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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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 
Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

Tel: 519-781-2929

-vindem şi instalăm cauciucuri de iarnă
-verificăm sistemul de încălzire şi dezaburire
-antifonăm maşina cu ulei sau cu o pastă 
 specială

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

Rom Car Automotive Service Center

* Duminică 12 ianuarie - Începutul propovăduirii Domnului * Vineri 17 ianuarie - Sf. Cuv. Antonie cel Mare * Miercuri 22 ianuarie - Sf.Ap. Timotei *

ANGAJĂM ŞOFERI
PENTRU INFORMAŢII:

519-749-5063

$799

Următorul număr apare în
23 Ianuarie 2014

FREE

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Car, Truck, Bus, Motorcycle, Bicycle, Pedestrian, Slip & 
Fall ACCIDENTS.
Brain, Spinal Cord, Orthopedic, Catastrophic, Sport 
INJURIES, Chronic Pain, Emotional Trauma, Whiplash & 
Neck Pain, Wrongful Death, Accident Benefits, Tort Claims

Georgiana Sirbu
B.C.L., LL.B, J.D.

416-298-1800

Anul 8 - Nr.150
9 Ianuarie 2014

PENTRU TORONTO SAU HAMILTON SUNAŢI LA 519-220-1760

25 şi 26 ianuarie

LA ACEST LINK SE POATE URMĂRI LIVE
REVELIONUL PENSIONARILOR

https://new.livestream.com/PileusMedia/events/2641614
În data de 12 ianuarie 2014 începând cu ora 15:45

PROGRAMELE ROMÂNEŞTI 
PRIN SATELIT AU FOST OPRITE
Noi vă oferim 36 programe româneşti prin internet
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SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

Dacă ar exista un cod penal al 
cuplului, adulterul ar fi abia pe la 
alineatul 286. Problemele care ne fac 
viaţa ferfeniţă sunt nişte mărunţişuri. 
Uneori, sughiţatul e mai enervant decât 
minciuna.

Ana şi Manole (nu întrebaţi!) sunt 
doi prieteni de-ai mei care au fost 
căsătoriţi mulţi ani şi au fost ciufuţi şi 
mai mulţi ani. Pe ea a cam deranjat-o 
un pic faptul că într-o zi - întorcându-
se de la maică-sa, din provincie, cu 
două zile mai devreme decât preavizul 
- a găsit un bonus din partea casei. În 
patul conjugal, Manole îmblânzea 
pasional o iepşoară blondă care era, 
absolut întâmplător, prietena cea mai 
bună a Anei. Aşa i-a zis şi Manole: 
ştii că e cea mai bună, nu m-am putut 
abţine! Anii au trecut, contuziile şi 
politraumatismele cranio-cerebrale 
au expirat, iar Ana lui Manole ăsta 
a iertat totul, ca o sfântă care ştie că 
mariajul pluteşte cu mult deasupra 
incidentelor trecătoare. Totuşi, după 23 
de ani de căsnicie silnică, prizoniera a 
evadat. Şi nu pentru că Manole găsise 
alte bune prietene de familie cu care 
să împărtăşească poveşti şi trădări de 
viaţă, ci pentru că se săturase să îndure 
chinuri inimaginabile, cum ar bunăoară 
faptul că el ţinea câte-o scobitoare-n 
gură până când lemnul se umfla şi nu 
mai putea s-o scoată dintre molari (abia 
atunci realiza că e cazul să renunţe la 
săpături, fie şi temporar). Anei nu i-a 
trecut prin cap să-i cumpere scobitori 
de plastic, în schimb i-a trecut prin cap 
să divorţeze. La dosar, a mai adăugat 
nişte amănunte palpitante din viaţa de 
familie, cum ar fi faptul că Manole 
avea un sertar cu şosetele pentru 
piciorul stâng şi un sertar cu şosetele 
pentru piciorul drept. Legenda spune 
că psihoterapeuţii au făcut licitaţie 
ca să-şi dea teza de doctorat pe acest 
subiect dramatic.

 De-aia n-are vorba coadă
Ştiţi că noi, femeile, nu comandăm 
niciodată cartofi prăjiţi, ca să nu ne 
îngrăşăm. Soţii noştri comandă cartofi 
prăjiţi, pentru că ei au voie să se 
îngraşe, fireşte. Cred că am pierdut cel 
puţin două relaţii trainice fiindcă, după 
ce spuneam că nu vreau garnitură la 
grătarul meu alcătuit din tofu, chelnerul 

le aducea însoţitorilor mei o căpiţă de 
cartofi prăjiţi, din care ciuguleam şi 
eu, când credeam că nu le pasă, nu 
observă sau li se pare nostim. Ei nu 
se amuzau deloc, spuneau că e un 
obicei foarte enervant. Unul mi-a zis 
de la obraz: ”De ce nu-ţi comanzi şi 
tu cartofi, dacă-ţi plac atâta?”. Mârâia 

ca un pitbull trezit din somn de o pisică 
proastă. În acel moment, puteam să 
spun orice: ”Ieri m-am culcat cu frate-
tu” - nu-i păsa, nu auzea, că număra 
cartofii prăjiţi din farfurie, alarmat de 
parcă erau insulina de care atârna viaţa 
lui. Pe urmă, însă, le-am dat dreptate 
celor care s-au enervat că le subtilizam 
cartofii din strachină. Am avut o cohortă 
de amici alături de care nu puteam ieşi 
să mănânc la cârciumă, pentru că erau 
incapabili să opteze pentru un singur 
fel din meniu. Spuneau: ”Hai să luăm 
fiecare câte ceva şi să împărţim”. Eu nu 
vreau să împart nimic, nu văd de ce sunt 
obligată să mănânc şaişpe îmbucături 
diferite de carne, când am cerut şaişpe 
feluri de îmbucături la fel. Evident, de 
câte ori miorlăiam asta, se uitau toţi la 
mine ca la un usturoi vorbitor. Un alt 
amic mi-a spus că n-o mai suportă pe 
iubita lui, fiindcă vorbeşte de parcă 
i-ar tăia cineva cuvintele, ca pe unghii. 
Săraca era fată bună, doar că n-o auzeai 
decât cu vorbe fără coadă: ”Ce rochie 
drăgu!”, ”Ce maşină frumu!”, ”Mulţu 
pentru prăji, iubi!”. Omul n-a mai putut 
îndura rafala de cioturi verbale. L-am 
sfătuit să-i spună fetei, sincer, tot ce-l 
deranjează. Mi-a spus că a încercat, i-a 
vorbit într-o seară mult despre asta, cu 
eufemisme şi menajamente, după care 
ea a pus botic, a lăcrimat, l-a pupat pe 
nas şi i-a spus: ”Oh, ce necă şi ce supă 
(sic!) eşti, iubi!”.

Mâna destinului pocneşte
Credeţi sau nu, există în ţara asta 
un cuplu care s-a despărţit pentru 
că el îşi trosnea degetele. Cu fiecare 
falangă care-i pârâia lui, iubita era tot 
mai tristă. Nu putea să asiste la aşa 
ceva, i se părea un zgomot sinistru, 
ca o mobilă bântuită de fantome (cum 
numesc unii dulapurile care se umflă 
de la umezeală sau se subţiază de la 
uscăţeală). I-a spus cu frumosul: dacă-
ţi mai trosneşti mâinile, te-a luat dracu! 
El s-a justificat că tocmai insistenţa cu 
care ea obstrucţiona libertatea lui de 
exprimare osoasă îl face să fie şi mai 
ispitit de acest gest. Şi astfel, un Romeo 
cu oase ca nişte crăci şi o Julietă cu 
gura ca o bormaşină şi-au găsit tragicul 
sfârşit. Deznodământul acestei poveşti 
de iubire e foarte emoţionant. Ea s-a 
măritat cu un tip care a înşelat-o cu tot 

ce avea puls - dar era un gentleman, 
nicidată nu-şi trosnea mâinile. El 
s-a însurat cu o fată care îşi trosnea 
mâinile, la rândul ei. ”N-am cum să mă 
abţin de la sforăit, dragă”, i-a explicat 
Cătălin un adevăr ştiinţific soţiei lui, 
Aura. Ea nu înţelegea cum se face de 
el nu se trezeşte de la propriul horcăit 
nocturn. I-a spus chiar că ar fi cazul 
să treacă pe la orelist, fiindcă face 
ca o drujbă rusească şi pare surd. În 
fiecare dimineaţă, aşezat cuminte în 
faţa acestor reproşuri, Cătă susţinea 
că el nu sforăie atât de rău în niciun 
caz, pentru că ar fi imposibil din punct 
de vedere fizic să nu se trezească din 
cauza roiului de decibeli. Prin urmare, 
într-o noapte, ea a folosit reportofonul 
din dotarea familiei spre a-l înregistra, 
pe când respira ca un motor de tăiat 
lemne. Când inspira, suna ca un pistol 
mitralieră. Când expira, suna ca un 
fluier de arbitru obsedat de cartonaşe. 
Atunci, sfâşiat de cumplita revelaţie, el 
a spus că acesta e un reflex independent 
de el, iar dacă ea e într-atât de ticăloasă, 
încât să-i scoată pe nas sforăitul 
(culmea ironiei), atunci facă-se voia 
cui s-o face! Când au divorţat măiastru, 
Aura a aflat că soţul ei avea o problemă 
cu jocurile de noroc şi singura lui baftă 
era faptul că momentan avea balanţa 
pe zero – cât pierduse ca prostul, 
atâta câştigase ca deşteptul, la loc. 
Când rudele şi prietenii i-au dezvăluit 
acest groaznic detaliu secret din viaţa 
omului ei, Aura a înţepenit preţ de 
câteva secunde. Ulterior, s-a dovedit 
că asta se întâmplase doar fiindcă i se 
pusese un cârcel. Apoi, a ridicat din 
umeri, a spus că pokereala lui Cătălin 
n-o afectase în niciun fel, dar era 
incapabilă să mai doarmă lângă un om 
care umilea orice AN-225 de transport 
strategic, când trăgea la aghioase. 
Seinfeld şi-a părăsit o iubită fiindcă 
aia mânca mazărea bob cu bob, înţepa 
cu furculiţa câte-o gămălie verde şi-o 
ducea la gură. Niciodată nu lua două 
bobiţe deodată, probabil ca să nu-şi 
traumatizeze omuşorul. Noi, în calitate 
de telespectatori fideli, ne-am luat 
libertatea de a părăsi oameni minunaţi 
fiindcă nu mănâncă minunat. O tipă 
îşi bârfea soţul non-stop fiindcă ţinea 
lingura ca pe un plici, asta în condiţiile 
în care ţinea periuţa de dinţi ca pe o 
lingură. O mai scotea din minţi faptul 
că, deşi omul avea două facultăţi, băga 
un pic mâna-n farfurie, când ultimele 
banchize de mâncare nu se căţărau de 
bunăvoie pe tacâm.

Simona Catrina

Poţi să mă înşeli, dar te 
rog să nu sforăi

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.

www.damareno.com

în domeniul construcţiilor 
(renovări în zona GTA).
Vorbim româneşte.
Pentru informaţii 647-409-1517

Firma DamaReno angajează

- prima parte -

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

 Alternativa acestei situaţii este recepţia programelor româneşti 
prin internet, IPTV. Acest serviciu este activ şi funcţionează 
cu succes de mai bine de 5 ani de zile prin compania Global 
Connect care are sediul in Atlanta USA. Pentru Ontario, 
reprezentantul acestei companii este Radu Secăşan. Ce înseamnă 
un reprezentant oficial ? Înseamnă că instalarea este gratuită. 
Beneficiază de instalare gratuită toţi acei care locuiesc în zona 
GTA, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, Stoney 
Creek, Brantford, Cambridge, Milton, Kitchener, Brampton, 
Orangeville, Guelph, Waterloo, Woodstock şi London. Pentru 
alte localităţi se va percepe o taxă de deplasare.
Sistemul funcţionează în felul următor: reprezentantul nostru, 
se deplasează la client acasă, conectează aparatul STB de 
recepţie a programelor româneşti la internetul care il deţine 
clientul (conecţia se face WiFi sau prin fir la modemul/routerul 
de internet) şi cu cablu HDMI sau AV la televizor. Aparatul 
STB vine cu o telecomandă şi din această telecomandă se pot 
selecta cele 32 de programe româneşti. Pe 4 din aceste programe 
se transmit câte 2 programe şi astfel fiecare client beneficiază 
practic de 36 de programe româneşti transmise în direct din 
România. Datorită decalajului de fus orar, toate emisiunile 
acestor programe sunt înregistrate şi păstrate timp de 48 de ore, 
ceea ce oferă utilizatorului posibilitatea de a urmări în reluare 
oricare din emisiunile transmise. Mai exact dacă vă aflaţi 
la servici sau la cumpărături şi aţi pierdut o emisiune sau un 
meci de fotbal sau ştirile de la o anumită oră, doar trebuie să 
selectaţi emisiunea dorită din urmă cu până la 48 de ore şi puteţi 
urmări emisiunea, o puteţi derula, revedea, opri sau derula peste 
reclame, pentru că pe telecomandă există funcţiile de player 
video. NU TREBUIE COMPUTER!
Internetul High Speed trebuie să funcţioneze la un minim de 
1,5Mbps şi o cantitate minimă aproximativă de 60Gb pe lună 
pentru cazul când utilizatorul doreşte un minim de vizionare. Au 
fost întâlnite situaţii când clienţii noştri deţineau un internet de 
20Mbps promis de compania de internet, dar la computer cind 
s-a făcut un test de viteză la www.speedtest.net s-a constatat 
că viteza internetului era mult sub această limită sau în unele 
cazuri ajungea să fie chiar sub 1Mbps. În aceste situaţii există 
posibilitatea ca aparatul să nu funcţioneze. Ca o unitate de 
comparaţie, 5 ore de rulare a programelor româneşti pe zi, 
consumul de internet la final de lună este de 55Gb.
Pentru cei care deţin un modem de internet şi doresc să 
folosească programele româneşti în paralel cu un computer, 
este necesar conectarea unui router la modemul de internet. 
Aceste routere nu sunt necesare să facă parte din gama celor mai 
scumpe routere, dar trebuie menţionat faptul că există pe piaţă 
anumite routere care nu sunt compatibile cu aparatele noastre 
STB de recepţionare a programelor româneşti.
Preţurile sunt: $30 pe lună sau $300 pe an, aparatul STB se 
poate cumpăra cu $99 sau închiria cu $8 pe lună sau $72 pe an, 
iar la început se plăteşte activarea $10 şi taxele poştale $35.
Programele difuzate sunt: TVR International, Antena 
International, ProTv International, Realitatea TV, The Money 
Channel, N 24, Speranţa TV, National TV, Favorit, Prima TV, 
Kiss TV, Kanal D, U TV, Party TV, Look TV, CredoTV, B1 
TV, EtnoTv, Taraf TV, Trinitas TV, Neptun TV, TVR3, TVR2, 
RTN, GLOBAL SPORTS, GSP, RSC1, NaşulTV, Antena 3, 
RomaniaTV, Transilvania Live, SportTv, MiniMax, Music 
Chanel, Travel Mix, Digi24. 
Pentru instalări sunaţi la telefoanele 416-800-0832 sau 519-
594-1712. 
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KITCHENER

în data de
1 februarie 2014. Eveniment organizat 
de biserica “Sf.Ap.Petru şi Pavel” din 

Kitchener  
Mai multe informaţii în curând.

Cina Vânătorilor

KITCHENER
Revelion ARTA 2014, un eveniment 
cu tradiţie şi rafinament. Peste 460 de 
români au fost prezenţi la cel mai elegant 
revelion din zona Kitchener-Waterloo. Pe 
lângă faptul ca mâncarea e fost deosebită, 
muzica la înălţime şi toată băutura inclusă 
în preţul de numai $115, asociaţia ARTA a 
pus la dispoziţia copiilor care au venit cu 
părinţii lor la această petrecere de revelion 
un personal specializat care au avut grijă 
ca cei mici să fie peocupaţi şi să aibă 
activitate întreaga seară, în sala mică a 
restaurantului. Felicitări!

Revelion ARTA 2014 în Kitchener
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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

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!

DESPRE ÎNCEPUTURILE
CREŞTINISMULUI LA ROMÂNI

Trec şi sărbătorile de iarnă. Trec cu farmecul 
şi bucuria lor. Pentru creştini, bucuria 
şi farmecul n-ar fi depline fără evlavie, 
însuşire ce caracterizează o credinţă vie.
Cuvântul românesc „Crăciun” se leagă 
de începuturile creştinismului la noi. Nu 
ne putem lua după dicţionarele noastre, 
unde explicaţia originii cuvântului este 
controversată. Sărbătoarea Naşterii 
Domnului trebuia să aibă un nume. Românii 
i-au zis de la început Crăciun, denumire 
populară. Nu puteau aştepta venirea slavilor 
şi creştinarea lor în sudul Dunării pentru a 
putea denumi o mare sărbătoare (atestată 
din secolul al doilea creştin). Slavona 
bisericească a devenit limbă de cult şi 
limba cancelariei domnitorilor români prin 
voinţa acestora pentru a se păstra credinţa 
ortodoxă. Clerul ortodox nici n-a încercat 
să înlăture cuvântul Crăciun, căruia i se 
dă origine latină, slavonă, dacică. Datina 
aprinderii focurilor în noaptea solstiţiului 
de iarnă susţine originea autohtonă a 
cuvântului. Episcopii locului, călugării 
sciţi, în acţiunea de propovăduire a 
Evangheliei şi de întărire a creştinismului, 
au preluat cuvântul din fondul autohton, 
dându-i sensul de Naşterea Domnului. 
Îndeletnicirea pastorală a strămoşilor 
noştri se regăsea în Evanghelia după Luca 
(cap.2, versetele 8-20), unde se arată că 
păstorii din ţinutul Betleemului au primit 
vestea naşterii Domnului. Chiar pentru 
cuvântul „ajun” ( de la a ajuna) se vorbeşte 
de un termen latin neatestat (adjuna,-are). 
Pe 6 ianuarie se sărbătoreşte Boboteaza 
(teofanie, în greacă, adică ‚Arătarea 

Domnului”). Aici lucrurile sunt mai simple, 
deoarece în Valea Haţegului, în unele părţi 
din Banat şi Ardeal, pentru acest eveniment 
creştin, se foloseşte expresia Apă Botează, 
de unde, după cum susţin lingviştii români, 
provine  denumirea Bobotează. Verbul „a 
boteza”, element latin, este termen esenţial 
în limbajul religios, în convertirea la 
creştinism.
Datorăm existenţa românească în cea mai 
mare parte ţăranului, care a păstrat limba 
şi   obiceiurile, tradiţia spirituală populară. 
Mi-am însuşit convingerea lui G. Cătană: 
„Când va dispărea ultimul ţăran din lume- 
la toate popoarele, vreau să spun- va 
dispărea şi ultimul om din specia om”.
Pentru noi, românii din diaspora, care încet, 
încet ne îndepărtăm de cultura românească, 
mai există o şansă de a nu ieşi prea curând 
din matcă: literatura noastră, o revenire la 
Eminescu în momente dificile, deoarece, 
afirma scriitorul Liviu Rebreanu: „Prin 
Eminescu, ţăranul român a dăruit elementul 
cel mai necesar literaturii noastre: limba 
curată, bogată, mlădioasă, mereu nouă, 
cu posibilităţi de eternă înviere, cu un 
dinamism etern, dinamismul eternului duh 
neaoş românesc”.
 „Cristos, spune D. Stăniloae, nu a suferit 
moartea din necesitate, deci pentru Sine, 
ci din iubirea culminantă pentru oameni”.
Naşterea Domnului a fost determinată de 
această iubire. Ca om, eu ce iubesc? Ce 
iubiţi voi? Nu-mi luaţi în nume de rău 
întrebările.

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ŞI
ÎNCEPUTURILE CREŞTINISMULUI

LA ROMÂNI

EMIL BALEA Financial Security Advisor                                        
Independent Broker, Membru ADVOCIS

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)

EmilBalea@insurefinancial.ca

KITCHENER

Ştiaţi că ?... 

EM
IL

 B
A

LE
A Asigurarea

fără control medical
simplă, accesibilă, uşor de obţinut

Un accident, o boală sau decesul nu pot 
fi prevăzute, iar când se întâmplă, suma 
obţinută din asigurare este de o importanţă 
capitala la vreme de mare nevoie. 

Suteţi într-una din aceste situaţii?
Vi s-a refuzat o cerere de asigurare 

personală? 
Aveti o stare de sănătate precară şi 

sunteţi dificil de asigurat? 
Sunteţi fumător?

Sunteţi supra-ponderal?
Aveţi probleme cu tensiunea? 

Nu vreţi să treceţi printr-un control 
medical?

Asigurarea fără control medical este cea 
în care nu este necesar un raport medical 
de la doctorul de familie, şi nu este nevoie 
de vizita unui cadru medical în timpul 
aplicaţiei; doar de răspuns la câteva 
întrebări în aplicaţie. 
Câteva informaţii pe tipuri de poliţe:
Asigurarea de viaţă permanentă - aşa 
cum arată şi numele - rămâne în vigoare 
pentru toată viaţa. În anumite cazuri, dacă 
sunteţi diagnosticat cu o boală critică 
terminală după 2 ani de asigurare, puteţi 
primi în avans, 25% din suma asigurată. 
Boala critică terminală, este cea care poate 
produce decesul asiguratului în mai puţin 
de 2 ani. Avansul în acest caz, se deduce din 
suma asigurată ce va fi plătită în momentul 
decesului.
Asigurarea de viata pe termen limitat 
este cea mai ieftină formă de asigurare. 
Termenul poate fi de 10 ani, 20 de ani 
sau până la împlinirea vârstei de 100 de 

ani. În plus, aceste planuri pot fi reînnoite 
sau transformate în planuri de asigurare 
permanentă.
Asigurarea simplificată de boală critică, 
fără control medical - garantează o sumă 
netaxabilă plătită o singură dată, în caz 
că sunteţi diagnosticat cu o boală critică 
prevăzută în contract. Acest tip de asigurare 
este pentru cei ce nu se pot califica pentru 
asigurarea obişnuită de boală critică.

Cred că merită menţionate, deasemeni, 
următoarele:
în situaţia când cauza decesului nu se înscrie 
între cele din contract, beneficiarului i se  
returnează suma plătită lunar ca premium 
până în acel moment. 
Odată împlinită vârsta de 75 de ani, sau 
la încheierea perioadei contractuale, dacă 
poliţa este plătită la zi, şi dacă nu aţi 
beneficiat de ea, sumele plătite ca premium 
vi se pot returna. 

Pentru cei care doresc mai multe informaţii, 
sau să facă contracte de asigurări (de 
viaţă, dizabilitate, boli critice, de sănătate, 
dentare, de călătorie, vizitatori), fonduri 
de pensii (RRSP), fonduri de educaţie 
(RESP), investiţii, planificare financiară, le 
stau la dispozitie.
519-781-2069 sau
         EmilBalea@insurefinancial.ca

Emil Balea
Financial Security Advisor

Independent Broker
Membru ADVOCIS
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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

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

- TILES (install and repair)
- PAINTING (prepare walls, patchig, caulking)
- LAMINATE
- CARPENTING (repair/replace trim)

HOME SERVICE
WALL REPAIRS
DOOR REPAIRS

519-569-9255
519-896-1008

monelborza@gmail.com
MONEL BORZA

MB Remodelling and Renovations

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 tocăniţă de căprioară, supă de 
fazan, tocăniţă de moose, 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. 

22 februarie 2014
ora 7pm

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

Preţul Biletelor:

- $35/persoană
         până la 31 Ianuarie

- $40/persoană
         din 1 Februarie

Numai 350 bilete se vând.
(organizatorii anunţă pe 
această cale că foarte 
multe bilete sunt deja 
rezervate).

Ionică Ardeleanu

parcare gratuită

Şcoala Românească - St. Louis Centres

îşi redeschide porţile pentru copiii 
comunităţii româneşti din zona 
Cambridge-Kitchener-Waterloo, oferind 
în fiecare sâmbătă un program educaţional 
atractiv prin care elevii şcolii îşi pot 
recunoaşte apartenenţa la comunitatea 
românească păstrând valorile limbii şi 
culturii româneşti. Activitatea didactică 
din cele două clase cu predare în limba 
română, promovează pe tărâm canadian 
valori literare, culturale şi tradiţionale 
specific româneşti, integrându-se astfel în 
multiculturalismul şi educaţia diverselor 
comunităţi existente în zona noastră.
Vă aşteptăm cu drag!
Prof. coordonator,
Stela Mureşan

Şcoala Publicǎ de Limba Românǎ - 
Forest Hights

îşi redeschide porţile pe data de 11 
ianuarie 2014.
Şcoala este gratuitǎ, se desfǎşoarǎ 
sâmbata între orele 9 - 11:30 AM şi 
se pot face înscrieri pe tot parcursul 
anului şcolar. 
Adresa:
Forest Heights Institute, 255 Fischer 
Hallman Road, Kitchener, ON, N2M 
4X8.
Pentru înscrieri şi informaţii sunaţi la 
519-749-2297 sau trimiteţi un e-mail 
la admscro@yahoo.com

Vǎ aşteptǎm cu drag!

CELE 2 ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN KITCHENER
ÎNCEP CURSURILE ÎN NOUL AN 2014

LONDON

Sâmbătă şi duminică, 25 şi 26 ianuarie 
2014, credincioşii parohiei ortodoxe 
“Sfânta Cruce” din London, vom avea 
deosebita bucurie de a primi vizita 
Preasfinţitului Irineu Duvlea, Episcop 
Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din 
America şi Canada. Preasfinţitul Irineu 
va sosi sâmbătă seara şi va participa la 

slujba Vecerniei, în jurul orei 6:00 pm, 
iar duminică dimineaţa la ora 10:30 va 
oficia Sfânta Liturghie.
Vă aşteptăm să veniţi la biserică în număr 
cât mai mare, să ne rugăm împreună şi să 
ne umplem sufletele de bucurie alături de 
ierarhul nostru.

Preot paroh Mihai Cociu

    Vizita Preasfinţitului Irineu Duvlea
 la biserica ortodoxă “Sfânta Cruce” din London
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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

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

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

- every weekend home
- 5000 miles/week
- dedicated runs to US
- no touch freight
- exceptional pay, steady work

- $1000 sign on bonus starting now to the 
end of December
Fast card or eligible required

Please call: (647)929-8870 
(vorbim româneşte)

We HIRE AZ Team drivers

TORONTO

Iată că vacanţa de iarnă s-a sfârşit şi copii 
se întorc în această săptămână din nou 
la cursurile de limba română ale Şcolii 
Româneşti din Toronto.
“Gerul Bobotezei” care ne-a cuprins oraşul 
în aceste zile de Ianuarie mă face să îmi 
aduc aminte de copilărie şi de faptul că 
la sate unii copii străbăteau prin frig şi 
nămeţi câţiva kilometri dus şi întors pentru 
a frecventa cursurile şcolii. Ne încălzeam 
la soba de teracotă iar în pauze ne dădeam 
pe derdeluş şi parcă nu ne mai săturam.
Acum condiţiile s-au schimbat, dar cumva 
similar cu copilăria noastră, aici părinţii 
fac aceste eforturi. Fie că e minus 20 de 
grade sau că ninge abundent şi se circulă 
greu prin oraş, ne aducem odraslele la 
Şcoala Românească pentru a transmite 
generaţiei următoare ceea ce-i mai frumos 
şi românesc în noi.
Apreciem şi mulţumim pentru această 
dedicaţie tuturor părinţilor şi profesorilor 
noştri.
Reamintim locaţiile noastre din Toronto 
cu menţiunea că înscrierile copiilor se pot 
face în continuare pe tot parcursul anului 
în aceeaşi zi de şcoală şi la aceleaşi locaţii 
cu ţinerea cursurilor.

Scoala Ro. clasele JK - 8-a
locatia Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr.,Toronto, M3A 2J9

Scoala Ro. clasele JK - 8-a
locatia West Glen P.S. (Rathburn & Hwy 
427)
47 Cowley Ave, Toronto, M9B 2E4

Scoala Ro. clasele JK - 8-a
locatia Secord P.S (Main St & Danforth 
Ave)
101 Barrington Ave, Toronto. M4C 4Y9

Scoala Ro. clasele JK - 8-a
locatia Charles H Best (Bathurst-Yonge & 
Finch)
285 Wilmington Ave.; Toronto, M3H 5K8

Scoala Ro clase de liceu 9-12 (compulsory 
credits)
locatia Senator O’Connor (Victoria Pk & 
Lawrence)
60 Rowena Drive, Toronto, ON, M3A 3R2

Vă aşteptăm cu drag,
Viorel Rusu

părinte, voluntar şi sponsor

ÎNCEPE ŞCOALA
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$0 DEPOZIT

NICOLAE RAICIU
Sales Advisor

VELOSTER

SANTA FE 2013

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 un discount special pentru 
toţi Românii care vor cumpăra de la acest dealership. 
Indiferent de unde locuiţi în Ontario puteţi beneficia de 
acest special discount aici la Cambridge Hyundai. Pentru 
service puteţi veni la Cambridge, or la orice alt Hyundai 
service din Ontario.  

GARANTAT VEŢI OBŢINE CELE MAI 
JOASE PREŢURI

ani GARANŢIE5 TOTUL INCLUS

Numai la HYUNDAI CAMBRIDGE beneficiaţi de
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KITCHENER
Centrul Cultural Românesc “BANATUL” din 
Kitchener a organizat un revelion cu peste 300 
de participanţi. Muzica de calitate, mâncarea 
excelentă (purcel la proţap la finalul petrecerii) 
au creat o ambianţă plăcută unde toţi cei prezenţi 
s-au simţit ca acasă.... Felicitări organizatorilor. 
Următoarele evenimente organizate la 
Centrul Cultural BANATUL sunt: Revelionul 
Pensionarilor în 12 ianuarie, Spectacol “Bună 
seara dragi români” cu Trupa Autentic, Daniela 
Gyorfi, Lorena şi Axinte în 9 februarie, Cina 
Vânătorilor în 22 februarie.

Revelion 2014 - Centrul Cultural BANATUL
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HAMILTON
Un numar mare de romani din Hamilton 
si imprejurimi au petrecut Revelionul 
la Casa Romana.
Ca in fiecare an, gazdele s-au straduit 
sa pregateasca o petrecere deosebita 
pentru invitati.  Masa pregatita de 
specialistele noastre in arta culinara 
a inceput cu aperitive romanesti si 
canadiene, friptura de vita, pui Cordon 
Blue, sarmale, cremes si alte prajituri, 
inghetata tartufo, iar la miezul noptii 
s-a servit traditionalul purcel la rotisor, 
carnat fript, pizza, prajituri si fructe. 
Barul a fost bine aprovizionat cu 
bauturi alcoolice, vinuri romanesti, 
bere rece, sucuri si bauturi racoritoare.  
La miezul noptii, venirea noului an a 
fost sarbatorita cu sampanie.
La revelionul nostru au cantat renumitii 

si talentatii solisti Gilmaro si Rucsandra 
Saulean.  Melodiile lor, romanesti si 
internationale, au tinut pe ringul de 
dans dansatorii tineri si maturi pana la 
ora trei dimineata. 
Revelionul a fost ultimul eveniment 
organizat in anul 2013 la Casa Romana 
din Hamilton.  Odata cu inceperea unui 
an nou, incepe un nou ciclu de activitati 
la Casa Romana.  Prima ocazie este 
sarbatorirea Zilei Unirii Principatelor 
Romane cu o masa festiva organizata 
duminica 26 ianuarie la ora 12:20.
Va uram un An Nou Fericit cu multe 
bucurii, realizari si sanatate si va invitam 
sa participati la toate evenimentele 
organizate la Casa Romana.

George Popa
Hamilton

Revelion 2014 la Casa Română din Hamilton
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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

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 # M11002192/10185ILIE 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

Alina Radu 4165487870

Doresc tuturor clienţilor şi 
colaboratorilor sărbători fericite şi un 
an nou plin de bucurii. La mulţi ani!
c.416-910-7325    expectsuccess2@gmail.com

ALINA TELESCU
Vânzări-cumpărări 
imobiliare Kitchener, 
Waterloo, Baden, 
Cambridge şi 
împrejurimi

Sales Representative
RoyalLePage, Wolle Realty, Brokerage
842 Victoria St. N, Kitchener, N2B 3C1
office : 519-578-7300, cell : 519-504-2588

Competenţă & Confidenţialitate
OFERTĂ CU ACEST CUPON:

Pentru vânzători:

comision la vânzare 3%
Pentru cumpărători:

cash-back $300
sau inspecţia gratuită

PROLIGHTWINDOWS + DOORS
-Geamuri cu ramă din PVC de tipul Casement, Awning.
-Geamuri cu ramă de PVC de tip slider hung, double hung.
-Uşi de intrare din oţel sau fibră de sticlă cu o foarte bună izolaţie.
-Uşi Patio de 5FT, 6FT, 8 FT, iar la comandă se pot crea diferite 
  combinaţii de 3 sau 4 secţiuni de uşi Patio de diferite dimensiuni.

Viorel Ardelean
sales@prolightwd.com

www.prolightwd.com
519 575 0379
519 741 5155



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Traversaţi o perioadă dinamică 
şi plină de forţă, condimentată cu mult 
optimism şi umor. Dragoste: Marte în Leu 
îţi cere adrenalină. Vrea aventură, dragoste, 
sex şi distracţii. Financiar: Activităţile 
lucrative sunt satisfăcătoare, prestaţiile tale 
sunt bine remunerate şi, în plus, mai pică şi 
câte un bonus.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Eşti cam obosit, lipsit de 
vlagă, nopţile nu te odihneşti din cauza 
insomniilor. Dragoste: Temperamentul 
tinde să o ia razna, iar după o tură de excese 
survine regresul. Financiar: Speculează cât 
poţi această perioadă, pentru că ianuarie şi 
februarie 2014 ar putea fi mai zgârcite cu 
realizările.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Ai o formă de invidiat, care 
împleteşte vigoarea cu rezistenţa. Dragoste:
Ai mult farmec şi se poate să atragi câteva 
propuneri, dar ceva te opreşte să le dai curs.
Financiar: Primeşti suficienţi bani cât să-
ţi achiţi toate dările şi să-ţi permiţi şi o 
bucurie după sărbători.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Este o perioadă bună pentru 
investigaţii şi tratamente, în care totul 
merge uşor şi ai noroc de medici inspiraţi 
şi pricepuţi. Dragoste: Climatul este cam 
încordat şi sunt puţine şanse de relaxare. 
Financiar: Afacerile sunt stimulate, relaţiile 
cu instituţiile financiare te favorizează.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Oricât de favorabil ar părea acest 
început de an, totuşi, nu risca. Atenţie 
mărită în jur de 22! Dragoste: Toate porţile 
îţi sunt deschise şi pe oricare dintre ele ai 
intra, poţi să găseşti fericirea. Îndrăzneşte!
Financiar: Instinctul te poartă drept către 
cele mai avantajoase situaţii.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Eşti predispus la lovituri, tăieturi, 
vânătăi. Dragoste: Mergeţi mai departe 
umăr la umăr, fără pasiunea de la început 
sau fără sentimentele care te făceau să-ţi 
pierzi minţile. Financiar: Ar trebui să te 
gândeşti foarte serios la viitor, la bătrâneţe, 
la pensie, la asigurări de viaţă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Simţi nevoia să leneveşti cât ţi 
se permite, pentru că aşa îţi aduni forţele. 
Dragoste: Dacă partenerul nu vine cu 
o propunere prin care relaţia voastră să 
capete un alt ritm, gândeşte-te tu ce trebuie 
modificat. Financiar: Primeşti o sumă de 
bani exact când ai nevoie.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Este important să îţi dozezi 
bine forţele şi să încerci să te eliberezi de 
tensiuni. Dragoste: Dragostea pare să fie 
comoara cea mai de preţ în acest început 
de an, având parte de momente romantice, 
în care cel drag îţi va oferi pe tavă tot ce 
îţi doreşti. Financiar: Excelent pe plan 
financiar.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Fizic puternic, moral şi mai şi, 
iar această stare persistă chiar şi acum 
după sărbători. Dragoste: Farmec, bună 
dispoziţie, eleganţă, magnetism sexual - o 
mulţime de atuuri care te fac de nepreţuit 
în ochii sexului opus. Financiar: Perioadă 
deloc veselă pentru bani, ar trebui să mai 
reduci din cheltuieli.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Imunitatea este scăzută, bolile 
pot apărea mai uşor. Dragoste: Suferinţa, 
decepţia, chiar şi despărţirile pot face parte 
din peisaj, dar poate e vorba doar de nevoia 
de a schimba ceva drastic în relaţia ta cu 
partenerul. Financiar: Banii vin, dar vin 
numai din muncă, din acele eforturi care te 
consumă.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai o inclinaţie către excese care 
poate antrena diverse neplăceri, nu mari, dar 
sâcâitoare. Dragoste: Pot apărea probleme 
majore în relaţia pe care o ai datorită 
tendinţei tale de a critica excesiv. Financiar: 
Nu se produc tranzite semnificative care să-
ţi influenţeze situaţia.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Deocamdată eşti bine, dar 
oboseala şi stresul se acumulează. Dragoste:
Formaţi o pereche excelentă, care ştie să 
valorifice la maximum fiecare clipă petre- 
cută împreună. Financiar: Rămâi fără bani, 
sărbătorile te-au falimentat iar abuzurile 
fantastice ale ultimelor luni îşi arată 
consecinţele neplăcute.

9 Ianuarie * Nr.150 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.11

We don’t cut corners, we clean them!
Professional Environment Friendly
Commercial Office Cleaning
Janitorial Services

Kitchener-Waterloo-Guelph-Cambridge

519.502.4430
M_N@hotmail.ca

M & N
Cleaning 
Company

WINDSOR

În ultimul trimestru al anului 2013 s-a simţit 
pe piaţa imobiliară din Windsor o uşoară 
apreciere a preţului caselor. Astfel preţul 
mediu pentru casele standard şi  condos, 
a crescut an de an cu 1.2%  ajungand la  
$131,350 şi respectiv 5.5% la $139,280. În 
schimb preţurile la Bungalows au suferit o 
uşoară scădere an de an cu 0.1 %  ajungând 
la un preţ mediu de până la $177,500. 
Declinul Windsor ca şi capitală a industriei 
auto a deschis porţile pentru o opţiune 
atrăgătoare şi stabilă pentru cei care vor să 
se relocheze sau pensioneze. 
Pentru anul 2014, se anticipează o piaţă 
imobiliară în Windsor Essex ce va 
rămâne în majoritate stabilă cu toate că 
în unele regiuni există o presiune datorată 
schimbărilor pe piaţa de muncă (ex. 
Leamington).
Cei care doresc să adauge proprietăţi la 
portofoliul de investiţii, pot considera 
aceasta perioadă ca fiind benefică. Rata 
de capitalizare pentru duplex, triplex, 
fourplex şi multi-family units prezintă un  
real interes. Iar pentru că oferta locurilor 

de muncă începe să prezinte semne de 
revigorare, zona Windsor Essex continuă 
să atragă cumpărători interesaţi tot mai 
mult de proprietăţi pentru momentul 
pensionarii.

Carmen Sandu M.Eng. SRES
Senior Real Estate Specialist

Cell: 519 567-5727 Office: 519 948-5300
http://carmensandu.point2agent.com

https://www.facebook.com/
carmensandupropertieswindsor

http://my.411.ca/5195675727/index.html
http://linkedin.com/pub/carmen-sandu-

sres®/25/23b/60b

Piaţa din Windsor continuă să devină una din 
destinaţiile de pensionare

GUELPH PLACE
BANQUET HALL & RESTAURANT
492 Michener Rd., Guelph, Ontario, N1K 1C6 www.guelphplacebanquethall.com

Nick Sutter 519-821-3813, Fax:519-821-3692

WEDDINGS * CONFERENCES * BANQUETS
Restaurantul deţine 2 săli cu bar şi intrări separate. Sala mare are 700 de locuri şi sala 
mică are 100 de locuri. Parcare mare gratuită şi meniuri excelente (bucătari profesionişti).

SIMPLY ELEGANT
Flowers & More

MARIANA TUTUIANU
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3
Phone: 519-576-0306

Fax: 519-576-1793
Toll Free: 1-888-913-9979

Toronto PRO Moving & Storage

MIHAI IACOBUT
647-970-8853

Service offered: MOVING, CLEANING, PACKING, UNPACKING, 
TRUCK RENTAL with DRIVERS.

www.torontopromovingandstorage.ca

office@torontopromovingandstorage.ca

We make moving easier!



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, 
Luminiţa Mironescu şi Imola Ciobanu

EVERY DAY GOURMET
Amplasat la parter în Kitchener Farmers’ Market, 300 King Street, aici puteţi servi mic 
dejun, clătite cu carne sau vegetariene, waffles, langoşi, cartofi prăjiţi şi poutine, chicken 
strips, haddock fillet, apple fritters, cafea, băuturi răcoritoare şi altele.
Oferim numai la comandă sarmale în foi de varză (cu carne sau de post/vegetarian), 
cozonac (cu nucă sau cu mac), prăjituri asortate, sărăţele, cornuleţe şi covrigei.
Pentru detalii, o puteţi contacta pe Mihaela Hozan la 519-744-2325 de marţea până 
sâmbăta între 8am şi 3pm.
Web: http://www.kitchenermarket.ca/en/vendors/International_Food_Court_vendors.asp

deschis in fiecare zi, cu exceptia 
zilelor de duminica si luni

Sistemul Şcolar Canadian

Acest articol se adresează atât părinţilor cât şi elevilor. Subiectele abordate acoperă un 
spectru larg al învăţământului canadian, de la grădiniţă până la liceu, pentru provincia 
Ontario. Puteţi trimite întrebările dumneavoastră la: Popescu.arta@rogers.com.

Rubrică realizată de Paulina Popescu

Întrebare: 
Ce este un OSR (Ontario School Record)? 

Un dosar se va deschide pentru fiecare 
elev care este înscris într-o şcoală 
aparţinând de Ministerul Învăţământului. 
La înscrierea în şcoală, părinţii sunt 
informaţi de existenţa acestui dosar. 
Pentru a nu se pierde, dosarul este 
reprodus şi păstrat electronic de School 
Board.
În general informaţiile din OSR rămân 
până când copilul termină şcoala sau 
sunt corectate la cerere. De exemplu în 
cazul în care copilul a avut o abatere, iar 
dvs aţi cerut să fie reconsiderată această 
abatere şi vi s-a dat dreptate că a fost o 
greşeală. Dumneavoastră puteţi solicita la 
cerere să verificaţi împreună cu directorul 
şcolii ce se află în dosarul copilului 
dumneavoastră.
Dosarul elevului conţine originalul 
report-cardurilor, date biografice cu 
numele elevului, data naşterii, copie 
după certificatul de naştere, botez sau 
paşaport şi numărul de înmatriculare al 
elevului, şcolile pe care le-a frecventat, 
în ce zi s-a înscris la şcoala respectivă 
şi când s-a mutat, numele profesorului 
pe care l-a avut în clasa respectivă. În 
dosar exista numele părinţilor, informaţii 
despre starea de sănătate a elevului. Daca 
elevul primeşte ajutor la şcoală va exista 

o copie după IEP, evaluări educaţionale, 
psihologice şi de sănătate.  În plus există 
şi  un Office Index Card cu informaţii 
pertinente despre elev care rămân la 
şcolă şi nu sunt transmise mai departe. 
Dosarul mai conţine şi un card cu orele 
de franceză cumulate pe care le primeşte 
elevul anual.
Report cardurile sunt păstrate 5 ani după 
ce elevul a părăsit şcoala. Dosarul în sine, 
fişa elevului, cursurile pe care le-a urmat 
la liceu OST (Ontario Student Transcript) 
sunt păstrate timp de 55 de ani după ce 
elevul a absolvit şcoala.
La acest dosar al elevului au acces 
studenţii, părinţii, precum şi personalul 
şcolii.

Întrebare:
Ce este DPA (Daily Physical Activity)?

Încă din 2005 Ministerul Educaţiei a 
introdus acest program în şcolile publice.
Profesorii sunt obligaţi să ofere 20 de 
minute de exerciţiu fizic moderat în 
fiecare zi în forma de mers pe jos, dans, 
sport, jocuri active. Elevii au acces la 
sala de gimnastică de cel putin 3 ori pe 
săptămână. În zilele când nu au ore de 
gimnastică şi nu pot ieşi afară în curte, se 
pot organiza mici jocuri în clasă pentru a 
le da copiilor o pauză.

Pa
ul

in
a 
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pe

sc
u Întreabă un

 PROFESOR

FOODTRUCK
Facem la comandă: 
mici,sarmale,kurtos kolacs, 
hamburger, sausages şi 
alte feluri de mâncare; 
onorăm tot felul de 
evenimente.

Livrăm comenzi la 
domiciliu, comanda 

minimă de $30.
Pentru detalii vizitaţi
www.hhfoodtruck.ca.

Tel.226-978-2898

519.622.1485 x.106
lracolta@srcollp.ca

Compania noastră este un “full
service accounting firm” si vă oferă:

-servicii de contabilitate (bookkeeping)
-taxe pentru individuali (self-employed) si corporaţii
-intocmirea documentelor de HST, WSIB si source deduction
Profesionalismul si experienta noastră vă ajută să obţineţi 
cel mai bun income tax return pentru dumneavoastră

Lucci Racolta, CPA, CA
Accountant



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
Emil Balea

Stela Muresan
Sandu Sindile
Viorel Rusu
Nicoleta Georgescu
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.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

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
CONSULATUL 
GENERAL AL 
ROMANIEI LA 

TORONTO VA INVITA 
LA EVENIMENTUL

“Shared Dreams of 
Freedom” 

The Romanian General Consulate & One 
Room Theatre invites you to a reception and 
a literary evening, which will bring together 
Romanian-Canadian and African-Canadian 
poets, celebrating Romania’s National 
Cultural Day and the anniversaries of 
Mihai Eminescu and Martin Luther 
King, Jr.

LOCATION: Romanian General 
Consulate, 555 Richmond Street, Suite 
1108, Toronto. 

DATE & TIME: 15 January 2014, 6:30 
p.m.

•	 The event will be introduced by 
Antonella Marinescu, Romanian 
General Consul in Toronto. 

•	 Eminescu’s poems will be 
followed by an excerpt from 
King’s “I Have a Dream” speech. 

•	 Romanian-Canadian Calin 
Mihailescu and Diana Manole will 
join African-Canadian Pamela 
Mordecai and George Elliott 
Clarke, Toronto’s Poet Laureate, 
voicing their own dreams through 
poems in both English and 
Romanian. 

•	 A short reception featuring the 
infamous Dracula wine and tasty 
traditional snacks will conclude 
the evening, giving everyone a 

chance to talk to the writers and 
the other guests.

*Organized by Dr. Diana Manole with the 
support of the Romanian General Consulate 
in Toronto.

Known as the Star of the cosmic essence 
of Romanian poetry, Mihai Eminescu 
was born on 15 January 1850 in Botosani. 
A Romantic writer and a sharp journalist, 
his work greatly influenced the subsequent 
development of the national language 
and literature. His philosophical and 
romantic lyrics, including “The Morning 
Star” (“Luceafarul”), his masterpiece, 
are some of the most famous Romanian 
poems. Eminescu also addressed political 
and historical subjects, particularly in his 
epic “Letters” (“Scrisori”) as well as in 
“Emperor and Proletarian” (“Imparat si 
proletar”), but also in his newspaper articles 
and pamphlets in The Time (Timpul). His 
scorching political satire is complemented 
by his passionate plea for freedom and 
justice, as well as the tender expression of 
patriotism. 

“What I wish for you, sweet Romania, 
my country of glory, my country of 
yearning” remains one of the most touching 
declarations of one’s love for one’s country. 

Martin Luther King, Jr., born on 15 January 
1929 in Atlanta, Georgia, was an American 
clergyman, activist, humanitarian, and leader of 
the African-American Civil Rights Movement. 
Between 1957 and 1968, King traveled over 
six million miles and spoke over twenty-five 
hundred times while he wrote five books as 
well as numerous articles. King also helped 
to organize the 1963 peaceful March on 
Washington, D.C. of 250,000 people. Here, 
he delivered his famous “I Have a Dream” 
speech, considered one of the most passionate 
and effective political statements of the 20th 
century. In 1964, King was the youngest 
recipient of the Nobel Peace Prize for combating 
racial inequality through nonviolence. He was 
assassinated on 4 April 1968, in Memphis, 
Tennessee, becoming one of the martyrs whose 
death testified that the dream he longed for 
would not easily become reality. 

“Now is the time to make real the promises of 
democracy,” King’s speech reverberates across 
decades, reminding us that we should share THE 
dream that will finally lead us out of the valley 
of an increasingly globalized despair. 

GUEST WRITERS

George Elliott Clarke

Hailing from Nova Scotia, George Elliott Clarke 
is the author of fourteen collections of poetry, in 
addition to dramatic plays and opera librettos, a 
verse novel and a prose one, numerous journal 
articles and a comprehensive study of African-
Canadian literature, an academic discipline he 

pioneered. His numerous awards include the 
Governor General’s Award for Poetry (2001) but 
also the Poesis prize for the anthology of poems 
Poeme incendiare (Oradea: Cogita, 2005), 
translated by Flavia Cosma. He is currently 
Toronto’s Poet Laureate and the William Lyon 
Mackenzie King Visiting Associate Professor of 
Canadian Studies at Harvard University. 

Diana Manole

Diana Manole is an award-winning Romanian-
born Canadian poet, playwright, theatre director, 
scholar, and professor. She has published eight 
poetry and drama collections, poems in several 
national and international anthologies and 
magazines, as well as nine scholarly articles 
and book chapters. Her work has been reviewed 
in The History of Romanian Literature: 
Drama (2008) and The History of Romanian 
Contemporary Literature 1941-2000 (2005). 
She founded and is the artistic director of 
One Room Theatre, a company specialized in 
multimedia performance inspired by poetry. 

Călin-Andrei Mihăilescu 

Călin-Andrei Mihăilescu is a multilingual writer 
and a professor of Comparative Literature, 
Critical Theory, and Hispanic Studies at the 
University of Western Ontario in London, 
Canada. Among his many authored volumes 
are Ţară europsită (2002), 16-17~ Renaştere, 
manierism, baroc (2005), and, among the 
edited volumes, This Craft of Verse by Jorge 
Luis Borges (2000) and What Was It Like? 
Something Like That… Memories from the Years 
of [Romanian] Communism (2006). His most 
recent book, Happy New Fear!, came out in 
Bucharest in 2011.

Pamela Mordecai 

Born in Jamaica and educated there and in the 
USA, Pamela Mordecai earned a PhD in English 
for a dissertation that proposes a cognitive 
style called prismatic vision for Anglophone 
Caribbean poetry. She writes poetry, fiction, 
plays and occasional criticism. Her writing for 
children is well known internationally. Her most 
recent collection of poems, Subversive Sonnets, 
was published in 2012 by TSAR Publications. 
She lives in Kitchener, ON.
 www.pamelamordecai.com
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WINDSOR
Graiului Românesc a încheiat 
anul 2013 şi a început anul 
2014…cu ….. REVELION 
2013-2014. În anul 2013 Echipa 
Graiului Românesc a organizat 
în comunitatea românească din 
Windsor mai multe evenimente:
- Mihai Eminescu – Poetul 
  Naţional al Românilor,
- Povestea mărţişorului Bibliote-
  ca Centrala din Windsor,
- Balul Mărţişorului,
- Galeria de Artă,
- Picknick Kingsville,
- Balul cu mască şi fără mască,
- 1 Decembrie – Ziua României,
- Acordarea de Burse pentru 
  studenţi,
- Revelion 2013-2014

şi doreşte să mulţumească tuturor 
celor care şi-au adus aportul pentru 
buna desfăşurare a acestora:
- Magazinul Românesc Euro Deli 
Transilvania - pentru distribuirea 
anunţurilor şi vânzarea de bilete,

- Floral’Scape Designs by
Magdalena – pentru aranjamentele 
florale şi distribuirea anunţurilor
- DJ-ului Csaba Csengeri şi DJ-
ului Cristi Grigorescu
- Sponsorilor Violeta Paduraru 
(Violette Esthetics), Carmen 
Sandu (Royal LePage), 
Ruxandra & Robert Stănescu 
(Alpha Gymnastics Academy), 
Magdalena Fraga (Floral’Scapes 
Designs by Magdalena), Traian 
Stoenescu (Majestic Floor 
Appeal), Emanuela Memete 
(Glamour Events), Petre Trifan 
(amenajari interioare).
Vă aşteptăm în 2014 la toate 
evenimentele care vor fi organizate 
de români pentru români!
Despre programul evenimentelor 
pe 2014, mai multe informaţii 
vor fi trimise pe e-mail şi vor fi 
postate în curând pe facebook 
la GraiulRomanesc (website-ul 
organizaţiei este în reconstrucţie).

Nicoleta Burlea, Windsor

REVELION 2014 - GRAIUL ROMÂNESC din Windsor
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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

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

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

De ce m-aş îmbrăca
în trup de mâna-a doua?
Nu te-nfioară taina?
O rază-ncearcă roua,
cum să-şi arunce haina?

De trupu-acesta
prea însetat aşi fi de dor,
că l-aşi cerşi
de stânci izbindu-mi marea,
că numa-n el Îţi port asemănarea.

Cerului Tău,
ce nu-i cunoaşte
nici rigla, 
nici tămâia

începutul,
noi încă-l repetăm  ca-n ziua-ntâia,
când ne-ai zidit argila,
iar din tăceri
sărutul!

Doctorul Kenedy Vo este un specialist în medicina 
naturistă, acupunctură, chiropractor, reflexologie. 
Este recomandat tuturor celor care au probleme 
cu: Dureri de spate, umeri, gât, genunchi, mâini, 
picioare, fiere, esofag, stomac, intestine, artrita, 
colesterol, constipatie, digestie, tensiune arterială, 
sciatica.

Dr.Kendy Vo
Certified Natural Medicine practitioner (Natural 
Medicine Practitioner, Chiropractor & Therapy, 

Acupressure, Acupuncture & Reflexology)
261 Hespeler Rd., Unit 2, upstairs,Cambridge  

ON, N1R 3H8
Tel: 519-741-1366 (Maria)

3 for 1 Glasses
Ochelari, Lentile, Ochelari de Protecţie, Ochelari de Soare.
Acceptăm orice companie de asigurări.
Magazinul este deschis în fiecare zi:
*Luni-Marţi 10am-5pm   *Miercuri-Vineri 10am-8pm
*Sâmbătă 10am-4pm       *Duminică 1pm-4pm
565 Woodlawn Rd.W.-Unit 3, Guelph (lângă Galaxy 
Theatre), 519.836.0232 (vorbim româneşte).

www.3for1glasses.co

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

36 Programe TV româneşti
Vă oferim 36 de programe TV româneşti. Recepţia se 
face prin internet. Este nevoie doar de internet, NU de 
computer. Se recepţionează direct pe televizor.
Contact: redactia@agendaromaneasca.com

Tel: 519-594-1712 sau 416-800-0832

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.

REÎNCARNARE?

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

Profesor certificat în Ontario cu peste 15 ani de experienţă 
ofer meditaţii la Matematică la orice nivel.
Pentru detalii sunaţi la 519-745-0671 sau scrieţi la
cata4k@yahoo.com

DE VÂNZARE
VW Passat, 1.8cc, an de fabricaţie 2002, 
benzină, automatic, cutie triptronic, 
varianta de lux, încălzire în scaune, 
scaune de piele, sistem audio cu 6 CD, 
cauciucuri de iarnă şi vara cu jenţi, 
culoare galben-auriu, 209.000 Km, preţ 
$3500 (inclus Safety şi E-test), sau $3000 
AS IS. Ptr info: uetus2001@yahoo.com 
sau 519-729-0021.

Sienna Elena Ecsedi
Cu ocazia aniversării zilei de naştere (a 
împlinirii primului anişor în 3 ianuarie 2014), 
toţi cei dragi: părinţii, bunicii, unchi, mătuşi şi 
verişori, îţi urează să creşti mare, frumoasă şi 
cuminte alături de toţi cei dragi. La mulţi ani!



TINA NITU INSURANCE BROKERS

519-570-1117

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

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

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

Tina Niţu Jenny Bogdan

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză
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NATURAL STONE CITYNATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
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: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc


