seniori din Kitchener au fost prezenţi 
ofiţeri activi din cadrul Waterloo Regional Police, 
Divizia Antifraudă, care au prezentat o sesiune de 
informare referitoare la abuzurile care se pot săvârşi 
asupra persoanelor vârstnice.
Exemplele au fost concludente, cazuri reale cu care s-au 
confruntat ofiţerii de poliţie în activitatea lor zilnică, 
cazuri care au fost pe larg dezbătute împreună cu seniorii 
prezenţi la această întâlnire.
Broşuri şi materiale informative referitoare la acest 
subiect, au fost împărţite celor prezenţi.
Traducerea a fost efectuată de Diana Secăşan (translator/
interpret atestat de Waterloo Regional Police şi 
Multicultural Centre Kitchener).
Mulţumim doamnei Luminiţa Mironescu pentru suportul 
adus acestei întâlniri.
O nouă întâlnire cu ofiţerii din cadrul acestui serviciu va 
fi programată în curând în cadrul Grupului de Seniori 
din Kitchener. Data va fi anunţată din timp. Vă aşteptăm!

Agenda Românească
organizator al Grupului de Seniori
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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

FOR RENT - in Kitchener

Call 519-576-6466 for viewing

Two bedroom apartment for rent for April 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.

KITCHENER
Centrul Cultural Banatul organizează

TURNEU
de Tenis de Masă şi Şah

Sâmbătă 30 Martie 2013, ora 6pm

Intrarea $5.00
Se poate obţine mâncare, băutură şi desert contra cost.
Pentru informaţii: Jon Craiovan şi Luci Bogda după ora 6pm la 
telefon 519-570-9788.

CÂMPUL ROMÂNESC

Vă invită să participaţi la a 95-a aniversare a votării 
actului Unirii Basarabiei cu România. 
Omagierea acestui moment istoric crucial din istoria 
României de către membrii fondatori ai Asociaţiei 
Culturale Române, fii ai Basarabiei (pământ  smuls 
abuziv din trupul României în anul 1944), a început 
în urmă cu mulţi ani, continuând şi astăzi cu aceeaşi 
ardoare. Evenimentul este şi un moment de amintire, 
reflecţie şi dorinţă de a reunifica vechile provincii 
Româneşti cu patria mama în viitorul apropriat.
Cu această ocazie, la Câmpul Românesc se 
organizează un banchet omagial, în timpul căruia 
se va prezenta un program istorico-literar despre 
Basarabia, urmat de un program de dans si voie bună, 

se va servi mâncare şi băuturi contra cost.
Banchetul va avea loc sâmbata, 30 martie la ora 6:00 
p.m. în Sala Mare a Centrului Cultural “Nae Ionescu” 
de la Câmpul Românesc din Hamilton. 
Pentru mai multe informaţii şi rezervări de locuri ne 
puteţi contacta la:  
Telefon: 905-265-9884  (Toronto)  sau
              905-575-5048  (Hamilton)
E-mail: worldwideromanianforum@gmail.com  ori 
vizitati: www.campulromanesc.ca

Consiliul
WORLDWIDE ROMANIAN FORUM (FRP)

Consiliul Asociaţiei Culturale Române – Hamilton

FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI
ŞI

ASOCIAŢIA “CÂMPUL ROMÂNESC”

KITCHENER - Grupul de Seniori

Grupul de Seniori Români din 
Kitchener a împlinit 4 ani. Iată că 
după patru ani, ne-am mobilizat, 
suntem în acelaşi loc, am devenit 
prieteni şi în fiecare miercuri 
depănăm din fuiorul timpului 
amintiri, poveşti de viaţă, râdem 
şi vedem seninul acestei lumi 
alături de prietenii din grup.
Suntem mai mulţi şi e bine că 
putem să ne dedicăm măcar o 
oră pe săptămână unei activităţi 
plăcute vârstei noastre.
Şi fiindcă am împlinit patru ani 
chiar la început de primăvară 
- 17 martie 2013 -  am putea 
asocia anotimpul frumuseţii cu 
aniversarea noastră şi  gândurile 
noastre bune cu speranţa noastră 
prinsă în crâmpei de flori şi 
gingăşii ale sufletului.
Mulţumim tuturor celor care ne 
susţin atât moral cât şi financiar. 
Amintim aici pe Dr.Sorin 
Boeriu, Cristina Pekurar, Tina 
Niţu, Mariana Ţuţuianu, Imola 
Ciobanu, Adi Toma, Emil Balea, 
Luminiţa Mironescu. Un deosebit 
respect şi alese mulţumiri pentru 
Mihaela şi angajaţii acesteia care 
ne pregăteşte în fiecare săptămână 
langoşul delicios şi cafeaua 
aburindă. Pentru cei care doresc 
să ni se alăture saptămânal, ne pot 
găsi în fiecare miercuri la ora 12 
la Farmers Market în Kitchener la 
adresa 300 King St.E. Informaţii 
la 519-594-1712.

organizator Agenda Românească

AM ÎMPLINIT 4 ANI

Cel de-al patrulea “Marş al Învierii” va avea 
loc Sâmbătă 30 Martie 2013, la ora 1:00 pm.  
Va începe la Waterloo Town Square (King 
St and Erb St în Waterloo) şi se va încheia 
la Kitchener City Hall, unde va avea loc un 
scurt program de muzică şi un mesaj biblic. 
Invitat special este Pastor Marius Sabau din 
Oradea, România. Mai multe biserici locale 
vor participa, de asemenea. Număr de telefon 
pentru mai multe informaţii: (519) 897-2526.

Organizatorii

KITCHENER

MARŞUL ÎNVIERII
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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
le

xa
nd

ra
 S

ev
as

tia
no

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

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

A
ft

er

26 Elm St., Kitchener,
N2G 2G4

Babysitting

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

IDEOGRAMA
NUMELUI  MEU

Care vântoasă
sămânţa pe stei ţi-a proscris,
pin singuratic, pin de apus?
Mijlocit de două prăpăstii,
între ele certate,
una în jos, una în sus!
Care peniţă japoneză,
în singurătate,
spânzurat peste hăuri te-a 
scris?
Cheia de taină e încă ne-
ntoarsă
retezului.
Mă gândesc, japonezului
oare penelul nu-i tremura  de 
teamă
când mă semna cu tuş hieratic,

împrumutului tău 
ideogramă?
Pin singuratic,
pin de apus ce n-apune,
taci şi nu spune
de-abecedar cu buchea-mi 
avatară,
tu,
numelui - ideogramă de lemn,
taci, că şi luceafărul ne face 
semn,
pin singuratic,
pin de apus ce n-apune,
tace-mă tot, nici măcar cerul
ideogramei nu-l spune,
că amândoi într-o noapte-am 
băut
întreaga-i lumina 
atât de crudă şi-amară,
durerea adâncului greu.

Pin singuratic,
pin de apus ce n-apune,
semn hieratic 
de nume,
tu, frate paharului meu.

Angajăm BUCĂTĂREASĂ 
Pentru un Daycare. Postul este pentru perioada Mai-
Septembrie. Informaţii la telefon 519-575-1124

CĂUTĂM
Persoană pentru întreţinerea curăţeniei.
Cei interesaţi îi rugăm să sune la telefonul 519-465-2948.

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

ANIVERSARe

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.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

GRATUIT Rotirea Roţilor sau Schimbul de Ulei pentru orice reparaţie peste $500.  Reparăm BUMPER-ele de plastic.

ONORĂM ORICE FEL DE REPARAŢII PRIMITE DE LA COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

Fericiţii părinţi Christopher 
& Marina Muncan doresc 
să anunţe naşterea primului 
lor copil: Victor Christopher 
Muncan născut pe data de 7 
martie 2013. Naşii micuţului 
sunt Traian şi Daniela Berescu 
împreună cu fetele Diana şi 
Lili. Bunicii Vasa & Viorika 
Muncan şi Jonel & Marioara 
Gizesan doresc să îi ureze 
nepotului lor Victor multă 
sănătate şi să crească mare şi 
cuminte. Unchiul şi verişorii lui 
Victor sunt Steve Jr., Evan, & 
Derrick Muncan, şi împreună 
cu mătuşa Adina Gizesan îi 
urează lui Victor La Mulţi Ani ! Victor Christopher Muncan

CAUT
babysitter pentru baietel de 3 ani din luna iulie. Zona 
Oakville , Winston Churchill & QEW. Phone: 416.726.6513



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


