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Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

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

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

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

* Duminică 31 martie - Duminica Sfintei Cruci * Miercuri 10 aprilie - Denia Canonului cel Mare * Duminică 28 aprilie - ÎNVIEREA DOMNULUI (Sfintele Paști) *

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

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

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
11 Aprilie 2019

Anul XII - Nr.272
28 Martie 2019

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

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

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

Stomatologie generala pentru adulti si copii. 
Oferim intreaga gama de servicii dentare: 
diagnostic si tratatment complet, plombe 
culoarea dintilor, albirea dintilor-inlays, 
fatete, coroane si punti estetice (inclusiv 
pe implanturi), tratament orthodontic, 
tratamente de canal, etc. Urgente si 
pacientii noi sunt bineveniti. Sunati pentru 

programare la 519-578-9670.

Lancaster Dental Office
493 Lancaster St.West,
Kitchener, Suite #206
Dr.Paul Sofrone

MONTREAL • TORONTO • OTTAWA
www.atlasremus.comwww.atlasremus.com

Bilete de avion
Asig�rări 
voiaj
Vacan�e

514-799-7397Viorica

Titular permis de Quebec

REMBO
X

421 Greenbrook Dr., 
Kitchener, Unit 17

Our cakes are made from scratch
Tăvi cu prăjituri asortate ptr petreceri. 

Torturi gustoase, reţete de casă.
519.578.2760

Ansamblul de Dansuri

A.R.O.Y. din Kitchener
pag.4

Sofia Vicoveanca 
în concert la Toronto

paginile 8, 12 şi 13

Program 
istorico-
literar 
despre 

Basarabia
la Câmpul 
Românesc

Duminică
31 Martie 2019

ora 2:30 pm pag.7
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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. SIMONA RUSU

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

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

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

adrianflorea3@gmail.com

SIMPLY ELEGANT Flowers & More
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306 MARIANA TUTUIANU

ROM-CAR is looking to
HIRE A MECHANIC

WITH EXPERIENCE.
For info call 519.781.2929

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

Ciudaţi sau 
nu ne daţi?

Am avut parte de foarte mulţi oameni 
ciudaţi. Ceea ce nu m-ar deranja prea tare, 
daca n-ar fi iubiţii mei. Sigur, atunci când 
m-am apucat eu sa-i ador, pasarelele de la 
capul lor mi se pareau turturele dragalaşe. 
Dar dupa o vreme, le sareau fulgii şi 
aratau, întâmplator, ca nişte parafe de 
psihiatri.
Eram îndragostita, pe vremuri, de un tip 
obsedat de chimicale şi substanţe toxice. 
Mânca pâine numai de la ma-sa, fiindca o 
cocea la ea, la bloc. Nu baga în gura decât 
oua de ţara, ciolan de ţara, şpriţ de ţara. 
Nici trichineloza cu care s-a procopsit la 
un moment dat nu l-a convins sa renunţe, 
a dat vina pe karma – sau aşa ceva. Am 
dat odata cu spray de ţânţari în casa şi 
n-a mai venit pe la mine trei luni. Apoi 
a venit iar, a facut amigdalita şi-a spus ca 
din cauza sprayului meu. L-am convins 
ca desparţirea noastra e o decizie care va 
salva viaţa lui şi nervii mei. A fost întru 
totul de acord.
Am fost, la un moment dat, iubita unui om 
care nu se ospata niciodata la restaurant, 
mânca numai ce-şi aducea de-acasa. N-aş 
fi avut nimic împotriva, daca hrana din 
sufertaş n-ar fi fost gatita de nevasta-sa.
Alt fost iubit de-al meu cususe câte-un 

semn pe toate lenjeriile noastre de pat, 
ca sa ştie unde e capul, sa nu cumva sa 
puna cearşaful invers (dupa ce-l spala 
şi-l dezinfecta şi-l apreta şi-l calca), şi sa 
doarma, Doamne fereşte, cu nasul acolo 
unde e 50% posibil sa fi stat picioarele.
Amantul unei prietene (ma mir ca nu era 
al meu) e obsedat de farmece şi poarta 
lenjeria intima pe dos, sa nu se prinda 
descântecele de el şi sa nu se trezeasca 
însurat împotriva voinţei lui şi-a maica-
sii. Amica mea mi-a povestit cum a 
facut-o de râs când l-a dus la o ecografie şi 
doctorul s-a holbat la chiloţii lui mai mult 
decât la pancreas.
Am şi eu ciudaţenii, poate de-aia ma 
şi enerveaza ciudaţeniile lor, fiindca 
interfereaza nefericit cu ale mele. O 
scrânteala e însuşi felul în care calific 
smintelile altora. Odata, unui tip de care 
tocmai ma îndragostisem i-a cazut din 
buzunar o verigheta. În primul moment, 
am înţepenit, credeam ca-i cleptoman, ca 
o gasise undeva şi-o luase. Dar pe urma, 
m-a liniştit: a recunoscut ca, de fapt, era 
casatorit şi n-avusese curaj sa-mi spuna. 
Am rasuflat uşurata.

Simona Catrina

Scriitori, poeti romani,
Bilblioteca publica din Kitchener (KPL) nu mai are colectie de cărţi în limba 
română. Biblioteca a scos din circulaţie toate cărţile româneşti şi acum ne 
străduim să obţinem fonduri. Se primesc donaţii de cărţi dar nu mai vechi de 5 
ani. Puteţi să ne donaţi câte 1-2 exemplare din opera dvs pentru cititorii români 
din Kitchener-Waterloo? Va mulţumim.
Paulina Popescu, Asociaţia ARTA din Kitchener

CĂRŢI PENTRU BIBLIOTECA PUBLICĂ

FĂRĂ ABONAMENT
- doar aparatul trebuie cumpărat -

TV BOX Android

Tv Box Android este un aparat (receiver) 
care se conectează la internet şi la televizor. 
Prin intermediul acestui aparat se pot 
accesa filme, seriale, transmisii sportive, 
ştiri, posturi de televiziune în direct 
din diferite ţări ale lumii. Reprogramez 
TvBox, instalez şi ofer postgaranţie.

Pretul unui aparat $170.
Instalarea incepind cu $20.
Sunati din timp pentru ca sa va pregatim 
aparatul cu ceea ce doriti sa vizionati
Telefon: 416-800-0832 sau
           519-594-1712   Radu

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

OAKVILLE

Înscrierile la Taberele de Vară Oakville 2019 se fac până în data de 31 martie a.c.
Perioadele de tabără sunt 8-12 iulie şi 22-26 iulie. 
Alte detalii pot fi gasite pe website-ul asociaţiei wwww.VorbescRomaneste.com .
Vă aşteptăm la 2 săptămâni de vacanţă cu activităţi diverse.

Octavian Nastase

Taberele de Vară - Artişti Români pentru 
Copii Români, organizate de

Vorbesc Româneşte, Oakville 2019



28 Martie * Nr.272 AGENDA ROMÂNEASCĂ pag.3

ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

KITCHENER

Aveti rude, prieteni sau obligaţii şi nu aveţi timp, putere, sau 
maşină să îi plimbaţi la: Niagara, Blue Mountain, Wassaga Beach, 
Casinos, Kitchener, Windsor, 1000 Insule, Tobermory, Ottawa, 
Montreal, Quebec sau traseu personal ?
Putem noi să ne ocupam de ei în locul dvs. de la domiciliu, (max. 
6 persoane). Peste 30 de ani şofer în Toronto, ghid profesional 
şi stopuri la cerere. Sunaţi la (1) 647-453-3003 sau email la: 
plimbari2000@yahoo.com

Concursul “Cel Mai Bun Elev Român”
la a noua ediţie

TORONTO

Am început pregătirile pentru tabăra 
peste noapte (tabăra de Artă) de la Mono 
(organizată de Rainbow Children’s Club).
Şi cum era firesc, am deschis “cufărul” 
cu amintirile de anii trecuţi. Amintiri pe 
care le puteţi vedea şi dumneavoastră în 
aceste poze.
Drept pentru care vă anunţăm că în 
perioada 17 - 25 August vă aşteptăm în 
Tabăra de Arta de la Rainbow din vara 
lui 2019.

Temele de anul acesta sunt: Teatru, 
Chitara/Ukulele, Dans, Pictură şi 
Videoclip muzical.
Pentru detalii, sunaţi la 647-888-6262 
(Nathalie Gheorghiu) şi...dacă vreţi să 
aflaţi cum ne-am distrat în anii trecuti, 
intraţi pe Facebook: Rainbow Children’s 
Club, sau...întrebaţi copiii care au fost cu 
noi în tabără.
Vă mulţumim şi deschidem lista pre-
înscrierilor.

Tabăra de Arta de la Rainbow 
din vara lui 2019

Cautam soferi de companie:
1.regional to USA (radius 3-400 miles; aprox.3000/sapt.) – $0.6/mile + PU/DO, waiting
 2.local (Ontario), daytime only, $0.5/mile + switch
 3.city - $24

Preferabil 2 ani de experienta verificabila in N. America, family oriented, clean abstract 
and CVOR; angajam si soferi noi, fara experienta (training 6 sapt+contract 1an);
3-4 sapt. Concediu platit, Work and travel Insurance; camioane Peterbilt automate, 
Volvo manual pt. local/city

“Loialitatea este cea mai importanta motivatie pentru noi !”

Daca doriti sa ne onorati cu colaborarea Dumneavoastra,va rugam contactati-ne:
416.834.2628 – Iancu
Loyalty.logistic.2003@gmail.com

Loyalty Logistic
cu sediul în Guelph, Ontario

Concursul se adreseaza elevilor 
romani din clasele 1-12. Asociatia 
ARTA va oferi trei premii in valoare de 
$50 celor mai buni elevi la invatatura 
din comunitatea romaneasca, din 
orasele unde se distribuie ziarul 
Agenda romaneasca.

Obiectivele concursului:
Prin acest concurs dorim sa 
evidentiam pe cei mai buni elevi 
la invatatura dintre tinerii nostri. 
Asteptam de la elevii romani o copie 

electronica dupa report cardul de pe 
trimestrul I, un mic eseu despre ei 
si o fotografie recenta. Data limita 
de inscriere va fi 1 iunie 2019. 
Fotografiile si eseurile vor fi publicate 
in ziarul local Agenda Romaneasca. 
Elevii vor fii premiati in mod festiv pe 
8 iunie cu ocazia Serbarii Cimpenesti 
care va avea loc la Drumbo.
Pentru mai multe detalii si informatii 
va rog sa scrieti la
       Popescu.arta@rogers.com
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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 LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

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

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

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

KITCHENER
American Romanian Orthodox Youth 
(A.R.O.Y.) este organizația de tineret a 
Episcopiei Ortodoxe Române din America cu 
sediul la Vatra Românească, lângă Detroit, 
Michigan. Această organizație a fost re-
activată cu succes la Kitchener în martie 2018 
în cadrul parohiei Sfântul Ioan Botezătorul și 
promovează învățarea și păstrarea credinței 
ortodoxe, limbii, obiceiurilor și tradițiilor 
românești. Printre activitățile A.R.O.Y. se 
regăsesc și dansurile populare românești. 
În jur de 30 de tineri s-au strâns în jurul 
instructorului Ioan Cornea din Făgăraș, care 
a emigrat nu de mult timp în Canada și s-a 
stabilit la Kitchener împreună cu familia.
Într-un scurt interviu, Ioan Cornea ne 
declara: “Am fost  dansator al Casei de 
Cultură din Făgăraș de la vârsta de 17 ani 
unde am avut plăcerea să învăț dansurile 
populare de la maestrul Moțoc Gheorghe, 
unul dintre cei mai înzestrați coregrafi pe 
care îi are România. După o lungă perioadă 
de activitate, în care am avut plăcerea să 
dansez alături de formații de prestigiu din 
România, profesioniste și amatoare, mă 
bucur că am ocazia acum să transmit mai 
departe copiilor noștri frumusețea dansului 
popular românesc, aici pe meleagurile 
canadiene, în cadrul grupului A.R.O.Y. de la 
parohia Sf. Ioan Botezătoruldin Kitchener.
Deși suntem de puțin timp împreună, am 
reușit să punem în scenă dansuri din 
mai multe zone ale țării: Ardeal, Banat și 
Maramureș. Datorită faptului ca suntem aici 
români adunați din toate zonele țării, avem 

ca obiectiv reprezentarea tuturor zonelor 
României prin dans și port popular.
Doresc să mulțumesc Asociației Culturale 
Române Banatul din Kitchener care ne-a 
dat costumele din zona Banatului ca să 
fie purtate de acești copii în spectacole, și 
îndeosebi părintelui paroh Ionuț Maerean, un 
iubitor al tradițiilor și obiceiurilor românești, 
care ne-a acordat tot sprijinul necesar pentru 
a putea desfășura această activitate. Am 
dansat deja de căteva ori în Kitchener și 
împrejurimi, dar și la Oakville. Cel mai frumos 
moment de până acum a fost reprezentația 
dată pe scena Festivalului Bănățean din 
Kitchener alături de Ansamblul Banatul din 
Timișoara. În luna septembrie 2019 suntem 
invitați să participăm la Euro Balkan Folk 
Festival în Chicago. Vom organiza pe 2 iunie 
la sala Centrului Cultural Român Banatul din 
Kitchener un spectacol cu scopul de a strânge 
fondurile necesare pentru deplasarea la 
Chicago. De asemenea, vom răspunde 
invitațiilor de a dansa la evenimentele private 
ale românilor din Ontario”.
Repetițiile grupului de dans A.R.O.Y. au 
loc săptămânal la sala Centrului Cultural 
Român Banatul din Kitchener. Momentan, 
tinerii se pregătesc pentru Serbarea de Paști 
a Bisericii Sf. Ioan Botezătorul, ce va avea 
loc pe 4 mai la ora 5:00pm. Vă invităm să 
participaţi şi să-i susţineţi pe aceşti tineri 
dornici să ducă mai departe folclorul şi portul 
tradiţional românesc. Le dorim mult succes!

Agenda Românească

Ansamblul de Dansuri

A.R.O.Y. din Kitchener

instructor IOAN CORNEA
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Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru 
una din meseriile cerute în Canada, în una 
din Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, 
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

Violeta
Day Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de 
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com

Un AVC se produce atunci când o parte a 
creierului nu mai poate beneficia de aportul 
de sânge și oxigen. Există două moduri prin 
care un AVC se produce: prin blocarea unei 
artere de către un cheag de sânge (accident 
vascular cerebral ischemic) sau prin ruptura 
vasului de sânge (accident vascular cerebral 
hemoragic). Fără aportul necesar de sânge 
și oxigen, celule creierului pot muri în scurt 
timp și de aceea o persoană care a suferit un 
accident vascular cerebral poate să rămână 
cu anumite dizabilități fizice și psihice. Cu 
cât tratamentul medical este început mai 
curând după apariția simptomelor, cu atât 
mai puține celule nervoase vor fi afectate 
permanent. Fără o intervenție medicală 
promptă însă, efectele pot fi chiar fatale. Cel 
mai frecvent tip de AVC este cel ischemic, 
cauzat fie de un cheag de sânge în vasele 
sanguine ale creierului, fie de un cheag de 
sânge care se dezvoltă în afara creierului și 
migrează către acele vase.
Riscul de accident vascular cerebral crește 
odată cu vârsta, însă el poate afecta chiar și 
copiii. În general însă, atunci când se face 
referire la un AVC survenit la o persoană 
tânără se subînțelege cineva sub 45 de ani.
Cu toate că per total rata accidentelor
vasculare cerebrale este în scădere, la tineri 
și cei de vârstă mijlocie ea este în creștere. 
Această tendință se datorează faptului că 

mulți dintre factorii de risc pentru AVC - 
tensiune, colesterol mărit, diabet, obezitate 
- sunt din ce în ce mai prezenți în cazul 
acestor categorii de vârstă.

CE ESTE DIFERIT ÎN CAZUL UNUI 
AVC SURVENIT LA TINERI?
Diferențele dintre un accident vascular
cerebral care afectează o persoană sub 
45 de ani și unul care intervine la cineva 
în vârstă țin de cauze și recuperare. La 
tineri, printre cele mai frecvente cauze 
sunt cele cardiogene (care au legătură cu 
inima și bolile de inimă), ce pot include 
afecțiuni cardiace reumatice, anomalii 
ale valvelor inimii și defecte congenitale 
precum foramen ovale patent (foramen 
ovale este un mic orificiu între cavitatea 
dreaptă și cavitatea stângă a inimii care în 
mod normal se închide la naștere; în cazul 
în care orificiul persistă până la adolescență 
sau maturitate, atunci se numește foramen 
ovale patent).
O alta cauză specifică AVC-urilor la tineri 
este consumul de droguri, în special cele 
intravenoase.Apoi, până la 25% dintre 
cazuri pot fi provocate de o fisură într-un vas 
de sânge din zona gâtului, datorită căreia se 
formează un cheag de sânge ce se duce la 
creier. Alte cauze care au fost corelate cu 
un accident vascular cerebral sub vârsta de 

45 de ani sunt: migrenele, sarcina, pilulele 
contraceptive și fumatul. Nu putem omite 
din această listă obezitatea. Potrivit cifrelor 
de la Public Health Agency of Canada, 
64% dintre canadienii peste 18 de ani și 
60% dintre copiii între 5 și 17 ani sunt 
supraponderali sau obezi. Obezitatea crește 
riscul de a avea hipertensiune, colesterol 
mărit și diabet, iar acestea reprezintă factori 
de risc majori pentru un AVC la orice vârstă.
Un accident vascular cerebral sub 45 de 
ani poate însemna pierderea unor ani 
importanți din viață, ani în care altfel 
persoana s-ar fi aflat în plină putere, 
activitate, productivitate etc. Circa 15-30% 
dintre cei afectați rămân cu o dizabilitate pe 
termen lung.
Totuși, cineva de 30 de ani are o mult
mai bună rată de recuperare decât cineva 
de 80, datorită plasticității creierului, 
adică capacitatea sistemului nervos de a-și 
modifica structura și funcțiile de-a lungul 
vieții pentru a se adapta la diversele condiții 
la care suntem expuși - pe scurt, abilitatea 
creierului de a se adapta și de a învăța 
lucruri noi. Iată câteva cifre semnificative 
privind recuperarea după un AVC la tineri 
și la bătrâni:
■ Supraviețuirea în cazul tinerilor la cinci 
ani de la accident este mult mai mare decât 
la cei mai în vârstă: 90% vs. 40%.

■ 90% sunt în măsură să trăiască 
independent, comparativ cu 40% dintre cei 
care suferă un AVC la o vârstă înaintată.
■ 50-70%se pot întoarce la locul de muncă.
■ În termen de 5 ani de la producerea unui 
AVC, riscul de apariție a unui al doilea 
astfel de episod este de 15% la tineri față de 
30% la bătrâni.
CUM SE POATE REDUCE RISCUL DE 
AVC?
■ Combateți kilogramele în plus și evitați 
mâncarea procesată și de tip fast food, plină 
de sare, zahăr și grăsimi saturate.
■ Faceți mișcare, cam 30 de minute pe zi 
de activitate fizică moderată (moderată 
înseamnă că puteți susține o conversație în
timp ce exersați dar vă este un pic dificil).
■ Lăsați-vă de fumat! Chiar dacă sunteți 
un fumător inveterat, renunțarea la țigară 
reduce de două ori jumătate riscul bolilor 
de inimă și a accidentelor vasculare. Idem
pentru alcool și/sau droguri.
■ Controlați-vă tensiunea, colesterolul și,
dacă e cazul, diabetul.

ACCENT MONTREAL
www.accentmontreal.com

Acest articol a fost revizuit de dr. Alexandru
Nicolescu-Zinca, director la Supercliniques
GMF-Réseau.

Nu numai vârstnicii pot avea 
accidente vasculare cerebrale

SIMPLU GHID DE SĂNĂTATE

Cei mai mulți dintre noi trăiesc cu falsa impresie că accidentele vasculare cerebrale 
(AVC) se întâmplă numai după o anumită vârstă, la bătrânețe. Există însă studii 
care arată că un număr alarmant de tineri și persoane de vârstă mijlocie suferă 
astfel de accidente.
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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 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale, 
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să 
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE, 
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

De zeci 
de ani călătoresc 
prin Cuba. Iubesc 
relieful de acolo.
Plajele cu nisip 
alb și fin.Verdele 

vegetației și tufișurile de mangrove.
Plamierii imperiali. Plantaţiile de trestie 
de zahăr, cele de bananieri și avocado. Imi 
place să stau de vorbă cu oamenii locului 
pe care, dacă îi respecți și nu încerci să îi 
tratezi cu o superioritate bolnavă, sunt 
prietenoși și foarte primitori. Însă cușca de 
aur în care comunismul militar a închis ţara, 
incepe să ruginească.
Ajunși la Hoguin în Playa Pesquero am 
revăzut locuri dragi nouă. O arie cu multă 
vegetației în care copacii, și îndeosebi 
palmierii răsar direct din nisip. Oceanul 
pătrunde într-un golf larg, plaja cu nisip 
alb coborând lin în apă. Acolo unde se 
transformă, pieziș într-o aglomerare de 
pietriș și mai apoi stancă. Coralul din faţa 
plajei atenuează forța valurilor făcând ca 
apa sa fie prielnică înnotului. Iubitorii de 
snorkeling au prilejul să se bucure de o 
varietate mare de pești și vietăți marine. 
Am petrecut două ore urmărind o familie 
de sepii. Nu știam că trăiesc în grupuri.
Schimbările de culoare apărute pe corpul 
vietăților când treceau pe lîngă un banc 
de nisip, o algă ori o piatră negricioasă, 
mișcările grațioase sau amenințătoare atunci 
cand mă apropiam prea mult au făcut să uit 
de mine. Timpul se scurgea atât de repede 
iar mareea mă împingea tot mai departe de 
resort. A trebuit să renunț la aventură și să 
mă întorc la ţărm.
Revedere cu unul din prietenii cubanezi 

din zonă s-a transformat într-o partidă de 
pescuit. Am plecat în satul de pescari din 
apropiere și ne-am îmbarcat într-o copaie 
cu un motor diesel ce fumega ca un furnal. 
Rustic şi autohton. Incepusem să prindem 
pește. Mai mititei. Apoi măricei.Unul dintre 
pescari agăţa un pește balon.Destul de 
barosan.Toxico zice el şi taie firul undiței. 
Nici măcar nu îl atinge. Am înțeles, e 
otrăvitor.
Si când ne era lumea mai dragă mă lovește 
un rău de mare de vedeam negru în fața 
ochilor. Tangajul bărcii amplificat de 
mișcarea valurilor îmi ridica stomacul în 
gat. Prietenii mei Cornel și Elena mă văd 
suferind și trag barca la mal. Ghidul este 
foarte necăjit. Ne oferise o zi de pescuit 
și noi ne retragem după câteva ore. Nu 
mai știe ce să facă. Ne invită la el acasă.
Construită pe o colină de unde, în zare, se 
zărește un golf mirific, locul ideal de port 
maritim.Ne așezăm în grădina casei.Şoferul 
taxiului, Ernesto, rupe două nuci de cocos 
din copac, le sparge cu maceta și toarnă 
sucul în pahare. Apoi scoate miezul alb și 
îl pune pe o farfurie. Amicul Ilan, în casa 
căruia suntem găzduiți, aduce cafelele. 
Nemaipomenit de gustoase. Mama lui 
cumpără cafea verde, boabe, le prăjește 
într-o tavă, pe foc de lemn de palmier și 
apoi le râșnește la mână. Ca desert, dintr-
un alt copac e culeasa o papaya. Gustul la 
superlativ. Răul de mare dispare inopinat.
Din peregrinările cu taxiul observăm că 
drumurile sunt foarte proaste. Multe clădiri 
guvernamentale par în paragină.Trecem pe 
lângă o fabrică de zahăr. Mare dar închisă.
Grajduri de stat, părăsite. Ni se spune că 
industria zahărului din țară e la pământ.În 

marea majoritatea a mâncărurilor autohtone 
se folosește dulcele. Din cauza penuriei 
pentru prima oara în istoria Cubei, au 
importat zahăr. Carnea e tot mai scumpă 
și rară. Alt import. Insula suferă de o 
penurie de făină. Nu este pâine. Nici măcar 
pentru turiști. Aflăm cu stupoare că statul 
comunist nu poate să își plătească ratele la 
datoria externă. Ce depășește 15 miliarde 
dolari. Asfel încât mulți dintre partenerii 
tradiționali refuză sa mai livreze produse 
fără a fi plătiți. E vorba de alimente sau 
benzină, produse esențiale pentru industria 
de bază a țării: turismul.
Curios despre viața oamenilor locului, 
decid sa mă întâlnesc cu un inginer din 
orașul Holguin. Avusesem contact cu el prin 
mediile sociale recomandat de un prieten 
din Whitby. Andres era un cubanez trimis, 
pe vremea comunismului din România, 
să facă facultatea la Iași. Ne întâlnim 
dimineaţa, pe plajă. Uşor de recunoscut. 
Poartă un tricou al naționalei și o șapcă 
tricoloră inscripționată: România. Vorbeşte 
româna cu accent moldovenesc. Şi chiar o 
vorbește bine. Îi fac o surpriză lui Cornel 
când îi spun că s-a școlit la Iași. Ca și el. 
Deapănă amintiri despre oraș. Despre viața 
studențească. Cunoştinţa noastră e inginer 
constructor cu specializare în ape. Lucrează 
de treizeci de ani în domeniu. A început 
ingineria cu un salariu de zece dolari.
Acum câștigă, fiind director comercial, în 
jur de cincizeci. Să ne facem o idee despre 
binefacerile comunismului din insulă, 
întrebăm cam cât costa curentul electric.
În jur de zece dolari. Carnea e scumpă.
Legumele la fel. Trăieste la bloc dar are 
noroc că se mai aprovizionează de la ţară. 

Există cetățeni din blocul lui care mănâncă 
o dată pe zi. Nu își permite o motocicletă, 
darmite mașină. Circulă cu autobuzele 
locale, iar la muncă, naveta este de trei ore 
pe zi. Transporul în comun e jalnic, arhipline 
și foarte vechi. Ne povestește că a purtat o 
pereche de pantofi făcuți la Cluj timp de 
17 ani. Ne interesăm despre poveștile cu 
vacile cubaneze. Auzisem că nu au voie sa 
le sacrifice. E adevărat. Au fost aclimatizate 
greu iar acum sunt politică de stat. Dacă te 
prind că ai tăiat un animal, faci pușcărie 
peste zece ani. S-a schimbat președintele 
dar nu se simte nici o schimbare în viața 
zilnică a oamenilor. Militarii au avantaje 
incomensurabile. Primesc mâncare ieftină, 
motociclete și mașini subvenționate. Se 
mențin la cârma republicii cu toate că 
țara se scufundă în sărăcie. Ruşii nu mai 
ajută, venezuelieni au problemele lor, doar 
chinezii mai învestesc câte ceva, dar prea 
puțin. Cei mai privilegiați sunt lucrătorii în 
turism. Toţi tinerii încearcă să părăsească 
o țară ce nu le mai oferă nimic. Căsătorii 
aranjate, călătorii fără întoarcere sau fuga în 
USA sunt opțiuni extreme dar tot mai mulţi 
localnici se folosesc de ele. A fost o discuție 
interesantă, pigmentată cu rom Santiago de 
Cuba, partenerul de discuție dovedindu-se o 
persoană erudită și plăcută.
De cate ori mă reîntorc în Cuba simt că 
localnicii se schimbă. Mai necăjiți și mai 
preocupați de ziua de mâiine. La unii anii 
comunismului sărăcăcios le-a spălat creierul 
și nu vor reuși să își schimbe metehnele.
Altii însă pășesc încet, foarte încet spre o 
acumulare de capital, spre idei de afaceri 
si turism privat. Sper că viitorul să aducă 
mai multă bucurie în sufletele oamenilor 
locului, atât de vitregiți de soartă. Mă voi 
reîntoarce în curând într-una din insulele 
mele preferate.

Cezar Popescu (Toronto-24 Martie 2019)

Cezar Popescu, Toronto

CUŞCA RUGNITĂ
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CÂMPUL ROMÂNESC

Dragi prieteni români şi 
basarabeni,
în urmă cu mai mulţi ani, a intrat 
în tradiţia Asociaţiei Culturale 
Române de la Câmpul 
Românesc de la Hamilton, 
“Omagierea Unirii Basarabiei 
cu România”, o manifestare de 
mare anvergură şi profunzime, 
cu o paletă informaţională 
diversă, densă şi intensă despre 
Basarabia, ţinutul românesc 
răpit de Uniunea Sovietică.
Se împlinesc anul acesta 101 
de ani de la unirea Basarabiei 
cu România. Acum mai mult 
ca oricând, trebuie să arătăm 
suportul nostru pentru cetăţenii 
Basarabiei independente.
Cu această ocazie Asociaţia 
Culturală Română-Hamilton va 
prezenta un program istorico-
literar despre Basarabia, urmat 
de un program de dans şi voie 
bună.

Programul muzical va fi 
susţinut de binecunoscutul 
artist Basarabean GRIGORE 
ZANFIR, invitat de onoare.
Vom avea invitaţi care vor 
conferenţia despre evenimentul 
Unirii dar şi despre situaţia 
actuală din Basarabia.
Acest eveniment va avea loc pe 
data de 31 Martie 2019 la ora 
2:30 pm în sala mare a Centrului 
Cultural “Nae Ionescu” de la 
Câmpul Românesc, Hamilton.
Se va servi mâncare, iar băutura 
va fi contra cost.

Nu se percepe intrarea, se 
acceptă donaţii. Având în 
vedere că locurile vor fi limitate, 
vă rugăm să vă faceţi rezervarea 
din timp. Pentru mai multe 
informaţii puteţi suna la 905- 
265-9884 (Dumitru Răchitan).

Comitetul de organizare

Program istorico-literar 
despre Basarabia

la Câmpul Românesc
Duminica 31 Martie 2019 ora 2:30 pm



TORONTO
Doamna Sofia Vicoveanca a fost alături de 
noi, la Toronto, în seara zilei de 24 martie, 
într-un emoționant, vibrant spectacol de 
cântece și jocuri populare moldovenești. 
Împreună cu Grupul de dansuri populare 
ARTA din Kitchener, grupul de dansuri 
moldovenești Colina din Toronto și 
ansamblul de muzică populară Keff Band 
din Toronto, doamna Sofia Vicoveanca a 
reușit să stârnească în noi, spectatori în 
sală sau ai transmisiilor Live pe Facebook, 
un anotimp de care aproape uitasem: 
anotimpul românismului nostalgic absolut, 
imaculat, esențial. Fără deosebire, români 
din toată țara și din Republica Moldova au 
cântat și dansat ca la începuturi de lume, 
cu o energie și o bucurie cum nu am văzut 
de ani și ani. 
Un semn că suntem și rămânem români 
până la plăsele. Indiferent de anii petrecuți 
prin locuri și întâmplări planetare. E frumos 
acolo unde ți-e bine, zicea doamna Sofia 
Vicoveanca în culise și, într-un moment 
de liniște, în timpul spectacolului, privind 
audiența, a croit, din priviri, puntea între 
două continente.

Magdalena Manea, 
Toronto - 24 martie 2019

Sofia Vicoveanca 
în concert la Toronto

Spectacol
organizat de
Liuba Sîrbu

Foto: Radu Secăşan



Râureni este una dintre cele mai cunoscute 
branduri româneşti, cu mai mult de 40 de 
ani de tradiţie în conservarea fructelor şi 
a legumelor după reţete autentice. Încă 
de la înfiinţarea fabricii de conserve 
Râureni, în 1968, producătorul a făcut 
o promisiune, aceea de a oferi “darurile 
preţioase ale naturii”, un logo aflat pe 
fiecare produs marca Râureni. În 2008, 
s-a investit în modernizarea utilajelor 
şi a infrastructurii, pentru a asigura 
un nivel ridicat de calitate, şi într-un 
depozit frigorific. Doi ani mai târziu, 
produsele Râureni apar pe piaţă într-o 
nouă prezentare, având o nouă identitate 
şi un ambalaj nou care vorbeşte despre 
pasiunea lor pentru conservarea fructelor 
şi legumelor, de la natura cu dragoste.
Iar acum, la Dorel’s Food suntem mândri 
să le urăm bun venit în inventarul 
nostru. Puteţi găsi aici o mare varietate 
de gemuri, legume murate, oţet, sucuri 
carbogazoase şi naturale, ceaiuri de 
plante, siropuri ... toate la cele mai bune 
preţuri din zona.
Fă-ne o vizită acum la 101 Whitney 
Place, Kitchener, ON; Luni - Vineri 
orele 9-17; (519) 742-4670.

Produse marca RÂURENI la
Dorel’s Food
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sănătate: Sănătatea e la cote bune, dar 
nu trebuie să te joci cu ea. Dragoste: Este 
perioada ta norocoasă în amor, pentru că 
șansele de a te îndrăgosti nu lipsesc. Dacă 
ești în cuplu, relația merge de minune. 
Financiar: Nu vin bani mai mulți, dar cei de 
care dispui sunt suficienți.
TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sănătate: Pentru că se apropie primăvara, e 
nevoie să-ţi pui puţină ordine în orarul de 
odihnă şi mai ales în obiceiurile alimentare. 
Dragoste: Întâmpini unele greutăţi în 
relația cu partenerul, în special la nivel de 
comunicare. Financiar: Așteaptă-te la o 
redresare mult dorită.
GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sănătate: A venit vremea unei decizii 
importante, care va avea efecte bune asupra 
stării tale de sănătate. Dragoste: În cuplu, te 
mulţumeşti cu o viaţă decentă în doi. Dacă 
eşti singur, apreciezi foarte mult liniştea. 
Financiar: Îţi achiţi nişte datorii mai vechi 
care te sâcâiau sau să intri în posesia unor 
bani pe care alţii ţi i-au promis cu ceva 
vreme în urmă.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sănătate: Nimic nou la capitolul sănătate, 
însă stresul profesional pe care îl resimți 
de ceva vreme va avea urmări. Dragoste: 
Joci pe două fronturi, iar dualitatea aceasta 
este trădată de dezinteresul cu care privești 
gesturile partenerului. Financiar: Un ban 
deoparte nu strică, deci nu aluneca spre lux!
LEU (23 iulie - 22 august)
Sănătate: Te simți bine, arăți bine, sănătatea 
ţi se citește pe chip. Dragoste: Traversezi 
o perioadă pasională, caldă, cu o mare 
disponibilitate pentru relația cu celălalt și 
pentru a împărtăși cu acesta sentimente și 
proiecte. Financiar: Banii sunt pe un teren 
bun, primești banii care ţi se cuvin iar ceea 
ce ai deja în cont îți inspiră un sentiment de 
siguranță.

FECIOARĂ (23 aug. - 22 sept.)
Sănătate: Dacă ai grijă de tine, totul va 
reveni la normal, dar nu trebuie să te izolezi 
sub un clopot de sticlă. Dragoste: Numai 
evenimente fericite în casa ta. Te bucuri 
de toate alături de cel drag. Financiar: Ar 
fi bine să fii prudent cu banii şi să-i cheltui 
cu mare grijă.

BALANŢĂ (23 sept. - 22 oct.)
Sănătate: Ai un tonus de invidiat, atât fizic, 
cât şi psihic. Dragoste: Dacă e să cunoască 
cineva fericirea deplină în plan sentimental, 
se pare că tu ești alesul. Financiar: Merg 
toate atât de bine, încât şi planul financiar 
intră pe același trend ascendent ca şi 
celelalte domenii ale vieții tale.
SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sănătate: Se pare că ești vizat de riscuri 
în perioada aceasta, inclusiv în privința 
sănătații. Evită deci orice exces, orice 
activitate riscantă. Dragoste: Pasiunea s-a 
mai stins, atracţia s-a mai destrămat, dar 
asta nu înseamnă că nu mai formaţi un 
cuplu stabil şi de invidiat.Financiar: Banii 
sunt acum motivul celor mai mari dispute 
cu familia.
SĂGETĂTOR (22 noi.- 21 dec.)
Sănătate: Eşti în formă excelentă, ţi se citeşte 
sănătatea pe chip ca o aură luminoasă! 
Dragoste: Relaţia cu partenerul de viaţă nu 
traversează cea mai favorabilă perioadă. 
Veți avea de înfruntat câteva momente 
critice. Decisive. Financiar: Cumpără doar 
ce ai nevoie şi nu investi în nimic major.

CAPRICORN (22 dec.- 19 ian.)
Sănătate: O problemă de sănătate din trecut 
revine în actualitate, atrăgând atenţia că 
nu te-ai ocupat de ea aşa cum trebuia la 
vremea respectivă. Dragoste: Un moment 
de vârf vă apropie şi mai mult și vă sporește 
fericirea în cuplu. Financiar: Banii nu sunt 
punctul forte acum, parcă ai merge pe 
gheaţă subțire.
VĂRSĂTOR (20 ian. - 18 feb.)
Sănătate: Nu apar motive de îngrijorare în 
privința sănătății, dimpotrivă, eventualele 
probleme mai vechi revin la normal. 
Dragoste: Te bucuri de mai multă afectiune
și înțelegere în cuplu, iar dacă esti singur, se
ivesc noi oferte. Financiar: Iei decizii 
curajoase cu privire la banii tăi.
PEŞTI (19 februarie - 20 martie)
Sănătate: Încearcă să nu-ţi alini stresul 
mâncând mai mult decât trebuie şi evită 
alimentele prea grase ori prea dulci. 
Dragoste: Pasivitatea, aşteptarea unui 
miracol, răbdarea nu sunt suficiente pentru 
a aduce noul în viaţa ta sentimentală. 
Nu cumva te-ai resemnat? Financiar: 
Nesiguranța îţi caracterizează veniturile şi 
cheltuielile.

Articol Publicitar

Astăzi voi discuta despre onestitatea 
agentului imobiliar vizavi de 
întrebările puse de către clientul său. 
Din experiență am observat că după 
schimbul de amabilități dintre agentul 
imobiliar și client prima întrebare a 
celui din urmă este:
- Cum consideri că va evolua piața 
imobiliară în viitorul apropiat? Pe 
toată lumea interesează acest aspect, 
atât pe cel care vinde o proprietate cât 
și pe cel care cumpără. Răspunsurile 
sunt variate, plecând de la cele foarte 
exacte în ceea ce privește statisticile 
publicate de KWAR (KW Association 
of Realtor) sau alte organizații mai 
mult sau mai puțin competente până 
la supoziții personale. Dar să nu uităm 
un lucru: toate statisticile, oficiale sau 
mai puțin oficiale, prezintă un tablou 
ce ține de trecut, nicidecum de viitor. 
Întotdeauna se compară ce s-a vândut 
săptămâna sau luna în curs cu altele din 
trecut. Asta nu reflectă ce se va întâmpla 
în viitor. Apoi, ipotezele unor agenți 
pe ce se bazează? În istoria omenirii, 
în afară de Nostradamus, cunosc un 
singur om care a prezis evoluția exactă 
a pieței financiare și acest om a fost 
George Soros, omul care a pariat un 
miliard de lire sterline contra Băncii 
Angliei, în ”miercurea neagra”. Se 
spune adesea că marii jucători de pe 
piața financiară au capacitatea de a 
anticipa și de a specula slăbiciunile 
sistemelor bancare. În urmă cu 26 de 
ani, în 1992, George Soros, unul din 
cei mai influenți oameni de afaceri ai 
zilelor noastre, a aplicat acest principiu 
și a îngenuncheat Banca Centrală a 
Marii Britanii.

Dar în domeniul imobiliar nu se văd 
asemenea miracole. Cu toate acestea, 
întrebările clienților noștri nu rămân 
fără răspuns. Am observat de multe ori, 
indirect, din ce-mi povesteau clienții 
din discuțiile cu alți agenți imobiliari, că 
unii dintre ei au obiceiul de a afirma că 
piața imobiliară are tendințe de creștere 
când stau de vorbă cu cumpărătorii și 
dimpotrivă, de răcire, în cazul celor 
ce intenționează să vândă. Cu alte 
cuvinte: vrei să cumperi? Grăbește-
te că se scumpește. Vrei să vinzi? 
Acum e cazul, că se ieftinește! Nu mă 
consider un model de corectitudine 
sau înțelepciune dar întotdeauna mi-
am șocat clienții cu un răspuns scurt, 
din doar două cuvinte: NU ȘTIU! La 
început pare puțin neprofesional. Cum 
adică, tu, ca agent imobiliar, nu știi 
cum va evolua piața imobiliară? Dar pe 
parcursul dialogului, rumegând puțin 
atitudinea și răspunsurile mele, clientul 
realizează că sunt onest și nu vreau să-l 
grăbesc în a vinde sau cumpăra, doar 
de dragul comisionului, fără să iau în 
calcul propiul său interes. Cu zâmbetul 
pe buze, le spun tuturor că dacă aș avea 
răspunsul la această întrebare aș fi un 
mic Soros și aș deveni multimilionar 
peste noapte. 

Pentru sfaturi suplimentare, statistici, 
analize comparative de market, 
informații de orice fel din domeniul 
imobiliar (rezidențial sau comercial) 
sau dacă doriți să apelați la serviciile 
mele, mă puteți contacta pe mobil 
la nr. 519-722-2545 sau la office: 
519-744-7133. E-mailul meu este 
adrianflorea3@gmail.com.

A Realtor – A Drone – A Home

Sfaturi imobiliare 
de la Adrian 

Florea
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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).
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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:

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 N
(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.

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.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu, 
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

416-800-0832 sau  519-594-1712

Asociaţia ARTA din 
Kitchener

face înscrieri pentru 
dansuri populare juniori

Un nou an, un nou început. 
Încep înscrierile pentru echipa 
de dansuri populare copii a 
Asociaţiei ARTA. Repeţiile vor 
avea loc vinerea de la ora 7:00 
la 7:30 la Şcoala franceză, 
345 The Country Way. Vă 
rugăm să ne contactaţi pentru 
înscrieri la 519 741-8395 sau 
prin email:
   popescu.arta@rogers.com

Cottage in Blue 
Mountain

Ofer spre închiriere cottage în Blue Mountain 
aproape de pârtiile de schii şi de Blue Mountain 
Village. Cottage-ul are patru dormitoare, trei 
băi, şi o bucătărie dotată. Oferim lenjerie de 
pat, prosoape, săpun, şampon, etc. Poate 
fi văzut pe airbnb: https://www.airbnb.ca/
rooms/31263082?location=The%20Blue%20
Mountains%2C%20ON%2C%20Canada&ad
ults=6&children=2&toddlers=0&home_collect
ion=1&guests=1&s=R6nw_7ZM.
Pentru rezervări vă rugăm să sunaţi la 416 
937 6152 sau să ne trimiteţi un email la:
               pic_bogdan@yahoo.ca

mcarabas@gmail.com
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ANUNŢURI - 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

La noapte,
în loc de lună plină,
am să te-aștept ca un cireș cântând
dorul din dor
cu fiecare creangă
îngânând.

La noapte,
în loc de lună plină,
va fi doar noapte
și nimic deosebit.
La ce frumsețea
nălucirii spre părut,
când fi-vom numai noi -
o noapte tu, o noapte eu?

Ne-o fi de-ajuns
înfioratul din luceafăr
la prima lui lumină
nespusă încă în sărut.
Cu ramii mei am să-ți adun
tot cântecul cu râs 
copilăresc;
tu-n locul lunii
vei ști cum să 
răsari,
iar eu hoțește am 
să-ți spun:
Sărută-mă,
am învățat să 
înfloresc! Dumitru Ichim

Kitchener
www.dumitruichim.com

AM ÎNVĂȚAT SĂ ÎNFLORESC

Servicii de 
             Emigrare
pentru cei ce au nevoie de extensia statutului de 
şedere în Canada sau pentru cei care doresc să aducă 
pe cei dragi în Canada. Vă răspundem imediat 
solicitărilor dvs la tel:

1-647-855-2112
sau email:
               immigrationtocanada@bellnet.ca

www.cdimmigrationcanada.com

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

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

ANGAJĂM 2 ŞOFERI cu maşină proprie 
pentru a duce pacienţi la doctor şi înapoi acasă pentru zona 
Mississauga şi Brampton. Zilnic este nevoie de 7-9 ore, 
iar plata este de 16 dolari pe oră (aproximativ 2200-2400 
dolari pe lună)
 Pentru informaţii sunaţi la: 647.982.2404

ROM CAR 
Automotive 

din Kitchener
vă aduce la 
comandă 

orice maşină 
de la Auction.519.781.2929

2009 Nissan 
Murano ($6599)

Financing, Safety, 
E-Test, Certified, Dual 

A/C, Warranty, No 
Rust, Rust Proof, Very 
Well Maintained, AWD, 
Very Clean, Aluminum 
Rims, New All Season 

Tires, No Accident,  
Back-up Camera, New 

Break All Around.

THIS MONTH SPECIALNow we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-renumitele apple fritter, poutine, cartofi prăjiţi cu pui sau 
peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

ANGAJEZ
“Angajez General Helper/Driver/Mover-experienta 
in renovari 16-20 Dolari pe ora Flexible hours.
Sunati la 416 828 9064”. 

Oferim ore de artă: pictură, desen, 
modelaj (lut) sau pian pentru începători.
Cei interesaţi, ne pot contacta prin email la: 
artscenter101@yahoo.ca

Cautam soferi cu categoria A-Z
pentru curse locale in zona Hamilton si Toronto 
Pentru informatii mai detailate sunati la
647-834-3754 Grigore.



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

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

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

Defining excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

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

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *

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
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

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente, 
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul 

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI

NEW LOCATION
2188 SHIRLEY Dr.,

Kitchener, ON, N2B 0A6


