
Красимир Табаков, 
собственик на магазини 
“Карлово” в Торонто,  отдавна 
отделя от времето си и за 
градинарство. Тази година 
той успа дя отгледа огромен 
домат в натурална среда без 
използването  на пестициди 
и изкуствени торове. 
Красимир е познат в Канада 
не само с производството на 
най-вкусните си луканки, 
но и с това, че произвежда 
чист пчелен мед и прави 
превъзходна лютеница.        

Други наши сънародници 
също ни изненадаха с 
градинарските си умения. 
Доматът на Явор Владев 
от Монреал тежи 1,188 кг. 
Нели и Бойко от Торонто пък 
отгледаха огромни тикви.          

Сигурно и много други 
наши съотечественици 
биха могли да се похвалят. 
Пишете ни и с радост ще 
публикуваме постигнатото 
от вас скъпи българи.
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867 Kipling Ave.
416-823-2403, 
416-821-1221

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жванеАнгел и Петър

Продажба,  
пок упк а  

и  ремонт  
на  автомобили

6600 Dixie Road, Unit-2, 
Mississauga, ON.  L5T 2Y2
Tel: 905-564-1000 
MON--SAT: 11AM--8PM
SUN: 11AM--6PM

145 West Beaver Creek Road, Unit 2
Richmond Hill, ON L4B 1C6 
Tel: 905-731-9600
MON--SAT: 11AM--8PM
SUN: 11AM--6PM

www.buonafurniture.ca

Мебели приспособими към Вашия индивидуален  размер. 

Много добри цени!

Изберете Вашия размер, цвят и материaл!

Kostas 
Bakery 

(647)  
748-9229 

Cell: 416-471-3464

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В 
КАНАДА И БЪЛГАРИЯ ПОП ЗВЕЗДИ НА 90-те 

НА ЖИВО В OAKVILLE!

стр.4

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

Laid-off? El, Maternity or Paternity Leave, 

Sick Leave, El Reachback, ODSP, OW or SA? 

Call to find out today if you qualify!
UP TO $28,000. If applicable, Child
Daycare up to $1,000, max. $2,000 per month

Paid Training, Non - Repayable Grant

416.510.2739

Българин отгледа най-големия домат в Канада 
през 2016 г.  с тегло 1,464 кг.
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Правителството подкрепя кандидатурата на Ирина Бокова за генерален 
секретар на ООН поне до 26 септември

Правителството продължава 
да поддържа кандидатурата 
на Ирина Бокова за генерален 
секретар на ООН и подкрепата ще 
продължи поне до 26 септември, 
когато тя трябва да е сред първите 
двама кандидати. Това съобщи 
министър-председателят Бойко 
Борисов по повод неофициална 
информация за готовността на 
правителството да номинира за 
поста еврокомисаря Кристалина 
Георгиева. По неофициална 
информация основна причина за 
поредната промяна на българската 
нагласа е провокираният от Москва 
дипломатически скандал по 
темата. “Полагаме огромни усилия 
и ще полагаме огромни усилия”, 
подчерта Борисов за кандидатурата 
на Бокова, след което допълни: “Ако 
този кандидат беше излъчен от ГЕРБ, 
аз да съм го отзовал много отдавна”. 
Премиерът даде да се разбере, че е 
очаквал Бокова сама да се откаже 

от надпреварата за ООН, след като 
в тайните гласувания в Съвета за 
сигурност не получава нужната 
подкрепа. Според правителствени 
източници с Бокова са водени 
такива разговори, но тя категорично 
отказва да се оттегли. Премиерът 
напомни пред репортери, че Ирина 
Бокова бе издигната за генерален 
секретар на ООН в последните дни 
на кабинета на Пламен Орешарски.  
На последното тайно гласуване 
в Съвета за сигурност на ООН 
Бокова, която е открито подкрепяна 
от Русия, падна до пета позиция, 
след като преди това бе трета. “Ако 
това беше кандидат на ГЕРБ, да съм 
го отзовал много отдавна, както 
стана с Румяна Желева (кандидат за 
еврокомисар в предишния мандат 
на Бойко Борисов). След като има 
кандидат на първо място, и пред 
нас са Македония и Сърбия, ние 
получаваме коментари, че едва ли 
не ще провалим тази кандидатура, 

и да издигнем някой друг. Казал 
съм, че няма да се кандидатирам 
за президент, но защо да не се 
кандидатирам за ООН“, заяви 
Борисов, като уточни, че това е 
шега. Най-вероятната причина, 
поради която Борисов продължава 
да подкрепя Бокова, е избухналият 
дипломатически скандал по този 
повод между Берлин и Москва. 
Преди ден германското външно 
министерство използва необичайно 
остър тон, за да отхвърли 
твърденията на говорителката 
на дипломатическото ведомство 
в Москва, че канцлерът Ангела 
Меркел лобирала пред президента 
Владимир Путин да подкрепи 
кандидатура на Кристалина 
Георгиева за генерален секретар на 
ООН. Причината за евентуалната 
смяна на Бокова с Георгиева 
е това, че в ООН има нагласа 
следващият генерален секретар 
да е от Източна Европа, както и да 

е жена. Към момента обаче най-
силна подкрепа за поста получава 
бившият португалски премиер 
Антониу Гутериш. Затова мненията 
са, че ако Източна Европа иска 
да има свой представител начело 
на ООН, е добре да заложи на 
нова сериозна кандидатура като 
тази на Кристалина Георгиева. 
Петте постоянни членове в Съвета 
за сигурност на ООН са Китай, 
Франция, Русия, Великобритания и 
САЩ и именно от тях зависи избора 
на новия генерален секретар на 
ООН. Десетте непостоянни страни-
членки в Съвета в момента са 
Ангола, Египет, Япония, Малайзия, 
Нова Зеландия, Сенегал, Испания, 
Украйна, Уругвай и Венецуела. 
Следващият генерален секретар на 
ООН трябва да спечели 9 от общо 15-
те гласа, включително на всичките 
пет страни постоянни членове на 
Съвета за сигурност.

310 лекари са били нападнати в България
…. от началото на 2014 г. досега, 

като 50 от тях са пострадали през 
2015 г., пише “Монитор”. Част 
от лекарите са били заплашвани 
вербално, над други е упражнено 

физическо насилие, а на трети е 
счупен инвентарът. Данните са на 
Центъра за спешна медицинска 
помощ. За разлика от миналата 
година, през 2014 г. те са били 

четири и половина пъти повече - 
общо 232-ма. Според наблюденията 
на спешните медици случаите са 
намалели, след като прокуратурата 
е започнала много по-бързо от 

преди да повдига обвинения срещу 
агресивните лица. От началото 
на 2016 г. до 15 юни нападнатите 
лекари са 28.

Кметът на Перущица бе арестуван на 13 септември за корупция
Ради Минчев  бе задържан 

при операция на пловдивската 
окръжна прокуратура. Под 
нейно ръководство в общината 
се извършват процесуално-

следствени действия – огледи и 
претърсвания и изземвания, както 
и на още три адреса в града във 
връзка с корупция. Извършват се 
претърсвания и изземвания и на 

територията на Бургас, Плевен и 
София. За срок от 24 часа по Закона 
за МВР са задържани 6 лица, сред 
които и кметът Ради Минчев. 
Разследването се води от отдел 

„Икономическа полиция“ към ОД 
на МВР-Пловдив. Извършени са 
претърсвания и изземвания на общо 
16 адреса.

Отнеха лиценза на телевизиите ТВ 7, Нюз 7 и 
детския „Супер 7“

Съветът за електронни медии 
(СЕМ)реши да отнеме лиценза на 
телевизиите ТВ 7, Нюз 7 и детския 
канал „Супер 7“. За това гласуваха 
четирима от общо петима членове 
на медийния регулатор, съобщи 

БНР. Председателят на съвета Мария 
Стоянова мотивира гласуваното 
от СЕМ решение така: “Нека да не 
забравяме, че нашата дейност е да 
осъществим възможност за една 
справедлива конкурентна среда в 

България и ние не можем да кажем, 
че в случая това е гарантирано 
по този начин при положение, че 
имаме един играч, който играе с 
реклами, които са нови за сметка 
на съдържание, което пък е старо. 

В сравнение с други играчи на 
този малък и труден телевизионен 
пазар в България, които инвестират 
средства в нови програми, в нова 
продукция”.

Автоучилищата  излизат на протест на 20 октомври
…..заради новите правила 

за провеждане на теоретичния 
шофьорски изпит само и единствено 
в офисите на ДАИ в страната. 

Инструкторите са категорични, 
че това затруднява и курсистите 
и автоучилищата, а не подобрява 
качеството на провежданите 

изпити. Освен това Асоциацията за 
квалификация на автомобилистите 
в България настоява за опростяване 
на въпросите в листовките. На 

20 октомври автоинструктори от 
цялата страна ще излязат на протест 
в София.

Скандални практики в медицинското обслужване 
в Слънчев бряг

……. и незаконни схеми за 
изнудване на пияни и пострадали 
летовници разкри в интервю за 
„Дарик - Бургас” председателят 
на Регионалната туристическа 
камара Иван Иванов. В анализ 
на туристическия сезон Иванов 
посочва 15,35% ръст само за 
август тази година или 65 618 на 
летовници повече в сравнение с 
предходната, но в същото време 
подчертава шокиращи детайли 
в осъществяването на здравна 

помощ за пациентите в курорта. 
Охранители, дегизирани като 
лекари, рекетират чуждестранните 
туристи в Слънчев бряг. Яките 
момчета всъщност са гардове в 
частни кабинети и клиники в 
курорта. По подобие на служители 
от фирмите за събиране на дългове, 
те събират дългове от летовници. 
Председателят на туристическата 
камара Иван Иванов дава пример с 
рутинна медицинска манипулация 
- превръзка на ръка, за която в 

Слънчев бряг се иска между 500 
и 800 лева. Пациентите често 
нямат толкова пари в себе си, 
което автоматично ги превръща в 
длъжници. В печелившата схема 
на здравеопазване в Слънчев бряг 
са замесени дори сервитьори и 
администратори, които работят на 
твърд хонорар към медицинските 
центрове. А всеки сигнал за пиян 
летовник, който би могъл да се 
превърне в клиент на здравен 
кабинет, носи чиста печалба. Парите 

се дават в брой и не се отчитат 
никъде. Източници на „Дарик” 
разкриват и  друг любопитен 
детайл от здравните практики в 
курорта- линейките са в движение 
24 часа в денонощието, седем дни 
в седмицата. В моментите, в които 
не се озовават на сигнали, търсят 
сами пияни туристи, за които се 
предполага, че не биха си спомнили 
за извършени медицински 
манипулации.
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

As one of North America’s largest, private-
ly-owned large-scale bakeries, Fiera Foods 
Company and affiliated companies has an 
incredible history of expansion, innovation and 
quality over the past 30 years.  

We’re looking for outstanding people to join 
our outstanding team.   

Production (Mixers, Scalers, Oven Op-
erators, Production Line Operators, General 
Production Staff, Forklift Operators, Shipper/
Receivers)

Skilled Trades (Electricians, Mechanics, 
Refrigeration Mechanics, PLC Technicians)

Sales (Canada and US)
Management (lead hand, supervisory,  

management, Project Engineers)

Our commitment to quality, excellence, and 
responsiveness are critical to our team and 
our success.  Superior communication, team-
work, and attention to detail are expected of 
everyone.  

 
Please submit your resume and your compen-
sation expectations to jobs@fierafoods.com

We thank all in advance for their interest, 
however only those selected for interviews will 
be contacted.  

Като една от най-големите частни пекарни 
в Северна Америка, Fiera Foods Company и 
свързаните с нея компании има невероятна 
история на разширяване, иновации и качество 
през последните 30 години.

 Търсим изключителни хора, които да се 
присъединят към нашия изключителен екип. 

Производство (Специалисти по смесване, 
Оператори на производствена линия, 
Работници на конвейер, Мотокаристи, 
Доставчици/Приематели) 
     Професионални работници 
(Електротехници, Механици, Хладилни 
техници, PLC Техници) 

Продажби (Канада и САЩ) 
Mениджмънт (Бригадири, Супервайзъри, 

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

Нашият стремеж към качество, 
съвършенство и отговорност са от 
решаващо значение за екипа ни и нашия 
успех.Изключително добра комуникация, 
както работа в екип и прецизност към всеки 
детайл се очакват от всеки един.

 Моля, изпратете автобиографията и 
очакванията си за възнаграждение на имейл: 
 jobs@fierafoods.com 

Благодарим предварително на всички за 
оказания интерес, но само тези, които лъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.

Р Е К Л А М А

ВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 11:00 часаВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 11:00 часаВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 11:00 часаВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 11:00 часа

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 19:00 часаВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 19:00 часаВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 19:00 часаВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК ОТ 19:00 часа

Група  за  Български  Народни  Танци
“ЗЛАТНА  ТРАКИЯ”
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Група  за  Български  Народни  Танци
“ЗЛАТНА  ТРАКИЯ”

Торонто ,  Канада

прием на начинаещи танцьори - деца
на възраст от 4 до 12 години
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475 Cosburn Avenue
Toronto, ON, M4J 2N6

1240 Woodbine Avenue
Toronto, ON, M4C 4E4

ФРЕНСКИ РЕСТОРАНТ 
Le Montmartre French Restaurant 

Незабравима Романтична Атмосфера. 
Фантастична Френска Кухня!

416-630-3804 
911 Sheppard Ave. West 

North York
Безплатен паркинг

www.lemontmartrerestaurant.com

     Благодарим на всички, които гласуваха за нас 
за най-добър френски ресторант в  North York през 
2016. Вече за четвърта поредна година печелим тази 
награда и сме ви много благодарни!
П р и е м е т е 
нашия подарък 
“десерт  prof-
iteroles” (един 
на маса).  Преди 
да поръчате. 
кажете, че 
сте видяли 
тази реклама 
(валидна до 15 
октомври 2016).
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ПОП ЗВЕЗДИ НА 90-те НА ЖИВО В OAKVILLE!
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Тодор Тодоров
Sales Representative

Cell : (416) 837-7634
Bus.: (905) 565-9200
todortod@hotmail.com

Всяка 
Продажба през 

2016 г.

с    1%  
commision

Зорка Арсова, CPA, CGA

Up2date Accounting
Chartered Professional Accountants

Пълно счетоводно и данъчно обслужване 
Данъчни декларации - частни лица,  
фирми, корпорации

Office: (647) 495-8850, Office: (905) 432-3596  
Mobile: (905) 922-6000 

zorka@up2dateaccounting.com, www. Up2dateAccounting.com 
 

Accounting, bookkeeping,  
and tax services 
Income tax returns - individuals,  
sole proprietorships, corporations

Професионализъм, коректност, доверие 
Professional, accurate and friendly service

Рядката възможност и чест 
беше дадена на Тодор Йорданов и 
други подържниците на Terry Fox 
Foundation. 

Парите които се събират всяка 

година от Terry Fox Charity Foun-
dation отиват в борбата срещу 
ракови заболявания и медицински 
изобретения и изследвания. Както и 
директно за нужди на боледуващи.

Българин участва 
в церемонията по 
отварянето на стоковата 
борса в Торонто

За втора поредна година 
“Игранка” участва в в 
Международния младежки 
танцов фестивал в Торонто

Блестящо представяне, 
като изпълнението бе 
едниствено по рода си и 
беше бурно аплодирано. 
Фестивалът се провежда 
вече три години. От 
миналата година Катя 
и Недялко Тилеви 
участват в борда на 
директорите, а Игранка 
е съ-организатор на 
тазгодишния фестивал.

Regulated Immigration 
Consultant Program

Respond to Canada’s need for immigrants.

“Canada was built by citizen immigrants, 
people who come here permanently with their 
families to become Canadians.”

                    - Hon. John McCallum, MP
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

Available Online
For more information, contact an 
admissions officer at (604) 628-5784 or 
1(844) 628-5784 or apply online today.

Programs eligible for funding under Federal and Provincial Student Loan plans.

Стартира единственото по рода си онлайн 
състезание за социално предприемачество 
Идейник, организирано от сдружение  
“Тук-Там” и “Обединени идеи за България”
 Организаторите си поставят6 
амбициозната цел да ангажират 
българите с опит в чужбина 
в разрешаването на различни 
казуси и реализирането на 
идеите в името на положителната 
промяна в България. 
Онлайн състезанието стартира с 
първо издание през есента на 2015 
г. с 97 участници от 15 държави.
Второто	 издание	ще	 се	 проведе	
от	23	септември	до	12	декември	
2016	г.		под	мотото	“Посей	идея,	
пожъни	 промяна”.	 Подготвили 
сме по един казус в 8 категории 
на социално значима тематика. 
Всички участници се насърчават 
от ментори, а безплатни уебинари 
дават практически насоки 

относно развиването на идеите в 
проект. В състезанието могат да 
се включат екипи от 3 до 5 човека 
или индивидуални кандидати, 
които търсят съмишленици. 
Регистрацията	 ще	 е	 от	 1	 до	 15	
септември	2016	г..
Работата е онлайн, от всяка точка 
на света, по всяко време стига 
участниците да имат желание 
да допринасят за решаването на 
предизвикателства в България. 
Най-добрите проекти достигат 
финал, където ще получат 
подкрепа в реализацията им.
За повече информация, посетете:
http://ideinik.tuk-tam.bg/
https://www.facebook.com/ideinik
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МИХАЕЛА КЕРЕЗОВА 
Лицензиран канадски  
имиграционен консултант 

Тел. (416) 800-3898 
E: immpaths@gmail.com 
SKYPE: ImmPaths

Member of

представени от Михаела Керезова, RCIC 
Member of Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

По всички въпроси свързани с канадското гражданство и имиграция,  

моля свържете се с нашия офис IMMIGRATION PATHS 
на телефон: (416) 800-3898 или e-mail: immpaths@gmail.com

ИМИГРАЦИОННИ КУРИОЗИ

Наскоро Франк Орр от 
провинция Британска Колумбия бе 
признат за невинен по обвинение 
в трафик на хора. Случаят касае 
детегледачката, която той „наел“ 
да гледа трите му деца и която е 
довел в Канада заедно с цялото си 
семейство преди 5 години от Хонг 
Конг. Макар и оправдан по горното 
обвинение, вече му е повдигнато 
ново друго такова, но този път 
– за незаконно трудоустрояване 
на чужденец в Канада без да е 
получено съответното разрешение 
на властите за това. Детегледачката 
му е потърсила помощ на телефон 
911, след като в продължение на 22 
месеца е работила за семейството 
на по 16-часов работен ден 
срещу наистина доста скромното 
заплащане от $ 500 долара на месец. 
По време на съдебните пледоарии, 
същата тази детегледачка обаче 
не е могла да даде приемливо 
обяснение пред съдията относно 
това, с каква виза точно е влязла 
в страната и как така никой нищо 
не й е обяснил или не я е питал 
на летището при пристигането 
й. На 14 септември т.г. предстои 
следващото дело по случая.

Канадската комисия по правата 
на човека е повдигнала искане за 
стартиране на разследване спрямо 
Министерството на имиграцията 
относно съществуващата 
политика за съединяване 
на семействата. Искането е 
предизвикано вследствие на 
молба, подадена от професора по 
право в Университета на Отава 
Амир Атаран, в която той посочва, 
че забавянето на спонсорската 
процедура за родителите и по-
възрастните баби и дядовци е 
дискриминационно. Това, на фона 
на спонсорската процедура за 

съпрузи и партньори, а също така 
малолетни деца, която е много по-
бърза. За сравнение, процедурата 
за спонсориране на родители 
отнема от 4 до 6 години, докато 
спонсорирането на „младежката 
група“  трае „едва“ 14-16 месеца. 
Проф. Атаран води тази кампания 
вече 6 години и я е подел след като 
е трябвало да чака дълги 4 години, 
за спонсорството на родителите 
си. Той заявява, че горното е 
нелегално, тъй като канадският 
Закон за защита на правата на 
човека забранява „дискриминация 
на база семейно положение или 
възраст“.

В началото на месеца най-
вероятната бъдеща лидерка 
на Консервативната партия на 
Канада, г-жа Кели Лейч направи 
предложение за това Канада 
да проверява потенциалните 
имигранти относно тяхната 
„съвместимост“ с канадската 
ценностна система. Тя подчерта, 
че застава много твърдо зад такъв 
вид политика и смята, че бъдещите 
кандидат-имигранти трябва да 
бъдат предварително проверявани 
срещу „анти-канадски ценности“ 
и това да стане част от рутинната 
проверка за всички бежанци и 
новопристигнали. Това нейно 
предложение доведе до вълна 
от бурни реакции в обществото, 
включително и от нейни 
съпартийци от Консервативната 
партия. Независимо от това обаче 
г-жа Лейч смята да се кандидатира 
за премиер-министър на 
следващите избори през 2019 
г.  Тя защити своята позиция по 
време на дебатите като каза, че 
„канадците следва да очакват да 
чуят още повече по въпроса от мен, 
а не по-малко през следващите 

няколко месеца“. От своя страна, 
Министърът на имиграцията 
Джон Маккалъм застана зад 
сега-действащата имиграционна 
политика и изрази опасения за 
това, че подобни изказвания водят 
до анти-имигрантски настроения. 
По-интересното в случая обаче 
е, че и бившият министър на 
имиграцията и съпартиец на 
г-жа Лейч, г-н Джейсън Кени 
разкритикува нейната позиция, 
наричайки я «импровизирана».

Постоянна жителка на Канада 
загуби PR-статута си заради 
административна грешка на 
чиновниците от имиграционните 
служби и в момента се бори с това 
да върне правата си. През м. юли 
т.г., г-жа Юлия Якуби заминала за 
Москва с изтеклата си PR-карта. 
Независимо, че според нея, тя 
имала необходимия брой дни за 
признато постоянно жителство, 
при подаване на заявление за 
пасаван (Travel Document) за 
връщане в Канада, това й право 
било отнето. Според данните в 
имиграцционното й досие, тя 
била прекарала едва 65 дни през 
последните 5 години в Канада. 
Г-жа Якуби е пристигнала за първи 
път в страната през 2003 заедно с 
двете си дъщери и е подновявала 
картата си за постоянно жителство 
вече 2 пъти преди това. Точно 
затова, за нея остава мистерия 
как така в периода между 2013 
и 2016 година, тя може да е била 
само 65 дни тук, след като е 
предоставила разпечатки от 
телефонни разговори, договори за 
наем и много други доказателства, 
говорещи за обратното. „За мен 
целият ми живот е тук, в Торонто“ 
– твърди потърпевшата, която 
сега е принудена да изчаква 

извън Канада решението на 
имиграционните органи. Нищо 
чудно то да доведе до процедура 
на обжалване – скъпо удоволствие, 
за което тя може би ще трябва да 
плати, но не по нейна вина.

За много хора в Канада, 
септември месец бележи началото 
на новата учебна година, а за 
постоянно нарастващия брой 
чуждестранни студенти, това е 
времето, когато канадските колежи 
и университети ги приветстват с 
„Добре дошли“. Така е, добре са 
дошли всички, които могат да си 
позволят лукса да плащат такси 
от по минимум $ 15 000 долара 
на година, но могат ли после 
след завършването си всички да 
останат в Канада? За последните 3 
години, правителството променя 
правилата на играта в това 
отношение вече на два пъти. Към 
края на миналата година, броят на 
регистрираните  чужди студенти в 
страната бе 352 960, което е точно 
два пъти повече от това, отчетено 
през 2006 г. След завършване и 
получаване на временна работна 
виза, студентите имат право да 
останат в Канада от 1 до 3 години, 
в зависимост от програмата, по 
която са се обучавали. Много 
от тях обаче, за съжаление, не са 
наясно, че позициите на които 
работят и техните кодировки 
по единната класификационна 
система на професиите (NOC) 
трябва да отговарят на определени 
условия, за да могат те после да 
се класират по имиграционната  
процедура за постоянно жителство 
в Канада. Така, много от тях често 
«остават зад борда» и губят така 
ценно-натрупания «канадски 
опит» и години.
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За клиенти на “Bancheva’s Tax and  
Accounting Services” преференциални цени  
за почивки  
и застраховки

E:  info@friendlytravel.ca
W:  www.friendlytravel.ca

T: 905 849 4664 
C: 647 999 2010

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Хотели навсякъде по Света
Туристически застраховки

Cruises

TICO # 4631602

BOBBY DONEVA

TICO#04332359
7851 Dufferin St.,Ste.100, Thornhill, ON L4J 3M4

Office:(905)660-7000 ext.301

1.877.(999-4768)x301

Самолетни билети до България и по света

  Бизнес пътувания, почивки на Карибите    

    Застраховки

    Коли под наем, хотели

   Билети за вашите гости  

от България

Direct: 416-992-4030
YYZ Travel Group

Банкови служители от Бургас предотвратиха телефонна измама за 11 680 лв.
…. на която щеше да стане 

жертва възрастна жена от града. 
Измамникът е арестуван за 24 
часа. Касиер в банка се впечатлил 
от желанието на 73-годишната 
жена да изтегли веднага 10 
000 лева от своята сметка. Той 
се обадил на шефовете си, 

които веднага сигнализирали в 
полицията. Бил сформиран екип 
от служители на реда, наблюдаващ 
пенсионерката. По пътя за своя 
дом жената непрестанно говорила 
по мобилния си телефон, качила 
се в апартамента си, където към 
сумата, изтеглена от банката, 

добавила още 1680 лева. След 
това пуснала парите в найлонова 
торбичка през прозореца на 
жилището си. Тогава полицаите 
арестували измамника. Той е на 
52 години, от село Сирищник, 
община Ковачевци, област Перник. 
Станало ясно, че работил по 

схемата „оказване на съдействие 
на властите за арестуване на 
телефонни измамници”. Обещал на 
жената парите да й бъдат върнати 
„след операцията”.

Българки в международен бизнес с фиктивните бракове с бежанци
За международен бизнес с 

фиктивните бракове с бежанци, в 
който участват немалко българки, 
разпространи NOVA. В тези 
сватби булка и младоженец няма, 
те дори не се познават. Има обаче 

посредник и човек с връзки в 
общината, където се изготвят 
документите за брак. Запознат 
разказа и как действа самата 
схема: “Идва ромката тук, вади си 
документи за семейно положение и 

медицинско свидетелство, отиваме 
при човек с достъп до общината, 
поп, нотариус, жената даже не 
вижда кой е мъжът”. Следващият в 
схемата е кмет на гръцко село, който 
безпроблемно вади удостоверение 

за брак в общината, без дори да е 
виждал младоженците. Кандидат-
булките в международната схема 
са основно от регионите на Ловеч, 
Плевен и Ямбол.

310 каруци и един файтон са регистрирани в Столичната община
….  и официално могат 

да се движат по улиците в 
града, съобщава в. “Телеграф”.  
Собствениците им са платили по 
10 лева такса, за да могат да се возят 

на тях. Най-много са каруците 
от район “Красна поляна” - 230, 
но в движение били 110. В топ 3 
на София влизат още кварталите 
“Искър” с 42 и “Подуяне” с 39. 

Те обаче са влезли в регистрите 
до 2012 г. В “Красно село” няма 
нито една легална каруца, но има 
записан файтон, който през лятото 
разхожда туристи по морето. 

По наредба всяка каруца трябва 
да се регистрира в общината, а 
за да получи талон, трябва да е 
маркирана със знаци.

Премиерът поздрави мюсюлманите с Курбан байрам
Премиерът Бойко Борисов 

поздрави на 12 септември всички 
мюсюлмани, които празнуват 
Курбан байрам.  “Щастлив съм, че 
българите са доказали, че могат 
да живеят в мир и разбирателство, 

независимо от религията, която 
изповядват. Убедил съм се в 
трудолюбието на българските 
мюсюлмани, сред тях имам и 
много приятели и колеги. Радвам 
се, че като правителство успявахме 

да разрешим някои от най-тежките 
проблеми на хората в смесените 
региони”, пише той в профила 
си във Facebook. По думите му 
мирът и разбирателството, както 
и общочовешките принципи на 

уважението, са сред най-важните за 
осигуряването на предпоставките 
за постигането на общите 
стремежи.

Убиецът на Георги Марков е още жив, но никой от България не го търси
…. Това твърди първият 

братовчед на убития преди 38 
години писател – Любен Марков, 
в интервю за “България днес”. 
“Независимата съдебна власт 
с много малки изключения е 
съпричастна към убийството 
на Георги. С нежеланието си да 
разкрият причините, организацията 
на убийство, те се включват в 
тези виновници”, твърди Любен и 
посочва, че сега никой няма интерес 

това убийство да бъде разкрито 
и да бъде разплетена тайната на 
“българския чадър”. “И знаете ли, на 
мен много ми се иска като българин 
да кажа, че ние, българите, не сме 
го убили, но за съжаление истината 
е точното такава - българските 
служби, българската партия уби 
Георги Марков, а физическите 
му убийци почти всички с 
изключение на един са мъртви”, 
обясни още Любен Марков. На 11 

септември се навършиха точно 38 
години от смъртта на Марков, който 
умира 4 дни, след като е прободен 
със съчма с отрова на моста Wa-
terloo в Лондон.  При аутопсията 
от дясното му бедро е извадена 
миниатюрна сачма с каналчета за 

отрова, а в сачмата е имало рицин. 
България започва разследването за 
убийството на Георги Марков едва 
след промените през 1989 г. И до 
ден днешен обаче няма категоричен 
отговор и яснота за това кой е 
отговорен за случилото се.

Счетоводителка от Социално подпомагане 
успя да открадне близо 400 000 лв.

44-годишната Надежда Стоянова 
правела това в продължение на 12 
години, без никой да успее да я хване. 
Случилото се е в град Вълчи дол, 
разследването по него приключи 
преди дни и чиновничката отива 
на съд, съобщи “Нова телевизия”. 
Надежда Стоянова е обвинена в 
присвояването на 390 102 лева от 
бюджета на Агенцията за социално 
подпомагане. Tя отговаряла за 
заплати, пари за издръжка и за 
помощите на стотици хора във 
Вълчи дол. Те си получавали 
парите, но чиновничката дублирала 
документи за вече начислените 
суми, а от Агенцията в София 
одобрявали плащанията.  Техен 
получател по документи се водела 
дирекцията във Вълчи дол, но 
парите влизали по сметки на 
счетоводителката.  Стоянова работи 
в Социално подпомагане от 2002 до 
2014 г., когато е уволнена. Никой там 
не е разбрал, че тя присвоява пари. 
Измамата за пръв път е хваната от 
банкова служителка. През 2013 г. 
служителката забелязва, че над 15 
000 лева отиват по лична сметка 
на счетоводителката. Преводът бил 

спрян, но Надежда наредила същото 
плащане по друга своя сметка 
в друга банка. От Агенцията в 
София признават, че били сезирани 
от банката, но не отговарят на 
въпроса защо над 10 години никой 
не е хванал престъплението и как 
контролират движението на парите 
от бюджета си.  А бившата им 
счетоводителка – внучка на бивш 
полицейски шеф, е със забрана да 
напуска страната. Работи на друго 
място и отказва контакт с медии. 
Баща й – доскоро учител, твърди 
че кражбата била заради тежко 
заболяване. От прокуратурата 
посочват, че чиновничката знаела 
за слабостите в системите за 
отчитане на документите по банка 
и се възползвала успешно от тях. В 
къщи пък обяснявала, че парите са 
от спечелени европейски проекти.  
За хората във Вълчи дол, които 
разчитат на помощи за дърва и храна, 
остава необяснимо как Надежда 
е успяла да открадне толкова 
пари. Наказанието, заплашващо 
извършителката, е от 10 до 20 
години лишаване от свобода.
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Българка е Miss Planet 2016
Марина Войкова спечели 

световната титла Miss Planet 2016 в 
конкуренция с над 30 участнички 
от Русия, Филипини, Малайзия, 

Португалия, Холандия, Китай, 
Сингапур, Бразилия, Шри Ланка,  
Бразилия и др. 22-годишното 
момиче сама сподели за своя успех 

в профила си във Facebook. 
Тази година един от най-

престижните конкурси за красота 
в света Miss Planet се проведе 

в Батуми, Грузия. През 2015 г. 
Марина спечели титлата “Мис 
България”.

Най-щастливият човек медитира върху 
състраданието

Възможно ли е в днешно време 
да има истински щастлив човек? 
Името му е Матю Рикар и е роден е 
през 1946 г. в Екс ле Бен, Франция. 
Като дете живее в Париж, в 
обкръжението на хора на науката, 
словото и изкуствата. Баща му 
е известен философ, а майка му 
– абстрактен художник. През 
1972 г. се дипломира като доктор 
по генетика в Pasteur Institute. 
Междувременно, през ваканциите 
осъществява първите си пътувания 
до Индия. Там се запознава с 

Дилго Кхйенце Ринпоче –един 
от големите будистки учители на 
XX в. Рикар посвещава все повече 
време на изучаването на будизма 
и постепенно скъсва връзките 
си със Западния свят, ставайки 
монах. 26 години по-късно се 
завръща, за да издаде книгата си 
“Монахът и философът” – диалог 
за смисъла на живота, който води 
със своя баща, Жан-Франсоа 
Ревел. Произведението бързо се 
превръща в бестселър. Преведено 
е на 21 езика. Рикар поставя 

началото на движение, което 
популяризира идеята, че умът 
може да бъде трениран с помощта 
на медитацията, и да донесе 
един по-щастлив и пълноценен 
живот. През 2009 г., неврологът 
Ричард Дейвидсън от Univer-
sity of Wisconsin, САЩ, изследва 
Рикар, слагайки на главата му 256 
сензора. Скенерите показват нещо 
уникално - когато медитира върху 
състраданието, мозъкът на Рикар 
произвежда нива на гама вълни, 
които са свързани със съзнанието, 

вниманието, ученето, каквито до 
момента не са отчитани и не са 
регистрирани никъде. Явлението 
води до невероятно високи нива 
на усещане за щастие и намалена 
до минимум склонност към 
негативизъм. Тези резултати дават 
на Матю Рикар титлата “най-
щастливия човек на света”. Едно 
от посланията на най-щастливият 
човек е, че  “истинската свобода 
значи да се освободиш от егото и от 
емоциите, които го придружават.”

Най-неверни са собствениците на котки
Домашните любимци “издават” 

не само характера на собствениците 
си, но и склонността им към 
изневери, пише в. Daily Express, 
позовавайки се на резултатите 
от проучване, направено във 

Великобритания. Анкетата сред 
над 700 потребители на сайта за 
извънбрачни запознанства Illicit 
Encounters показва, че едва 10% 
от тях са собственици на кучета - 
свидетелство, че подобно на своите 

питомци стопаните им са предани и 
лоялни и не са склонни да предават 
доверието на партньорите си. На 
другия полюс са собствениците на 
своенравни котки – цели 25% от 
потребителите на сайта имат котки. 

След собствениците на котки най-
неверни се оказват притежателите 
на рибки (16%), хамстери (13%) и 
зайци (11%).

Как лъжат различните зодии?
Представителите на 

различните зодиакални знаци 
се различават и по начините, по 
които лъжат. Вижте какви лъжци 
сте вие според зодията. 
Овен 
Представителите на този знак 
лъжат само когато е необходимо. 
Овните притежават голямо его 
и чувство за самосъхранение и 
самоуважение. Ако партньорът 
им изневери или излъже, те 
непременно си го връщат. Освен 
това Овенът е много амбициозен 
и работлив, ето защо би излъгал в 
преследване на професионалните 
си цели. 
Телец 
Те са упорити и мразят, когато 
нещо застане на пътя им. Затова 
са способни да изрекат малка 
лъжа, стига това да ги приближи 
до крайната им цел. В интимен 
план, подобно на Овена, Телецът 
лъже, когато усети, че партньорът 
му е изневерил. В такъв случай 
отмъщението му е задължително. 

Близнаци 
Близнаците имат способността 
да извъртат истината до степен, 
която се харесва на самите тях. 
Доста приказливи, Близнаците 
не могат да пазят тайна и обичат 
да разказват пикантни истории, 
които допълнително разкрасяват.  
Рак 
Раците са лоялни и грижовни, те 
биха излъгали само за да защитят 
близките си. 
Лъв 
Лъвовете обичат вниманието 
на хората около тях. Те могат 
да разказват една история и 
накрая тя да заприлича на пълна 
лъжа. Колкото повече печелят 
вниманието на слушателите си, 
толкова по-пикантни истории 
могат да измислят.  
Дева 
Лъжата не може да съблазни 
родените под този знак. 
Изключение правят 
моментите, в които се чувстват 
възпрепятствани от нещо или 

някого. Тогава Девата може да си 
позволи да излъже, но внимателно 
плюсовете и минусите на 
постъпката си. 
Везни 
Те са най-дипломатични сред 
зодиакалните знаци, ето защо, 
когато вярват, че нещо е добро 
за всички, са готови да излъжат, 
ако се налага. Везните обаче не 
са добри лъжци и често биват 
разкрити. 
Скорпион 
Подозрителни и манипулативни, 
Скорпионите изричат лъжи най-
вече от мотивация за отмъщение. 
Те внимателно анализират 
ситуацията и измислят най-
подходящата лъжа. 
Стрелец 
На родените под този знак 
определено може да се вярва. 
Стрелците мразят лъжата. Още 
нещо, те дори биха объркали 
плановете ви в стремежа си 
всичко да е честно и откровено. 

Козирог 
Подобно на Стрелците, 
Козирозите мразят лъжата. Това 
може би се дължи на тяхната 
недоверчивост. Ако все пак се 
случи да излъжат, истината бързо 
излиза наяве, защото Козирогът 
започва да изпитва вина и 
признава истината. 
Водолей 
Подобно на Близнаци, Водолеят 
е добър разказвач. В стремежа 
си да бъдат център на внимание, 
родените под този знак умеят да 
си съчиняват невероятни истории. 
Освен това обичат клюките, което 
ги прави ненадеждни в пазенето 
на тайни. 
Риби

Рибите са известни със своята 
чувствителност, затова и лъжата 
не е сред любимите им неща. 
Те биха излъгали само с добри 
намерения. В случаите, когато 
искат да предпазят близък или 
самите себе си от беда.



16 септември, 2016 9info@bulbiz.com(416) 821-9915 Л Ю Б О П И Т Н ОП Ъ Т Е Ш Е С Т В И ЯЛ Ю Б О П И Т Н О

Прясно домашно приготвени 
щрудели с ябълки и орехи, със 

сeмена от мак или  
само с орехи. Cream Cheese rolls

ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
Срещу McDonald’s, до бензиностанцията

Внос на хранителни продукти от Европа. 
Сухи салами, кашкавали, печено прасе 

(цяло или на порции).  
Домашно приготвени хляб,  

кроасани и десерти.

ПОРЪЧАЙТЕ

Спортът срещу 
злоупотребата с алкохол

Британски медици установиха, 
че опасността от болести 
заради злоупотреба с алкохол, 
включително рак, намалява при 
редовни физически упражнения. 
Изследването е публикувано в 
British Journal of Sports Medicine. 
Редовната физическа активност 
с минимална продължителност 
от 150 минути седмично води 
до намаляване на рисковете 
от употребата на алкохол. 

Колкото по-активен физически 
е един човек, толкова по-
силна е тази взаимозависимост. 
Изследователите са използвали 
данни за здравословното състояние 
на британци, които обхващат 
периода 1994-2006 г. и включват 
сведения за употребата на алкохол 
и равнището на физическа 
активност на хора над 40-годишна 
възраст.

Кое качество прави 
мъжете най-секси?

Тайната за това какво прави 
един мъж неустоим за жените, 
не се крие нито във външността, 
нито дори в чувството за хумор. 
Оказва се, че това, което привлича 
най-силно жените, е готовността 
на мъжа да се жертва за другите. 
Така е поне за жените, които 
търсят сериозна връзка, сочи 
последното изследване по въпроса, 
публикувано в списание British 
Journal of Psychology. Освен това 
става ясно, че мъжете, които са 
безкористни и склонни да поставят 
нуждите и желанията на другите 
над своите, правят секс по-често. 
Изследването проследило колко 
често правят секс мъжете, които 
се занимават с благотворителност 

или помагат на останалите по друг 
начин. Оказало се, че мъжете, 
които проявявали алтруизъм, 
правели секс по-често и имали 
повече партньорки. По време на 
друго изследване от януари тази 
година, публикувано в списание 
Evolutionary Psychology, на над 
200 жени било предложено да 
изберат най-привлекателния мъж 
сред множество представители на 
силния пол, част от които били 
склонни към алтруизъм, а другите 
- не. За партньори за една нощ 
жените избирали привлекателни 
егоисти. Но за сериозни отношения 
предпочитали алтруистите, 
независимо от тяхната външност.

Интересни факти за бирата
Бирата се счита за най-старата 

алкохолна напитка в света. 
Първият писмен документ, в който 
се споменава бирата, е от времената 
на шумерите. Шумерската бира се 
наричала „сикару“. Принципът на 
производство на бира се основавал 
на ферментацията на ечемик. 
Жителите на Вавилон продължили 
тази традиция. През първият 
месец след сватбата бащата на 
булката черпел всеки ден зет си 
с бира. Традицията изисквала от 
младоженеца да разбере, че може 
да смени бирата, но не и жената. 
През Средновековието бирата 

се използвала като средство за 
изкарване на камъни от бъбреците 
и за лечение на физическо и духовно 
изтощаване. След дълго ходене 
пеша хората разтривали краката си 
с бира. През Средновековието се е 
пиело повече бира, отколкото вода. 
За бирата се твърди, че помага 
за предотвратяване на сърдечно 
заболяване. Интересно е и, че 
най-големият махмурлук е траел 
4 седмици, като този рекорд е бил 
поставен от шотландец, който 
изпил 60 литра бира. Най-силната 
бира в света съдържа 67.5% 
алкохол.

10% от дивите региони са 
изчезнали през последните 20 г.

Учени от университета 
на Куинсланд, Австралия, 
са установили, че 10% от 
дивите региони са изчезнали 
през последните 20 години 
заради неспирното развитие на 
човечеството. Южна Америка 
е загубила 30% от дивите си 
райони, а Африка - 14%. Основните 
причини за тези загуби са 
приспособяването на дивите места 
за земеделие, изсичането на гори 
и разработването на мини. За 
целите на изследването учените 
са отбелязали некултивираните 
райони на карта и са ги сравнили 
с тези от карта от 1993 г. 
Направената съпоставка показва, 
че 30,1 милиона квадратни 
километра са останали диви и са 
определени като биологично и 

екологично непокътнати райони, 
без забележима човешка намеса. 
Близо 3,5 милиона квадратни 
километра обаче са изчезнали. 
Джеймс Уотсън от университета 
на Куинсланд и ръководител на 
проучването отбелязва, че около 
една четвърт от повърхността 
на Земята е останала дива, като 
тези райони са концентрирани в 
Централна Африка, Амазонския 
регион, Северна Австралия, САЩ, 
Канада и Русия. Най-ощетени са 
Амазонският регион и Централна 
Африка.

“Трябва да се съсредоточим 
върху качеството на естествената 
среда и да запазим поне някои 
места на Земята недокоснати от 
човешка ръка”, добавя Уотсън.
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Upcoming  Seminar 
August 27th 2016, 6:30PM
Courtyard Toronto Brampton,

90 Biscayne Crescent
Brampton, Ontario L6W 4S1

Uber 
регистрира 

загуба в 
размер на 

$1.27 млрд.
……. за първата половина на тази 
година, съобщи агенция Bloom-
berg като се позовава на свои 
източници в компанията. Тя не 
е публична и не е задължена 
да оповестява резултатите си, 
затова не коментира темата. 
Според източниците на Bloom-
berg данните са били съобщени 
на акционерите на Uber от 
финансовия директор Гаутам 
Гупта. Той е обявил, че за първото 
тримесечие на годината Uber има 
загуба в размер на $520 млн., а 
за второто тримесечие загубата 
е над $750 млн., от които $100 
млн. загуба в САЩ, където е най-
големият пазар на Uber. Гупта е 
заявил, че главната причина за 
загубите са субсидиите, които 
компанията дава на шофьорите 
си по целия свят. Според него 
постепенно приходите ще се 
увеличават, защото бизнесът на 
Uber расте. Той посочва, че през 
първото тримесечие приходите 
са били $3.8 млрд., а през второто 
са достигнали $5 млрд. Въпреки 
големите загуби, за сега Uber не 
може да се оплаче от липса на 
финанси. Компанията продължава 
да получава сериозни инвестиции. 
През последните месеци набра 
нови $2 млрд. , а очаква и още 
$1 млрд. след сливането на Uber 
China с китайската компания Didi 
Chuxing.

YouTube може да 
стане социална 

мрежа
Според онлайн изданието 

Venture Beat YouTube може да се 
превърне в класическа социална 
мрежа в опит да задържи 
потребителите. Конкуренцията 
на Facebook, Snapchat, Twitter 
и останалите социални мрежи 
е много силна и в YouTube не 
са сигурни, че видеото ще е 
достатъчно, за да се бори с тях. 
Затова порталът разработва 
функцията Backstage. Тя ще 
позволи на собствениците 
на видеоканали да споделят 
с потребителите и текстове, 
снимки, дори анкети и друг тип 
съдържание. Публикациите ще 
се виждат както в каналите, 
така и в информационния поток 
на техните абонати. Това ще 
направи публикациите видими от 
много голям брой хора. Разбира 
се, видеото ще остане на първо 
място, а останалото съдържание 
ще е допълнително. Плановете 
на YouTube са да пусне първата 
пробна версия на Backstage още 
през есента.
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Upcoming  Seminar 
August 27th 2016, 6:30PM
Courtyard Toronto Brampton,

90 Biscayne Crescent
Brampton, Ontario L6W 4S1

Уроци по цигулка.  
Подготовка на деца от  

5-то до 12-то ниво за RCM exam,  
Rotery Burlington music festival, 

Kiwanis music festival,  
Peel music festival.

Подготовка на млади изпълнители  
за рецитали и конкурси.

Уроци по цигулка

Професионален цигулар

Димитър	Атанасов,
B.A., M.A of Performing, MUS.ED

Тел:	(289)	400-8872
905-465-9246, 
dymitre_atanassov@yahoo.ca

www.daviolinlessons.ca

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

Р Е К Л А М А
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Family Bakery Cafe 
1220 Woodbine Ave. East York,

Тел: 416-696-8585
(Woodbine Ave. / Mortimer Ave.)

Баници, хляб, домашно 
произведени сладки, 
кроасани, торти и 
кремове.
Предлагаме и топла 
храна. Можете да се 
нахраните при нас или 
да си купите за вкъщи.

ПЕЧЕНО АГНЕШКО 
И ПЕЧЕНО СВИНСКО 

по поръчака  
на клиента

ново

128 O’Connor Drive

Free parking
www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

РЕСТОРАНТ “МОНМАРТР”
С ДУХ НА ФРЕНСКА РОМАНТИКА!

Предлагат се и чисти 
алкохолни напитки 
“Eau-de-Vie”, което на 
английски означава 
“water of life” 
Правят се от круши, 
ябълки или други 
плодове различни 
от гроздето, като 
плодовете порастват 
в стъклени бутилки 
закачени на клоните   
на дървото.  

Френският ресторант 
"Монмартр", който се намира в Норт 
Йорк вече 25 години, е извоювал 
своята добра репутация и е спечелил 
доста награди, като през 2016 г. 
получава и  наградата "Diamond 
Award" за "Най-добър френски 
ресторант", избран от читателите 
на "The Mirror North York" . Това 
не е случайно, защото заведението 
предлага изключително стилна 
обстановка, изискани блюда и висока 
класа френски вина. 

Обстановката е неповторимо 
романтична. Ще почувствате все 
едно, че сте във Франция. По стените 
можете да видите репродукции  на 
Ван Гог и Реноар, а в залите тихо 
звучат мелодии в изпълнение на Едит 
Пиаф и Шарл Азнавур.

Собственичката на ресторанта 
Марджи Карадан е получила своето 
кулинарно образование в Париж, а 
после и в Торонто и всичко, което се 
готви там се прави със свежи и свежи 
продукти.

Предлагат се всякакви кулинарни 
деликтеси, като най-препоръчаните 
от тях са: French Onion Soup (Cупа 
с лук с капак от запечен кашкавал),  
Filet Mignon, sauce auh deux poivres 
(Филе миньон с изумителен сос)  
Frog Legs (Жабешки бутчета), 
Fresh Steamed Mussels (Mиди на 
пара с бяло вино и много вкусен 
сос), Deboned Roast Duckling in a  
delicious     orange      sauce ( Печено  
патешко     месо с портокалов сос). 
Заведението е до 70 места подходящо 
както за двойки, група приятели, 
така и за всякакви корпоративни 
тържества, частни банкети или 
сватбени тържества.

Ресторантът е разположен на 
удобно място с безплатен паркинг.
    За резервации позвънете на:  
       Ресторант Le Montmartre  
       Тел:	416-630-3804
911 Sheppard Ave. West, North York
     Можете да разгледате менюто  
на уеб сайт на адрес:  
www.lemontmartrerestaurant.com
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Отворено 7 дена в седмицата
Пон. , Вт., Ср. Нед. - 10am - 10pm
Четв., Пет., Съб - 10am - 11pm

1650 Dundas Street East
Mississauga 

(905) 848-2590

HOMEMADE, FRESH, 
HEALTHY § TASTY

Доставки	по	домовете	с	Uber	Eats	>>

Kostas Bakery 
Всеки ден нови 

сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, 
сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф.  
Пити и жито.

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 
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Всички видове  
ЗАСТРАХОВКИ в Онтарио: 

Иван Иванов
Тел: 647-377-3532

ivan@waddellinsurance.com

Автомобил, къща, бизнес.

Застраховки живот, инвалидност, пътуване.

Конкуренти цени за шофьори без или с малко опит в Канада.

Безплатна консултация на български или английски език.

Memorial Galleries Inc.
Monument Factory Outlet

53 Bertrand Ave. 
Unit 1  
Scarborough On. 
M1L 4P3

Tel:416-759-0293, Fax: 416-759-5226 
mark@memorialgalleries.ca 
www.memorialgalleries.ca

Дизайн по поръчка
Всякакви форми на паметници и всякакви букви 
Final date cemetery second engraving
Гранит маркер и Бронзов плакет 
Офорт и Статуя 
Урни
Огромен избор на изложени в двора на фабриката 
за лесно разглеждане
Инсталация във всички гробища на GTA

Save Your Budget

Google се отказва от името Nexus при смартфоните си
Следващите телефони на 

Google вече няма да използват 
името Nexus. Новото име все още 
не е известно, но най-вероятно ще 
е името на компанията, съобщава 
онлайн изданието AndroidCentral, 
като се позовава на свои източници. 

През последните няколко години 
Google редуваше производителите 
на Android, за да правят телефоните 
от серията Nexus. Те бяха 
разработвани предимно от Google, 
като следваха философията на 
компанията как трябва да изглежда 

и функционира един телефон с 
нейната операционна система. 
Очакваше се следващите модели 
от серията да бъдат произведени от 
HTC. Друга новост при смартфоните 
ще е промяната на интерфейса. 
Досега моделите от серията Nexus 

използваха стандартен Android без 
никакви допълнения и промени. 
Новата серия обаче ще разполага с 
функции и приложения, които ще се 
предлагат само в нейните модели. 
Това е и една от причините да се 
сложи край на Nexus.

Румънският хакер, проникнал в имейла на Хилъри 
Клинтън, бе осъден на 4 г. и 4 мес. затвор 

Румънски хакер с прякор 
„Гучифер“, който допринесе за 
разкриването на частния имейл 
сървър на Хилъри Клинтън, докато 
тя бе държавен секретар, бе осъден 
на 4 години и 4 месеца затвор от 
федерален съд в Александрия, щата 
Вирджиния, предаде Reuters. През 
май 44-годишният Марсел Лазар 

се призна за виновен по обвинения, 
включващи неразрешен достъп 
до защитен компютър и кражба 
на самоличност. В Румъния Лазар 
бе осъден на 7 години затвор за 
киберизмами. През април той бе 
екстрадиран в САЩ, където бе 
обвинен в киберпрестъпления. 
Смята се, че Лазар е проникнал 

в имейл акаунтите на около 100 
души в периода между 2012 и 2014 
г. Сред потърпевшите са бившият 
държавен секретар Колин Пауъл, 
роднина на бившия президент 
Джордж Буш и бившият сътрудник 
в Белия дом на Хилъри Клинтън 
и неин неофициален съветник 
Сидни Блументал. Лазар пусна в 

интернет имейли на Блументал до 
частния имейл акаунт на Клинтън, 
който тя е използвала по време на 
мандата си на държавен секретар 
за лични и служебни дела вместо 
правителствен акаунт, отбелязва 
Reuters.

Унгарският премиер: Мигрантите ще направят Европа 
неразпознаваема

Унгарският премиер Виктор 
Орбан отново разкритикува 
миграционната политика на ЕС, като 
заяви, че масови мигрантски потоци 
от Африка ще залеят Европа през 
следващите десетилетия, предаде 
AP. Орбан каза в парламента, че 

ако голям брой мигранти бъдат 
допуснати в ЕС, по-високата 
раждаемост сред мюсюлманите ще 
доведе до това “Европа да стане 
неразпознаваема”. Унгарският 
премиер заяви, че преградите, които 
страната му издигна по южните си 

граници със Сърбия и Хърватия 
за спиране на мигрантския 
наплив, са доказателство за 
безсилието на Брюксел по 
миграционните проблеми на 
ЕС и призова тези проблеми 
да се решават на национално 

равнище. Противопоставянето на 
Унгария на бъдещи квоти от EС за 
преразпределение на мигрантите 
ще бъде подсилено от очаквания 
успех на организирания от 
правителството референдум по този 
въпрос на 2 октомври, заяви Орбан.
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555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca
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To register online visit: www.a1globalcollege.ca  | info@a1globalcollege.ca

A1-GLOBAL COLLEGE HOLDS THE KEY TO YOUR SUCCESS

Новият хибрид Porsche 
Panamera 4 E-Hybrid 

вече на пазара
Хибридните автомобили се 

превръщат във все по-примамливи 
предложения с нисък разход, 
приемлива цена и отлично 
поведение на пътя. Най-новият 
пример затова е новото Porsche 
Panamera 4 E-Hybrid. Хибридът 
с възможност за зареждане в 
електрическата мрежа е базиран на 
представеното тази година второ 
поколение на Panamera и е 
оборудван с редица технологии 
от хиперколата Porsche 918 Spyder. 
Задвижващата система предоставя 
462 к.с. и 700 Нм, но в същото 
време средният разход на гориво 
в хибриден режим е само 2,5 л/100 
км (по NEDC), сочат официалните 
данни. Спринтът 0-100 км/час 
отнема точно 4,6 секунди, а 
максималната скорост на движение 
достига рекордните за сериен 
хибрид 278 км/час. Агрегатът 
на Panamera 4 E-Hybrid използва 
новоразработен 2,9-литров V6 
бензинов мотор с 330 к.с. и 450 
Нм, който работи в комбинация с 
електромотор, генериращ 136 к.с. 
и 400 Нм. Трансмисията е също 

нова - PDK с два съединителя 
и 8 предавки. Новата хибридна 
Panamera използва батерия с 
капацитет 14,1 кВтч, докато 
предшественикът разполагаше 
със само 9,4 кВтч. Благодарение 
на увеличения капацитет 
батерията вече предоставя пробег 
на електроенергия от около 50 
км при скорост до 140 км/час. 
Зареждането й отнема 5,8 часа, 
като при използване на специално 
зарядно времето намалява до 
само 3,6 часа. Въпреки че е 
екологичен автомобил, новата Pan-
amera 4 E-Hybrid идва оборудвана 
стандартно със спортния пакет 
Sport Chrono. Налични са цели 
6 режима на управление - Sport, 
Sport Plus, E-Power, Hybrid Auto,  
E-Hold и E-Charge, променящи 
настройките на агрегата, волана, 
шасито, трансмисията и други 
компоненти. Новата Panamera 
4 E-Hybrid ще бъде официално 
представена в края на този месец 
по време на автосалона в Париж, 
но Porsche вече приема заявки.

Формула 1 стана американска собственост срещу $8,4 млрд.
мериканската компания Lib-

erty Media е новият собственик 
на Формула 1. Тя вече е изкупила 
18,7% от акциите от групата 
фирми, контролиращи световния 
шампионат, съобщава Re-
uters. Цялата сделка ще бъде 
завършена до края на 2017 г., като 

стойността и е $8,4 млрд. От тях 
$4  млрд. ще отидат за покриване 
на задълженията на досегашните 
собственици. Настоящият 
главен промоутър Бърни Бърни 
Екълстоун ще запази поста си поне 
през следващите 3 години. След 
завършване на сделката Liberty Me-

dia Group ще бъде прекръстена на 
Formula One Group, а за председател 
на съвета на директорите ще бъде 
назначен Чейз Кери – един от 
топ-мениджърите на холдинга 
21st Century Fox, чиято основна 
задача ще бъде повишаването на 
популярността на шампионата. 

Самата Liberty Media е собственост 
на 75-годишния предприемач Джон 
Малоун. Корпорацията владее 
различни американски медии, 
както и бейзболния клуб „Атланта 
Брейвс”.

Kia разкри подробности за новата си 8-степенна 
автоматична скоростна кутия

…. разработена специално за 
моделите с предно предаване. Тази 
трансмисия дебютира по-рано тази 
година при второто поколение 
на седана Cadenza, но едва сега 
корейския производител съобщи 
подробности за нея. При създанието 
на кутията, чиято разработка 
е стартирала още през 2012 г., 
корейската марка е регистрирала 
143 патента. Самата трансмисия 
е с 3,5 кг. по-лека от предишния 
6-степенен автомат, който заменя. 
От Kia съобщават, че специално 
за новия 8-степенен автомат е 

създаден най-компактният маслен 
филтър, който си използва в 
трансмисии от тази категория. 
Освен това корейците са намалили 
броя на клапаните от 20 на 12, 
което е позволило да се увеличи 
скоростта на смяна на предавките. 
Новата скоростна кутия дебютира 
при Cadenza с 3,3-литров V6 мотор 
с 290 к.с., като за бъдеще ще се 
поставя и на други средноразмерни 
и пълноразмелни модели с предно 
предаване.

Lexus LC500 ще развива 471 
к.с. и 540 Нм

Toyota продължава да се 
съпротивляват на масовото 
навлизане на турбо-двигателите. 
Нейната луксозна марка Lexus също 
поддържа подобна посока, като 
залага на атмосферни двигатели 
за своите модели. Един от тях е 

купето LC500, което е оборудвано 
с 5,0-литровия V8 агрегат от 
спортния седан GS F и модела  
RC F. Автомобилът бе представен 
по време на автосалона в Детройт 
през януари тази година, като 
бяха обявени техническите му 

характеристики – мощност от 467 
к.с. и 527 Нм въртящ момент. На 
пазара обаче купето ще се появи с 
малки промени, съобщи един от топ-
инженерите на марката Коджи Сато 
пред Motor Authotity. По думите 
му двигателят е бил модернизиран 

в периода между официалното 
представяне на модела и пускането 
му на пазара. Променени са 
всмукателната и изпускателната 
системи, като крайният резултат е 
увеличаване на показателите до 471 
к.с. и 540 Нм.
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A transportation company  
with 20 years on the market,  
with own yard and garage  

is expending and  
looking for  

experienced A-Z highway drivers.  
Excellent rates & mileage.  

Please, call 905-766-2484  

or 905-507-8005. 

E-mail: arthursafety@yahoo.ca

Транспортна фирма  
с 20 години на пазара, със собствен 

двор и гараж се разраства и  
търси опитни A - Z  шофьори   

Отлични цени . Моля , обадете се на: 
905-766-2484  

или 905-507-8005. 
E-mail: arthursafety@yahoo.ca

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1

SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 

MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579 (Plamen 1, Plamen 2)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
SALES:  
416-823-2403, 416-821-1221 (Angelo, Peter) 
MECHANIC SHOP:  
416-786-7259, 647-504-6579  
(Plamen Nedialkov, Plamen Borisov)

Продажба,  пок упк а и  ремонт на автомобили 
Над 90 автомобила в  наличнос т
Японски,  европейски и америк ански модели
Осиг уряваме финансиране,  leas ing,  
гаранция и гаранционно обс лу жване

sales@firstautogroup.ca

Канадски електромобил 
с пробег от 160 км. за 

C$19,888
Новият канадски 

автопроизводител Electra Mecca-
nica представи интересна градска 
кола. Solo е триколка, която 
разполага със само едно място 
в салона и има електрически 
агрегат, който предлага автономия 
от 160 км. “Повечето жители на 
града използват 5 или 7 местни 
автомобили, в които пътуват сами. 
Това е неефективно, но нашият 
електромобил Solo предлага 
решение”, се казва в съобщението 
от базираната във Ванкувър 
компания. Електрическият 
агрегат предлага автономия от 
160 км., който е достатъчен за 
ежедневните нужди на повечето 
хора, а зареждането на батерията с 

капацитет 16,1 кВтч отнема само 3 
часа. Сред другите предимства на 
електромобила са двата багажника 
с общ обем от 285 литра, камерата за 
заден ход, Bluetooth свързаността, 
както и ниският коефициент 
на челно съпротивление - само 
0,24. Двигателят на Electra Mec-
canica Solo развива 83 к.с. и 190 
Нм, като задвижва задната гума. 
Ускорението до 100 км/час отнема 
около 8 секунди, а максималната 
скорост е 130 км/час. Electra Mec-
canica вече приема поръчки за 
триколката, като доставките 
към клиенти ще започнат през 
следващата година. Базовата цена 
на Solo е C$19,888.

Renault се отказва от 
дизела през 2020

Производителят на едни от 
най-популярните и доказани 
дизелови двигатели в света - 
френската компания Renault, 
възнамерява да се откаже от този 
тип агрегати, съобщава Reuters. 
Към 2020 г. дизеловите мотори ще 
отпаднат почти напълно от гамата 
на Renault, твърди агенцията. 
Основните причини са свързани с 
вредните емисии, които се отделят 
при изгарянето на дизеловото 
гориво. Екологичните стандарти 
стават все по-сурови, като за 
да се впишат в тях дизеловите 
мотори се нуждаят от сериозно 
модифициране и допълнителни 

системи. А това би ги оскъпило 
дотолкова, че те вече нямат да 
бъдат добра алтернатива както на 
бензиновите, така и на хибридите 
и електрически аналози. Re-
nault вече стартира действия в 
тази посока, пускайки гама от 
електрически автомобили. Според 
консултантската компания Alix-
Partners подобен ход ще предприемат 
повечето производители на 
автомобили в Европа. Прогнозата 
на специалистите сочи, че през 
2030 година пазарният дял на 
дизеловите коли ще спадне от 
сегашните 52 до едва 9%.
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ХИРОПРАКТОР, ФИЗИОТЕРАПИЯ, РЕГИСТРИРАН МАСАЖ ТЕРАПИСТ,  
ЛАЗЕРНА ТЕРАПИЯ, МЕДИЦИНСКА АКУПУНКТУРА

Лекуваме: Joint Replacement  
Rehabilitation, Болки в гърба,   
Разтягания и навяхвания,Главоболие,  
Проблеми след пътнотранспортни  
произшествия Whiplash, Fibromyalgia,  
Ишиас, Тенис / Golfer's Elbow,  
Замръзнало рамо,  Болки в ставите,  
Синдром на карпалния тунел (CTS) 
TMJ (Temporal Mandibular Joint  
Dysfunction), Намаляване на стреса,  
Премахване на бръчки

Имате: 

Мигрена?  

Болки в гърба? 

Болки в ставите? 

Чувствате се отпаднали? 

НИЕ МОЖЕМ  
ДА ВИ ПОМОГНЕМ !2221 Keele St., Suite #302  

(at the intersection of Keele St. and Ingram Dr.) 
Toronto, On, M6M 3Z5

Tel: 416-759-8099, Fax: 416-759-9085
www.iwellness.ca
iwellness.ca@gmail.com

Коя е най-трудната 
възраст за жената

Възрастта от 30 до 40 
години е тази, за която 
жените се притесняват най-
много, твърдят австрийски 
социолози, анкетирали над 
1000 жени, които отговорили 
на въпроса: ”Коя възраст 
смятате за най-трудна в 
своя живот?” Повече от 
70% от дамите признават, 
че това е именно възрастта 
между 30 и 40 години. 
Според твърденията на 
самите анкетирани на тази 
възраст жените започват да 
изпитват по-често вредните 
последици от стреса, 

страдат повече от безсъние 
и загуба на апетит. Умората 
става техен постоянен 
спътник, а работата, която 
преди са извършвали без 
всякакви усилия, често 
се оказва непосилна 
за тях. Допитването 
показва също, че след 
прехвърляне на възрастта 
от 40 години възникналите 
трудности за жените като 
че изведнъж приключват 
и те отново започват да 
водят пълноценен живот, 
съобщава ВВС.

Не седете с 
изправен гръб!

П р о д ъ л ж и т е л н о т о 
седене с изправен гръб е 
най-неподходящо за тялото, 
защото може най-бързо 
да провокира появата на 
болки, съобщават канадски 
учени. Те са наблюдавали 
здрави хора, които седят в 
различни пози – наведени 
напред, с изправен гръб, леко 
наклонени назад и опрени 
на гърба на облегалката на 
стола и са установили, че 

най-опасно за гърба е позата 
с наведено напред тяло, при 
която гръбнакът е изправен.  
“Най-малък стрес върху 
гръбнака оказва позата в 
полулегнало положение 
с отклонение на тялото 
назад на 135 градуса. Това 
положение е най-близко 
до напълно отпуснатото 
състояние, когато човекът 
лежи”, съветват канадските 
учени, цитирани от ВВС.

За премахване на болки в ставите с 
акупунктура потърсете Др.Чао

здраве.bg

здраве.bg

905- 272-1632
Applewood Village Plaza 

1077 N Service Rd,  
Mississauga, L4Y 1A6
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Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Телефон: 416-650-1282

Всеки, който се нуждае от помощ и подкрепа - адрес за кореспонденция:
Leila, 1111 Finch Ave.W. # 350, Toronto. ON M3J 2E5

www.vorojeyaleila.com

"Методите, използвани 
от този човек за 

разкриване причините за 
заболявания, дисхармония 

или дисфункция, както 
и способността и да 

влияе за последващото 
неутрализиране на тези 

причини, връщане на 
здравето и положително 

решение на проблемите 
не се вписват в рамките 
на съвременната наука и 

медицинска практика".

Директор на 
Калифорнийския институт 
по психосоматични 
изследвания, доктор по 
психология Джуди Хефнеу.

 

13 септември  201320 info@bulbiz.com(416) 821-9915З Д Р А В Е

 На страниците на руските вестници 
хората публикуваха свои благодарствени 
писма , адресирани до врачката Лейла 
. Според съдържанието на писмата , 
разбрах, че тази жена е представител на 
професия, който се тълкува по различни 
начини: изцеление, екстрасензорно 
възприятие, гадаене, ясновидство и т.н. 
  Бидейки скептик по природа и не 
много вярващ в свръхестественото, 
като прочетох друга статия за Лейла, 
аз реших да я посетя лично и я опозная. 
 Да ви кажа истината, имах намерение 
да пиша неща за шарлатани и хора 
измамници, които имат хипнотично 
въздействие и силата на внушението 
им ги прави да вярваме в нереалното. 
   Обадих се на номера, посочен във 
вестника и си уредих среща . Дойдох в 
офиса в определеното време , приготвил 
фотоапарата и вкючил  диктофона да 
запиша разговора си с нея . Но какво 
излезе после... сами ще разберете ... 
    - Влезте, моля . Вие сте Андрей ... от в-к 
... Аз винаги се радвам да си сътрудничим 
с пресата . Не мога да ви отделя много 
време  - работата ни чака , нали знаете ... 
         "Фактът, че тя ме нарича с името ми 
- това не е чудо. И тя знаеше , че ще дойда 
- . На такива трикове не вярвам::) . Казах 
и : " Искам да напиша една статия за хора, 
участващи в нетрадиционни науки. " 
     - Нека да бъдем честни - искате да 
напишете статия за мен,  гадателката 
Лейла , която " кара хората да и вярват 
като глупаци " ? Можете да направите 
това. Не съм ви ядосана и ще отговоря 
на всички ваши въпроси , но доколко 
любопитството ви ще бъде изпълнено, 
не знам ... - Лейла се усмихна . 
      - Кажете, Лейла  , как да започнахте 
работата си? И защо - ЯСНОВИДКА ? 
     Аз специално наблегнах върху всяка 
буква изговаряйки думата "Ясновидка„. 
   - Да, аз съм Гадателка , но не и в 
концепцията за " магьосничество " , 
а думата " предсказвам бъдещето " - 
лекува.  Лекуване не само на физически 
заболявания , но също така и върху 
духовното, моралното и енергията също. 
     Как станах врачка , вече е писано за това 
много пъти , така че няма да се повтарям 
. Но на въпроса , как така се случва с 
мен да съм гадателка , мога да кажа , 
че човешкото тяло се състои от сложна 

двупосочна 
система за 
съобщения 
с мощна 

енергийна осигуреност. Същата система 
, с някои разлики , се наблюдава при 
всички живи същества . Аз се явявам 
проводник в тази мощна енергия , но това 
не е моя заслуга , това чудо което Господ 
ми е дал . Мъжете , например, също могат 
да получават и предават информация. 
   Усмихнах се представяйки се себе 
си като проводник на такава енергия 
, и си представих че съм врачка. 
  - Не трябва да имате никакво съмнение 
в своите способности – Продължи Лейла. 
Спомнете си преди няколко месеца , че 
без причина, почувствахте тревожност 
, без да знаете защо , започнахте да се 
звъните на майка си в Русия , и то много 
дълго време, но не получавахте отговори 
на обажданията . И на следващия ден 
разбрахте , че тя е откарана в болница 
със счупен крак . Как е тя сега? - Попита 
Лейла , гледайки ме проницателно. 
  Аз не бях на себе си . Това е истина, това 
се случи преди шест месеца. За това Лейла 
нямаше откъде да знае. Следващият 
въпрос ме накара много да размишлявам.  
     - Направо съм удивен – казах и аз .  
-Получавате информация 
винаги за всичко? 
Почувствах как започвам да се вълнувам. 
   - Не, разбира се . Понякога не мога 
да декодирам информацията и да я 
предавам. Това означава, че човека трябва 
да знае някои факти . Или да ги получа 
за себе си, защото нещо трябва да се е 
случило с този или онзи човек , и в този 
случай , нищо не може да се променя. 
       Дали от любопитство или защото съм 
саркастичен , не можах да устоя и попитах 
Лейла да ми каже още нещо за мен. 
 -Не трябваше да наранявате приятелката 
си миналата нощ , млади човече 
. Ще трябва по някакъв начин да 
оправите положението . Освен това, 
когато се върнете у дома , изхвърлете 
недовършената бутилка уиски от вчера 
в кошчето , а вместо това поставете 
на масичката за кафе ваза с цветя . 
     Последните думи на Лейла направо ме 
шокираха. Това тя нямаше откъде да го 
знае. Предишния ден, след като имахме 
скандал с приятелката ми , когато се върнах 
вкъщи , отворих бутилка уиски, която 
остана неизпита на масичката за кафе .  
 Бях безмълвен и вероятно 

изглеждах като идиот .... 
  - О, аз се отказвам. Съжалявам , не 
бях прав . Мислех си за вас какво ли 
не, по дяволите ... А то какво се оказа.. 
   Не се притеснявайте! Понякога и аз се 
изненадвам от себе си . Но ние трябва 
да помним , че ако не разбираме нещо, 
това не означава , че е то не съществува. 
 Неизвестното съществува независимо 
от нашите вярвания , и се аз се научих 
да го използвам за доброто на хората - 
свещено задължение на моята професия . 
   - В допълнение към лечението 
на физически заболявания, какви 
са другите проблеми които 
решавате на вашите пациенти ? 
      - Към мен се обръщат хора, които 
работят във високо електромагнитно 
замърсяване . Те всички са програмисти , 
оператори, ел. инженери , електротехници 
, инспектори - хора , които работят 
в областта на високите технологии.  
     Поради това замърсяване развиват 
сърдечно-съдови заболявания . 
Също могат да развият заболяване 
на периферната и централната 
нервна система , полиневрит и други. 
Много от моите пациенти се 
нуждаят от помощ в ситуации на : 
* Преодоляване на чувството на самота, 
вина, страх , съмнение в себе си . 
* Преодоляване на трудностите в 
отношенията с противоположния пол   
* Подобряване на комуникацията 

и умения , умения за общуване . 
* Себереализация , намиране и постигане 
на цели в живота , израстване в кариерата . 
* Личен растеж , самоусъвършенстване 
, знаейки, вашите силни и слаби 
страни , духовно развитие. 
* Моделиране на бъдещето. 
* Идентификация на истинските 
намерения на семейството , приятели, 
бизнес партньори и приятели . 
* Възстановяване на предишни 
събития в живота , анализ на грешките, 
допуснати в него, които могат и трябва 
да бъдат поправени в този живот. 
* Оценка на енергия и , ако 
е необходимо, коригиране . 
* Анализ на текущото състояние . 
* Съдействие при разработването на 
сложни житейски ситуации изпитват 
психическо травма, която напусна 
отпечатък на сърцето, паметта , съзнанието 
, репресивна дълго време , без възможност 
да намери своя начин за излизане от 
задънената улица на живота, за да се 
върнете към нормален щастлив живот . 
* Премахване на депресия и тревожност . 
* Защита от негативни влияния . 
* Диагностика на родословно дърво . 
И още много други . 
   - Благодаря ви, Лейла ! Надявам 
се да не ме накажете за глупавите 
неща, с които първоначално 
подходих към вас в интервюто . 
  - О, хайде, как може така да 
говорите...Мойто предназначение е 
съвсем различно. Аз не наказвам , 
наказва Господ . Не сте застрашени , 
защото не сте го направили от злоба . 
     Тя се усмихна , стисна ми ръката и 
ми каза сбогом . Вече напусках офиса 
,когато чух отново гласа и : - Андрю , 
изключете диктофона, който се намира 
във вътрешния джоб на сакото ви , 
той така или иначе нищо не е записал! 
    Не знаех дали да се смея или да плача. 
Усмихнах се глупаво и си ударих палеца 
на крака в перваза . Не ми беше никак 
до смях . Докато отивах пеша до колата 
проверих диктофона  " Sony ", който 
година и половина ми служеше вярно. 
Машината работеше , правеше шум , но 
не беше записала нищо ...

Как " преоткрих "  
пророчицата Лейла Лейла

416-650-1282
Приемно време и записвания   7 дни  в седмицата    от 10:00 сутринта до 19:00

www.vorojeyaleila.com
Всеки, който се нуждае от помощ може да се обърне на адрес:  

1111 Finch Avenue West, Suite #310, Toronto, ON M3J 2E5

ВРАЗУМЯВАНЕ
Като порасна ще ти покажа,  

къде зимуват раците.
Доста често чета по руските 

вестници статии и писма за 
професионалните възможности 
на врачката Лейла. Мислех си, че 
всичко това, което бе написано 
е нещо съвсем далечно от мен и 
семейството ми и никога не би 
ми се случило. Понякога, като 
прочета някоя история, плюя три 
пъти през рамо и и почуквам на 
дърво с пръстите си по масата, 
гледайки гордо към съпруга си и 
малкия си син Соломон.

Наистина съм щастлива да 
се срещна истински приятел, 
съпруг и да имам добро 
семейство, ожених се и ни се 
роди златокосо момче, който 
стана за нас смисъла на живота 
ни. Ние работехме неуморно, 
за да осигурим по-щастливо 
бъдеще за сина ни. Първо 
го гледаше майка ми, а след 
това, когато тя почина, взехме 
детегледачка. Соломон израстна 
като в  приказкаите. Винаги 
добре облечен, играчки, модерен, 
здравословна храна, СПА 
центрове и курорти най-малко 
2 пъти в годината. След това, в 
частно училище, където той за 
първи път си показа характера.
Когато го попитахме защо го е 
направил, той  избухна ужасно 
гневно и ние трябваше дълго 
време да го успокяваме. От този 
ден, почти всеки месец трябваше 
да сменяме детегледачките - той 
измъчваше всички. За известно 
време в къщата беше тихо, защото 
му купихме скъпи компютърни 
игри и модерна електроника. Аз 
винаги се обвинявах за това, че 
не може да има брат или сестра. 

Иначе се учеше добре - 
взимахме и частни уроци, когато 
бе нужно. Но връзката със сина 
ни, понякога в продължение на 
месеци бе сведена до минимум: 
“Татко! Имам нужда от пари 
за екскурзия! “Или” мамо! 
Дайте пари за пица. “ През 
останалото време той беше 
затворен в стаята си и играеше на 
компютъра. Кръгът от приятели 
се ограничаваше до момчета, 
съученици, с които той често 
не се разбираше, а след това 

обикновено игнорираше всичко.

“Нищо ще порастне и ще 
се вразумее” - ми казахваха 
приятелите ми. Учителя ни 
увери, че е трудна преходна 
възраст.

Синът ни стана 10-ти клас 
на 16 години. Съпругът ми и аз 
се съгласихме да го изненадаме 
като поканим в ресторант 
няколко от съучениците му и 
няколко квартални деца, сред 
които и момиче, с които той беше 
приятел от дете. Ние знаехме, 
че той я харесва. Съпругът ми 
покани в ресторанта добър DJ, и 
му плати много пари. Отидохме 
в ресторанта. Хорът запя, 
аплодисменти, започнаха да се 
взривяват фишеци. DJ включи 
музиката. За първи път от много 
месеци, видяхме усмивката на 
лицето на сина ни, но аз бях 
притеснена, че не е усмивка 
на радост, а някаква нечестива 
усмивка. Съпругът ми помисли, 
че е Соломон е щастлив като 
дете. Децата седнаха с пълни 
чаши сокове. Момичето понечи 
да направи тост, когато Соломон 
се изправи и с цялата си сила 
хвърли чашата на пода. След това 
той отиде при DJ,  взе микрофона 
и изкрещя на целия ресторант, 
“Аз съм вече съм голям и ще 
ви покажа какво означава това! 
Мразя ви, смърт, копелета! “

За няколко секунди настъпи 
тишина в стаята, децата бяха в 
шок. Съпругът ми отначало не 
разбира какво се е случило, и 
след това, като видя, изкривеното 
от ярост и омраза лицето на сина 
ни, пое дълбоко дъх и седна на 
един стол. Всички напуснахаме 
ресторанта, без да кажем и 
дума. Едвам отидохме в колата. 
Синът ни напусна дома ни и 
дойде чак седмица по-късно на 
погребението на съпруга ми, 
на баща си, който го докара до 
иинсулт от притеснение.

Аз бях съкрушена, не исках 
да живея. Не исках да види и сина 
си. Една приятелка идваше почти 
всеки ден да донесе храна за сина 
ми и за мен. По нейно настояване, 
аз най-накрая се съгласих да 

отида в парка. След разходката, я 
помолих да ме закара до гроба на 
съпруга ми. По пътя обратно, не 
знам защо я помолих да се обади 
на Лейла. 

Отидох при нея. След като 
и разказах за себе си, Лейла 
помоли за снимка на сина ми. 
Направихме снимка преди 5 
години - след това той не искаше 
да се снима. След като внимателно 
погледна му снимката му, Лейла 
каза: “ Сега можете да си 
тръгнете. И каквото и да става, 
не се паникьосвайте и не се 
изненадвайте. Не осъждайте и 
не укорявайте, той ще се върне 
при теб ... “

Една седмица мина но нищо 
не се промени. 

Всеки ден излизах да взема 
малко въздух, като ходех 
до гробището. През втората 
седмица в полунощ се събудих 
от шума. В началото си мислех, 
че Соломон е дошъл както 
обикновено да вземе нещо за 
ядене, но чух сърцераздирателни 
викове. Отварих вратата на 
стаята си и видях син си, покрит 
в пот, гърчеше се на пода в болка, 
стискайки ръцете си на корема. 
На устните му се появи пяна. 
Приличаше на епилептичен 
припадък. Синът ми завъртя очи, 
така че само бялото се виждаше. 
Мислех, че вече губи съзнание. 
Но, може би, на майчиния 
инстинкт преодоля страха си и си 
спомних думите на Лейла, “Не се 
страхувайте и не се учудвайте,” 
и тогава набрах 911. 

В болницата, на сина ми 
му направиха всички тестове, 
и се оказаха че са нормални. 
Не беше отравяне, не беше и 
епилепсия. Лекарите казаха, че 
той е получил нервен срив, и се 
нуждае да се успокои. Дадоха му 
успокоителни и той заспа.

На сутринта Соломон 
започна да кърви, но лекарите не 
можеха да установят причината. 
Обадих се на Лайла. “Не се 
притеснявайте, вземете сина 
си у дома и два дена го хранете 
само с топъл пилешки бульон”, 
- каза тя. Направих точно това. 
На третия ден сутринта оставих 
храната на масата, и отидох до 

гробището на мъжа си. Това 
беше през есента, хладен вятър 
духаше в гърба, но това нямаше 
значение. Седнах на пейката. В 
главата ми се въртеше само един 
въпрос: “ЗАЩО?”. Изведнъж 
почувствах, че някой дойде отзад 
и внимателно хвърли нещо топло 
на раменете ми. До мен седеше 
Соломон. Внимателно, сякаш 
страхувайки се да не ме уплаши, 
той се изправи и тогава за първи 
път ме прегърна една огромна 
ръка и някак си много необичайно 
за мен, един възрастен глас 
каза: “Съжалявам, извини ме 
ако можеш мамо. За всичко ми 
ПРОСТИ “ .След това седяхме 
дълго време, без да кажем нито 
дума. Няколко години минаха 
след тези събития. Синът ми 
порасна. Той реши да направи 
кариера в армията и сега служи 
като офицер в канадската армия, 
посещава гроба на баща си 
веднъж на всеки шест месеца, а 
с мен говори по телефона всяка 
седмица. “По-стари,  по-мъдри” 
- казва една моя приятелка. 
Да, казвам си, вероятно аз съм 
полудяла. Благодаря Ви, Лейла,	
благодаря	Ви	...
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Италианският град Аматриче съди “Шарли ебдо” 
заради обидни карикатура на земетресението

Кметството на италианския 
град Аматриче заведе съдебен иск 
срещу френското списание „Шарли 
ебдо” заради негова карикатура 
на земетресението от 24 август, 
при което градът пострада най-

силно. При труса загинаха 295 
души, над 400 пострадаха, а над 
2000 останаха без дом. Дни след 
трагедията списанието публикува 
карикатурата „Италианското меню”. 
Изобразените на нея мъж и жена, 

които са окървавени, са наречени 
“макарони със сос”, а традиционната 
италианска лазаня е стилизирано 
изобразена като развалини със 
загинали между тях хора. Изданието, 
което е известно с карикатури, 

оскърбяващи и религиозните 
чувства на хората, е обвинено в 
“оскърбяване на достойнствата при 
отегчаващи обстоятелства”.

Депортиран мигрант крещи “Аллах акбар!”  
по време на полет до Венеция

Депортиран от Великобритания 
незаконен мигрант изпълнил с шок 
и ужас пътуване със самолет до 
Венеция с възгласи „Аллах акбар!”, 
„Смъртта иде!” и „Всички ще умрем”. 
Докато стане ясно, че британското 
вътрешно министерство използва 
граждански полет за депортиране 
на мигрант, крясъците на мъжа 
ужасили пътуващите, а деца 
избухнали в плач и сълзи, 
съобщи в. Daily Mail. Пътниците 
се притеснили, че става дума за 

подготвена терористична атака. 
Споменаващият името на пророка 
пътник бил изпаднал в ненормално 
състояние, вилнеел и заплашвал 
пътниците и екипажа в осеяна с 
ругатни тирада. Един от пътниците 
заснел с телефона си в продължение 
на 11 мин. случката и предоставил 
записа на Mail On Sunday.  
Мъжът, чиято идентичност не 
беше разкрита, се държал грубо и 
заплашително през почти целия 
полет до Венеция. Всъщност 

случката от 23 август се превърнала 
в пътуване на ужаса. Вместо да се 
опита да успокои изнервените от 
джихадистките възгласи пасажери, 
екипажът на полета на EasyJet до 
Венеция наредили на пасажерите 
да изтрият от телефоните си 
направените видеозаписи и 
снимки. В опит да постави под 
контрол депортирания и да го 
успокои, служител на вътрешното 
министерство застанал на колене 
пред него и държал едната си ръка 

на раменете му през голяма част 
от полета. Мъжът е бил провалил 
се търсещ убежище, прекарал 
една година в център за задържане 
във Великобритания. Той е бил 
депортиран в Италия по силата 
на регламента от Дъблин, който 
определя, че хората трябва да търсят 
убежище в първата сигурна страна, 
до която стигнат.

Турските власти съобщиха, че са осуетили бомбен атентат
…… след като открили над 

600 кг експлозиви на гробище в 
югоизточния регион Диарбекир, 
често посещавано от един от 
водачите на управляващата Партия 
на справедливостта и развитието 
(AKP), предаде AFP, като се 
позова на турската осведомителна 

агенция Doğan. Иззети са общо 
“8 газови бутилки, 1700 метра 
кабели, 2 варела по 120 кг, пълни 
с 240 кг амоний, смесен с нитрат” 
- “640 кг експлозиви”, открити на 
пет различни места в гробището 
на община Бисмил в населения 
предимно с кюрди Диарбекир, 

обясни канцеларията на местния 
губернатор. Експлозивите били 
намерени близо до гроба на майката 
на Мехди Екер, заместник-водач 
на ПСР, чийто брат, баща и чичо са 
погребани в същото гробище. Не се 
съобщава кой е подготвил атентата. 
Бивш  министър на земеделието 

Екер се върна от САЩ, където, 
придружен от адвокати, направи 
постъпки за екстрадиране на 
живеещия в изгнание там Фетуллах 
Гюлен.

Над 1000 обучени ислямисти се връщат в Европа 
от Сирия и Ирак?

Правоохранителните органи 
в Германия предупреждават за 
нарастващия брой ислямисти, 
завръщащи се в Европа от страните 
в Близкия изток, пише в. “Велт ам 
зонтаг”. Те представляват голяма 
заплаха за сигурността, тъй като в 
много случаи а настроени крайно 
радикално и имат военен опит, смята 
шефът на Федералната криминална 
полиция Холгер Мюнх. По думите 
му ислямистите установяват 

контакти помежду си в Сирия или 
Ирак, образувайки терористични 
мрежи, които впоследствие действат 
в цяла Европа. За това свидетелстват 
връзките между терористите, 
извършили атентатите в Брюксел 
и Париж. Мюнх настоява за по-
интензивен обмен на информация 
между разузнавателните служби 
на европейските страни във връзка 
с нарастващата терористична 
заплаха. Ръководителят на 

контраразузнаването - Федералната 
служба за защита на конституцията, 
Ханс-Георг Маасен, също отбелязва, 
че над 70 процента от завърналите 
се от Сирия и Ирак са участвали 
активно в бойни действия или 
са преминали специална бойна 
подготовка. По данни на изданието 
около 6000 ислямисти са заминали 
да воюват в Сирия и Ирак, а предвид 
загубите на “Ислямска държава” 
около една трета от тях вероятно ще 

се върнат в Европа. Нараства също 
броят на фалшивите съобщения за 
смъртта на ислямисти. Те обявяват 
гибелта на свои съратници, което 
не отговаря на действителността, 
а след това уж убитите се връщат 
в Европа. За да се избегне тази 
опасност, разузнавателните служби 
са взели решение да не изваждат 
“загиналите” терористи от своите 
бази данни.

По €3,000 - €4,000 плащат мигранти за фалшиви 
български паспорти

….стана ясно от разкритие на 
24rodopi.com, които се позовават на 
турски журналисти. Трафиканти 
продават фалшиви български 
паспорти на сирийски граждани, 
които искат да стигнат до Германия, 

разкиха репортерите от южната 
ни съседка. На летище „Аднан 
Мендерес“ в Измир на 6 септември 
е арестуван 26-годишният сирийски 
гражданин Х. А., който пътувал 
за германския град Дюселдорф. 

“На гишето за паспортен контрол 
сириецът се представил за 
българина С. И. Н. Служителят се 
усъмнил и подложил на по-сериозна 
проверка документа. Задържаният е 
заявил, че купил паспорта в Измир“, 

поясниха журналистите. Полицията 
издирва лицето, което е продало 
документа за самоличност.

$5,000 за фалшива диплома за българско висше 
образование

Български „виртуални 
университети“, които изобщо 
не обучават студенти, но имат 
сайт, в който имитират, че 
са висше училище, продават 
дипломи. Така срещу суми от 

около $5,000 желаещите могат 
да се снабдят с диплома.  Това 
разказа пред в. „Монитор“ 
шефката на Националния център 
за информация и документация 
(НАЦИД) Ваня Грашкина. В 

Центъра става процедурата по 
признаване на висше образование 
в чужбина. Тя съобщи, че са се 
натъкнали на общо 24 случая на 
фалшиви тапии. Сред тях има и 
такива, които са купени от т. нар. 

„фабрики за дипломи“.
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Ще почувствате ненадминат комфорт, когато летите с Jet Airways. Отпуснете се в 
нашите удобни легла на "Първа класа - Premium class" или комфортно в "Икономическа 
класа - Economy class", като се насладите на разкошните ни ястия и лично от вас избрани 
вина. 

Прекарайте времето си бързо и приятно с нашите отличени забавления. С партньорите 
ни на върешните линии, ще ви отведем до всяка дестинация, която пожелаете. И така 
следващия път, когато пътувате към вашия дом, летете с Jet Airways.

За повече информация и резервации, моля посетете сайта ни: www.JetAirways.com, 
позвънете на вашия травел агент или на toll free reservation number: 1-877-835-9538

2345 Keele Street
At the Corner of Keele & Lawrence

416.247.2582
F   LUBURNITURE LTD

.

www.furnitureclubltd.ca C
EXCLUSIVE CLUB PRICING. NO MEMBERSHIP REQUIRED

HOTsummer
MADNESS

SALEAT THE
CLUB!

UP TO 70% OFF ENTIRE STORE

QUEEN SIZE BED 2 PC SECTIONAL SOFA

LCD TV STAND

LARGE LCD TV STAND

6 PC BEDROOM HEADBOARD ONLY

79$

109$

479$

MATTRESS & BOX
NOT INCLUDED

849$

AVAILABLE IN
2 COLOURS

449$
SINGLE, DOUBLE,
OR QUEEN SIZE...

179$
ANY SIZE!

CHEST WARDROBE

MATTRESS & BOX
NOT INCLUDED

99$
199$

SINGLE-SINGLE BUNK BED

299$

MATTRESSES INCLUDED

COFFEE TABLE
49$

COFFEE TABLE
89$

5 PC DINING SET
199$

3 PC LIVING ROOM SET
MADE IN CANADA

599$

SINGLE STORAGE BED
MADE IN CANADA CHOICE OF COLOUR

299$

MATTRESS &
NIGHT STAND
SOLD SEPARATELY

DOUBLE SIZE 
MATTRESS & BOX

DOUBLE SIZE PILLOW TOP 
MATTRESS & BOX

QUEEN SIZE HARD FOAM
PILLOW TOP MATTRESS & BOX QUEEN SIZE EXTRA 

FIRM PILLOW TOP 
MATTRESS & BOX

149$ 249$

349$ 449$

For Complete Hot Summer Madness Flyer DEALS...
visit: www.FurnitureClubLtd.ca & Click Flyer Special
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Фризьорски и Козметични услуги
647 408 5606 - Мира, 647 400 5488 - Светла

IS HIRING FOR FULL TIME!
Starsky Fine Foods  is  hiring for full
time positions,     including          Deli, 
Cheese, Stock, Hot Food, Meat,  and
many more.  We   offer   competitive 
pay,     employee      rebates,         and  
advancement opportunities.   If you 
would  like  to  be  part  of   dynamic 
team then we need to hear from you.  
Please send  your  resume  to e-mail  
below   or   apply    in-store   at     the  
              Customer Service desk.

info@starskycanada.com

5%  
намаление  

за  
възрастни!

FACTORY DIRECT CUSTOM KITCHENS
FREE ESTIMATES & DESIGNS

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950 су

до
ку
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YOUR AD HERE
Call now!

416-821-9915

О Б Я В И

Access Air inc / Ник. Георгиев
Превоз на коли, лодки, 

мотори, лични вещи  
и др. товари

905-676-8323 / xt.116,  
ops01@accessair.ca

ТРАНСПОРТ

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
Васил: 416-834-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ
Патриция Алексиева и Младен Алексиев

Wioletta May1April 22

ТЪРСИМ	ЕКИПИ	ЗА	БОЯДИСВАНЕ	С	ОПИТ,	
НЕОБХОДИМИ	СА	ЗА	 

 EXTERIOR AND INTERIOR SUBDIVISION WORK.
Трябва да имат инструменти, кола и SIN.

Обадете се на: 905-814-8629   
Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Има един ден от живота, 
за който всяко едно момиче си 

мечтае, сватбеният ден. Както 
е важна роклята, така на второ 
място се нареждат и цветята. 

Мога да помогна на всяка бъдеща 
булка с прекрасни аранжировки, 
добити през 20 години в бизнеса 

тук в Торонто. Ако искате денят 
ви да бъде по-романтичен, 

 обадете ми се,  
Мариана 905/625 7809

ЦВЕТЯ

РАБОТА ЗА ДВОЙКА СУПЕРИНТЕНДЕНТИ
 за 38 апартамента в чиста, ниска сграда 

 в района на Royal York/Dundas.
Property management @ administration

Two bedroom + salary
Обадете се на Марк: 416-716-2628

за 1 път  - $ 10  за 4 пъти - $35,  
в рамка допълнително $10

 

Tel: 416-821-9915

Classifieds

ДО 20 ДУМИ

Над 20 думи се таксува  
като рекламно каре.  

Попитайте за ценова листа.

+ taxes

КРАТКИ ОБЯВИ до 20 думи
$45 за два 

месеца

РЕСТОРАНТ  
Sunrise Grill & Crepe

търси сервитьорка с опит
за Part Time Job

Ресторантът e отворен до 4:00 pm
Елате на място:

417 Roncesvalles Ave,  
Toronto, ON M6R 2N1 
(416) 516-5766

www.sunrisegrill.ca

Натурална Корейска Козметика ще 
направи кожата ви страхотна!

Радка Тел: 416-897-2419

Линията “Атоми	6”	съдържа: 
тонер,	лосион,	нощен	крем,	
очен	крем,	серум,	ББ	крем		

HemoHIM - Уникален екстракт,  
който увеличава броя на белите кръвни клетки в тялото 
.
За	подсилване	на		Имунната	система	-защита	

на	тялото	срещу	инфекциозни	болести,	свободни	
радикали.

Търсим енергична жена да продава  
хот дог от изолирана количка в  

downtown Торонто. Добро заплащане.  
Оставете съобщение на  

тел: 416-423-9976

Корейска Медицина
ТЪРСЕТЕ КАТАЛОГА

В ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ХРАНИТЕЛНИ 

МАГАЗИНИ БЛИЗКИ ДО 
ВАС

ИЛИ ЧЕТЕТЕ ОНЛАЙН:  
www.BulBiz.com
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Ресторант с автентична турска кухня в Скарбъро
1880 Eglinton Ave. Eeast, Scarborough

West North corner of Pharmacy & Eglinton

Тел: 416-752-9820

Kebab 49 
5308 Dundas St W.
(647) 348-4525
      /kebab49

Ресторант с автентична турска кухня в Етобико


