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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

* Luni 27 ianuarie - Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur * Duminică 2 februarie - Întâmpinarea Domnului (Stratenia) *

$799

Următorul număr apare în
6 Februarie 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
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25 şi 26 ianuarie

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.

IRINA LOGHIN, GHEORGHE 
GHEORGHIU, ALESIS şi JEAN 

PALER
vor susţine un concert cu ocazia Zilei 
Femeii în 9 martie 2014 în Kitchener.
Informaţii şi rezervări  în pagina 11.

REVELIONUL PENSIONARILOR
pag.8

Spectacolul are loc în 
9 februarie la Centrul 
Cultural Românesc 
BANATUL din Kitchener 
începând cu ora 6pm. 
Biletele se găsesc la uşă, 
dar cine doreşte rezervare 
o poate face la telefonul 
şi e-mail afişate în pagina 
6. Mâncarea şi băutura se 
pot cumpăra de la sală.
Vă aşteptăm!
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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.

www.damareno.com

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

Firma DamaReno angajează

TORONTO
Pe 15 ianuarie 2014 a avut loc la 
Consulatul General al Romaniei la 
Toronto evenimentul “Shared Dreams 
of Freedom”, eveniment ce a adus 
impreuna poeti romano-canadieni si 
africano-canadieni, celebrand astfel 
Ziua Culturii Romane, Aniversarea 
Mihai Eminescu si Aniversarea Martin 
Luther King Jr.
La eveniment au participat in jur de 55 
de persoane.
Oaspeti:
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. 
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. 
  
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.
  
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.

Antonella Marinescu
Consul General al României la Toronto

Ziua Culturii Romane, Aniversarea 
Mihai Eminescu si Aniversarea 

Martin Luther King Jr.
la Consulatul Român de la Toronto

LONDON
La Biserica Creştin Ortodoxă “Sfanta Cruce” din 
London a avut loc aniversarea zilei de naştere a lui 
MIHAI EMINESCU.
Ziua de 19 ianuarie a fost un prilej deosebit în cadrul 
parohiei noastre, de a comemora cu recunoştinţă 
şi preţuire pe marele nostru poet naţional, Mihai 
Eminescu. Cu această ocazie, la iniţiativa 
Comitetului Doamnelor, a avut loc o prezentare 
inedită a vieţii poetului şi un spectacol de cântece 
şi poezie pregătit şi prezentat de membrii parohiei.
  Doamna Vioara Matias ne-a prezentat în detaliu o 
biografie a poetului, cel ce a fost un om de o cultură 
vasta şi un patriot român autentic. 
 Doamnele Daniela Plavosin, Ana Vladescu şi 
Marta Paladi ne-au delectat cu cântece pe versurile 
marelui poet.  “Rugăciune”, unul din cântecele 
prezentate, reflectă spiritul creştin ortodox în care 
acesta a fost crescut.
 Copiii Eric şi Elizabeta Cireada, Diana şi Raluca 
Urian au recitat din poeziile marelui poet. 
 Au mai recitat doamnele Ana Vlădescu, Marta 
Paladi şi Nina Moreira. 
Programul prezentat a fost la un nivelul artistic 
şi documentar deosebit, ducându-ne cu bucurie 
sufletească, ca o rază de lumină, către istoria şi 
cultura neamului nostru.
Mulţumim tuturor celor ce au pregătit şi 
prezentat acest program comemorativ, precum şi 
spectatorilor.  

Mara Mohaupt,
London

Aniversarea zilei de naştere a lui MIHAI EMINESCU
La biserica “Sf.Cruce” din London
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Raul Dudnic

Reflecţii
Canadeze

Unul dintre cele mai 
ruşinoase, pot fără 
rezerve să spun asta, 
reality show-uri este 
Border Security. Vreau să 
menţionez de la început 
că, deşi intră în categoria 
“divertisment” şi nu 
“ştiri”, respectiv generează 
profituri televiziunilor 
distribuitoare, guvernul 
federal al Canadei este 
parte din acest ruşinos 
proiect. Inclusiv prin 
participare financiară. 
Pe scurt, acest show este 
filmat la aeroportul din 
Vancouver şi la un punct de 
trecere de frontiera rutier, 
tot în British Columbia. O 
echipă de producţie TV 
filmează cazurile de aşa 
zişi infractori care intră 
în Canada: fie că aduc 
produse interzise, fie că 
aceştia au statut ilegal, sau 
neclar. 
Un simplu anunţ scris 
şi postat la vedere prin 
aeroport spune că cei care 
nu doresc să fie identificaţi 
pe ecranele TV, trebuie să 
anunţe echipa de filmare 
şi feţele le vor fi la montaj 
înceţoşate, ca sa mă exprim 
aşa. Două cazuri mi-au atras 
atenţia: un cuplu în vârstă 
sosit pe aeroport avea în 
bagajele de cală produse… 
ilegale. Am insistat, în 
ciuda repulsiei să continui 
să privesc spectacolul 
grotesc, bănuind că cele 

două persoane ar fi de prin 
estul Europei. Şi erau; din 
România, cu câteva rude 
de salam în bagaje. Camera 
îi filma pe cei doi infractori 
din toate unghiurile 
posibile; un spectacol 
penibil şi ieftin, la propriu, 
dar mai ales la figurat. 
Amenda aplicată, 5000 de 
dolari. Un al doilea caz care 
m-a şocat a fost cel al unei 
tinere sosite din Europa, 
ca vizitatoare. Atâta tot că 
prietenul care o invitase 
între timp intrase pe ajutor 
social, drept urmare nu 
avea cum să o întreţină, 
şi respectiva ar fi putut 
solicita şi ea ajutor social. În 
timp ce aceasta era escortată 
înapoi la avion de către doi 
aprigi ofiţeri, comentariul 
din fundal înfiera aproape 
cu mânie proletară cazurile 
celor care vin în Canada 
să trăiască din banii 
publici… Şi ca să mă repet, 
acest show este făcut cu 
participarea Guvernului 
Federal. Adică acela care 
administrează banii mei, 
ai dumneavoastră şi mai 
ales ai senatorilor. Dar ce 
conteaza milioanele risipite 
de aceştia, atunci când 
pericolul e la frontiere şi se 
infiltrează în Canada sub 
formă de salam de Sibiu 
autentic.

Salam
periculos

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
noiromanii@rogers.com

SIMONA CATRINA redactor-şef adjunct la Adevărul (România)

 Spânzura-m-aş şi n-am cui

 Fiica adolescentă a unor prieteni 
mă enerva la culme. Dar nu pentru 
că în fiecare zi îi spunea maică-
sii ”te urăsc” şi lui taică-su (aţi 
ghicit) ”te urăsc”, ci pentru că s-a 
născut morocănoasă. A zâmbit 
prima dată pe la 16 ani, iar atunci 
i-a crăpat o nară. Muşchii feţei ei 
nu erau obişnuiţi cu aceste mişcări 
tectonice. Era ”emo”, ca să fiu 
mai pe înţelesul generaţiei vizate. 
Evident, voia să moară, dar nu 
reuşea, deşi se ruga la divinitate 
să-i explice cum să se spânzure. 
Am vrut să-i spun eu într-o seară, 
dar m-a sâsâit mă-sa, oripilată. 
Printr-o pură întâmplare, după 
aia n-am mai fost invitată în casa 
lor. Peste nişte ani, m-a căutat 
fata, mi-a spus că unul dintre 
cei doişpe paşi din programul de 
detoxificare, de la Spitalul 9, era 
să-şi ceară iertare de la toţi cărora 
le-a greşit când trăgea cocaină pe 
nas. Evident, i-am mângâiat ţeasta 
nebună şi am făcut pe niznaiul, că 
n-am ştiut că e dependentă, îmi 

pare extrem de rău, bla-bla. Nu 
e de râs, în fond. Am constatat 
instantaneu că aveam o 
problemă nu atât cu narcoticele 

ei sau cu reabilitarea-i dubitabilă, 
cât cu halul în care se îmbrăca. 
Deşi teoretic nu mai dorea să 
crape – depăşise această fază 
decadentă -, apărea numai în haine 
cernite şi lălâi, ca o sperietoare de 
ciori. Vorba vine, fiindcă toate 
ciorile se uitau la ea cu o simpatie 
înduioşătoare. Atunci, mi s-a 
confirmat bănuiala că nu cele 
mai mari defecte ale oamenilor 
ne căpiază, ci astea mici, negre 
şi zgomotoase. Cel mai mare 
defect al Ralucăi era că vorbea 
la telefon cât un dispecerat. În 
holul firmei de telefonie mobilă, 
i se inaugurase deja un bust de 
bronz. Ăia de la marketing i-au 
promis că, dacă o ţine tot aşa cu 
facturile, în trei ani i-l transformă 
în statuie ecvestră, fără probleme. 
Adevăratele probleme au venit de 
la Doru, iubitul ei, care ajunsese 
să-i scrie sms ca s-o întrebe dacă 
ştie cumva unde e căţelul. E drept, 
ea ştia întotdeauna, era afară, 
unde-l uita când îi suna celularul şi 
se grăbea să intre-n casă, pentru că 

avea nişte hârţoage de consultat, 
pentru serviciu. Evident, nu se 
întreba niciodată de ce cară o 
lesă goală-n mână. Divorţul a 
venit fără de veste... Nu mai 
reiau în amănunt lucrurile care 
demontează o căsătorie mai iute 
decât un amantlâc. Le amintesc 
doar, cu scuzele de rigoare, pentru 
că sunt nişte şabloane. Pasta de 
dinţi uitată de consort fără capac 
te enervează mai mult decât mă-
sa. Totuşi, mă-sa te enervează 
mai mult decât amanta lui. Cele 
zece perechi de şosete răsădite 
prin casă te enervează mai tare 
decât cele zece cutii goale de bere 
răsădite în găleata de gunoi. La fel 
cum el nu va fi niciodată încântat 
de noul tău picioruş catifelos, 
epilat cu lama pe care a doua zi 
el şi-o plimbă pe sub bot, neştiind 
pe unde ai plimbat-o tu înainte. Îl 
mai enervezi şi când îi spui că abia 
aştepţi să vă uitaţi împreună la 
”Vocea României”. El, amabil ca 
un valet ameninţat cu moartea, îţi 
aminteşte că aveţi trei televizoare 
în casă - deci poţi să-ţi vezi şi tu 
ciocârliile tale, şi el Hitlerii lui.

Simona Catrina

Poţi să mă înşeli, dar te 
rog să nu sforăi

- a doua parte -

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

TORONTO

Duminică 26 ianuarie 2014, imediat după Sfânta Liturghie 
va avea loc un moment aniversar în sala “Dacia” a Centrului 
Cultural al Bisericii, devenit tradiţie la biserica Sf.Gheorghe din 
Toronto: Sărbătorirea Zilei Unirii - 24 ianuarie 1859. Membrii 
comitetului parohial alături de părintele paroh Ioan Bunea vor 
prezenta momente precum şi însemnătatea acestei zile şi vor 
încheia manifestarea cu tradiţionala Horă a Unirii.

HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ
la biserica ortodoxă “Sf.Gheorghe” din Toronto
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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

Cronicarul Miron Costin spunea „Că 
nu este alta mai frumoasă şi mai de 
folos zăbavă decât cetitul cărţilor”. Într-
adevăr, o îndeletnicire preţioasă aduce 
câştig spiritual. Deoarece am văzut ziare 
româneşti în mâna unor tineri, cred că 
îmi fac datoria faţă de ei reproducând 
în traducere engleză o parte a vechiului 
imn „Te lăudăm, doamne”. Ştiu că au 
un vocabular românesc redus la esenţa 
conversaţiei uzuale (chiar pentru aceasta 
merită toată lauda mea) şi că limbajul 
poetic cere o mai mare atenţie. Cred că nu 
e nevoie de explicaţii suplimentare. Textul 
se găseşte în the Book of Common Prayer, 
fiind bun cultural universal: „We praise 
thee, O God: / we acknowledge thee to be 
the Lord. / All the earth doth worship thee: 
/ the Father everlasting. / To thee all Angels 
cry aloud:/ the Heavens, and all the Powers 
therein./ To thee Cherubim and Seraphim:/
continually do cry;/ Holy, Holy, Holy:/ Lord 
God of Sabaoth;/ Heaven and earth are full 
of the Majesty:/ of thy glory./ The glorious 
company of the Apostles: praise thee./ 
The goodly fellowship of the Prophets: 
praise thee./The noble army of Martyrs: 
praise thee./ The holy Church throughout 
all the world: doth acknowledge thee; / 
The Father: of an infinite Majesty;/  Thine 
honourable, true: and only Son; / Also the 
Holy Ghost: the Comforter. /  Thou art 
the King of Glory: O Christ. / Thou art 
the everlasting Son: of the Father. / When 
thou tookest upon thee to deliver man: / 

thou didst not abhor the Virgin’s womb. / 
When thou hadst overcome the sharpness 
of death: / thou didst open the Kingdom of 
Heaven to all believers. /... Vouchsafe, O 
Lord: to keep us this day without sin. / O 
Lord, heave mercy upon us: have mercy 
upon us. /O Lord, have mercy  lighten 
upon us:/ as our trust is in thee./ O Lord, 
in thee have I trusted:/ let me never be 
confounded.”
Acest Imn se aude în Biserica Catolică într-o 
liturghie, în ceremonialul alegerii papei şi 
a consacrării episcopilor, la canonizarea 
sfnţilor şi în procesiuni religioase, la 
încoronarea regilor etc. Imnul lui Niceta 
de Remesiana, episcop străromân, dac de 
origine, este în uzul Bisericii Anglicane şi 
Luterane. La acestea, nu pot omite faptul 
că A. E. Burn a scris documentatul studiu 
Niceta of Remesiana, His Life and Works, 
Cambridge, 1905.
În mediul românesc, imnul  „Te Deum, 
laudamus...” se cântă la Anul Nou, după 
Doxologia Mare, sau în locul acesteia, în 
deschiderea întrunirilor Sfântului Sinod, 
înaintea începerii lucrărilor Adunării 
Naţionale Bisericeşti, ale Adunării 
Eparhiale, la onomastica patriarhului, a 
mitropoliţilor, la deschiderea anului şcolar 
de la institutele de învăţământ teologic. 
În aceste ocazii, exprimă „mulţumire 
pentru toată facerea de bine primită de la 
Dumnezeu”(Nestor Vornicescu).

Constantin Teodorescu, Kitchener   
raspasusor@yahoo.com

ÎNCEPUTURILE CÂNTĂRII 
CREŞTINE

ŞI STRĂMOŞII NOŞTRI

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

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

LONDON

Retrospectiva 2013
Condiţiile de echilibru între cerere şi ofertă 
au contribuit la stabilitatea preţurilor în 
London şi împrejurimi. Preţul mediu 
la casele detaşate în 2013 în jurisdicţia 
LSTAR (London and St. Thomas Real 
Estate Board) a fost de $261,051, o creştere 
de  2.6%  faţă de  anul precedent. Preţul 
mediu la condominuri a fost de $178,309, o 
creştere de 4%. La toate categoriile de case, 
preţul mediu în jurisdicţia LSTAR a fost 
de $245,737, o mărire de 2.9%. Lista de 
mai jos vă oferă o comparaţie între marile 
oraşele canadiene:
Vancouver-$806,917
Toronto-$542,921
Hamilton, Burlington-$364,960
Ottawa-$357,528
Montreal-$320,564
Kitchener-Waterloo-$314,214
Quebec-$258,472
London si St. Thomas-$245,737
Canada-$386,236

În categoria imobiliare, casele detaşate s-au 
plasat pe locul întâi la număr de vânzări, 
urmate de case de tip bungalow, apoi ranch 
şi condominiuri de tip townhouse. 

Piaţa imobiliară în 2014
Raportul “Housing Market Outlook Ontario 

Region” publicat de CMHC (Canada 
Mortgage and Housing Corporation) 
anticipează anul acesta o creştere modestă 
a ratei la dobânda ipotecară, considerată 
chiar şi aşa, mică în comparaţie cu decadele 
precedente, un nivel normal de rată fiind 
considerat 7.5% pe un termen de 5 ani. Piaţa 
imobiliară va continua şi în 2014 trendul de 
stabilitate, ca rezultat al îmbunătăţirii pieţei 
de muncă şi creşterii vânzărilor. 
Asociaţia CREA (Canadian Real Estate 
Association) anticipează o creştere a 
preţurilor de 2.5% la nivel naţional, preţul 
mediu ajungând la $391,100.

Mara Mohaupt este agent imobiliar la 
Realty Executives Elite Ltd. Brokerage 

din London (www.realtyexecutiveselite.
ca), şi poate fi contactată la 519-649-6900 

sau la addresa de e-mail: 
harryandmara@yahoo.ca

Mara Mohaupt

PIAŢA IMOBILIARĂ DIN LONDON
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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

- 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

Cursuri plătite. Nu trebuie rambursat costul cursurilor. Se poate 
asigura următoarele cheltuieli: de transport, de intreţinere, 
pentru cărţi, taxe de şcolarizare, grădiniţă.

t
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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
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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
Duminică 12 ianuarie 2014 la Centrul Cultural 
Românesc BANATUL din Kitchener, a avut loc 
cea de-a treia ediţie a revelionului pensionarilor. 
Peste 200 de pensionari au beneficiat de mâncare, 
tombolă inclusă în preţul biletului de $10, 
program artistic, formaţie LIVE (Dan Florea şi 
Flori Ţigău) şi un pachet cu dulciuri la plecare 
(donate de Nelu Drăguşin).
După cum spunea Vas Anton (prezentatorul 
evenimentului), acest revelion dedicat 
pensionarilor este posibil datorită sponsorilor 
(din Kitchener) şi voluntarilor care au servit, 
au pregătit mâncarea, au întâmpinat oaspeţii la 
uşă, au pregătit tombola şi pachetele la plecare. 
Aceştia sunt:
-Biserica “Sf.Ioan Botezătorul” din Kitchener a 
pregătit sala şi mâncarea
-Biserica “Sf.Ap.Petru şi Pavel” a donat prăjiturile
-Asociaţia ARTA a pregătit obiecte la tombolă şi 
toate pachetele la plecare
-Asociaţia Inginerilor AREC-SOC au transportat 
20 de persoane de acasă şi înapoi
-Clubul Banatul au pregătit logistica şi barul
-Pileus Media (prin Ştefan Russu) a transmis 
evenimentul LIVE pe internet
-Emisiunea Noi Românii şi ziarul Agenda 
Românească au fost partenerii media
-Vas Anton a aranjat tot programul artistic şi este 
prezentatorul evenimentului începând cu prima 
ediţie
-Doamna Dorina Idvorian a pregătit împreună 
cu doamnele de la biserica “Sf.Ioan Botezătorul” 
marea parte din obiectele de la tombola. Tot la 
tombola şi-au mai adus contribuţia Cristina 
Pekurar, Imola Ciobanu, Luminiţa Mironescu şi 
Anca Anton.
-Sonorizarea a fost asigurata de CMS Global 
Entertainment prin DJ Mike.
-Fotografiile au fost făcute de Darius Secăşan
Mulţumim sponsorilor:
-Toni Silberberg
-Daniel Ghionoiu
-Dentist Simona Russu
-Dentist Sorin Boeriu
-Tina Niţu
-Cristina Pekurar
-Andrei Savan
-Nelu Drăguşin
-Tania Duca
-Av.Liviu Cănănău
-Ştefan Russu
-Emil Balea
-Dorel Pintea
-Viorel Ardelean
-Moisică Gilezan
-Teresa Onsen
-Livia Gatea
-Daniela Boghean
Deasemenea mulţumim doamnei Viorica 
Marioncu pentru florile pe care le donează la 
fiecare ediţie. Precizăm că doamna Marioncu NU 
are nici un business dar doreşte tare mult să aducă 
aceste minunate ghivece cu flori la Revelionul 
Pensionarilor.

La acest link puteţi urmări ediţia din acest an a 
revelionului pensionarilor:
https:/ /new.livestream.com/PileusMedia/
events/2641614

Programul artistic a fost asigurat de:
Ansamblul Mărţişor din Waterloo, Dansatorii 
asociaţiei ARTA, Şcoala de dans a Alexandrei 
Sevastianova, Iasmina Pătacă şi Lavinia Vlad.
Vă aşteptăm în ianuarie 2015 la ediţia cu numărul 
4.

Revelionul Pensionarilor - 12 ianuarie 2014, Kitchener
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KITCHENER

Revelionul Pensionarilor - 12 ianuarie 2014, Kitchener
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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 # M11002192/10185

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 când 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

Programele româneşti transmise 
prin satelit pe teritoriul continentului 

american şi-au încetat activitatea 
începând cu 1 ianuarie 2014

INTERNET STB TV

KITCHENER

Anul acesta mă voi adresa mai întâi celor 
nou veniţi în Canada, pentru a-i ajuta să 
înţeleagă mai bine sistemul de impozitare 
Canadian.
Pentru a face mai uşoară înţelegera 
noţiunilor precum şi a sistemului de 
impozitare din Canada, voi prezenta în 
fiecare articol câte o problematică, cum 
ar fi: Sistemul Canadian de Impozitare, 
Statutul de Rezident, Identificarea, Drepturi 
şi Responsabilităţi, Raportarea Veniturilor 
şi a Deducţiilor, Primul Tax Return, etc.
În acest articol voi vorbi despre Sistemul 
Canadian de Impozitare. Acesta include: 
impozitul federal, provincial precum şi cel 
local. Sistemul este bazat pe aşa zis: “self-
assessment system” care în traducere spune 
că fiecare plătitor de taxe este responsabil să 
urmeze şi respecte regulile de taxare impuse 
de guvernul federal şi cel provincial.
Una dintre cele mai des întâlnite întrebări în 
acest context este: Cine trebuie să plătească 
taxe în Canada şi ce fel de câştiguri sunt 
taxabile? 
Răspunsul ar fi: rezidenţii canadieni trebuie 
să plătească impozit pe câştigurile lor 
din toate sursele, atât obţinute în Canada, 
precum şi din afara teritoriului ei (World 

Wide Income). Non-rezidenţii plătesc taxe 
numai pe veniturile realizate în Canada.
Legat de care venituri sunt taxabile sau 
nu, vă pot spune că cea mai mare parte a 
veniturilor sunt taxabile şi trebuie raportate 
în Income Tax Return-ul personal. Ex: 
salarii, venituri din self-employment, tips, 
gratuităţi, venituri din dobânzi sau alte 
forme de investiţii, venituri din chirii etc. 
Există totuşi şi câteva tipuri de câştiguri 
care nu sunt taxabile şi nu trebuie raportate 
în Income Tax Return.
Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa 
câştigurilor şi deducţiilor pentru fiecare 
angajat iar după încheierea anului 
calendaristic să emită formularele: T4 
sau T4A, care conţin toate detaliile legate 
de câştigul anual, precum  deducţiile 
(Employment Insurance, Canada Pension 
Plan)  şi impozitul plătit pe parcursul anului. 
Aceste formulare stau la baza întocmirii 
Income Tax Return-lui, dar nu numai.
Pentru întrebări şi mai multe detalii vă 
puteţi adresa la nr. de telefon:  519-886-
8824 sau sorin.atanasoaie@sympatico.ca

Canada Best Tax Return
Sorin Atanasoaie

Income Tax Specialist

NOU VENIŢI ÎN CANADA ŞI SISTEMUL DE 
IMPOZITARE CANADIAN

TORONTO
Consulate General of Romania in Toronto
555 Richmond St. West,   unit 1108,   
Toronto,   ON,    M5V  3B1

INVITATION
It is my great pleasure to invite you to 
participate at the opening of the print and 
drawing exhibition “Down on the Danube 
II” of Ortansa Moraru, on February 13, 
from 6pm to 8pm, at the Consulate General 
of Romania. Remarks at 6:30pm.
Ortansa Moraru is an award-winning 

professional visual artist based in 
Toronto, working in a variety of media 
including drawing, painting, printmaking 
and installation. Her work is featured in 
exhibitions across Europe, Asia and North 
America.

Antonella Marinescu
Consul General

                      Guest of Honor:
 Her Excellency Mrs. Maria Ligor, 
Romanian Ambassador to Canada.



DIVERTISMENT 

BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Starea de sănătate este pe teren 
sigur, nu se petrece nimic nou care să te ia 
prin surprindere. Dragoste: Fereşte-te să 
spui vorbe mari la mânie! Financiar: În pe-
rioada următoare nu se produc tranzite sem-
nificative care să te influenţeze.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: La modul strict, sănătatea nu 
pare a fi în pericol. Dragoste: Ar fi păcat să 
intraţi în noul an cu tensiuni şi nemulţumiri
unul faţă de altul, ca atare profită de această
lună pentru a repara ceea ce nu te mai satis-
face. Financiar: Vei fi bine remunerat pen-
tru ceea ce faci, iar banii care îţi intră în 
cont sunt folosiţi pentru bucuria familiei.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: Nu transforma banalele simptome 
de boală în motiv de ipohondrie şi grijă 
exagerată. Dragoste: Depui mari eforturi 
pentru a ameliora atmosfera de cuplu, dar 
de multe ori simţi că totul e o luptă cu mo- 
rile de vânt. Financiar: Oriunde ai merge, 
parcă auzi acelaşi refren: lipsuri. Nici 
partenerul nu o duce mai bine, şi dacă faceţi
un calcul, nu iese un rezultat promiţător.
RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Primeşti multe sfaturi ce merită 
puse în practică pentru a te simţi mai bine.
Dragoste: Viaţa de cuplu nu pare să fie în 
centrul atenţiei, ceea ce e ciudat pentru tine,
mereu preocupat de inima ta. Financiar: 
Poţi încheia un contract destul de bun din 
care să obţii un profit. 

LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Ştiindu-te vulnerabil la excese de 
orice fel, aici trebuie să acorzi cea mai mare
atenţie. Dragoste: Trăieşti evenimente de 
vârf, alături de omul drag, şi faci planuri 
măreţe pentru viitor. Financiar: Banii nu 
sunt în cantităţi însemnate, dar chiar dacă 
sumele sunt ceva mai mici, nu îţi inspiră in-
stabilitate şi nu intri în panică.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Mare atenţie, trece un risc major 
prin calea ta! Dragoste: Nu te lăsa amăgit 
de aparenţe pentru că cel mai mare duşman
al acestei perioade, în plan sentimental, este
minciuna. Financiar: Banii sunt un alt duş-
man al lunii decembrie, când trebuie să te 
lupţi cu obstacolele, amânările, lipsurile.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Sănătatea depinde oarecum de 
deciziile de moment, deci ce faci într-o zi 
influenţează starea de a doua zi. Dragoste: 
Este, în general, o perioadă lipsită de griji, 
mai ales în plan sentimental. Financiar: Cu
toate că reuşitele la serviciu lipsesc, nu se 
poate vorbi de eşecuri în plan financiar.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Puţină mişcare, o igienă de viaţă 
corectă, cu o dieta uşoară dar cu mese 
regulate, şi cu suficiente ore de somn ajută.
Dragoste: Eşti răsfăţat, înconjurat de multă
atenţie şi căldură şi vezi în privirea sa cât de 
mult te apreciază. Financiar: Pe acest plan 
nu prea excelezi.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Pot să revină în prim plan unele 
boli care ţi-au dat bătăi de cap mai demult, 
dar luna aceasta vindecarea este cuvântul 
cheie. Dragoste: Dacă suspini după cineva, 
acum este momentul să porneşti campania
de seducţie. Financiar: Cu banii nu ai nicio
problemă majoră, se află pe un teren sigur şi
iau calea unor investiţii solide.
CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: Unele palpitaţii te-ar mai putea 
pune un pic pe jăratec, din cauza nervilor. 
Caută deci medicul sau leacul care te poate
elibera de acest stres. Dragoste: Aproape 
toată luna decembrie îl ai pe Venus în zodie
deci ce îţi poţi dori mai mult pentru sufletul
tău? Financiar: Eşti în această perioadă 
predispus la erori financiare.

VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Ai motive de bucurie când vine 
vorba de sănătate, ţi se citesc pe chip starea
excelentă, vitalitatea şi energia. Dragoste:
Dragostea este punctul nevralgic acum, 
pentru că îţi poate oferi o surpriză neplă- 
cută. Financiar: Perioada aceasta poate fi 
mai agitată pe plan financiar, dar îţi poate 
aduce beneficii.

PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Poţi trece prin tot felul de condiţii 
meteo care îţi pot influenţa major sănătatea.
Dragoste: Totul e să vă spuneţi mai clar ce
aşteptaţi unul de la celălalt, pentru că 
telepatia nu e soluţia cea mai eficientă. 
Financiar: O plată de demult revine acum
în actualitate.
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Un spectacol organizat de ziua femeii.
9 martie 2014 la ora 5pm în Kitchener

În data de 9 martie 2014, ora 5pm, la Centrul Cultural Românesc BANATUL din 
Kitchener va avea loc un spectacol de 4 ore cu artişti consacraţi ai scenei româneşti: 
Irina Loghin, Gheorghe Gheorghiu, Formaţia Alesis şi Jean Paler. În preţul de $60 este 
inclusă mâncarea, iar băutura se poate cumpăra de la bar la un preţ avantajos. Surpriza 
plăcută va fi sala amenajată deosebit unde doamnele şi domnişoarele se vor simţi într-
adevăr sărbătorite cu ocazia zilei internaţionale a femeii.
Vă invităm să vă rezervaţi locurile din timp, deoarece sunt limitate. Diagrama sălii cu 
locurile rezervate sau disponibile o puteţi găsi pe pagina de facebook a ziarului sau la 
website-ul www.cmsglobalentertainment.com.



ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.
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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: 
Profesorul de la şcoala copilului meu le-a 
vorbit despre concursul de matematică 
Kangaroo. Ce este acest concurs? Cine 
poate participa? Cine sunt organizatorii?

Concursul de matematică Cangurul 
are ca scop promovarea matematicii 
în rândul tuturor elevilor, din clasele 
1-12, verificându-le şi dezvoltându-le 
cunoştinţele acumulate în timpul orelor de 
matematică, intuiţia, creativitatea, gândirea 
aplicativă, capacitatea de a selecta şi de a 
lua decizii. El ne aminteşte de olimpiadele 
de matematică de pe vremea noastră.
Concursul educă elevii în spiritul dragostei 
pentru o disciplină şcolară de mare 
dificultate intelectuală. Rationamentul 
matematic, argumentarea, analiza capătă 
noi semnificaţii, elementele logice sunt puse 
în slujba descoperirii soluţiei. Totul este 
sub cronometru, rapiditatea găsirii soluţiei 
cere concentrare maximă, ingeniozitate şi 
creativitate în rezolvarea problemelor.
Aşadar, concursul Cangurul te învaţă să 
gândeşti repede şi bine!
Concursul are loc anual în următoarele 
oraşe canadiene: Calgary, Edmonton, 
Guelph, Halifax, Langley, London, 
Montreal, Mississauga, North Bay, Ottawa, 
Regina, Scarborough, Sherbrooke, St. 
John’s, Sudbury, Thunder Bay, Toronto, 
Vancouver, Waterloo şi Winnipeg. Elevii 
pot participa  la concurs în limba engleză 
sau franceză.
Concursul pe anul acesta are loc pe data de 
23 martie 2014 şi cei interesaţi se pot înscrie 
de pe acum, on line la Kangaroo.math.ca.
Vor fi acordate premii naţionale şi regionale.
Pentru fiecare nivel şcolar, sunt acordate 3 
premii sau mai multe dacă există egalitate 
iar  25% din topul concurenţilor vor primi 
un certificat de participare.
Pe lângă premii naţionale există şi 
premii regionale constând din medalii 
şi certificate. Certificatele de excelenţă 
sunt oferite fiecărui elev care primeşte 
un premiu. Şcolile care au pregătit elevii 
primesc o scrisoare de felicitare din partea 
comitetului de organizare. Elevii care 
au primit premii naţionale sunt eligibili 
de a fi invitaţi la tabăra internaţionala de 
matematică Cangurul. În Canada acest 
concurs este organizat în colaborare cu 
Societatea de matematică canadiană şi 
multiple departamente de matematică de la 
diferite universităţi din Canada. Şcolile care 
optează să participe la concurs organizează 
cluburi de matematică şi sesiuni on line 
pentru copiii talentaţi la matematică pentru 
a-i pregăti la concurs.
Elevii din regiunea Toronto au posibilitatea 
să se înscrie la tabăra de matematică din 
vacanţa de primăvară (March Break), 
organizată de departamentul de matematică 
al Universităţii Toronto.
Elevii trebuie să plătească taxa de 

înscriere în valoare de $16. Întrebările de 
la Concursul de matematică sunt legate 
de programa analitică de matematică a 
provinciei Ontario. Elevii sunt împărţiţi în 
şase categorii:
clasele 1 si 2,  clasele 3 si 4,  clasele 5 si 6, 
clasle 7 si 8, clasele 9 si 10,  clasele 11 si 12.

Testul pentru clasele 1-2 constă în 18 
întrebări şi dureaza 45 minute.
Testul pentru clasle 3-4 constă în 24 
întrebări cu durata de 60 de minute.
Testul pentru clasele 5-12 constă în 30 de 
întrebări şi cu un timp de  gândire de 75 
de minute. Elevii nu au dreptul să utilizeze 
calculatoare. 

Concursul a fost iniţiat în Franţa în anul 
1991 şi şi-a căpătat un renume internaţional 
ca în 2011 peste 6 milioane de elevi din 
55 de ţări să participe la acest concurs. 
Iată lista de ţări participante la concursul 
internaţional Cangurul: Armenia, Anglia, 
Austria, Belarus, Brazilia, Bulgaria, Canada, 
Catalonia, Chile, Columbia, Costa Rica, 
Cehia, Cipru, Coasta de Fildes, Croatia, 
Ecuador, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta, 
Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, 
Indonezia, Iran, Irlanda, Italia, Kazakhstan, 
Khyrghystan, Lituania, Macedonia, Mexic, 
Moldova, Mongolia, Norvegia, Olanda, 
Pakistan, Paraguay, Peru, Polonia, Puerto-
Rico, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, 
Slovenia, Spania, SUA, Suedia, Tunisia, 
Ucraina, Ungaria, Venezuela.
 Prima ediţie a concursului a avut loc 
în anul 2001 în Ottawa, ca în anul 2006 
Canada să devina membru al asociaţiei 
internaţionale «Cangurul fără frontiere». În 
luna iulie 2007 un grup de 5 finalişti şi un 
profesor însoţitor din Canada au participat 
la tabăra de matematica de vară, organizată 
în România.
Participarea la acest concurs dezvolta 
spiritul de competiţie, abilitatea gândirii 
matematice, dezvoltând şi formând 
caractere puternice, dornice de performanţă.

Asociaţia ARTA din Kitchener organizează 
un club de matematică pentru copiii români 
din zona oraşelor Kitchener-Waterloo 
care doresc să participe la concursul de 
matematică «Kangaroo». Concursul va 
avea loc pe data de 23 martie 2014 şi se ţine 
în Waterloo. Au început deja înscrierile la 
concurs on line. Înscrierea la concurs este 
de $16.
Pentru mai multe informaţii consultaţi 
pagina concursului www.Kangaroo.ca.
Două profesoare de matematică d-na Anca 
Scarr şi d-na Gabi Andreica s-au oferit să 
ajute pe talentaţii noştri copii la matematică. 
Pregătirea pentru concurs se va ţine la sediul 
asociaţiei ARTA, 63 Cortland Avenue East, 
Kitchener şi prima întâlnire va avea loc 
sâmbătă 25 Ianuarie între orele 13-14.
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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
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

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

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Distribuţia este sponsorizată de Andrei Savan
(www.ropolplumbing.ca 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 !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 

computerul de bord.

KITCHENER
Asociaţia ARTA a organizat, sâmbătă 18 ianuarie 
o activitate omagială prilejuită de aniversarea a 
164 de ani de la naşterea poetului naţional, Mihai 
Eminescu, sub forma unei cafenele literare şi 
muzicale, în intimitatea sediului asociaţiei de pe 
strada Courtland din Kitchener la care au participat 
peste 20 de persoane de toate vârstele.
Iubitorii lui Eminescu au avut ocazia să asculte 
câteva romanţe celebre ale poetului neamului 
interpretate de grupul folcloric Muzidava, 
sub conducerea dl. prof. Ion Damian. Au fost 
recitate câteva poezii şi spontan participanţii au 
avut prilejul să contribuie cu câte o idee sau un 
fragment din viaţa poetului. Membrii asociaţiei 
şi-au exprimat dorinţa de a repeta acest fel de 
activitate culturală în viitorul apropriat.

MIHAI EMINESCU - 164 de ani
Aniversare la sediul asociaţiei ARTA din Kitchener
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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

Vacanţa de Crăciun îţi poate oferi un refugiu 
la căldură şi la soare, pe malul oceanului, 
sub un palmier, pe marginea piscinei cu 
un pahar de pina colada în mână. Noi am 
optat anul acesta pentru un circuit exotic 
într-una din cele mai interesante regiuni 
ale Americii, Arizona. Ne-am rezervat prin 
Expedia.ca biletul de avion zbor direct cu 
Air Canada hotelul şi maşina. După 4 ore de 
zbor am ajuns la Phoenix, supranumit Valea 
Soarelui, un imens oraş curat, construit într-
un deşert, înconjurat de munţi stâncoşi şi 
mulţi cactuşi, însorit tot timpul anului. Acest 
oraş a atras prin climatul şi aerul sec pe cei 
mai bogaţi oameni ai Americii (familiile 
Astor, Rockefeller Vanderbilt), unde şi-
au construit a doua reşedinţă pentru a uita 
de frigul şi rigorile iernii. În prezent are o 
populatie de peste 4 milioane de locuitori 
fiind al 13-lea mare oraş al Americii. 
Mi-am dorit întotdeauna să vizitez muzeul 
Heard închinat vieţii indienilor din sud estul 
Americii. Poţi să petreci o jumătate de zi în 
acest muzeu, unde ai opţiunea de a-l vizita 
sub îndrumarea unui ghid.  Se pot admira  
colecţia de ceramică, păpuşile Kachina, 
textile, bijuterii. Aici am aflat cum obţineau 
indienii culoarea carminului folosind nişte 
insecte care creşteau pe cactuşi. În Arizona 
este cea mai mare concentraţie de indieni 
nativi din America cu cele mai multe 
rezervaţii de indigeni.
Am vizitat şi Arizona State Capitol Museum, 
un muzeu gratuit, care are o statuie mobilă 
pe domul clădirii ce se învârteşte când bate 
vântul. Muzeul adăposteşte documente şi 
exponate din istoria oraşului Phoenix şi 
merită a fi explorat.
După ce ne-am obişnuit puţin cu acest oraş 
magnific ne-am îndreptat spre Tucson, 
traversând deşertul Sonora, cu ultima 
destinaţie Arizona Sonora Desert Museum, 
care este de fapt o combinaţie de grădină 
botanică, zoologică şi muzeu al naturii şi care 
a primit premiul de Travellers’Choice 2013. 
În drum spre muzeu ne-am oprit fascinaţi în 

deşert, unde am văzut pentru prima dată 
cactuşii saguaro, supranumiţi monarhul 
din deşert, cea mai mare specie de 
cactuşi din America, care pot trăi până la 
200 de ani, având o înălţime de 16 metri 
şi o greutate de mai mult de 8 tone. Ni s-a 
spus că aceşti cactuşi cresc foarte puţin pe 
an. Se înmulţesc numai din seminţe un fruct 
având 2000 de seminţe. Produc flori numai 
după 30 de ani, perioada de înflorire fiind un 
spectacol în sine, fiecare saguaro producând 
1000 de flori. Bineînţeles că există alte 25 
de specii de cactus, unii chiar infloriţi cu 
flori galbene sau roşii. Fructele saguaro, 
un fel de smochină se pot mânca şi se vând 
chiar şi la noi prin magazine. O specialitate 
culinară din Arizona este dulceaţa de cactuşi 
şi mierea de albine Floarea deşertului. 
La intrarea în parc esti avertizat să te fereşti 
de reptile şi de animale sălbatice.  Din 
fericire “prietenii” mei şerpii hibernau, aşa 
că am putut să vizitez fără frică deşertul. 
Exista şase specii de şerpi cu clopoţei şi 
monstrul Gila, care este de fapt o şopârlă. 
Nu te apropia de Gila pentru că muşcătura 
ei este foarte dureroasa dar nu fatală. Eşti 
sfătuit dacă te întâlneşti din întâmplare cu 
un leu de deşert să nu fugi, să te uiţi în ochii 
lui, să ridici mâinile în sus şi să îi vorbeşti cu 
fermitate. Nu îi întoarce spatele, nu te apleca 
în jos. Dacă te atacă atunci poţi să te aperi 
aruncând cu pietre.
Nu deparate de acest obiectiv turistic se 
află Old Tucson Studio unde au fost filmate 
celebrele filme western.  Trebuie să vă 
aşteptaţi să plătiţi $20 de persoană pentru a 
vizita aceste muzee private.
În drum spre Phoenix ne-am oprit la Casa 
Grande, un muzeu naţional, construit prin 
secolul 14 de indieni nativi şi care ar fi fost 
un observator astronomic.
Punctul culminant al circuitului nostru a fost 
Grand Canyon, una din minunile naturii, la 
4 ore depărtare de Phoenix. Am străbătut 
din nou deşertul, păduri de conifere, zona 
muntoasă şi acoperită de zăpadă. Ne-am 

rezervat o noapte la un hotel de lângă Grand 
Canayon, Tusayan. De obicei în timpul verii 
trebuie să îţi rezervi o cameră din ianuarie. 
Biletul de intrare la Grand Canyon costa 
$25 pe maşină şi are o valabilitate de o 
săptămână.
Grand Canyon este un muzeu geologic 
al omenirii în aer liber, unde poţi vedea 
straturile de stâncă datând de 2 milioane 
de ani. 5 milioane de vizitatori anual îl 
fotografiază din toate colţurile şi în toate 
culorile. Este grandios, impresionant, de 
neiutat. Trebuie să începi să îl cunoşti 
vizionând filmul gratuit de 35 de minute din 
Visitor Center. După care parchezi maşina 
şi te amesteci în grupul de turişti pentru 
a-l explora pe jos, pe marginea de sus, la 
o altitudine de 2255m.  Cu cât avansezi 
pe potecă cu atât îi pierzi pe turişti şi poţi 
admira în tăcere priveliştea maiestoasă. Pe 
potecă sunt blocuri de stâncă cu explicaţii 
şi diferite mici muzee geologice. Trebuie 
neaparat să vezi un apus de soare în Grand 
Canyon. Dacă eşti prea obosit poţi lua un 
autobuz gratuit care te aduce la parcarea 
principală. În timpul iernii eşti lăsat să 
conduci maşina ta. Dacă eşti în formă fizică 
poţi să cobori canionul pentru câteva ore. Nu 
se poate cobori şi urca în aceaşi zi din cauza 
altitudinii. Se spune că anual mor câte o sută 
de turişti imprudenţi care cad în prăpastie 
încercând să facă fotografii periculoase. Un 
om a murit de frică când a văzut un şarpe 
cu clopotei. Foarte interesant a fost muzeul 
Tusayan unde se pot vedea ruinele caselor 
de indieni care au trăit în această zonă. 
Canionul se poate coborâ pe cal şi se poate 
înnopta jos la Phanatom Ranch. Pe platou 
există fântâni cu apă de izvor pentru turişti. 
De asemenea în toalete există loţiune solară 
gratuită pentru a te apăra de razele nocive. 

Am avut prilejul să vedem o ciurdă de elani 
şi câţiva condori. La Grand Canyon cel 
putin 30 de turişti pe zi sunt muşcaţi de un 
fel de veveriţe, când aceştia încearcă să le 
dea de mâncare.
La întoarcere spre Phoenix am ales un 
drum prin Sedoma şi Oak Creek Canyon cu 
privelişti spectaculare mai ales la apus de 
soare, cu stânci roşii, cu minerale de fier şi 
cuarţ. Staţiunea atrage anual celebrităţi de la 
Hollywood, renumită fiind prin hoteluri de 
lux şi spa-uri.
La întoarcerea în Phoenix am continuat să 
explorăm oraşul. Pentru cei interesaţi de 
arhitectură, aici se poate vizita Taliesin West, 
reşedinţa de iarna a lui Frank Lloyd Wright,  
celebru arhitect american, construită în 
1927, unde intrarea costa $30. Nu trebuie 
să cheltui o avere la acest muzeu pentru că 
poţi vizita gratuit Arizona Biltmore hotel, 
construit sub îndrumarea lui F.L Wright. 
Aici şi-au petrecut luna de miere Nancy 
şi Ronald Reagan iar Jacqueline şi John 
Kennedy precum Marilyn Monroe şi George 
W. Bush au fost oaspeţi de onoare. Merită 
să fie vizitat oraşul vechi Scottsdale, cu mici 
magazine de artă şi bijuterii.
Amatorii de drumeţii în aer liber pot explora 
South Mountain Park, cel mai mare parc din 
lume, amenajat pe 6.900 de hectare într-un 
decor de deşert, intrarea fiind gratuită. Din 
vârful muntelui se poate contempla oraşul 
însorit.
Viaţa este destul de ieftină în Phoenix, mă 
refer la preţul alimentelor din magazinele 
alimentare. Există un lanţ de magazine  
Pro’s Ranch Market cu specialităţi culinare 
mexicane, unde poţi lua masa foarte ieftin. 
Mulţi canadieni preferă să îşi petreacă iarna 
în Arizona, unde preţul apartamentelor de 
închiriat încep de la $450 pe lună, iar preţul 
caselor de cumpărat de la $62.000.
Serviciul în zborul cu Air Canda a fost 
deplorabil, ţi se oferă un pahar de suc şi 
un pahar de apă, plăteşti pentru valiza 
la cală 50$ dus-intors, în schimb filmele 
sunt gratuite. Poţi să îţi iei un sandwich de 
acasă în avion dar trebuie declarat la vama 
americana din Toronto. Temperatura a fost 
blândă maximul fiind de 21 de grade, un 
climat optim pentru vizitat şi explorat.

Paulina Popescu
Kitchener
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 Un circuit prin ARIZONA
departe de frigul canadian
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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

Am intrat în templul unui copac
şi-am învăţat să înfloresc, 
dar să tac.

Am intrat la piatră în rărunchi
şi am deprins cum să tac, să mă 
înalţ,
dar să stau în genunchi.

Am intrat la spic şi la strugur
ucenicind tainei începută de 
mugur,
dar să tac, să mă înalţ,
 iar apoi să o-nmugur.

Cu psaltirion şi ţiteră

m-am întors la mine din nou
şi am găsit din toate câte ceva,
dar fiecărui ecou
îi căzuse numărul de stradă
şi prima literă.

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.

GARA FĂRĂ ŞINE DE TREN

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.

Văl alb, pur şi timid
Se-ntinde din zare în zare.
Ninge duios, liniştit
Şi poate doar mi se pare?
Ninge cu visare...

Fulgi albi, lin fluturând,
Alene se-aştern din zare în zare
Murmurând ca-n descânt
Şi simt, ori poate doar mi se pare?
Ninge cu uitare...

Cevi Vasilescu
Kitchener

ALBĂ NINSOARE



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


