
Никога не съм разбирала 
големия бизнес. Нито съм го 
отричала, нито приемала – просто 
не го разбирам. Непонятни и чужди 
са ми огромния стремеж да трупаш 
пари, вещи и власт. Особено, 
когато целта им не е да послужат 
за нещо човешки значимо, а за 
удовлетворяване на суета, избелване 
на комплекси или „надграждане“ 
над простолюдното човешко битие. 
Има разбира се много личности 
от тъй наречения „Голям бизнес“, 
на които искрено се възхищавам. 
Уорън Бъфет, Бил Гейтс, Пол Алън, 
сър Ричард Брансън, Тед Търнър  
и редицата други мегабогати, 

п о с в е т и л и 
състоянието си 
за просперитета 
на цялото 
човечество чрез 
и н и ц и а т и в а т а 
Giving Pledge. Но 

не затова искам да пиша. Лесно се 
пише за „добрите“ герои. Трудно 
се пише добре за „лошите“. А 
най-трудно е да не ги разделяме 
на „добри“ и „лоши“. Неотдавна 
прочетох едно изказване на Джак 
Ма – създателят на компаниите 
за електронна търговия Alibaba.
com и Aliexpress.com и спорно 
най-богатият човек в Китай. В 
него г-н Ма казва: „Най-лошите 
служители са бедните хора. Дайте 
им нещо безплатно - те мислят, 
че това е капан. Кажете им да 
направят малка инвестиция, те ще 
отговорят, че не могат да спечелят 
много от нея. Кажете им да 

направят голяма, те ще отвърнат, 
че нямат пари затова. Кажете 
им да опитват нови неща, те ще 
репликират, че нямат никакъв опит. 
Кажете им, че това е традиционен 
бизнес, те ще отвърнат, че е 
трудно да се направи. Кажете им, 
че това е нов бизнес модел, те ще 
репликират, че е МЛМ (мултилевъл 
маркетинг – б.р.). Кажете им да 
отворят магазин, те ще отвърнат, 
че няма да имат свобода. Кажете 
им да започнат напълно нов бизнес 
- ще опонират, че не са 
експерти. Всички те имат 
нещо общо помежду си: 
обичат да питат Google, 
да слушат приятелите 
си, които са безнадеждни 
като тях; мислят повече 
от един университетски 
професор и правят по-
малко от един сляп човек. 
Просто ги попитайте 

какво могат да направят. Те 
не ще бъдат в състояние да ви 
отговорят. Моето заключение: 
Вместо сърцето ти да бие по-
бързо, защо просто не действаш 
малко по-бързо; вместо просто да 
мислиш затова, защо не направиш 
нещо по въпроса. Бедните хора не 
успяват, защото имат едно общо 
поведение - техният цял живот 
е целенасочен върху Чакането”.  
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“Алфа рисърч”: 
“Драматичен” балотаж 

между кандидата  
на ГЕРБ и БСП

С голяма вероятност може да 
се прогнозира, че президентът ще 
бъде избран след “драматичен” 
балотаж между кандидата на ГЕРБ 
Цецка Цачева и издигнатия от 
БСП Румен Радев, показват данни 
на “Алфа рисърч” от проучване, 
проведено от 8 до 13 октомври. 
Цецка Цачева събира подкрепата 
на 29.3% от участниците в 
проучването, които твърдо са 
решили да гласуват. Румен Радев е 
с 21.4%. “Алфа рисърч” засега не се 
ангажира с прогноза за балотажа, 
освен очакването да е много 
оспорван. Агенцията напомня, 
че остава открит въпросът за 
гласовете на ДПС, защото 80% от 
симпатизантите на движението 
заявяват, че към момента не 
са решили за кого да гласуват. 
В изводите от проучването се 
казва, че предстоящите избори 
поставят на масата още един голям 
залог – бъдещата управленска 
формула. “Предвид липсата на 
ясно парламентарно мнозинство и 
хипотезата за предсрочни избори, 
подкрепата, която ще получи 
всеки кандидат на първия тур 

на изборите, ще бъде индикатор 
за действителната електорална 
тежест на партиите и съответно – за 
мястото им в бъдеща политическа 
конфигурация”, допълва “Алфа 
рисърч”. Изследването отчита 
засилваща се мобилизация 
в обществото. С около 7% в 
сравнение с месец септември се 
увеличават желаещите да отидат 
до урните, но все още не може 
да се каже дали това се дължи на 
задължителното гласуване, или 
на политическата конкуренция. 
Очаква се избирателната 
активност да бъде около 61% 
от живущите в България, или 
малко над 3.5 млн. души. С най-
висока мобилизация за момента 
се открояват привържениците 
на левите партии – БСП, АБВ, 
“Движение 21”. Колебание и 
респективно, електорален резерв, 
е налице сред симпатизантите 
на ГЕРБ, РБ и Патриотичния 
фронт. Проучването сочи, че най-
голямо влияние върху стартовите 
позиции на кандидатите оказва 
електоралната тежест на партиите, 
които ги издигат.



21 октомври, 2016 3info@bulbiz.com(416) 821-9915

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

ФРЕНСКИ РЕСТОРАНТ 
Le Montmartre

“Най-добрият френски ресторант”
  Избран от читателите на  
            “The Mirror North York” 

Незабравима Романтична 
Атмосфера

Фантастична Френска Кухня!

416-630-3804 
911 Sheppard Ave. West 

North York
Безплатен паркинг

Печели наградата  
 “Diamond Award”

www.lemontmartrerestaurant.com

Предлагат се изискани блюда и висока класа френски вина.
Непременно опитайте:

French Onion Soup (Cупа с лук с капак от запечен кашкавал),  
Filet Mignon (Филе миньон с изумителен сос)  

Frog legs (Жабешки бутчета) 
Deboned Roast Duckling in a delicious orange sauce  

(печено  патешко месо с вкусен портокалов сос)
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Простете ми, че преводът ми 
не е буквален, затова представям 
по-долу думите на г-н Ма и на 
английски език: (The worst people to 
serve are the Poor people. Give them 
free, they think it’s a trap. Tell them it’s 
a small investment, they’ll say can’t 
earn much. Tell them to come in big, 
they’ll say no money. Tell them try new 
things, they’ll say no experience. Tell 
them it’s traditional business, they’ll 
say hard to do. Tell them it’s a new 
business model, they’ll say it’s MLM. 
Tell them to run a shop, they’ll say no 
freedom. Tell them run new business, 
they’ll say no expertise. They do have 
somethings in common: They love to 
ask google, listen to friends who are 
as hopeless as them, they think more 
than an university professor and do 
less than a blind man.Just ask them, 
what can they do. They won’t be able 
to answer you. My conclusion: In-
stead of your heart beats faster, why 
not you just act faster a bit; instead 
of just thinking about it, why not do 
something about it. Poor people fail 
because on one common behaviour: 
Their Whole Life is About Waiting.”) 
 В първия момент почувствах 
коментара на Джак Ма като 
арогантно, грубо и високомерено 
отношение на преуспял човек 
спрямо недотам щастливите. Но 
нещо в думите му ме накара да 
потърся и науча повече за него, преди 
да го отпратя мислено в категорията 
на „лошите“. Преди да стане богат, 
Джак Ма е кандидатствал в 30 
различни фирми, от които му е 
било отказвана работа. В едно 

неотдавнашно интервю с Чарли 
Роуз бизнесменът разкрива, че се 
е провалял в опитите да влезе в 
колеж 3 пъти, както и патилата си на 
работното място. „Търсих си  работа 
в полицията; казаха ми: не ставаш. 
Дори отидох в KFC , когато откриха 
ресторант в моя град. 24 човека 
кандидатстваха за тази работа. 23-
ма бяха назначени. Само аз НЕ …“.  
Бях учудена. Думите на този силен 
и преуспял бизнесмен звучаха … 
човешки. Продължих да чета за 
него и попаднах на съветите му към 
онези, които са поели или тръгващи 
по неговия път. Някои от тях ми 
се сториха напълно искрени и ги 
публикувам по-долу без коментар: 
„Не се занимавайте с политика. 
Парите и политиката са като 
кибрита и динамита – от срещата 
им може да се очаква взрив. Ако 
се занимавате с бизнес, забравете 
за политиката. И обратно“.  
„Само глупаците използват 
устата си, за да говорят. 
Умните говорят с главата си, 
мъдрите – със сърцето си“.  
„Думата „безплатно” 
е много скъпа дума“. 
„Дори и конкурентът ви да е 
по-малък или по-слаб от вас, 
отнасяйте с него като с равен. А 
ако е много по-силен и по-голям от 
вас – не се страхувайте от него“. 
„Няма нищо лошо в това понякога 
да унивате. Но ако това започне 
да ви се случва непрекъснато, 
ако се оплаквате от живота и 
изпадате в чести депресии – това 
вече е по-лошо от алкохолизма – 

колкото повече пиете, толкова 
по-трудно е да спрете“. 
„Започнете да се адаптирате към 
новите условия още преди другите 
да са забелязали промените“. 
„Много по-лесно е да обедините 
една група хора около общи идеи, 
отколкото около един лидер – 
колкото и невероятен да е той“. 
„ Н а й - н е с и г у р н о т о 
нещо в този свят са 
отношенията между хората. 
„Помнете: днес няма да е лесно, 
утре ще е още по-лошо, но вдругиден 
всичко ще бъде прекрасно“. 
„И ако вашите решения се 
различават от решенията на 
вашите връстници, то и животът 
ви ще е много по-различен от 
техния. По един или друг начин“. 
 Даааа…., лесно е да определиш 
някого когото не познаваш или за 
когото не знаеш достатъчно към 
категориите „добри“ или „лоши“. 
Подобно определяне обикновено 
е емоционално, и почти винаги 
недостатъчно обосновано. Защото 
има неща, на които може да се 
научим както от „добрите“, така 
и от „лошите“. Големият капитал 
и срастването му с политическата 
система застрашават не само 
обикновените, звучащи изтъркано 
и демодирано в съвремието ни 
думи като „свободна конкуренция“, 
„възможност за реализация“, 
„демокрация“, „социална 
справедливост“, „равенство“ - а 
много повече. През последните 
години живеем в свят, приличащ 
на огромно буре с барут поставено 

върху бавно нагряващ се барбекю 
грил. Този свят наистина изисква 
много повече от нас ако искаме не 
само да оцелеем … Ако се стремим 
да постигнем нещо повече, сърцата 
ни трябва да бият по-бързо, да 
действаме по-нестандартно,  да 
говорим с главите и сърцата си. 
Обичам бедните и онеправдани 
хора! Не мисля, че те са най-лошите 
служители. Вярвам също, че всеки 
един, независимо колко е беден, 
трябва да получи шанс да постигне 
нещо повече - г-н Ма също не е бил 
богат преди да извърви трудния 
път, отвел го до бизнес-висините. 
Но вярвам също, че животът на 
безкрайно много хора е целенасочен 
върху Чакането. Върху очакването 
нещо да се случи просто така, от 
само себе си и без саможертви 
в този динамичен свят, в който 
действието отдавна изпреварва 
събитията, подобно на думите на 
властимащите здравата им мисъл. 
Дали изказването на г-н Ма е просто 
арогантно, грубо и високомерно 
отношение на преуспял човек 
или безскрупулно откровен съвет 
към хората, на които самият той е 
бил оприличаван преди години? 
Не знам. Но съм объркана дали 
да го поставя при „лошите“ или 
„добрите“ герои. Може би просто 
трябва да се науча да не разделям 
героите на нашето съвремие на 
„добри“ и „лоши“, и  вместо да 
живея скована от стереотипите на 
един несъществуващ вече свят, да 
се адаптирам към новите условия 
без да продължавам да… Чакам.

За „добрите“ и „лошите“
Автор: Вяра Димитрова, редактор в. “Пламък”
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Обвиниха бившите изп.директори на НЕК  
за над €77 млн. вреди  

за АЕЦ”Белене”
Софийска градска прокуратура 

привлече като обвиняеми 
Любомир Велков и Мардик 
Папазян за това, че на 28.11.2007 
г., в съизвършителство помежду 
си като главни изпълнителни 
директори на „Национална 
електрическа компания“ ЕАД 
съзнателно са сключили неизгодна 
сделка – „РАМКОВ ДОГОВОР 
за доставка на оборудване от 
количеството, намиращо се в АЕЦ 
БЕЛЕНЕ, България“ на стойност 
205 млн. евро с президента на 
Затворено акционерно дружество 
„ А Т О М С Т Р О Й Е К С П О Р Т “ , 
Москва, Руска Федерация, от 
което е произлязла значителна 
вреда за НЕК ЕАД в размер на 
77 172 475 евро. С този договор 
двамата обвиняеми са задължили 
НЕК ЕАД да поеме за своя сметка 
всички разходи по изпълнение 
на договора, като със стойността 
на тези разходи да се намали 

цената, заплатена от купувача 
„АТОМСТРОЙЕКСПОРТ“ за 
оборудването от АЕЦ БЕЛЕНЕ, 
съобщиха от Прокуратурата. 
Съгласно договора, подписан 
от Велков и Папазян за сметка 
на НЕК ЕАД са всички разходи, 
свързани с изследването на 
оборудването и на техническата 
документация от купувача, с 
опаковането на оборудването 
и техническата документация, 
маркировка на товарните единици, 
комплектация на съпроводителната 
документация. Поели са за 
сметка на НЕК ЕАД всички 
разходи, свързани с товаренето на 
оборудването на транспортните 
средства и разтоварването на 
оборудването от транспортните 
средства на всички превозвачи в 
рамките на действието на договора, 
транспортирането на оборудването 
и на техническата документация до 
товарополучателя, намиращ се на 

територията на Руската Федерация, 
с транспортното застраховане на 
оборудването при транспортирането 
му от територията на Република 
България на територията на Руска 
Федерация, с провеждането на 
ремон т но -въ зс т а нови т ел н и т е 
работи на територията на Руската 
Федерация. Сред поетите разходи 
са и тези, свързани с митническото 
освобождаване за пускане на 
оборудването в свободно обръщение 
на територията на Руската 
Федерация, както и данъци, мита и 
такси, с които може да бъде обложен 
купувачът във връзка с изпълнение 
на договора. Изнесеното оборудване 
е на обща стойност 164 785 000 евро, 
но съгласно подписания договор 
на 28.11.2007 г. тази стойност е 
намалена със сумата 77 172 475 
евро, представляващи признати 
и приспаднати недокументирани 
разходи. В този размер е и вредата 
за НЕК ЕАД, която е значителна 

по размер и деянието представлява 
особено тежък случай. Освен това 
сключването на неизгодната сделка, 
двамата обвиняеми са извършили 
без да са получили разрешение 
на едноличния собственик 
на капитала в едноличните 
акционерни дружества с държавно 
участие, каквото се изискванията на 
Правилник за реда за упражняване 
правата на държавата в търговските 
дружества с държавно участие в 
капитала едноличният собственик 
на капитала в едноличните 
акционерни дружества с държавно 
участие дава разрешение 
за разпоредителни сделки с 
дълготрайни активи. Разследването 
по делото продължава, като в 
следващите седмици ще бъдат 
извършени и други действия, 
насочени към ангажиране на 
наказателната отговорност на 
виновни длъжностни лица.
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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

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.

Българите са  
най-немилосърдните хора

Американски учени направиха 
изследване сред около 100 000 
граждани от над 60 държави 
по цял свят, за да проверят как 
хората се отнасят към чуждото 
нещастие. Първите четири места 
на най-малко съчувстващите 
принадлежат на страни от 
Източна и Централна Европа 
(България, Естония, Литва и 
Полша), съобщава novini.bg. 
“Жителите на този регион 
проявяват малко съчувствие към 
нещастието на другите хора и 

причините за това са високата 
степен на невротичност 
и разпространеният 
индивидуализъм”, каза професор 
Уилям Чопик от университета в 
Мичиган. На другата страна на 
класацията са Еквадор, Дания, 
Перу и Саудитска Арабия. “В 
тези държави, заради високата 
степен широко застъпеният 
колективизъм, жителите им са по-
съпричастни към нещастията на 
другите хора”, допълва ученият 
цитиран от РИА Новости.а

Разкриха банда за издаване на 
фалшиви гръцки шофьорски книжки

При акция на автомагистрала 
“Тракия” в лек автомобил, 
управляван от 56-годишен мъж 
от Тополовград, е намерен плик 
с фалшива шофьорска книжка 
- гръцки образец, издадена на 
името на български гражданин 
от Нова Загора, съобщи БНР. 
Открит е и посредникът за 
набиране на желаещите да се 
снабдят с фалшивите гръцки 
свидетелства - 61-годишен мъж 
от Николаево. В дома му са 
открити множество документи, 

свързани с престъплението. 
По случая е задържан още 
един заподозрян за участие в 
престъпната група - 31-годишен 
мъж - също от Николаево, 
който се е легитимирал пред 
полицейските служители с 
гръцка фалшива шофьорска 
книжка. Двамата арестувани 
са привлечени като обвиняеми. 
Полицията продължава работата 
по разкриване на цялостната 
престъпна дейност и на други 
лица от групата.

Тайно руско финансиране на 
крайнодесни и популистки 

партии в Европа
Москва иска да влияе на правителствата на България,  

Унгария, Латвия, Сърбия и Словакия
Лидерите от ЕС ще 

обсъждат на срещата си на върха 
в Брюксел руското финансиране 
на крайнодесни и популистки 
партии в Европа след разкрития 
на разузнавателни служби, че 
Москва се меси във вътрешната 
европейска политика, съобщи 
в. Financial Times.  Европейски 
дипломати са казали за 
вестника, че разузнаванията на 
няколко европейски страни са 
засилили наблюдението върху 
евентуални връзки на такива 
партии с Москва. Фредрик 
Веслау от Европейския съвет за 
външна политика изтъква, че 
Москва гледа на популистките 
партии в Европа като на полезни 
съюзници в преследването на 
целите си като прекратяване на 
икономическите санкции или 
подкопаване на европейската 
подкрепа за Украйна. Миналата 
седмица Комисията по външна 
политика на Европарламента 
прие резолюция, в която 
бе записано, че руското 
правителство води пропаганда с 
цел да разруши демократичните 

ценности в Европа, като 
целенасочено обработва отделни 
журналисти и политици. В 
същото време изследване на 
американски частен мозъчен 
тръст и българския Център за 
изследване на демокрацията 
потвърди, че Русия е подела 
задкулисна кампания от 
икономически и политически 
мерки, за да манипулира 
5 страни от Централна и 
Източна Европа и да подкопае 
трансатлантическите връзки. 
В доклада на проучването - 
“Ръководството на Кремъл: 
Разбиране на руското влияние 
в Източна и Централна Европа”, 
се посочва, че Москва използва 
за целта симпатизиращи й 
местни политици, стреми се да 
доминира на енергийните пазари 
и в други икономически сектори 
и подкопава антикорупционните 
мерки, опитвайки се по 
този начин да влияе върху 
правителствата на България, 
Унгария, Латвия, Сърбия и 
Словакия.

Български пилот приземи  
в София най-големия пътнически 

самолет в света
За първи път на Летище 

София с полет от Франкфурт 
на 16 октомври се приземи 
най-големият пътнически 
самолет на Lufthansa - Airbus 
А380”. Самолетът е пилотиран 
от старши първи офицер 
Марио Бакалов, единственият 
българин - пилот на “А380” в 
авиокомпанията. Самолетът 

имаше 4-часов престой в София 
и можеше да бъде разгледан от 
журналисти и други гости. Air-
bus А380” е с 509 места в четири 
класи. България бе определена 
като много важен пазар за 
Lufthansa от мениджърите 
на авиокомпанията и това е 
и причината самолетът да 
пристигне в София.
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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)

ИМИГРАЦИОННИ БЛИЦ-НОВИНИ

Всяка година през м. октомври, 
канадското правителство чествува 
Седмицата на канадското 
гражданство. Тази година тя бе 
проведена между 10-16 октомври 
– период, през който канадските 
граждани с гордост отбелязват 
своите права и задължения в 
страната си. За последните 10 
години Канада е приветствала 
1 500 000 нови граждани, които 
отбелязват този паметен ден на 
специални тържествени церемонии. 
В ретроспект обаче, за последните 
10 месеца, правителството издаде 
184 решения за отнемане на 
канадско гражданство. Това е почти 
толкова, колкото е общият брой 
на отнетите гражданства в Канада 
през предходните 27 години. 
Макар и да обещава да върне някои 
от правилата от стария Закон за 
гражданството, правителството на 
либералите не се спира пред това да 
го отнеме на тези, които са получили 
гражданство чрез предоставянето 

на неверни данни. 
В светлината на горното, 

интересна е статистиката на 
правителството, касаеща тези, които 
са получили постоянно жителство 
през 2015 година, защото от нея 
е видно кои ще стават бъдещите 
граждани на Канада. Общият брой 
на приетите за постоянни жители 
през 2015 г. е 271 600 души.  Това 
е с 4% повече по сравнение с 
предходната 2014 година. Сред 
челната петорка на страните, от 
които произхождат най-големият 
брой имигранти са: Филипините ( 
50 816 души), Индия (39 495 души), 
Китай (19 512 души), Иран (11 665) и 
Пакистан (11 320). Тези пет държави 
представляват близо половината 
от общия брой имигранти, които 
идват в Канада годишно. През 2015 
г. статистиката отбелязва, че тази 
цифра е 9 848 за граждани на Сирия. 
Очевидно обаче, в тази бройка не 
влизат онези, на които канадското 
правителство даде статут на 

бежанци, там бройката надвишава 
25 000 души и те също получават 
статут на постоянни жители. 

Окуражен от нарастващите 
анти-имиграционни настроения 
в Европа и САЩ, на 7 октомври 
т.г., канадски жител от Британска 
Колумбия регистрира Партия за 
дейност в културата (Cultural Activ-
ity Party), като това бе потвърдено 
от Избирателната Комисия на 
провинцията Election B.C. Партията 
ще бъде посветена на „канадската 
традиционна идентичност“. 
В нейната платформа влиза 
популяризирането на официалните 
езици на Канада – английския и 
френския, заедно с регулиране 
на имиграционната и бежанската 
политика на страната. Основателят 
на партията Брад Салцсберг вече 
има над 6 000 поддръжници в 
социалните мрежи.

През 2016 година се очаква 
общият брой на постоянните 
жители приети в Канада да 

достигне 300 000 души, което е 
рекордно висок показател за цялата 
имиграционна история на страната. 
По-важните цифри от квотата на 
преразпределение са както следва: 
58 400 за висококвалифицирани 
кадри, 22 000 по програмата за 
дете- и болногледачи, 20 000 за 
спонсориране на родители (тук 
влизат и тези със супер-визи), 
60 000 по семейна категория 
(спонсорство на съпрузи и деца), 48 
800 по провинциалните програми 
за номинация, 3 600 по хуманитарна 
програма. Към средата на месец 
октомври 2016 г., общият брой на 
поканените кандидати по Експрес-
системата за висококвалифицирани 
кадри (Express Entry) вече е близо 
22 000 души. От началото на 
годината досега са направени общо 
22 «тегления» от базата данни, като 
най-ниският резултат, с който са 
били канени кандидати досега, е 
бил 453 точки, а най-високият 538 
точки (през м. Август).

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

су
до

ку
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Стефан Данаилов отказал да е кандидат за 
вицепрезидент

На Стефан Данаилов е било 
предлагано от социалистите да бъде 
кандидат за вицепрезидент и на тези 
избори, но е отказал, разказа самият 
той пред Дарик. “Критикуваха ме за 
клипа с трамвая, но този трамвай 
остана в съзнанието на много хора. 

Всеки помни клипа с трамвая, това 
е номерът. Много ни ядоха и плюха, 
но който минеше, си правеше шегата 
с трамвая. Стар съм вече да тичам 
след трамвай, аз едва стоя прав 
вече, това беше етап. Трябва да има 
идеи, въпросът е какво показваме”. 

добави той. “Името ми се спрягаше 
за номинация за вицепрезидент 
евентуално. Но енергия трябва за 
тая работа. В САЩ Робърт де Ниро 
много говори за Тръмп. В България 
не говорят артистите, защото сега 
има страх, могат да останат без 

работа. Колко като Робърт де Ниро 
има в България? Ако направите 
допитване в моето съсловие за кого 
ще гласуват, 2/3 няма да кажат”, 
допълни Данаилов.

Запорираха сметките на Медицинския 
университет в София

Министерство на 
образованието и науката спря 
финансирането на Медицинския 
университет в София. Това заяви 
министър Меглена Кунева по 
време на извънреден брифинг 
във ведомството. По думите й 
след съгласуване на тези мерки с 
министерство на финансите днес 
всички сметки на медицинското 
висше училище ще бъдат 
запорирани. Министър Кунева 
каза още, че към този момент 
проверяващите от министерството 
не получават никакво съдействие 

за това как е проведено общото 
събрание и избора на нов 
ректор - проф. Виктор Златков. 
По думите на Меглена Кунева 
възпрепятстването на проверката 
е престъпление. “До момента ние 
имаме шестима проверяващи 
колеги от Министерството на 
образованието, които и днес са 
в медицинското училище. Те не 
получават никакво съдействие 
за осъществяване на проверката. 
Буквално ежечасно нашите 
служители продължават да 
настояват и да изискват документи 

и доказателства за проведеното 
заседание от председателят 
на заседанието проф. Начев”, 
посочи Кунева.  Оценката си като 
министър на образованието тя 
формулира така: “Провеждащото 
се Общо събрание по този начин 
е недопустимо. Бих казала 
скандално за една демократична 
организация, каквато трябва 
да бъде всяко висше училище. 
Възмутително и незаконно е да не 
се оказва съдействие на държавен 
орган. Изложеното ми дава 
всички основания да твърдя, че 

на територията не медицинското 
училище властва беззаконието”. 
“Имаме основание да смятаме, че 
случващото се през последната 
седмица има връзка с проведен 
одит от страна на министерството, 
който установи тежки нарушения 
в мандата на бившия ректор на 
висшето училище. Тези нарушения 
се разследват пот прокуратурата”, 
заяви още просветният 
министър.

50% повече мигранти през октомври
С 300 са увеличени местата 

за настаняване на мигранти в 
центровете от “затворен тип” 
през миналата седмица. Те са вече 
1240 при 940 до края на септември 
месец. Това стана ясно от справка 
на дирекция “Миграция” при МВР, 
цитирана от БГНЕС. Въпреки това 
заетостта на местата, в които се 
настаняват опасни чужденци или 
такива с неустановен произход, 
е 148% или 1830 души. Според 
документа, бежанските центрове 
към Държавната агенция за 
бежанците (ДАБ) са заети на 99%. 
В тях са настанени около 5100 
чужди граждани. По официална 

статистика 477 чужденци се 
намират на външни адреси. Само 
10 чужди граждани са били 
изведени от страната за период 
от една седмица, осем от тях 
принудително, двама доброволно 
са се върнали в родината си. 
Вътрешното министерство отчита 
нарастващ мигрантски натиск над 
България през миналата седмица, 
когато в страната са установени 
нови 734 чужди граждани. Броят 
на установените лица е с близо 
50% повече от предишните 
3-4 седмици, когато службите 
засичаха по около 450-500 
мигранти седмично. Статистиката 

показва, че и Европейската 
гранична служба, чиято дейност 
по охрана на външните граници 
на Европейския съюз, стартира 
именно от българо-турската 
граница на 06 октомври, не е в 
състояние да спре засилващия се 
мигрантски поток през България. 
Данните на МВР показват още, че 
мигрантите не срещат проблем 
при желанието си да нахлуят в 
България. Проблемите им идват 
при опит да напуснат страната по 
посока Сърбия, което за повечето 
се оказва невъзможно, заради 
строгия контрол на сръбските 
власти. От 734 мигранти заловени 

за периода 06-13 октомври - едва 
129 са установени на българо-
турската граница, а 461 на 
българо-сръбската граница. 
Във вътрешността на страната 
са заловени 144 лица. Броят на 
мигрантите от Афганистан става 
все по-голям, сочат още данните 
на службите. В последните 
седмици над 60% от влизащите 
нелегално чужденци у нас са 
предимно афганистански мъже. От 
началото на 2016 г. до средата на 
октомври заловените на българска 
територия мигранти вече са почти 
16 000.

Cлeд 5 гoдини Бългapия мoжe  
дa е cвeтoвeн лидep  

в пpoизвoдcтвoтo нa шaфpaн
Taĸaвa yвepeнocт изĸaзa в 

eфиpa нa БHP Xacaн Taxиpoв, 
пpeдceдaтeл нa Haциoнaлнaтa 
acoциaция нa пpoизвoдитeлитe 
нa шaфpaн. Toй e инициaтopът нa 

ĸaмпaниятa зa oтглeждaнe y нac нa 
cин минзyxap, pacтeниeтo, oт ĸoeтo 
ce дoбивa нaй-cĸъпaтa пoдпpaвĸa в 
cвeтa. 10 гpaмa oт нeя ce пpoдaвaт 
в тъpгoвcĸaтa мpeжa зa нaд 6 лeвa. 

Cпopeд Xacaн Taxиpoв, вce пoвeчe 
нaши cтoпaни ce oтĸaзвaт oт 
тютюнa и ce opиeнтиpaт ĸъм тaзи 
нoвa зa cтpaнaтa ни зeмeдeлcĸa 
ĸyлтypa. Πъpвoтo пpoмишлeнo 

зacaждaнe нa cин минзyxap 
e нa нивo 40 дeĸapa и e ĸpaй 
Kъpджaли.

33% по-малко чужди инвестиции до август
Πo пpeдвapитeлни дaнни нa 

Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa пpeĸитe 
инвecтиции в cтpaнaтa зa янyapи - 
aвгycт 2016 г., oтчeтeни cъглacнo 
пpинципa нa пъpвoнaчaлнaтa 
пocoĸa нa инвecтициятa, възлизaт 
нa 988.5 млн. eвpo (2.2% oт БBΠ 
). Te ca пo-мaлĸo c 493.6 млн. eвpo 
(33.3%) cпpямo cъщия пepиoд нa 
2015 г. (1482.1 млн. eвpo, 3.3% oт 

БBΠ). Caмo зa aвгycт 2016 г. тe 
нaмaлявaт c 3.7 млн. eвpo, пpи pъcт 
oт 323.9 млн. eвpo зa aвгycт 2015 г. 
Дялoвият ĸaпитaл възлизa нa 221.9 
млн. eвpo зa пъpвитe oceм мeceцa 
нa 2016 г. Toй e пo-ниcъĸ c 806.2 
млн. eвpo oт дялoвия ĸaпитaл, 
пpивлeчeн пpeз янyapи - aвгycт 
2015 г. (1028.1 млн. eвpo). Heтнитe 
пocтъплeния oт инвecтиции нa 

чyждecтpaнни лицa в нeдвижими 
имoти ca 51.9 млн. eвpo, пpи 40.9 
млн. eвpo зa янyapи - aвгycт 2015 
г. Πo cтpaни, нaй-гoлям дял в 
инвecтициитe в нeдвижими имoти 
имaт Швeйцapия (22.7 млн. eвpo, 
43.8% oт oбщия paзмep зa янyapи 
- aвгycт), Hopвeгия (6.1 млн. eвpo, 
11.8% oт oбщия paзмep) и Pycия 
(5.6 млн. eвpo, 10.7% oт oбщия 

paзмep). Haй-гoлeмитe нeтни пpeĸи 
инвecтиции в cтpaнaтa зa янyapи - 
aвгycт 2016 г. ca oт Xoлaндия (179.6 
млн. eвpo, 18.2% oт oбщия paзмep 
зa пepиoдa), Люĸceмбypг (145.9 млн. 
eвpo, 14.8%) и Beлиĸoбpитaния 
(126.7 млн. eвpo, 12.8%).



Oct 21, 20168 info@bulbiz.com(416) 821-9915С В Я ТЗ Д Р А В ЕЛ Ю Б О П И Т Н ОК А Н А Д А

Editor-in-Chief: Viara Dimitrova
Marketing Director: Stanimir Petkov
Publisher: VIRAD
Layout Design: Margarita Ivanova 
Contributors: Pravda Mihailova,  
Vesselina Nikolaeva

408-11 Dervock Cres,  
Toronto, ON, M2K1A6

Tel:  416-821-9915, Fax: 647-477-6423
E-mail: info@bulbiz.com, Web: www.bulgarianflame.com

ISSN 1920-5155  (Print), ISSN 1920-5163  (Online)
Proud  

member of

Какво се случва, когато 
се срещнат най-доброто от 
класическата музика на Изтока и 
Запада? Белканто на китайски език 
е само един от отговорите.

Великите традиции на Европа и 
Китай не са имали подобна среща 
от времето на Марко Поло. Тази 
есен, каним жители и гости на 
Торонто на уникално музикално 
изживяване – пътуване назад през 
векове, династии и земи. 

На 3 октомври, един необикновен 
оркестър, който комбинира древни 
китайски музикални инструменти 
и мелодии в изпълнение на 

западен симфоничен оркестър, 
пристига в „Рой Томсън Хол“. Над 
90 музиканти с блестящ талант, 
идващи от пет континента, ще 
свирят под диригентството на 
маестро Милен Начев. Завършил 
консерваторията в Санкт 
Петербург, Русия, Милен Начев е 
бивш главен диригент и артистичен 
директор на редица водещи 
оркестри в Източна Европа, и 
притежава внушителен репертоар 
от симфонични, оперни и балетни 
произведения, представени в 
Русия, Европа и Америка. Начев 
дирижира симфоничния оркестър 

на „Шен Юн“ по време на 
триумфалния дебют в „Карнеги 
Хол“ през 2012 г. 

Тазгодишните концерти, част 
от турне в 11 градове, обещават 
както познати, така и нови 
мелодии. Майсторското смесване 
на музика от Изтока и Запада 
по един решителен, но все пак 
деликатен начин, произвежда 
внушителен ефект. Изпълненията 
са вечно свидетелство за 
способостта на музиката да 
„говори“ от сърце. В програмата са 
включени одухотворени откъси от 
„Шехерезада“ на Николай Римски-

Корсаков и „Цигански напеви“ 
на Пабло де Сарасате, наред с 
оригинални творби на „Шен 
Юн“ като „Грациозни ръкави“, 
„Празненство със снежен връх“ и 
„Силата на състраданието“ – всичко 
това с оркестрален аранжимент 
и солисти в стил белканто – на 
китайски език. 

Симфоничният оркестър на 
„Шен Юн“ ще свири в „Рой Томсън 
Хол“ на 23 октомври от 14:00 часа. 
За билети и повече информация, 
посетете: ShenYun.com/Symphony.

Пробив в класическата музика
Симфоничният оркестър на „Шен Юн“  

в „Рой Томсън Хол“ под  диригенството  
на българския диригент Милен Начев

Диригент: Милен Начев

Честит Първи Рожден ден на “Родолюбче”!
На 15 октомври т.г. 

Българско Образователно 
Студио „Родолюбче”, 
Торонто, отпразнува своя 
първи рожден ден. Събрани 
край традиционната 
торта учителите и 
учениците от двата 
му филиала – в Eto-
bicoke и в East York, 
си пожелаха тази 
първа година да бъде 
началото на още 

много успешни учебни 
години с изкласили златни 
български ученици, а 
здравето, дръзновението 
и упоритостта да 
бъдат с неизменно с 

тях. Вълнението при 
докосването до българската 
реч, история и традиции е 
сигурен знак, че наученото 
ще остане завинаги в 
сърцата им.

Кралят на попа Майкъл 
Джексън за четвърта поредна 
година е начело в класацията 
на сп. Forbes за най-печеливши 
покойни знаменитости, предадe 
Reuters. През 2015 г. наследниците 
на починалият през 2009 г. певец 
са получили колосалните $825 
милиона. Голямата част от тази 

сума - $750 милиона, идва от 
продажбата на дела от 50% на 
Майкъл Джексън в една от най-
крупните музикално-издателски 
компании в света Sony/ATV. На 
второ място е починалият през 
2000 г. карикатурист Чарлз Шулц 
с $48 милиона, на трето място 
с $40 милиона е легендарният 

състезател по голф Арнолд Палмър, 
който почина през септември 
на 87-годишна възраст. Челната 
петица в класацията за най-
печеливши покойни знаменитости 
се допълва от Краля на рока 
Елвис Пресли с $27 милиона и 
починалия през април Принс с $25 
милиона. В тазгодишния списък на 

изданието фигурират 13 известни 
покойници, сред които Боб Марли 
($21 милиона), Джон Ленън ($12 
милиона), Алберт Айнщайн ($11,5 
милиона), Дейвид Боуи ($10,5 
милиона), Елизабет Тейлър ($8 
милиона).

Наследниците на Майкъл Джексън са получили $825 млн. през 2015
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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

EXQUISITE CHINESE INSTRUMENTS 
in a grand Western orchestra. Shen Yun 
Symphony Orchestra blends Eastern and 
Western musical traditions in a concert 
unlike any other. Hear soul-stirring original 
works and solos by the world’s top Chinese 
tenors and sopranos. Concert highlights 
also include Western masterpieces  such as, 
Scheherazade Op. 35 by Rimsky-Korsakov, 
and Ziegeuneweisen (Gypsy Air) by 
Sarasate. 

CONDUCTOR: Milen Nachev
CONCERTMASTER: Astrid Martig
ERHU SOLOIST: Xiaochun Qi

MUSIC FROM 5,000 YEARS  
OF CIVILIZATION Roy Thomson Hall

Saturday, October 3
1:30PM

shenyun.com/symphony

Tickets:   $29-109
Online: roythomson.com 

shenyun.com/symphony
Phone: 416-872-4255

1-855-416-1800
Box Office: 60 Simco  Street, Toronto

Hear its Carnegie Hall Recordings at:

23 октомври 
НЕДЕЛЯ

от 14:00 часа
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Омлетите, 
макароните 
с кашкавал и 
бананите ни 
правят по-
щастливи

Консумирането на храни с 
жълт цвят ни прави по-щастливи, 
тъй като мозъкът ни свързва 
този цвят с радостните емоции, 
установиха учени, цитирани от в. 
Metro. Яденето на храни с жълт 
цвят освобождава високи нива на 
хормоните на щастието, които се 
асоциират със светлите цветове. 
При проведена анкета се оказало, 
че 70% от анкетираните свързвали 
жълтото в ястията с по-голямото 
удовлетворение от живота. 61% 
пък споделили, че омлетите ги 
правели най-радостни, следвани 
от макароните с кашкавал, 
бананите и палачинките. Две 
трети от запитаните искали 
да имат повече жълти храни в 
хладилниците, а 30% асоцирали 
жълтото с щастието, повече 
от всеки друг цвят. Психолози 
изтъкват, че започваме да 
реагираме позитивно на цветовете 
още от най-ранна възраст. Това се 
дължи на приятните асоциации 
със слънчевата топлина и с ярките 
краски на детските играчки. 
Жълтото кореспондира с лявото 
полукълбо на нашия мозък, което 
ни помага да го възприемаме като 
забавно и приятно. В списъка на 
предпочитанията на британците 
следват червените храни, а след 
тях - кафявите.

Финландия 
е най-

безопасната 
за туристите 

страна
….. съобщи британският 

вестник Daily Express. Вестникът 
цитира Глобалният доклад 
за конкурентоспособността 
в сферата на пътуванията и 
туризма, съставен от експерти 
на Световния икономически 
форум. При подреждането на 
страните, което се прави веднъж 
на всеки 2 години, се има предвид 
статистиката за престъпленията, 
включително извършени 
чрез насилие, равнището на 
терористичните заплахи, както 
и степента на надеждност на 
защитата, която местната полиция 
предоставя на пътешествениците. 
На второ място в списъка на най-
сигурните за туристите страни е 
Катар, на трето са Обединените 
арабски емирства, следвани от 
Исландия, Австрия, Люксембург, 
Нова Зеландия, Сингапур, Оман, 
Португалия.



21 октомври, 2016 11info@bulbiz.com(416) 821-9915 Р Е К Л А М АР Е К Л А М А

ПОРЪЧАЙТЕ

128 O’Connor Drive

Free parking
www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200
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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

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

385 The West Mall 
Etobicoke
(416) 913-9258 
(647) 333-0536Restaurant & Bar

Традиционна сръбска кухня
Музика на живо през уикендите!

НЕЗАБРАВИМИ ПАРТИТА И ТЪРЖЕСТВА! 
 Сватби, годишнини, кръщенета, рожденни дни,  

бъдещи майки, бизнес партита и др.  
Ресторант “Flamingo” предлага много добро обслужване, 

изключително вкусна храна и най-добрите цени  
(никой друг ресторант не може да бие тези цени). 
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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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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

Member of:
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To register online visit: www.a1globalcollege.ca  | info@a1globalcollege.ca

A1-GLOBAL COLLEGE HOLDS THE KEY TO YOUR SUCCESS

Laid-off? El, Maternity or Paternity Leave, Sick 

Leave, El Reachback, ODSP, OW or SA?  

Call to find out today if you qualify!

If applicable, ChildUP TO $28,000.
Daycare up to $1,000, max. $2,000 per month

Paid Training, Non - Repayable Grant

$ 28.000  
ПЛАТЕНО  

ОБРАЗОВАНИЕ
Позвънете сега, за да видите  

дали ще ви одобрят: 416.510.2739

DK Legal Practice
Десислава Йорданова
Тел:(416)906-6663
       (289)371-3196 
info@dklegalpractice.ca  
www.dklegalpractice.ca

7100 Woodbine Ave, Unit 118,  
Markham, ON L3R 5J2 , Woodbine Ave/ Steeles Ave.

- Small Claims Court 
(Граждански Дела )
- Landlord and Tenant Board 
(Дела между Наемодател и 
Наемател)
- Traffic tickets (Пътно 
Транспортни Нарушения)
- Criminal Law (Криминално 
право)
- Real Estate Law (Сделки с 
Недвижими имоти)
- Family Law (Семейно право)

Европейците са познавали Китай 1500 г. преди Марко Поло
Ново проучване предполага, 

че Европа и Китай са били в 
контакт от повече от 1500 г. преди 
изследователят Марко Поло да 
стъпи на китайска земя, пише 
BBC. Пътуването на Марко Поло 
през 13 век се смяташе за първото, 
направено от европеец. “Имаме 
доказателства, че е съществувал 
тесен контакт между Китай и 
Запада още преди официалното 

откриване на Пътя на коприната”, 
заяви старши археолог Ли Шиуджен 
от Мавзолея-музей на Първия 
император на Китай Цин Шъхуан. 
Отделно проучване показва, че 
специфична европейска ДНК е 
намерена в провинция Синцзян. 
Това предполага, че европейци може 
да са се заселили, живели и умрели 
там преди и по времето на Първия 
император. Археолози предполагат, 

че вдъхновението за теракотената 
армия, намерена в гробницата на 
Първия император, може би е дошло 
от Древна Гърция. През 1974 г. 
фермери откриват 8000 теракотени 
войници близо до гробницата на 
Цин Шъхуан. Въпреки това, преди 
построяването на гробницата, не е 
било традиция да се строят фигури 
с човешки размери. По-ранните 
фигури са били с дължина едва 

20 см. Археолозите смятат, че за 
да се промени до такава степен 
стилът и традицията, влиянието е 
дошло извън Китай. Сред другите 
открития на археолози е това, че 
Гробницата на императора е много 
по-голяма от предполаганото и 
200 пъти по-голяма от Долината на 
царете в Египет.

Джулия Робъртс и Дейвид Бекъм с най-красивите усмивки
Холивуската звезда Джулия 

Робъртс и бившият футболен 
национал на Великобритания 
Дейвид Бекъм са начело в класация 
за знаменитости с най-ослепителни 
усмивки, пише в. Daily Express. 
Класацията е съставена след 
допитване сред 2000 британци, 
направено от лондонската дентална 
клиника  по случай Световния ден 

на усмивката, който се отбелязва 
в първия петък на октомври. 
Участниците в анкетата са 
отредили първенството сред дамите 
с чаровни усмивки на Джулия 
Робъртс. За нея са гласували 
22% от анкетираните британци. 
Следват херцогинята на Кембридж 
Катрин и певицата и телевизионна 
знаменитост Шерил Коул съответно 

с 19 и 14 % от гласовете. След тях 
се нареждат Дженифър Анистън, 
Ким Кардашиян и Анджелина 
Джоли. Най-обаятелна усмивка 
сред известните мъже притежава 
Дейвид Бекъм, за когото са 
гласували 24%  от участниците в 
допитването. Следват холивудският 
актьор, режисьор и продуцент 
Джордж Клуни и британският 

модел Дейвид Ганди съответно с 21 
и 19 % от гласовете.  Проучването 
показва още, че първото нещо, което 
хората забелязват на първа среща с 
непознат, е усмивката, посочена от 
57% от анкетираните. Най-голямо 
впечатление на 29% от участниците 
в допитването правят очите, а на 
14% - дрехите.
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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.

Waddell Insurance Brokers Limited
110 Matheson Blvd. West, Suite 202, Mississauga, ON L5R 4G7

Ph: 905-712-8400, Fax: 905-712-9400

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

Любимият философ 
на британците е … 

Мечо Пух

Забравете Платон и 
Конфуций - любимият философ 
на британците е Мечо Пух, 
пише в. Daily Star, позовавайки 
се на резултатите от проучване, 
направено от FlyResearch 
по случай 90-годишнина 
от излизането на първата 
книга на писателя А. А. 
Милн за приключенията на 
симпатичното мече. Анкетата 
показва, че според една четвърт 
от британците Мечо Пух е 
най-великият мъдрец в света. 
Близо една трета от британците 
казват, че редовно се позовават 
на мъдростите на мечето. 
Допитването разкрива още, че 
любимите думи на мечето са 
“Малко внимание, малко мисъл за 
другите, и всичко би изглеждало 
иначе!”. “Мечо Пух може и да 
няма университетска степен и 
дори не е ходил на училище, 
но неговите мъдрост, опит и 
приключения са издържали 
теста на времето. Пухизмите 
пресъздават размислите на 
много прочути философи 
по прекрасен и запомнящ се 
начин, и са вдъхновявали не 
едно поколение”, казва д-р 
Катрин Маккол от Британската 
философска фондация. Ето 
и някои от незабравимите 

фрази на Мечо Пух: 
1.При все, че да ядеш мед е 
много хубаво нещо, има един 
миг, точно преди да почнеш 
да ядеш, който е по-хубав. 
2. - Как се пише любов? 
- попита Прасчо. 
- Тя не се пише, тя се чувства... - 
отвърна Пух.

3. Колкото повече, 
толкова повече. 
4. Може да ме забележат, а 
може и да не ме забележат - 
с пчелите никога не се знае. 
5. По забавно е да говориш 
с хора, които не използват 
дълги трудни думи, а по-скоро 
кратки и лесни, като например: 
Какво ще кажеш да хапнем. 
6.Не можеш да седиш в твоя 
ъгъл на гората, чакайки другите 
да дойдат при теб. Понякога 
трябва ти да ходиш при тях. 
7. Ако някога дойде ден, в който 
не сме заедно, трябва да знаеш 
някои неща... Ти си по-смел, 
отколкото вярваш, по-силен, 
отколкото изглеждаш и по-умен, 
отколкото си мислиш. Но най-
важното нещо е, че независимо 
дали сме разделени, аз винаги 
ще бъда там за теб и винаги ще 
те обичам!

Китайски шеф иска 
служителите да го 

целуват всяка сутрин

Китайски шеф на компания 
за производство на пивоварна 
техника кара всяка сутрин 
служителките си да се редят 
на опашка и да го целуват по 
устните, пише в. Daily Mirror. 
Според началника този ритуал 
заздравявал корпоративната 
дисциплина и сплотявал 
колектива. Нежното отношение 
шефът получавал между 9 и 9:30 
ч. в пекинския район Тунчжоу. 
Служителките отначало с погнуса 
се подлагали на задължителната 
утринна целувка. Но бързо 
разбрали, че ако не изпълняват, 
могат да загубят работата си. 

Две от жените отказали да се 
подчинят на ритуала, след което 
били принудени да подадат молби 
за напускане. Според китайското 
издание “Чайна прес”, половината 
от служителките в споменатото 
предприятие били жени. Шефът 
обяснил пред журналистите, 
че заимствал идеята, след като 
посетил сродна компания в 
САЩ. Там беглата целувка била 
на въоръжение. Според китаеца 
ритуалът изграждал по-добри 
отношения в колектива и някои 
жени дори му пишели по имейла, 
че им липсва, когато не можели да 
го целунат.
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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

Л Ю Б О П И Т Н О

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

Над 55 заболявания 
свързани с глутена

Научен факт е, че причината за 
над 55 заболявания се крие в глутена 
- растителен протеин, съдържащ се 
в пшеницата, ръжта, ечемика и др. 
Храносмилателни проблеми като 
запек, газове, подуване на корема 
и дори стомашно разстройство 
са симптоми. Емоционални 
проблеми, свързани с хронична 
раздразнителности внезапни 
смени на настроението, може да 
са причинени от глутена. Кератоза 
и херпетиформен дерматит са две 
кожни заболявания, които също 

са пряко свързани с въздействието 
на глутена. Те се изразяват в силен 
сърбеж, обрив, които се появяват 
по ръцете, торса, лицето, бедрата и 
лактите. Ако човек е чувствителен 
към глутен или не може да го понася, 
лигавицата на стомаха не може да 
поема необходимите хранителни 
вещества от храната. Ниските 
нива на желязо е разпространен 
показател на непоносимост към 
глутен.
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За премахване на болки в ставите с 
акупунктура потърсете Др.Чао

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

905- 272-1632
Applewood Village Plaza 

1077 N Service Rd,  
Mississauga, L4Y 1A6

Мариана Кълвачева

ОПТИКА В МИСИСАГА  
Очни прегледи - Контактни лещи

Диоптрични очила § Слънчеви очила
Gucci - Rayban - Carera - TomFord - Diesel

К А Н А Д А

На 4 октомври т.г в Генералното 
консулство на Република Полша в Торонто 
се състоя пресконференция, организирана от 
националният превозвач на Полша Полски 
Авиолинии ЛОТ (LOT Polish Airlines). На 
прескоференцията бяха поканени много 
медии, една от които бе и в. “Пламък”. План за 

развитието на авиокомпанията  бе представен от 
новия директор на LOT г-н Рафал Милцзарски. 
Очаква се да бъдат пуснати ежедневни полети 
от Торонто до Варшава, като до 2020 г. LOT да 
разшири двойно мрежата си и да достига чак 
до Сеул, Южна Корея. г-н Милцзарски изтъкна 
предимствата на LOT, всред които са комфорт и 

лукс, добри връзки с другите аеролини, голяма 
честота на полетите и наличие на такива до три 
континента. Полските авиолинии LOT Polish Air-
lines са първата европейска авиокомпания, която 
предлага полети с най-модерния самолет 787 
Dreamliner.

LOT Polish Airlines с амбициозен план за развитие до 2020

Снимки: в. “Пламък”

Фризьорски и  
Козметични услуги
647 400 5488 - Светла  
647 408 5606 - Мира

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950
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Отговорите от този брой на сканди вижте на стр.23

Фризьорски и  
Козметични услуги
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Прием и записване от 09:00 ч. до 19:00 ч. Тел: 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.
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 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

Бих искал да живея с теб в малък 
град, при вечния здрач  
и вечената камбаната

Марина Цветаева

Веднъж, в ранна детска 
възраст, едно лято, животът ми 
се промени драматично.  Като 
престанах да тичам с топката, 
момчетата започнаха да гледат 
на мен като на нещо по-различно. 
Най-добрият ми приятел Питър 
започна да се бори с връстниците 
си и почти всеки ден, оказа се, че 
е влюбен до уши в едно момiче, 
но не искаше да си признае.
Всяка сутрин, ме изпращаше до 
вратата, той казваше, че иска да 
ме закара у нас безопасно.  Това 
не ми харесваше, макар че все 
още не напълно осъзнавах, че 
детството ми се топи и идва един 
нов период в живота.Увличах се 
по поезия и четива за любовта, 
мечтаех, възхищавах се на 
любовните писма на Наполеон 
до Жозефина, плачех заради 
трагичната любов на Лили Брик 
и Маяковски, удивлявах се на 
Бетовен за божественото му 
отношение към своята любима. 
В същото време аз не забелязвах  
отношението на Петър към мен, 
макар че целия район е знаел за 
това.  След смъртта на родителите 
му, единствената надежда за него 
бе да се грижи за баба си. Той 
обичаше да прави палачинки, 
и седяхме в продължение на 
часове в кухнята, пиехме  чай 
и си говорехме интересни 
истории. Една вечер, точно преди 
седемнадесетия ми рожден ден, 
отидох при Петър. Той изобщо не 
ми обърна внимание. Изведнъж, 
той ме хвана за раменете, 
притисна ме и започна страстно 
да ме целува.  Аз не знам колко 
секунди е продължило, но когато 
се събудих, видях, че сме един 
до друг, той ме погледна в очите, 
сякаш очакваше да продължи 
... Потръпнах, че е странно 
и неприятно, но аз извиках 
“Възможно ли е полудял?!” 
Петър спокойно седна на един 
стол и главата си надолу и каза: 
“Утре заминавам в казармата. 
Обичам те и искам да съм 
сигурен, че ще ме чакаш. Ще 

отида да спя и ще се събудя с 
мисълта, че ме обичаш. “

Изведнъж започнах да се 
смея диво, и след това, като че 
ли някой друг вместо мен, каза 
тихо и строго: “Аз не те обичам, 
Питър, и аз няма да чакам, 
давай! Без да каже дума, той 
напуска, и аз, изтощен, седнах 
на дивана, където той заспа. “На 
следващата сутрин цялата къща 
разтресе от писъци и плач на 
бабата на Петър, която намери 
внука си да виси на едно въже 
в спалнята. Писмо стоепе на 
масата (с удебелен шрифт и по-
големи букви пишеше: Живях	
с	вас	в	малък	град,	при	здрача	
и	вечения		зов	на	камбаните	...	
Това	 беше	 една	 мечта,	 която	
никога	няма	да	се	сбъдне.

Младият мъж пише тези 
редове в прощалното си писмо, 
знаейки, как съм се възхищавал 
на любовта Пастернак към 
Марина Цветаева. Четях писмото 
на глас на Петър и му обяснявах, 
че това е една мечта на поета, 
които не се е сбъднала. Не можех 
да се разплача. Нямах никакви 
сълзи. Осмелих се да отида на 
панихидата чак на третия ден. 
Бабата седеше до ковчега, бяла, 
като восъчна фигура. Почувства, 
че съм влязъл, и ме погледна с 
празни очи. В момента светна 
огъня на омразата. “Проклет да 
си!” - Ослушах се, очудих се че 
това бе нейния глас, но не видях 
как го е произнесла- устните й не 
помръдваха.

Отидох в Москва, където 
влязох да уча в университета, 
оставяйки “града на  постоянния 
здрач”. Ожених се за човек, който 
е бил в специално подразделение 
на градската полиция,  роди ни 
се дъщеря. Когато детето е бе 
на една годинка, командироваха 
мъжа ми в Чечения. Три месеца 
по-късно, той бе доведен в 
цинков ковчег заедно с медал за 
храброст. Опитах се да подредя  
личния си живот, два пъти, 
четири години след смъртта на 

съпруга ми. В първия случай, 
човека готов да се ожени за 
вдовицата, в навечерието на 
сватбата удари пешеходец, и той 
отиде в затвора за три години.

Започнах да се търся начини 
да замина от Русия, като се 
надявах да започна нов живот. 
Аз се запознах с един канадец, 
той направи няколко пътувания 
до Москва и се срещнахме и 
след това отношенията ни се 
задълбочиха. След пристигането 
ми в Торонто сме живяхме добре, 
всичко мина както обикновено. 
Но три години по-късно съпругът 
ми е беше диагностициран с рак 
на белите дробове, и умря само 
за няколко месеца. След като 
почина мъжа ми, бях решила 
да не си търси късмета си, а да 
се отдам напълно към нейната 
дъщеря ми Даша, която преди 
пет години, се ожени и стана 
майка на прекрасно дете. От 
време на време взимах внука 
си, за да си играе. Веднъж на 
детската площадка, се запознах 
с една жена. Тя ми разказа 
за живота си, аз й казах за 
моя. След като чу за мен, тя 
обеща да ме запознае с Лейла, 
в къщата, където тя работела 
като бавачка в продължение на 
няколко години. Тя омиказа, че 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да 
се свържа с лейла, за да изчисти 
моята карма.  Аз неохотно се 
съгласих и след като чух за 
предложението да се срещна 
с Лейла, аз започнах да мисля 
често за бабата на Петър, а 
понякога и тя идваше при мен 
в съня ми, но вместо лице беше 
ярко петно.

Едва влезох в офиса 
на лечителката Лейла, 
бях поразена от ужасното 
изречение. “На вас проклятие, 
на детето, проклятието ЧЕРНА	
ВДОВИЦА.	Всеки брак е обречен 
с трагичен резултат.”  Лейла 
проведе ритуал на пречистване,  
даде ми билки и много други 
странни неща и обясни, какво 

да правя. След последното ми 
посещение, тя ми показа, думите, 
които сякаш прозвучаха като 
гръм: “Предишните три мъжете 
не са обичани, така че смъртта ги 
освободи от вас. Моят ритуал ще 
бъде ефективен, ако се влюбите 
истински, с цялото си сърце, 
тогава ще живеете заедно и чак 
на стари години. Ако той ще те 
обича повече, никакъв ритуал 
няма да помогне, и той ще следва 
неговите предшественици.”

Няколко месеца минаха, и се 
запознах с един мъж. Въпреки 
категоричният ми протест да 
узаконим връзката, приятелят ми 
ме накара не само да го направя 
но и да направим церемония в 
църквата. И вече сме женени в 
продължение на повече от седем 
години, мъжът ми е здрав и се 
чувства страхотно, защото аз го 
обичам!

П. С. На сватбата, Лейла 
казала на приателката ми , че 
след много, много години, мъжът 
ми ще ме надживее и после пак 
е се срещнем в отвъдното. И	
НИЕ	 ТРЯБВА	 ДА	 ЖИВЕЕМ	
ЗАЕДНО	ТАМ	,КЪДЕТО	ИМА	
МНОГО	 СВЕТЛИНА	 И	 ТИХ	
СВЪН	НА	КАМБАНИТЕ.

ЧЕРНА ВДОВИЦА
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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 
May1 April 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

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

Ваня Георгиева
Registered Holistic Nutritionist

cell phone: (416) 830 0288
e-mail:  vanyatoronto@gmail.com

Търся детегледачка  
за детенце на 1 год.  

в района на Yonge & Eglington.  
Пълно работно време.  

Да бъде отговорна и сериозна жена с опит. 
Моля позвънете на 
 тел 416-877-4944

ВОДОРАВНО:	Дива 
пуйка, Ресен, Аура, 
Веро, Ден на Строителя, 
Натъртено, Серир, Обич, 
Темане, Анан, Саво, Мир, 
Трагик, Лад, Тефтер, 
Каубои, Комит, Филиал, 
Малсан, Марема, Лико, 
Съфолк, Мандрил, Дака, 
Варено, САЩ, Ате, Кипу, 
ЛАСК, РР, Дом, Анри, 
Ембарго, Бъкстон, Ларва, 
Лечител, Комо, Ада, 
Ревер, Елснер, Енот, Ми, 
КАТ, Етна, Скит, Тар, 
Крона, Халище, На село, 
Беда, РВС, Аналист, Пул, 
Липски, Ила, Моа, Село, 
Биметал, Ужас, Лорен, 
Нитон, Лермит, Карузо, 
Остин, Кану, Ричард, Кът, 
Граниво, Ангинар, Вир, 
Анакин, Да дао, Ани. 

ОТВЕСНО: Ива, Атила, 
Оберек, Елински, 
Свети Великомъченик 
Димитър Солунски 
Чудотворец, Аръ, Офика, 
Кивот, Апетит, Спорт, 
Тао, Кастет, Стон, Ал, 
Темел, Винтер, Таркан, 
Гну, Айдемир, Сапрол, 
Малвил, Кран, Кенар, 
Мъруин, Мирис, Лаакс, 
Канон, Кафе, Именник, 
Еталон, Реал, Руини, Орас, 
Русло, Наум, Есе, Абак, 
Ена, Жироду, Естрагон, 
Алмати, Ад, Еринии, 
Малмьо, Аксиос, Чадо, 
Анорак, Мащаб, Метреса, 
Канат, Кан, Салол, Олт, 
Ларгов, НАТО, Лорд, Кра, 
Сено, Сорди, Уебкамера, 
Гранта, Перу, Нар, Орли, 
Димитровден, Булезване, 
Аячо, Талер, Аарау, Лоно, 
Риц.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

БЪЛГАРСКО ОБРАЗОВАТЕЛНО СТУДИО  “РОДОЛЮБЧЕ”
търси квалифицирани учители  

със специалност: 
детска и предучилищна педагогика и начална училищна педагогика.

За повече информация: mayavasilieva@yahoo.com 
или тел. 647 300 8828, Мая Василиева
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National Internment Commemoration Day: October 28th 

Last year, the Endowment Council of the Canadian First World War Internment Recognition Fund and the                
Ukrainian Canadian Congress Internment Committee adopted resolutions to designate October 28th as            
National Internment Commemoration Day in Canada.  

This day commemorates Canada's First National Internment Operations, the unjust internment of 8,579             
so-called "enemy aliens", including Ukrainians, Alevi Kurds, Armenians, Bulgarians, Croatians, Czechs,           
Germans, Hungarians, Italians, Jews, Ottoman Turks, Polish, Romanians, Russians, Serbians, Slovaks, and            
Slovenes, among others, of which most were Ukrainians and most were civilians. Men, women and               
children needlessly suffered not because of any wrong they had done but only because of where they had                  
come from, who they were.  

We encourage you to participate in National Internment Commemoration Day by organizing a             
commemorative event to remember all the victims of this injustice in your community. 

 

Join us on October 28 for National Internment 
Commemoration Day 

This project has been made possible by a grant from the Endowment 
Council of the Canadian First World War Internment Recognition Fund. 

 
 

About CFWWIRF 
 

➢ The Canadian First World War Internment Recognition Fund (CFWWIRF) was established to support projects 
that commemorate and recognize the experiences of all of the ethno-cultural communities affected by 
Canada’s first national internment operations of 1914 to 1920. 

➢ For more information on the Canadian First World War Internment Recognition Fund contact the Program 
Manager, Andrea Malysh, toll free at 1-866-288-7931 . 

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,
НЕКА НА 28 ОКТОМВРИ 

 СИ СПОМНИМ И ПОЧЕТЕМ ПАМЕТТА НА ВСИЧКИ 
ГЕРОИЧНО ЗАГИНАЛИ  

В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА !
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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

For Complete Flyer DEALS...
visit: www.FurnitureClubLtd.ca & Click Flyer Special

autumn
pricesfallin’prices

autumnSALE
every price tag in-store has been marked down!

door crashers deals! lowest prices in GTA.

glass coffee table
58$ 58$

glass coffee table
78$

glass coffee table
78$

LCD tv stand
98$

5-drawer chest

7 pc bedroom incl: q.size bed, dresser,
mirror, 2 night stands

mattress & box
not included

598$

7 pc dining set

598$

single size bed
mattress included

188$

sofa & loveseat 398$

smooth top mattress only pillow top mattress only

hard foam pillow top 
mattress only

extra firm pillow top 
mattress only

single or double size single or double size

double or queen size double or queen size

fallin’mattressPRICES
add a single/double/queen size box 
to any mattress for: 78$

98$ 188$

268$ 348$

На вратата звъни мъж в работен 
гащеризон: 
- Добър ден. Аз съм от фирмата за 
почистване на прозорци. 
- Аха, заповядайте. 
След малко на вратата звъни човек с 
прокъсан работнически гащеризон: 
- От фирмата за миене на прозорци 
съм. 
- Да, да... влизайте! 
Отново се звъни на вратата. 
Работник с доста изпаднал вид: 
- Аз... такова... за миенето на 
прозорците... от фирмата. 
- Еми... влезте! Абе, колко души ще 
миете един прозорец? 
- Не, не, аз съм един, ама много 
хлъзгав тоя перваз... 

 
Катаджия спира кола в Пловдив. 
- Добър вечер! - казал катаджията. 
- До’р вечир майна! - отвърнал 
водачът на превозното средство. 
- Вие май сте пили? 
- Ти си пили... аз съм го’ем орел! 
 
 
Мъж се връща вкъщи и гледа жена 
си с любовник. Бамммм! – през 
прозореца, без да се замисли. На 
следващия ден пак заварва жената 
със същия любовник, целият в 
бинтове и превръзки. Бамммм! – пак 
през прозореца. На третия ден се 
връща и гледа жената пак със същия. 
Този път се разгневил страховито 
и разярено тръгнал към мъжа. 
Любовникът казал:  
– Спри! Кажи какво искаш от мене! 
 – Как какво, бе, да не спиш с жена 
ми! 
 – Ми така кажи, бе човек, а ти само 
намеци, намеци… 
 
 
 
Във веломагазин:  
– Госпожо, искам да купя на 
съпругата си велосипед. Какво ще 

ме посъветвате? – Вие искате да я 
изненадате? – Разбира се, че ще я 
изненадам. Тя очаква, че ще й купя 
лека кола „Мерцедес“… 
 
Симпатяга в откровен монолог в 
кръчмата: 
„Готин съм. На пътя винаги съм 
с предимство. Не ме интересуват 
ограниченията, не слагам колан, 
катаджиите не ме спират, карам 
вносно МПС за около 500 хил. 
лева, след мен винаги тичат жени… 
Хубаво наистина е да си водач на 
трамвай…“ 
 
Въпрос към радио Ереван:  
– Как изглежда мъжът в очите на 
собствената си жена след 15 години 
брак?  
От радиото отговарят:  
– Като куфар без дръжка – да го 
носиш – неудобно, да го хвърлиш ти 
е жал. 
 
 
Лекар към пациента: 
– И да знаете, че пушачите умирали 
бавно и мъчително…  
Пациентът ядосано: 
- А останалите как умират? Бързо и 
весело ли? 
 
 
Решил дядото да зареже бабата и да 
си вземе млада жена. Намерил си 
невероятна млада красавица. Завел я 
в гражданското, а там го попитали: 
- Дядо, погледни се на какво 
приличаш, накъде си тръгнал с това 
момиче? 
Дядката отговорил: 
- Омръзна ми моята жена, цяла нощ 
все повтаря, топло ми е, студено 
ми е, отвори прозореца, затвори 
прозореца, дай хапчетата, болна 
съм... А тази, излезе вечерта и чак 
на сутринта се прибра, никакви 
проблеми... спя си спокойно. 
 

Гинеколог мърмори в коридора на 
болницата:  
„Тия роми ще ме уморят, идва 
една за преждевременно раждане, 
има проблем. Аз я питам - ти с 
контракции ли дойде, а тя ме гледа и 
вика – не бе, с такси!“ 
 
Пернишки пубер се прибира от 
дискотека. Майка му го пита:  
– Е, как мина сине?  
– Ми, нормално мамо... Аз телефона, 
така и така щях да го сменям... а тези 
два зъба не ги ползвах много, много... 
 
Жена влиза във Facebook:  
- Я да видя какво е качила Вaнчето, 
олее майчице колко е надебеляла! 
Господи, какво червило, ужас, ама 
как може да я сложи тая рокля, и с 
тоя корем, а краката - криви, дебели...  
Пише коментар: „Ванче, красавицата 
ми, като кукла Барби си“. 
 
Мъж влиза при кардиолог: 
– Докторе, имам проблем. 
– Кажете. 
– Миналата седмица се прибирам 
от командировка и какво да заваря - 
жената с чужд мъж... 
– Чакайте, чакайте, 
психотерапевтите са на горния етаж. 
– Не, не, изслушайте ме. И отварям 
гардероба, вадя пушката и ще го 
гърмя. Онзи ми вика: 
- “Чакай бе, ела да седнем да пием 
по едно кафе, да се разберем като 
мъже”... 
И седнахме на по кафе. 
- “Виж сега, ако ме гръмнеш, аз съм 
мъртъв, ти ще си в затвора, жена 
ти ще си лежи с някой друг. Кой 
печели?” 
И така се размина. След няколко 
дена пак се прибирам. Пак същия 
у нас. Вадя пушката - ще гърмя 
жената. 
Онзи ме спира: 
- “Чакай, чакай, ела да седнем да 
пийнем по кафе, да се разберем 

по мъжки. Ако я гръмнеш, тя ще е 
мъртва, ти ще си в затвора, а аз ще 
чукам нещо друго. Кой печели?” 
И така изпихме кафето. Онзи ден 
се прибирам. Този наглец пак у нас. 
Вадя пушката - ще се гърмя. 
Онзи отново ме спира: 
- “Чакай бе, ела на по кафе, да 
поприказваме като мъже. Ако се 
гръмнеш, ти ще си мъртъв, ние с 
жена ти ще си живеем тука свободни. 
Кой печели?” 
– Вие сте за психиатър и 
освидетелстване, не за мен! 
– Не, докторе, аз само да питам, от 
толкова много кафе, да не ми стане 
нещо на сърцето? 
 
Програмист в командировка се 
обажда на жена си по телефона: 
 - Какво става с вас, как сте? Как са 
тия... кажи ги, бе... децата? 
 
Съдия пита ищцата: 
- Каква е причината, поради която 
искате развод? 
- Ами... 
- Пие? 
- Не. 
- Наркотици? 
- Не. 
- Носи малко пари в къщи? 
- Не, носи достатъчно. 
- Бие ви? 
- Не. 
- Не се грижи за децата? 
- Грижи се. 
- Изневерява? 
- Неее, как можете да си помислите! 
- Не ви удовлетворява като жена? 
- Не, там всичко е наред. 
- Не помага в къщи? 
- Помага. 
- Тогава каква е причината? 
- Виждате ли, господин съдия. 
Всичко, което е нужно, той го 
прави... Но, да бяхте видели с каква 
физиономия!
Top of Form
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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

Звънете на:

РЕСТОРАНТ С  
АВТЕНТИЧНА ТУРСКА КУХНЯ


