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1%  
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10г.     
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16 Jutland Rd   Etobicoke    (Kipling & Jutland)

  416-252-1300

НОВООТКРИТ МАГАЗИН ЗА МЕСО И ДЕЛИКАТЕСИ В ЕТОБИКО
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Retail and Wholesale

Интервю с Мая Василиева,  училищен ръководител на 
Българско Образователно Студио “Родолюбче”

Интервюто взе Вяра Димитрова,  
редактор в. Пламък

Мая Василиева: Останете искрени

„Родолюбче” получи висока 
оценка от родителите на 
българските деца тук.

Здравей Мая, 
считаш ли, че 2016 г. 
бе ползотворна за теб 
и в какъв аспект? 

С радост и 
благодарност смело 
мога да заявя, че 
изминалата 2016 

г о д и н а 
за мен бе 

и з к л ю ч и т е л н о 
ползотворна! И в личен 
и в професионален 
аспект. 

Благословена съм 
с  прекрасни дъщеря 
и син, които са моя 

гордост и опора! 
Имам  уважението на 
невероятни хора. Това 
за мен е най-важното!

Това бе годината, 
в която за пореден 
път се убедедих, че 
човек, получава това, 
което дава и че всички 

усилия и труд, които 
полага, биват оценени 
от истинските, от 
д о б р о н а м е р е н и т е 
и уважаващите 
искреността хора. 
 
 
 

    Прод. на стр 2 >>

1081 Pape ave., East York 775-C Queensway, Etobicoke
Тел: 647 300 8828

“Родолюбче” има два филиала на територията на Торонто за занимания 
по български език и литература, родинознание и история на България, 
български народни традиции и обичаи с адреси в Ист Йорк и Етобико.
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Make sure to ask for

ALPHA AXIA

at your local LCBO

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А

Попитайте за

ALPHA AXIA

в близкия до Вас LCBO

ПРЕКРАСНО
червено вино  

произведено в Гърция - AXIA
 

(AXIA преведено от  гръцки език  
означава стойност, ценност / value)

Наистина виното отговаря на името си.

What’s your AXIA?

www.eurovintage.com

Интервю с Мая Василиева,  Училищен ръководител на 
Българско Образователно Студио “Родолюбче”

 Получих подкрепата и 
добрите думи за мен и 
моята работа от прекрасни 
личности – учители, 
родители и близки на 
ученици от двете училища, 
на които бях директор – 
Българско Образователно 
Студио „Родолюбче” и 
от Българско неделно 
училище към църквата 
„Св. Димитър”. От сърце 
им благодаря за всичко! 
Това се помни цял живот! 

Това бе годината, 
в която дейността на  
„Родолюбче” получи 
висока оценка от 
родителите на българските 
деца тук. Индикатор за 
това е нарасналият брой 
на учениците му – от 
седем в началото на 2015-
2016 учебна година до 
двадесет ученици в края 
ѝ и шестдесет и трима до 
този момент и два филиала 
на територията на Торонто. 

Годината, в която 
получихме и одобрението 
на Министерството на 
образованието и науката 
на България като бяхме 
включени в Националната 
програма „Роден език и 
култура зад граница”, 
благодарение на която 
учениците ни ползват 
безплатни учебници 
и учебни помагала, 
създадени за българчета 
в чужбина, и правото да 
получат удостоверения, 
валидни в родината.

Казвала съм го 
многократно – Аз съм 
един от щастливите 
учители, които винаги 
срещат прекрасни колеги, 
старателни, добри и 
ученолюбиви ученици, 
разбиране и съдействие от 
страна на родителите им. 

Благодарна съм 
на всички – и на 
доброжелателите и на 
не толкова. Така човек 
си прави своите изводи 
и взима правилните 
решения. Благодарна съм, 
че успях да направя моите!

Кои бяха най-
хубавите ти моменти през 
миналата година?

Моите деца – моята 
гордост и моя опора! И 
техните успехи. Моят 
внук – прекрасник! 

Моите приятели и близки 
до сърцето ми!  Моите 
ученици!

Всеки един момент, 
в който усещах, че съм 
обичана и вярват в 
мен. За моя радост тези 
моменти бяха в изобилие! 
Благодарна съм на съдбата, 
че ме срещна с прекрасни 
хора!

Кои са най-силните 
черти на твоята личност. 
Защо учениците ти те 
обичат?

Обичта е взаимна! 
Децата имат невероятната 
способност да усещат, 
когато някой подхожда с 
обич, уважение и доверие 
към тях, към техните 
вълнения и интереси. И те 
ми отговарят със същото.... 
Много е лесно!...

Аз съм човек на 
действието – така се 
чувствам пълноценна. 
Но започвам само това, 
което съм преценила, че е 
по силите ми да направя 
добре. „Или правиш нещо 
както трябва, или въобще 
не се захващаш.” – това е 
една от максимите, които 
следвам.  Не обичам 
празните приказки.  
Искрена съм в своите думи 
и действия. И съм готова 
да ги отстоявам. Не се 
страхувам да си призная 
грешките. Да помоля за 
прошка.

Кои са най-важните 
неща, на които искаш да 
научиш децата? 

На всичките си ученици 
се старая да предам 
това, на което научих 
собствените си деца – да 
останат искрени. Искрени 
със себе си и с останалите. 
Защото искреността е път, 
по който намираш себе 
си. Искреността е ключ 
и за намиране на добри 
приятели.  Без приятели 
животът би бил пуст.

Да вярват в себе си, 
да отстояват себе си и да 
бъдат упорити – да не се 
отказват от своите мечти 
при първата трудност. 

Как оценяваш 
въздействието на 
социалните мрежи върху 
развитието на децата?

Въздействето на 
социалните мрежи би 

могло да бъде и полезно, и 
вредно за децата. Много е 
важно за какво се използват 
и как се контролира от 
родителите. Мое дълбоко 
убеждение е, че всичко 
крайно в действията 
спрямо децата, не е полезно 
за тях. Нито абсолютната 
свобода, нито тоталната 
забрана.  Родителят е 
този, който трябва да 
разговаря с детето си, 
да обясни, да насочи и 
контролира. И тогава би 
могло да се извлече полза 
от всичко.  

Какви грешки 
допускат родителите при 
възпитанието на децата?

Като цяло в 
стремежа си да им 
дадат самостоятелност, 
родителите много често 
оставят децата си да 
вършат всичко, каквото 
пожелаят.  Мисля, че няма 
нищо лошо в това децата да 
получават и „Не” за отговор 
на исканията си, да имат 
правила, които трябва да 
спазват. Забравя се за така 
наречената контролирана 
самостоятелност. 

Голяма част от 
родителите не дават 
шанс на децата им да 
споделят с тях. Улисaни в 
натовареното си ежедневие 
те забравят да разговарят с 
децата си или разговорите 
им се приключват с 
няколкото банални 
въпроса относно това как 
е минал денят им. Често 
– без дори да се вслушат 
в отговорите на децата.  А 
те жадуват да споделят, 
да обясняват, да питат, да 
търсят внимание. Много 
често ние, учителите, сме 
отдушникът за това.

Наблюденията ми са от 
моя вече двадесет годишен 
стаж като учител и като 
родител.

В какво вярваш? За 
какво мечтаеш? На какво 
се надяваш?

 Вярвам в доброто 
във всеки човек. Би било 
чудесно да го показваме 
винаги  и с всички! 

Има ли неща, които 
искаш да правиш, за 
които не ти достига 
времето?

Обичам да рисувам, 

но то изисква време и 
засега съм го оставила на 
„изчакване”. 

Какво ти дава сили да 
продължаваш напред в 
трудни моменти?

Увереността ми, че съм 
на прав път и усилията ми 
имат смисъл.

Какво те прави 
щастлива?

Откривам щастието 
и в най-малките неща 
– искрената детска 
прегръдка, приятелската 
усмивка, топлината на 
подадената ръка, радостта 
в очите на куче... 

Щастлива съм, когато 
виждам, че трудът ми е 
оценен по достойнство. 
Когато виждам искриците 
на обич и любознателност 
в грейналите лица на 
децата! Когато знам, че 
всички безсънни нощи 
и дни без почивка не са 
отишли напразно. 

Какво цениш най-
много в живота си? 

Децата ми, 
семейството, приятелите, 
работата. Май-всичко........     
Ценя  всичко в живота ми, 
защото всичко, случило 
се, е имало някакъв 
смисъл. Това са моите 
житейски уроци и аз се 
стремя да извлека поуките 
от тях, които да улеснят 
пътя ми напред. Защото 
благодарение на тях аз съм 
това, което съм в момента.

Какво хубаво искаш 
да ти се случи през 2017 г.?  
     Да бъде още по-добра........   
Имам много нови идеи 
и чудесни планове за 
дейността на „Родолюбче”, 
за които ще направя всичко 
възможно да осъществя. 
Да има здраве и все така 
да срещам хубави хора и 
занапред! 

Какво би пожелала на 
своите ученици и техните 
родители?

 От сърце им желая 
да бъдат здрави, щастливи,  
успешни  и винаги със 
същия плам да носят 
България в сърцата си!

Мая, благодаря ти 
за отделеното време. На 
добър път през 2017 г!

    << Прод. от стр 1

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯБ Ъ Л Г А Р И Я

В Банско 
сезонът е 
в разгара 
си
… градът е почистен, пътищата 
до планината са достъпни. 
Въпреки, че температурите 
достигнаха до -15, това не 
задържа скиорите в хотелите. 
Падналият 40-сантиметров сняг 
прави пистите още по-бързи, 
най-много чужди туристи са 
англичаните, румънци, турци, 
руснаци, сърби, израелци, 
гърци.

До 2020 г. в България ще има над 4 милиона автомобила
… това сочат данни, изнесени в 
„Здравей, България” по NOVA от 
икономиста Георги Ангелов oт 
„Отворено общество”. През 1985 
г. в България е имало 1,16 млн. 
леки коли, а през 2014 г. броят им е 
вече над 3,5 млн. Според Ангелов 

практиката в Западна Европа да се 
пускат периодично автомобили с 
четни и нечетни номера не е решение, 
защото хората просто си купуват по 
две коли. „Очевидно ние страдаме от 
проблема на малката, бедна държава, 
но това не е най-големият проблем. 

Най-големият проблем е, че огромна 
част от автомобилите са много 
стари. Близо половината са над 20 и 
30 години. Много от тях дори нямат 
катализатор или ако имат, е махнат, 
понеже не работи. Тези автомобили 
замърсяват в пъти повече”, посочи 

Ангелов. „А в България най-
старите автомобили имат най-нисък 
данък. Новият автомобил, който не 
замърсява толкова много има в пъти 
по-висок данък”.

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯБ Ъ Л Г А Р И Я
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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, 
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 бъдат 
избрани за интервю, ще бъдат потърсени от 
нас.
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“A MESMERIZING PERFORMANCE!  
Reclaiming the divinely inspired cultural heritage of China.” 

—Donna Karan, creator of DKNY

ShenYun.com   |   1-855-416-1800

Tickets Selling Fast.  Book Yours Today!

Feb 28-Mar 2, 2017
Toronto, Four Seasons Centre

Jan 18-22, 2017
Mississauga, Living Art Centre   
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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

Б Ъ Л Г А Р И Я

Всяването на страх и усещане за 
паника в обществото може да доведе 
до психични разстройства. Това 
коментира в интервю за „Дарик“ 
председателят на Управителния 
съвет на Дружеството на 
психолозите в България д-р Пламен 
Димитров. Честите предупреждения 
за настъпваща криза могат да се 
отразят негативно на по-слабите 

психически, както и на децата, 
предупреждават специалистите. „ 
От хилядолетие, не само в България, 
но в цял свят, управляващите винаги 
са имали потребност, нещо което се 
обяснява много добре от известната 
в социалната психология Теория 
за управление на ужаса - когато в 
хората се поражда и се поддържа 
високо ниво на тревожност за това, 

че има заплахи, че има рискове, че 
има ситуации, които застрашават 
ежедневието, бита, усещането и 
ценностите на хората за живота 
им. Обикновено това води до 
една повишена управляемост или 
готовност да се следват лидерите, 
статуквото и нормите, които се 
подкрепят в момента на това 
статукво на тази конюнктура. Без 

да го осъзнават, разбира се, много и 
медии, и ръководители нагнетяват 
този ужас, тази екзистенциална 
несигурност с цел да демонстрират 
своята адекватна позиция или 
готовност да решават проблеми 
по начин, по който е очакван от 
хората”, обяснява още д-р Пламен 
Димитров.

Управляващите винаги са имали потребност да 
всяват страх и тревога

За промяна на пола в България  
не е нужна операция

За промяна на пол по документи 
не е задължително извършването 
на операция, а само хормонална 
терапия. Това постанови 
Върховният касационен съд /ВКС/ 
в първото си решение по дело на 
транссексуален у нас. Съдиите от 
ВКС възприемат в решението си 
становище на Европейския съд за 
правата на човека, според което 

правото на самоопределяне е част 
от правото на личен и семеен 
живот, и затова делото се връща 
обратно в Софийския градски съд /
СГС/. Делото на жалбоподателката 
с инициали Т.Д. стига до ВКС 
след като СГС отказва да разреши 
промяна на пола й - от женски 
в мъжки, и съответно - на ЕГН 
и на името й, тъй като според 

магистратите искането е отправено 
в неподходящ момент. Според СГС, 
макар въпросната жена, родена през 
1962 г., да се възприема и да е позната 
на най-близките си и в обществото 
като мъж, а и от комплексната 
съдебно-психиатрична експертиза 
да се установява транссексуалност 
и безспорно съзнание за 
принадлежност към мъжкия пол, тя 

не е предприела никакви действия 
за смяна на пола си и би следвало да 
се подложи на хормонална терапия. 
Както СГС, така и ВКС приема, че е 
необходима хормонална терапия при 
наличие на транссексуалност като 
потвърждение на изпълняваната от 
тях психична и социална полова 
роля в обществото.

Очакваме 8-милионният турист
В края на януари официално ще 

преминем границата от 8 милиона 
чуждестранни туристи, които са 
посетили България през последната 
година. Това заяви пред БНТ 
министърът на туризма в оставка 
Николина Ангелкова. Тя допълни, 

че всеки един месец от 2016 г. е 
рекорден от към посетители от 
чужбина. Само за четирите месеца 
от летния сезон на миналата година 
5.5 млн. чужденци са прекарали 
почивката си в България, което 
също е рекорд. През това лято се 

очаква да има ръст от 10%. До края 
на зимния сезон пък ще има между 
5 и 7% увеличение на туристите. 
Най-много чужденци се очакват 
от Великобритания, Румъния, 
Русия и Гърция. осъществяват пряк 
контрол над българските съдебни 

и правораздавателни органи. 
Подобни очаквания са следствие 
високо обществено недоволство от 
работата на българските съдебни и 
правораздавателни органи.

Alibaba иска да открие 
логистичен център в България

Представители на китайската 
компания Alibaba са представили 
пред премиера в оставка Бойко 
Борисов идеята си за създаване в 
България на логистичен център 
за онлайн търговия, който да 
обслужва поръчките в цяла Европа 

и да предлага на международните 
пазари на български стоки и храни. 
Това съобщиха от правителствената 
пресслужба след среща на Борисов 
с вицепрезидента на Alibaba Group 
Лицин Сън.

Стефан Цанев отказа 
отличието “Златен век”
Драматургът и поет Стефан 

Цанев няма да приеме най-високото 
отличие на Министерството на 
културата - “Златен век”, тъй като 
през ноември то е било връчено 
на последния шеф на Шести отдел 
в Шесто управление на бившата 
Държавна сигурност Димитър 
Иванов. Решението си той обяви в 
писмо, адресирано до министъра 
на културата в оставка Вежди 
Рашидов. “На 6 януари в сайта 
на Министерството на културата 
е публикувано съобщение, че на 
10 януари тази година, след края 
на спектакъла “Процесът против 
богомилите” в Народния театър, 
ще бъда удостоен с най-високото 
отличие на Министерството на 
културата - наградата “Златен век”, 
по случай моята 80-годишнина. 
Благодаря за оказаното внимание, 
но аз отказвам да приема тази 
награда”, пише драматургът. Той 
припомня, че в края на миналата 

година същото отличие  е получил 
“един от висшите началници 
на Държавна сигурност - най-
зловещата репресивна институция 
на бившия тоталитарен режим”. 
“Държавна сигурност носи вината 
за хиляди погубени съдби, много 
от тези жертви бяха хора на 
изкуството. Награждаването на 
един от висшите й ръководители 
с най-високото отличие на 
Министерството на културата - 
“Златен век”, означава официално 
оневиняване на тази репресивна 
институция и същевременно е 
подигравка с паметта и страданията 
на нейните жертви“. По повод 
80-годишния юбилей на Стефан 
Цанев излиза специално издание 
с избрани негови стихотворения - 
“Душата ми плаче за сняг”, в която 
е избрал 60 стихотворения, които е 
писал през последните 60 години - 
от 1956, когато е бил 20-годишен, 
до 2016 г.
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Капка е 41 годишна българка, 
която живее със семейството си в 
Канада от 16 години. 

Тя се бори с последиците от 
многократно направени операции 
и късно диагнозиран в последен 
стадий бактериялен менингит, 
поразил централната нервна 
система, причинен от лаймска 
инфекция и няколко придружаващи 
“ко инфекции”

Лечение за последен стадий 
неврологичен хроничен лайм в 
Канада за съжаление не съществува 
и в началото на тази година Капка 
постъпва на инвалидна количка в 
центъра Споногъл във Флорида, 
където шест месеца се борят за 
жирота и да адресират левостранната 
парализа, ослепяване на дясното 
око, епилептични припадъци, 
състояния на многократна кома, 
паркинсонови тремори и заваляна 
реч. 

Състоянието и се подобрява 
благодарение на деноношните 
грижи на доктор Споногъл и екипа 
му, които поемат присърце случая, 

но в началото се съмняват за 
успешен изход и самият доктор 
е песимистичен за изхода от 
лечението. 

Българското общество 
откликва на крещящата финансова 
нужда за финансиране на лечението 
и много хора, предимно българи, 
даряват и буквално благодарение 
на щедростта им, семейството 
успява да си позволи Капка да 
бъде лекувана в продължение на  
6 месеца. 

За съжаление финансите се 
изчерпват и в края на юни, съпругът 
и я трансферира обратно в Канада, 
където през последните няколко 
месеци тя преминава през няколко 
вида имунотерапии включително 
авто имунна химиотерапия без 
никакъв положителен резултат. 

В края на ноември, канадските 
лекари насърчават Капка и 
семейството и да се завърнат в 
Америка за предложения 3 месечен 
допълнителен курс на лечение 
с множество антибиотици през 
инсталиран порт към сърцето с цел 

да се убият остатъчните бактерии 
в малкия мозък и Капка да забрави 
инвалидния стол, който е ежедневие 
в момента. 

Отчетените положителни 
промени до този момент са, че 
зрението се е възвърнало, няма 
епилептични припадъци, няма 
тремори и речта е ясна и отчетлива, 
лицевата парализа е адресирана. 

 
   Семейството умолява който има 
възможност да се присъедини 
към борбата им по спасяването на 
живота на Капка и набирането на 

средства за нужното лечение за да се 
адресират остатъчните инфекций, 
парализа, гастропареза и капилярен 
теч. Семейството редовно закача 
“updates” на www.gofundme.com/
Kapka където може да се намери 
повече информация. 

Капка, Станимир и Глория 
изказват сърдечна благодарност 
за огромната подкрепа до този 
момент на българите от цял свят 
и от Канада! 

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ
 

ДА ПОМОГНЕМ НА КАПКА ОТ ТОРОНТО

Който желае да помогне, може да направи дарение на следния линк: www.gofundme.com/Kapka 
или да се обади на Станимир: 416-937-6902

(Молим Ви само за сериозни обаждания по телефона) 

НОВА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА  
ОТВОРИ ВРАТИ В МИСИСАГА

Б Ъ Л Г А Р И Я

Нови камери ще премахват корупцията по пътя
Автоматизирани системи 

ще премахват корупцията, заяви 
зам.-министърът на МВР зам.-
министърът на МВР Филип Гунев 
пред “24 часа” От месец март 

пътните полицаи ще могат директно 
да връчват на водачите стари 
фишове, които не са платили, или са 
отказвали да получат от служители 
на куриерските фирми. Електронна 

връзка ще има и с пощите. Така 
МВР и куриерите ще обменят 
информация с файлове. Скоро ще 
бъдат монтирани и нови камери за 
автомобилите на Пътна полиция, 

които ще засичат скоростта и ще 
разчитат номера на автомобила, 
като автоматично ще се издава 
електронен фиш.

Румен Радев полага клетва на 19 януари
Избраните за президент и 

вицепрезидент на България Румен 
Радев и Илияна Йотова ще положат 
клетва пред парламента на 19 януари, 

съобщиха от Народното събрание. 
Радев и Йотова ще положат клетва 
пред парламента в присъствието 
на Негово Светейшество патриарх 

Неофит. В пленарната зала ще 
прозвучат националният ни химн 
и химнът на Обединена Европа. 
След това президентът Радев ще 

направи първото си обръщение пред 
Народното събрание.
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На 2 декември 2016 
г. генералният консул 
на Република България 
в Торонто Петър 
Крайчев се срещна с 
лейтенант-губернатора 
на канадската провинция 

Онтарио почитаемата 
Елизабет Даудсуел.  
   В обръщението си 
лейтенант-губернаторът 
заяви, че Онтарио има 
късмета да бъде дом 
на значителен брой 

канадци от български 
произход и изразява 
увереността си, че 
споделените академични, 
артистични и културни 
ценности ще продължат 
да се задълбочават и през 

следващите 50 години. 
Пълният текст 

можете да прочетете 
в страницата на ГК: 
www.bgconsultoronto.info

50 години дипломатически отношения между  
България и Канада

Поредното успешно представление на  
"Женско царство" в Торонто от  

Театрална формация "Зад Океана"  
създаде много настроение на публиката  

в снежно Торонто!
В на 17 декември, 

2016 в събота вечер 
заваля сняг. Дъжд 
заваля. После 
замръзна. Падна мрак. 
Навсякъде бе ледено, 
ветровито, мразовито. 
Истинска канадска 
зимна приказка! 

 В залата на 

българската църква 
“Свети Димитър” беше 
топло и празнично. 
Артистите от 
театрална формация 
“Зад Океана” - 
Торонто представиха 
пред своята публика 
“Женско царство”.

Зимната приказка 

се превърна в 
истински тетрален 
празник. Магията 
на театралното 
изкуство завладя и 
артистите на сцената 
и публиката в салона. 
Смехът и веселието не 
прастанаха, дори след 
последния поклон. 

Дълго нестихващите 
аплодисменти на 
зрителите бяха най-
голямата награда 
за ентусиастите от 
театъра на Торонто. 
Поздравления за 
всички! 

Годината, която 
изпратихме бе 
успешна за трупата. 
Имахме първата 
си премиера на 
“Женско царство”. 

Сега репетираме 
усилено втора пиеса. 
Предстои ни първо 
турне до Монтреал 
и Отава през януари. 
Нямаме търпение да 

започнем първата 
си за Новата 
година репетиция! 
Благодарим на 
прекрасната ни, вярна 
публика! До нови 

срещи, приятели! 
Очакваме ви в 
Монреал на 14 януари 
(събота) от 19:00 
часа.  
      “Зад Океана”
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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

Online | In-Class
Both formats are available for students 
studying full-time or part-time.

Select programs are eligible for funding under Federal or Provincial Student Loan plans. 1114

Vancouver
(604) 283-2028

NATIONAL
Online
(604) 628-5784 / 1(844) 628-5784

Abbotsford
(604) 625-1150

www.ashtoncollege.ca

Ashton College

BRITISH COLUMBIA

KARLOVO INC. is looking to hire as soon as pos-
sible, a permanent full  time specialty food baker -
Burek maker, with 2 or more years of experience in
burek making. Paying $20.00 for 40/h. Applicants
must have a high school diploma, burek making cer-
tificate and able to work Full-time, Mornings,
Evening, Weekend, Shift. Handling heavy loads,
work under pressure, attention to detail, fast-paced
environment. Must have own transportation and uni-
form.
����������������� English - Excellent written and oral

communication, Dependability, Team player,
Accurate, Judgement, Client focus, Reliability.
Requisition or order materials, equipment and sup-
plies, Organize and maintain inventory 

Candidates must be able to prepare special orders.
Inspect kitchen and food service areas. Ensure that the
quality of products meets established standards for spe-
cialty Burek products. Prepare and maintain production
schedules. Prepare specialty dough and filling ingredients
for Burek in accordance with traditional Balkan recipies
and special customer orders. Decorate and prepare Burek
and related baked goods for special presentation as
required. Operate baking machinery and ovens.

KARLOVO INC. is an equal opportunity employer and
encourages qualified women, Aboriginal persons, immi-
grants and persons with disabilities to apply.

������
BY MAIL OR IN PERSON AT: 469 Cosburn Avenue

Toronto ON 
M4J 2N6 

BY TELEPHONE: 416-890-4927 from 15:00 to 18:30

JOB OPPORTUNITY

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660
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Статията се предоставя от patepis.com 
Автор: Цветан Димитров 
Снимки: авторът

Когато нашата варненска група 
се събра цяла на пристанището на 
Зографския манастир – Арсаната 
след литийното шествие и успя 
да се качи в 09. 45 на ферибота 
„Достойно ест”, благодарихме 
отново на свети Георги. За 2,10 евро 
след час плаваме покрай западния 
бряг на Света гора и пристигаме в 
главното пристанище Дафни. Два 
автобуса ни очакват за столицата 
Карея. С щурм се настаняваме, 
плащаме по 3,50 евро и потегляме 
по баира. След час от превала долу 
се забелязва гигантска осемкуполна 
катедрала с характерните руски 
луковици с православен кръст 
отгоре. Това не е типичен атонски 
манастир, а някогашния руски 
скит „Св. Андрей”. Днес той е 
подчинен (филиал) на Ватопедския 
манастир. Ние уверено крачим към 
портала и търсим гостната на скита, 
защото имаме потвърдена с факс 
резервация от архондаря Нектарий. 
Архондарика е вдясно, минаваме 
покрай катедралата и се качваме на 
втория етаж. Тук ни посрещат по 
атонски с ципуро (ракия) и локум. 
Запознават ни с разписанието на 
службите и ни предупреждават, 
че вратите на скита се заключват 
в 18 часа и че строго се забраняват 
алкохола, мобилните телефони 
и камери. Е, ракията с която 
ни черпиха беше мека около 40 
градуса, но не и безалкохолна. 
В скита можем да преброим 
цели 13 храма разположени сред 
няколкоетажни сгради.  Вдясно е 
Духовната Академия на Света гора, 
където послушниците изучават 
гръцки преди да станат монаси. На 
входа вдясно е основателят на скита 
пенсионирания Константинополски 
патриарх Атанасий Паталарос. През 
1652 г. той открил старата килия на 
св. Антоний Велики, ремонтирал я 
и се нанесъл. През 1654г. издъхва 
в Лубенския Преображенски 
манастир – Харков, Украйна. Седнал 
както е бил погребан и светите му 
мощи останали нетленни. И до 
днес е известен като св. Атанасий 
Лубенский Седящия. Така килиите 
му в Света гора стават основа за 
скита и оттогава тук се тачи паметта 
на св. Антоний Велики и патриарх 
Атанасий. Вляво е умаленото копие 
на Св. София от Константинипол, 
същото което държи в ръка св. 
Атанасий Пателарос в предходния 
стенопис. Един византийски блян 
за всички гърци не само за бивши 
патриарси. Тази красива сграда 
е наречена „Сарай” (дворец) и е 
построена от друг пенсиониран 
патриарх Серафим през 1768г. 
Това име останало нарицателно 
впоследствие и за скита. Серафим, 
като константинополски патриарх 
обявява за патронен празник на 
париаршията и на скита празника 
на св. Андрей Първозвани. 
Той също е изгонен от турците 
и почива в същия харковски 
манастир. През 1841г. килиите 
са продадени от Ватопедския 
манастир на двама руски монаси 
Висарион и Варсануфий. Те от 25 
години се подвизават в Света гора 

като ученици на 
стареца – българин 
Харалампий. Той 
водил 72 г. аскетичен 
живот на Атон, 
практически не 
напускайки своята 
килия и хранейки 
се изключително 
с горска трева и 
корени. Като дар 
от бога той имал 
власт над бесовете и 
ги изгонил от едно 
бясно дете. След 
н а с т а н я в а н е т о 
на братята в 
закупената от тях 
килия Сарай отец 
Харалампий се 
заселил заедно с 
тях, поживял още 3 
години и починал 
на 7 ноември 1845 
на 95 години. 
Интересно дали 
има нещо запазено 
от този свят 
българин? Но това 
е въпрос на който 
ще се опитам 
да отговоря при 
с л е д в а щ о т о 
п о с е щ е н и е . 
През 1849 след 
дългогодишните 
усилия на 
духовните братя 
килията е обявена 
за скит. Оттогава 
започва бързия 
му възход като 
Руски Свято – 
Андреевски общежителен скит. 
Настаниха ни в ремонтираното 
бивше болнично крило на втория 
етаж. На фасадата в средата 
е мозайката на св. Инокентий 
Иркутски. Тази мозайка е дар от 
сибирският милионер Инокентий 
Михайлов Сибиряков. Той дарил 
2, 4 милиона рубли за довършване 
на храма на съименника му св. 
Инокентий и катедралата на 
св. Андрей Първозвани. При 
откриването на този някога най–
голям катедрален храм на Балканите 
за 5000 човека през 1900 г. името му 
като главен ктитор (спонсор) даже 
не било споменато, а той завършил 
земния си път като скромен монах 
в скита. Като официален ктитор 
присъствал Граф Игнатиев, който 
при сключването на Сан Стефанския 
мирен договор 1877г. в чл. 22 дори го 
упоменал за привилегиите му като 
манастир. Да, но на Берлинския 
конгрес тази точка отпаднала, 
и той останал скит. Храмът е 
затворен и ние внимателно го 
заобикаляме, защото работниците 
още демонтират скелето за ремонта 
на камбанарията. Вдясно на входа 
има мраморна плоча от която 
научаваме, че основите са заложени 
през 1867 г. от великия княз Алексей 
Александрович за спасението на 
баща му, император Александър II 
Освободител след атентата в Париж. 
На 25 май 1866г поляка Антон 
Березовски стреля, недоволен от 

поробването на родината му но не 
го улучва. Долу в приземния етаж 
е трапезарията – кръстообразно 
варосано помещение с дълги маси. В 
16 часа там ни нагостиха с нахутена 
гозба, листа салата, маслини, чер 
хляб и по лъжичка от коливото 
докато слушахме проповедта заедно 
с около 100 поклонника. На върха 
блестят позлатените луковици с 
кръст устояли на времето. Е не ни 
настаниха в сарай, но останахме 
доволни от общото спално. За 
разлика от втората група, която 
трябваше да търси подслон в 
манастира Кутлумуш в последния 
момент поради проблем с водата. 
Някога горе в камбанарията е имало 
20 камбани. Най–голямата е 333 
пуда е дар от императицата Мария 
Александровна през 1888г. Сега тя е 
пукната и очаква ремонт. Вечерната 
и утринна литургии бяха в църквата 
на втория етаж над входния портал. В 
сумрака, при светлината на няколко 
свещи, ние бяхме заобиколени 
от черните сенки на монасите. 
Проигумена Ефрем не носеше 
митра, но седеше на трон вляво и 
когато монасите минаваха покрай 
него те обикновено се спираха 
и му целуваха ръка. Приближих 
се към него него и прошепнах 
„Евлогите” (Благослови) и му 
целунах ръката. Радостен усетих 
бащинската му ласка когато ме 
поглади по главата. Класическите 
стенописите бяха запазили 

надписите си на руски, но иконите 
бяха подменени с новоизписани 
в гръцки стил. Вероятно те са 
били откраднати и продадени след 
запустяването на скита. Успяхме да 
целунем най – ценната реликва – 
благоуханното чело на св. Андрей, 
поставено в сребърен реликварий 
във формата на главата му. Същата 
църква където бяхме на литургия 
но гледана от външна страна. 
Сутринта на закуска в 8:00 ч. бяхме 
заедно със св. Антоний Велики и 
св. Андрей Първозвани, които ни 
гледаха от иконите докато сърбахме 
кускус с риба тон. Разцветът на 
скита е кратък. Избухването на 
Октомврийската революция води 
до неочакван обрат, като спира 
притока на монаси от СССР. През 
1958 г изгаря западното крило и 
библиотеката. Покривите се рушат, 
а последният руски монах Сампсон 
почива през 1971 г. Храсти и 
дървета поникват в двора. Птици се 
настаняват в празната камбанария. 
Пустиня. През 1992 г. идва ново 
гръцко – говорещо братство от 
Ватопедския манастир което носи 
нов живот за скита. То започва с 
труд и молитви ремонта, който 
продължава и до днес. Не казваме 
сбогом, а довиждане и тръгваме към 
Карея. Там ни очаква поръчания от 
нас бус за Великата Лавра.
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Скъпи читатели,  
Вече запазваме рекламни места  

за новия каталог на  
Bulgarian Canadian Business Directory 2017.

Обадете ни се на тел:  416-821-9915,  или да ни пише на  info@bulbiz.com
Бихте могли да ни изпратите ваши Готварски рецепти,  

които да включим в каталога. 
Молим ви рецептите да са изписани на кирилица.

Л Ю Б О П И Т Н ОП Ъ Т Е Ш Е С Т В И ЯС П О Д Е Л Е Н О

Писмо без адрес
Мария Боглис
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ПОРЪЧАЙТЕ

128 O’Connor Drive

Free parking
www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

Пресни салами, пушени меса, млечни продукти.

Чист натурален мед

РУСКА САЛАТА
Специално за Вашите 

гости!

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ
Сърма “Voli” - Surma “Voli”

Щтрудел " Voli"
( Strudel "Voli")

Three Brothers Restaurant
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Повече от 50 различни видове  
меса и деликатеси

ТЕЛЕШКО - АГНЕШКО -ГОВЕЖДО - ПИЛЕШКО - ПУЕШКО
ПЪРЖОЛИ - МАРИНОВАНИ МЕСА

СУДЖУК - ПЪСТЪРМА - ШКЕМВЕ - ПАЧА - ЕЗИК
КЕБАБЧЕТА - БУРГЕРИ

Понеделник до Петък: 9am- 6pm
Неделя: 9am- 4pm

16 Jutland Rd   Etobicoke    (Kipling Ave & Jutland)

  416-252-1300

Retail and Wholesale

НОВООТКРИТ МАГАЗИН ЗА МЕСО И ДЕЛИКАТЕСИ В ЕТОБИКО

Бюфет за сандвичи  
и топла храна
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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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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)

Празнувайте СТАРА НОВА ГОДИНА 2017
този петък, 13 януари в р-т Flamingo

За билети: Srdan 647 380-9417  
or Flamingos Restaurant 416 913-9258

Р Е К Л А М А
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Kostas Bakery 
Всеки ден нови 

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

бакава, кадаиф.  
Пити и жито.

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 

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, FRES
HEALTHY § TASTY

Доставки по домовете с Uber Eats >>
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Протести срещу 
превръщането на Турция в 
президентска република

С протести пред турския 
парламент започна обсъждането 
на законопроекта, който 
предвижда превръщането 
на Турция в президентска 
република. “Лидерите на 100 
неправителствени организации 
искаха да дойдат и да направят 
изявления тук. Но, както виждате, 
парламентът е под блокада, 

пътищата са затворени”, съобщи в 
социалните медии депутатите от 
Републиканската народна партия 
(CHP) Айкут Ердоду, цитиран от 
в. “Хюриет”. Превръщането на 
Турция в президентска република 
е цел на Реджеп Ердоган откакто 
стана държавен глава през 2014 г. 
, като преди това изкара 3 мандата 
като премиер.

Microsoft пуска холограмни 
очила през 2017?

По време на изложението 
CES 2017 в Лас Вегас  от Micro-
soft обявиха, че още тази година 
на пазара ще се появят няколко 
комплекта очила, които използват 
нейната технология HoloLens, 
съобщава онлайн изданието Busi-
nessInsider. Microsoft разработва 
HoloLens вече повече от година. 
В началото на 2016 г. компанията 
пусна версия на устройството 
за разработчици, която струва 
$3,000, а сега е готова да пусне 
технологията на пазара. Microsoft 

вече има сключени партньорства 
с Dell, Acer, HP, Lenovo и 3Glass-
es като за разлика от първата 
версия, цените на очилата ще са 
доста по-ниски и ще започват от 
$300. Устройствата на другите 
компании ще използват същия 
софтуер и ще са напълно 
съвместими с Windows 10. Според 
Microsoft дори компютър за около 
$500 ще разполага с необходимата 
мощност, за да се възползва от 
технологията.

Левитиращи аудио колони 
PJ9 Portable Speaker

… бе изборът на LG за новост 
по време на технологичното 
изложение Consumer Electronics 
Show, проведено в Лас Вегас между 
5-8 януари, съобщава Digital Trends. 
LG наименова устройството, над 
което левитира, Levitation Sta-
tion. Тя съдъръжа електромагнити, 
които държат спийкъра във 
въздуха. Устройството е със 

стандарт IPX7, което означава, че е 
не само ударо-, но и водоустойчиво 
(до 30 мин. на дълбочина 1 
метър). Батерията на спийкъра 
издържа до 10 часа постоянно 
ползване, а когато започне да се 
изтощава, PJ9 автоматично “каца”, 
за да индикира, че има нужда от 
зареждане.

Хакери крадат данни от 
самолетните билети

Купуването на самолетен билет 
може да се направи само с няколко 
клика. Според германската 
компания за киберсигурност Se-
curity Research Labs (SRL) обаче 
за хакерите е много лесно да 
вземат цялата информация от 
самолетен билет, съобщава PC 
Mag. Системите Amadeus, Sabre и 
Travelport управляват и реализират 
над 90% от всички резервации на 
билети в света. Според SRL и трите 
системи са от 70-те и 80-те години 
и са с ниско ниво на сигурност. На 
всеки електронен билет се добавя 
допълнителен код. Той е видим 
и когато билетът се разпечата на 
хартия. Има го и на самия билет, 
както и на багажните етикети, които 
се поставят на куфарите. Който 
разполага с този код, може лесно 
да разбере цялата информация за 

съответния пасажер. Тя включва 
имената по паспорт, адрес, имейл, 
телефон, номер на кредитната 
карта, дори IP адрес, от който е 
направена резервацията. Повечето 
платформи и сайтове на авиолинии 
не ограничават броя на проверки 
на такива кодове, и хакер може 
да направи програма, която да 
генерира такива кодове и да ги 
проверява на сайта. Така произволно 
може да съберат данните на много 
хора, особено когато съответната 
компания издава кодовете с 
последователни номера. Според 
SRL това не е всичко. С тези 
данни хакерите могат да отменят 
или променят резервацията, да 
получават ваучери за отстъпки 
да откраднат натрупаните бонус 
точки, прелетени километри, др.
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ПРЕВЪЗХОДНИ ВИНА ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА
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Santa Alicia Carmenère 
CHILE
LCBO#: 309302 
Tasting Notes
Intense violet colour. Spices, balsamic notes, vanilla 
and hues of fresh mint. On the palate, tannins are 
concentrated, sweet but firm with a nice finish.

Pascual Toso Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 35170
Tasting Notes
Pascual Toso Malbec is spicy and rich.  
Encapsulating aromas of coffee, violets and 
blackberry with a hint of tobacco notes, the Pascual 
Toso Malbec wine is Old in style with soft tannins 
and a medium-bodied taste.

Rioja Bordon 
SPAIN
LCBO#: 428060
Tasting Notes
Medium ruby in colour with a hint of garnet at 
rim; expressive, forward aromas of red and black 
fruit, chocolate, toasty oak, sandalwood and baking 
spice; dry, with full body , supple tannins and lively 
acidity; red berry fruit and savoury spice on the 
palate with chocolate and smoky notes woven into a 
lengthy finish.

www.eurovintage.com
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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

Л Ю Б О П И Т Н О

Обир за US$6 млн. в Ню Йорк в 
първите минути на 2017

Трима крадци са обрали 
бижута за около $6 млн. в Ню Йорк 
в близост до хиляди полицаи, 
охраняващи новогодишното 
празненство на Times Square, 
съобщи AFP. Полицията издирва 
тримата крадци, които се виждат 
на охранителните камери на 
KJK Holdings - базирана в Индия 
фирма, търгуваща диаманти на 
едро, съобщи за AFP детективът 
Ахмед Насър. Около 22 ч. на 31 
декември, когато на Times Square 

са се събрали близо 1 милион 
души, охранявани от около 7000 
полицаи, тримата мъже са влезли 
в сграда, намираща се на метри от 
площада. Те са се качили на шестия 
етаж, където е офисът на фирмата, 
разбили са вратата с железни 
прътове и чукове, след което са 
ограбили два сейфа с пръстени, 
гривни, колиета. Тръгнали си със 
заграбеното малко след полунощ в 
първите минути на 2017.

„Търсех добра задача, която 
да дам на студентите си“, казва 
за прочутото кубче създателят 
чу Ерньо Рубик в интервю за 
CNN. През 1974 г. той изобретява 
кубчето, докато преподава 
интериорен дизайн в Колеж по 
приложни изкуства в Будапеща. 
Рубик създава първия прототип 
в колежа, като изрязва частите 
на куба от дърво и използва 
ластици, за да ги придържа 
заедно. Поставя си задачата да го 
конструира така, че отделни части 
от него да могат да се мърдат, 
без цялостната структура да се 
разпадне. Кубчето е посрещнато 
добре и създателят му осъзнава, 

че не би било трудно да се направи 
в големи количества, заради 
простия му дизайн. „Смятам, че 
най-ярката характеристика на куба 
е контраста между простотата и 
сложността му. Аз лично харесвам 
простотата му, защото е в ясна 
геометрична форма“, казва Рубик 
пред CNN. Първоначално кубът е 
известен като „Магически куб“, но 
през 1979 г. е преименуван на „Куб 
на Рубик“, когато е лицензиран 
за продажба от компанията за 
играчки „Ideal Toy Corp“. Година 
след това кубът вече е на пазара. 
Откакто е пусната в продажба 
са продадени над 350 милиона 
артикула.

„Кубчето на Рубик“ е създадено 
като задача за студенти

Защо войните ни правят по-
сплотени?

Шимпанзетата са щастливи, 
когато участват в масови битки. 
Учени смятат, че това може да 
обясни защо хората се сплотяват по 
време на войни и други конфликти. 
Наблюденията показват, че 
маймуните се обединяват в „банди“ 
и координират нападенията си 
срещу териториите на своите 
съседи, за да ги убият или прогонят. 
Наличието на подобно поведение 
е накарало учените от Института 
за еволюционна антропология 
в Лайпциг да се замислят дали 
съществуват същите инстинкти 
и при човека и как те могат да 
управляват нашите действия, 
включително склонността да 
водим войни. Учените решили 
да отговорят на този въпрос, 
наблюдавайки естествено 
възникналите конфликти в четири 
групи шимпанзета, живеещи на 
територията на националния парк 
Тай в Кот Д’Ивоар. Шимпанзетата 
от различните групи си 

взаимодействали по два начина – 
чрез преки нападения едни срещу 
други и посредством „патрулиране“ 
на своята територия. Оказало се, 
че окситоцинът, който е считан 
за хормон на щастието, достигал 
максимална концентрация в 
организма на маймуните когато 
те се подготвяли за нападение, 
а също и след успешна битка. 
Шимпанзетата  са се чувствали 
щастливи, побеждавайки 
себеподобните си. При това те 
започвали да се отнасят по-добре 
към другите маймуни в групата 
си. Според учените повишаването 
на концентрацията на окситоцин 
в организма на шимпанзетата 
е механизъм на еволюционно 
приспособление, което помага на 
групата примати да се сплотяват по 
време на конфликт. Според учените 
вероятно подобни процеси се 
случват и при хората, сплотявайки 
се по време на конфликти.

Канадка спечели джакпота с 
числа, които е сънувала

Жена от Нова Скоуша спечели 
джакпота от CA$5.366 млн. от Lotto 
6/49 с комбинация от числа, която е 
сънувала, съобщи BBC. Канадката 
Олга Бено каза, че е сънувала 
печелившите числа през май 1989 
г. и ги използва всеки път от 30 
години. Сега печалбата е стимул за 
болната от рак жена, която трябвало 
да продаде дома си, за да осигури 
средства за лечението си. “Знам 
числата си наизуст и мислех, че съм 
ги видяла на телевизионния екран 

вечерта след тегленето, но зрението 
ми не е добро. Затова забравих за 
тях”, каза Олга. На следващата 
сутрин тя преглеждала вестника, 
когато отново видяла печелившата 
комбинация. “Първоначално си 
помислих “Не може да бъде. Грешка 
във вестника е”. После казах на 
сестра ми: “Мисля, че спечелих 
от лотарията”, а тя ми отговори: 
“Обади ми се отново, когато решиш 
да ми кажеш истината”, добави Бено.
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Facebook знае много повече отколкото очакваме
Според проучване на изданието 

ProPublica Facebook знае много 
повече отколкото потребителите 
очакват. Изданието е използвало 
информация от доброволци за своето 
проучване. В сайта на социалната 
мрежа е описано, че тя събира тази 
информация от “няколко различни 
източника”, но не ги уточнява. 
Разследването на ProPublica 
открива, че информацията идва при 
Facebook както от други онлайн 

услуги, така и от онлайн брокери 
на информация, които генерират 
данни и профили за потребителите. 
Пред изданието самата компания 
коментира, че използва данни, които 
са широко достъпни в мрежата 
и всеки може да ги открие. Face-
book обаче е добавил страница в 
собствения си център за поддръжка, 
чрез която потребителите могат 
да видят къде да се свържат с 
брокерите, с които компанията 

работи. ProPublica е успяло да 
разбере някои от използваните от 
Facebook категории. Социалната 
мрежа може да класифицира 
потребителите по най-различни 
критерии. Например какъв тип 
храна харесват, къде предпочитат да 
пазаруват, настроението им спрямо 
малцинствени групи и др. Данните 
се използват най-вече за подбиране 
на рекламите, които да се показват 
на съответния потребител. Някои 

от данните са разделени и на 
конкретни финансови критерии. 
Например хора с определени доходи, 
потребители, които пазаруват в 
евтини магазини и т.н. Facebook 
дори знае кои потребители живеят 
далеч от семействата си. Според 
компанията обаче няма място за 
притеснение, защото … никой няма 
пряк достъп до информацията?

САЩ искат адресите в социалните мрежи  
на влизащите без визи

Граничните власти на САЩ 
започнаха прилагането на нов тип 
проверка на влизащите без визи 
в страната. Предложение от юни 
2016 предвиждаше влизащите 
временно без визи в САЩ да 
въведат адресите на профилите 
си в социалните мрежи, съобщава 
онлайн изданието Politico, цитирано 

от The Verge. Новата проверка се 
прилага спрямо онези, които влизат 
в САЩ без визи, като целта е да 
се “идентифицират потенциални 
заплахи”. За момента въвеждането 
на тези данни е доброволно. Затова 
тези, които откажат да дадат 
адресите на профилите си, няма 
да получават моментален отказ 

да влязат в САЩ. Остава неясно 
каква информация се проверява 
в профилите и дали откритото 
ще има значение за решението на 
съответния граничен служител 
дали да пропусне в територията 
на страната или не. Правозащитни 
организации и The Internet Associa-
tion, която представлява множество 

големи компании, включително 
Facebook и Google, се обявиха 
против новата мярка. Липсват ясни 
правила и условия за използването 
на данните, казват от асоциациите, 
като няма и гаранции, че няма да 
има злоупотреби с информацията.

Вицеканцлер: Разпадането на ЕС вече не е немислимо
Изискването на Германия 

за финансова дисциплина в 
еврозоната разделя Европа повече 
от всякога и сега разпадането на 
Европейския съюз вече не е нещо 
немислимо. Това заяви в интервю 
за сп. “Шпигел” вицеканцлерът на 
Германия Зигмар Габриел. Ако това 

се случи, нашите деца и внуци ще ни 
проклинат, защото Германия е най-
големият печеливш от Европейската 
общност - и икономически, и 
политически, казва Габриел. Има 
политически рискове пред Италия 
и Франция заради полаганите от 
двете страни огромни усилия за 

справяне с икономическата криза, 
смята той. Очаква се германските 
социалдемократи, които са 
партньор на Меркел в сегашното 
правителство, на парламентарните 
избори на 24 септември да издигнат 
Зигмар Габриел срещу Ангела 
Меркел. Вицеканцлерът е убеден, 

че трябва да се затворят джамиите 
в Германия, които се ръководят 
от радикалните мюсюлмани 
салафисти, и имамите да се 
експулсират.

С В Я Т

Водката и историята на Русия
Историята на Русия показва 

поне няколко важни решения, 
които са повлияни от водката. 1. 
Алкохолът помага при избора на 
религия. Когато в края на Х в. на 
княз Владимир I решава, че е време 
за избор на официална религия, 
той изпраща свои представители 
да проучат религиите в близките 
държави, за да вземе най-доброто 
решение за тогавашна Киевска 
Рус. Веднага отхвърля юдаизма, но 

започва да се колебае между исляма 
и християнството. В исляма княз 
Владимир вижда един огромен 
минус – забраната да се консумира 
свинско и алкохол. Когато 
пратениците на княза му съобщават, 
че сред мюсюлманските общества 
не виждат никаква радост и щастие, 
той казва: „Пиенето е радостта на 
русите“. Владимир избира най-
празничната религия, която може да 
открие: Източното православие.2. 

Руските лидери идват и си отиват, 
но алкохолът остава, както и 
приходите, които той носи. В 
най-силното време на Руската 
империя през XIX в. приходите 
от алкохола и данъците от него 
са 1/3-та от бюджета на страната 
- достатъчно за да осигуряват най-
голямата армия в Европа. И докато 
печалбите от алкохола подпомагат 
ръководенето на армията и 
разширяването на империята, Русия 

става зависима от тях. За да увеличи 
приходите царското семейство дава 
регионални права за продаване на 
водка на най-висока цена, което 
позволява монополизирането на 
пазара.3. През 1994 г. Русия губи 
55 000 души заради алкохола, а 
продължителността на живота 
при мъжете спада до 57,6 г. Днес 
един от четири руснаци има шанс 
да загуби живота си заради алкохол.

Непредсказуем ли е късметът?
Има хора, които са родени с 

късмет.  Някои обаче получават 
от живота повече от шанс. Ето и 
някои от големите късметлии: 1. 
Стив Флейг е шофьор на камион за 
доставки в магазините Lowe’s. Той 
22 години търсил истинската си 
майка и накрая я намерил. Оказало, 
че тя е касиерката в … магазина, 
където той работи в Гран Рапидс, 

Мичиган. 2. Джоан Гинтер -  през 
1993 г. , тогава на 43 години, тя 
печели $5.4 млн. Lotto Texas. 10 
години по-късно Джоан печели $2 
млн., а три години по-късно - още $3 
млн. Накрая Джоан печели джакпот 
на стойност $10 млн. Така  за 20 
години тя печели 4 пъти джакпота 
на обща стойност от над $20 
млн. 3. Фрейн Селак е хърватски 

учител по музика, който избягва 
смъртта 7 пъти. Той оцелява, 
когато през 1962 г. влакът, в който 
пътува, пада в езеро (17 пътника 
се удавят). След това преживява 
автомобилна катастрофа, пада 
от самолет директно върху сено 
(останалите 19 пътници загиват). 
Фрейн претърпява още няколко 
автомобилни катастрофи, но остава 

невредим. През 2003 г., два дни 
след 73-ят си рожден ден, печели 
€800,000 /около CA$1.12 млн./ от 
лотарията, купувайки с тях две 
къщи и лодка. През 2010 г. Селак 
дарява каквото му е останало на 
приятели и роднини, а на 14 юни 
2016 навърши 87 години.

Някои от най-малките държави?
Някой от най-малките 

държави заслужават вниманието 
ни. Маршалови острови (181 км²)
са смесица от коралови острови 
и атоли, обкръжени от кристални 
води. Лихтенщайн (160 км², 
разположени в долината на Рейн и 
Алпите) е държава, която съчетава 

старите и модерни традиции. 
Сан Марино (61 км²) е обградена 
отвсякъде от Италия и се счита 
за най-старата република на света 
- основана през 301 г. Тувалу (26 
км² група атоли в Полинезия, 
между Хаваите и Австралия) е 
тихоокеанска държава, която преди 

1976 г. е била позната като Елис. В 
Тувалу има превъзходни плажове 
с рифове и палми. Науру (21 км²) 
е тихоокеански остров-държава 
и чудесно място за почивка. На 
острова няма постоянно течащи 
води и водата за пиене се внася 
от другаде. Монако (1.98 км²) е 

втората най-малка и най-гъсто 
населената държава в света с 32 
410 жители. Ватикан (0.44км²) е 
сърцето на католическата църква и 
най-малката по територия страна в 
света с едва 842 жители /2014 г./

Л Ю Б О П И Т Н О
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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

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

Р Е К Л А М А

Въпрос към радио “Ереван”:  
- Какво означава: Жена с черен пояс 
по карате? 
 Отговор на радиото:  
- Здраво семейство, възпитани деца, 
добра свекърва, любящ и верен 
съпруг… 
 
Полицай спира кола, а вътре 
класната му от гимназията. 
Полицаят оставя фишовете с 
глобите, изважда лист и молив и 
казва:  
- Госпожо Иванова, до утре да сте ми 
написали ей тук сто пъти “Аз повече 
няма да превишавам скоростта”. 
 
Момиче пита баща си:
– Тате, приятелят ми каза, че 
имам готино шаси, два хубави 
амортисьора и яка предница – какво 
значи това?
– Нищо, тате, това са технически 
термини, които мъжете използват 
често. Ти само му предай, дъще, че 
ако отвори капака да налее масло в 
двигателя, ще му откъсна лоста за 
скоростите! 
 
Мъж влиза в спален вагон и пита 
кондукторката:  
- Извинете, не можах да си купя 
билет. Ето ви 20 кинта. Може ли да 
направите някакво изключение и да 
ме настаните някъде? 
 Кондукторката казала: 
 - Ами добре. Ще ви настаня в 

едно купе, където има една жена, 
ама обещайте че ще се държите 
прилично.  
- Обещавам. Няма проблем. Аз съм 
самата невинност.  
След един час жената от купето 
изскочила навън обляна в сълзи. 
 - Какво става? - разтревожено 
попитала кондукторката?  
 - Как какво?! Какъв е този идиот 
дето го настанихте в моето купе? 
Когато дойде и започна да се налива 
с ракия, нищо не казах. Когато 
започна да ми се натиска, пак 
нищо не казах. Когато започна да 
се съблича, пак нищо не казах. Но 
когато ми взе очилата, сложи си ги 
на онази работа и каза: “Жоренце, 
глей к’ъв крокодил трябва да 
любиме”, тогава не издържах... 
 
Една от загадките на живота в 
третата възраст: „ Как е възможно 
мъжът, който не е достоен да се 
ожени за вашата дъщеря, изведнъж 
да стане баща на най-умното дете?“ 
 
Учителка по математика в Торонто: 
 - Ако имаш един долар и помолиш 
баща си за още един, колко ще имаш? 
Момченце:  
- Един долар.  
Учителката:  
- Не си си научил урока. 
Момченцето:  
- А вие не познавате татко. 
 

В магазин в Карлово:  
Продавачът: „ Какво иска младата 
дама?“  
- Иска бутилка червено вино, вкусна 
лазаня, трезвен мъж, шоколадова 
торта, модерна чанта, удобни обувки, 
редовен секс... иначе за хляб и сирене 
съм дошла... 
 
 
 
В наказателен съд в България:  
- Свидетелю, знаете ли какво Ви 
очаква в случай, че дадете на съда 
лъжливи показания?  
- Да, ново „Ауди А6”, тъмносин 
металик, с кожен салон и 
стереоуредба ... 
 
Блондинка видяла, че изнасят дивана 
от офиса на шефа и попитала:  
- Извинете, шефе, да се чувствам ли 
уволнена? 
 
В банката, господин кандидатства за 
кредит: 
 - За какво ви са тези 200 000 лева?  
- Ще правя гей-клуб.  
- Интересно, кой ще го посещава?  
- Обратни разни.  
- Например?  
- Педалите, дето горят бутоните в 
асансьора, онези дето изпотрошиха 
спирката пред блока, гейовете които 
ме засичат непрестанно с колите си 
по улиците, и ... 
- Съжалявам, но ще трябва да Ви 

откажем този кредит  
- О, и Вие заповядайте в клуба! 
 
Мъж нервно споделя: 
Помолих една добра позната да си 
пишем хартиени писма, като едно 
време, по пощата, романтика и тъй 
нататък... Тя дълго мълча и накрая 
ми изпрати текст:  
„Ти в затвора ли си?“ 
 
 
Момче отива в музикалното 
училище в Бронкс, слага калъфа 
на цигулката си на чина и я отваря. 
Вади голям автоматичен пистолет от 
него и започва да се смее:  
- Опа, татко сега е в банката с 
цигулката... 
 
Снощи шефът публикувал на стената 
си във Facebook: 
 - С температура 39’6 съм, не знам 
дали ще оцелея! 
- И? 
- За 3 минути - 247 лайка и пет 
коментара: „Тръпнем в очакване...“ 
 
Майката към сина си: 
 – Всяка твоя пакост е бял косъм в 
косата ми…  
Синът поглежда към белокосата си 
баба.  
– Като гледам, като млада и ти не си 
била цвете…
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Фризьорски и  
Козметични услуги
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В МАГАЗИНИТЕ  
НА LCBO

STARA SOKOLOVA NAPOLEON CORTEL
А В Т ОЗ А Б А В Н О
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Европейските гейове избраха Fiat 124 Spider за №1
Организаторите на конкурса 

„European Gay Car of the Year” 
обявиха резултатите от гласуването 
за най-добър автомобил за 2017 
г. Победител в него е показаният 

през 2015 г. роудстър Fiat 124 Spi-
der. В гласуването са участвали 
565 човека от Холандия, Франция, 
Германия и Великобритания, като 
124 Spider е изпреварил Aston Mar-

tin DB11 и седана Alfa Romeo Giulia. 
През миналата година европейските 
гейове избраха Mazda MX-5 за най-
добър автомобил. Любопитното 
е, че той и Fiat 124 Spider са почти 

идентични. Година по-рано първото 
зае Ford Mustang, а преди това първи 
бе Citroen DS3 Cabrio. Конкурсът се 
провежда от 2005 г.

Porsche пуска 
електрически Cayenne?

Porsche започна тестове на 
неизвестен засега модел, съобщава 
изданието Motor1, което публикува 
снимки на прототипа. Според 
информацията това е версия на 

кросоувъра Cayenne, задвижвана с 
електричество. Очаква се версията 
на Cayenne да се конкурира с BMW 
X6.

Chrysler 200 и Dodge 
Dart – най-неуспешната 
инвестиция на FCA

Шефът на FIAT Chrysler Auto-
mobiles /FCA/ Серджо Маркионе 
призна по време на изложението 
в Детройт, че компактнитете 
модели на FCA не са достатъчно 
добри, за да спечелят клиентите 
на своя страна. „Мога да ви кажа, 
че Chrysler 200 и Dodge Dart, 
които бяха страхотни автомобили, 
се оказаха най-неуспешните във 
финансово отношение модели на 
FCA в последните осем години – 
заяви Маркионе. – Не знам друга 
инвестиция, която да се е оказала 

толкова лоша, колкото тази, 
направени в тези два модела.” FCA 
вече спря производството на 
въпросните два модела и търси 
партньор, който да ги произвежда 
извън САЩ и Канада и да поеме 
риска да се бори, за да удължи 
живота им на пазара. В същото 
време FCA използва максимално 
производствените си мощности в 
Северна Америка, за да произвежда 
SUV модели и пикапи – колите, 
чието търсене продължава да расте.

Jaguar пуска спортния  
F-Type в Q1 2017

Jaguar представи фейслифта 
на своя спортен модел F-Type, 
който е с нови варианти и нови 
технологии. Продажбите ще 
започнат през първата четвърт на 
2017. Новата визия се отличава с 
по-изчистени брони, нови фарове 
с LED технология,  спортни 
седалки, мултимедийната система. 
Моделът може да бъде поръчан 
и с висококачествената кожена 
тапицерия Siena Tan. Навигацията 
предлага информация за трафика 
и климатичните условия в реално 

време, а паркинг асистентът засича 
празните паркоместа и може да 
паркира колата автоматично в тях 
с натискането на бутон. F-Type R-
Dynamic ще замени досегашната F-
Type S версия на модела. R-Dynamic 
ще се предлага в две версии – с 340 
и 380 к.с., както и в два варианта 
за задвижване – задно или двойно. 
Jaguar ще продължи да предлага 
версиите F-Type R и F-Type SVR, 
които са оборудвани с 5.0-литров 
V8 двигател, разполагащ съответно 
с 550 и 575 к.с.

Chevrolet Bolt и Honda 
Ridgeline са най-добри в 
Северна Америка през 
2016

Най-добрият автомобил на 2016 
г. в Северна Америка е Chevrolet 
Bolt. Моделът спечели ежегодния 
конкурс North American Car and 
Truck/Utility of the Year, в който 
първите места се присъждат на 
лек автомобил и всъдеход, като 
победителите бяха обявени по 
време на автосалона в Детройт. В 
борбата за първото място Chevrolet 
Bolt изпревари Genesis G90 и Vol-
vo S90. При всъдеходите победата 

спечели Honda Ridgeline, който 
успя да спечели пред другите два 
финалиста - Ford Super Duty и Nis-
san Titan. През 2016 победата при 
леките коли спечели  Honda Civic, 
а до финала стигнаха още Chev-
rolet Malibu и Mazda MX-5. При 
всъдеходите призът взе Volvo XC90, 
като освен него за първото място 
претендираха Honda Pilot и Nissan 
Titan XD.

Хипарският ван на Volk-
swagen с електрически 
двигатели

Volkswagen I.D. Buzz e с визия 
на класическия ван T1, но може 
да се управлява и сам. Това е 
продължение на концепта Budd-
e, който бе представен година на 
изложението за потребителска 
електроника CES в Лас Вегас. Това 
далеч не е единственият опит да 
се възроди класическият ван T1. 
В интериора на новия прототип 
има място за 8 души, като I.D. 
Buzz има функция за автоматично 

придвижване. Задвижването 
се извършва от електромотори, 
развиващи комбинираща мощност 
от 369 к.с. Двигателите са 
разположени на всеки един от двата 
моста като ускорение е за 5 секунди 
до 100 км/ч и максимална скорост от 
160 км/ч. Батериите са с капацитет 
111 кВч и електроенергията в тях е 
достатъчна за изминаването на 600 
км с едно зареждане.

Луксозният Lexus LS ще 
се продава от края на 
2017

Lexus показа на автосалона 
в Детройт петото поколение на 
своя луксозен седан LS. Моделът е 
базиран на платформата GA-L, която 
се използва и от спортното купе – 
LC 500. Моделът е с нов 3.5-литров 
V6 двигател с два турбокомпресора, 
който генерира мощност от 415 к.с. 

и 600 Нм. Двигателят е комбиниран 
с 10-степенен автоматик, а 
ускорението до 100 км/ч е за 4.6 
секунди. От луксозния бранд на 
Toyota обявиха, че ще започнат да 
приемат поръчки за модела в края на 
тази година, като цените ще станат 
известни в следващите месеци.

Honda с мащабна 
сервизна акция на 
минивана Odyssey

Honda обяви мащабна сервизна 
акция на свои автомобили, при 
които са открити проблеми 
със закрепването на седалките 
и с електрическата система. 
В сервизите на дилърите се 
очакват 634 000 минивана Odys-

sey, произведени през периода 
2011-2016 г. При тях проблемът е в 
закрепването на задните седалки, 
които могат внезапно да променят 
положението си и по този начин 
да наранят пътниците. Тъй като 
бройката автомобили е огромна, 

производителят няма да може 
да отстрани дефекта незабавно. 
Собствениците на миниванове Od-
yssey ще трябва да изчакат до края на 
пролетта, за да може да се осигурят 
всички необходими за ремонта 
детайли.  Втората сервизна акция 

ще засегне колите от същия модел, 
но произведени през тази година. 
При тях специалистите на Honda 
ще трябва да проверят механизма 
за блокиране на втория ред седалки 
при 7600 автомобила.
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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

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.

Корейска Медицина

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

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. 

Ресторант “Фламинго” в Etobicoke търси  

опитна сервитьорка / сервитьор за пълно / непълно работно време.  

Трябва да има сертификат за  “Smart Serve” .  

Моля, обадете се на 647-333-0536

 Karllovo Inc. is looking  to hire for its stores 
DELI CLERK

With experience (if not training is available )  
of food and meats preparation.  

English speaking. Able to deliver friendly customer service, 
good communication skills, working well in a team.

Please send a resume at:
                karlovoinc@gmail.com or  call  (416) 890 49 27

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Магазин Карлово   
търси да назначи

ПРОДАВАЧКА
С опит (ако няма такъв ,предлагаме обучение) 

познания за месни деликатеси и обработка на меса и 
месни продукти.  

Да умее да работи с клиенти и в екип с останалите.  
Да владее говоримо Английски език.
Моля изпратете резюме на имейл:   

karlovoinc@gmail.com  
или се обадете на телефон: (416) 890 4927

В МАГАЗИНИТЕ  
НА LCBO

STARA SOKOLOVA NAPOLEON CORTEL

КРАТКИ ОБЯВИ
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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  на личнос 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

SINGLE GROUP LOGISTICS CORP.

ПРЕДЛАГА РАБОТА НА  
AZ DRIVERS И OWNER OPERATORS 

$0.45 - $0.53 C на всички практически мили
Заплащане всяка седмица
Бонуси за безопасно каране
Бонуси за отговорни шофьори
Плащане на всички допълнителни  
спирания и разтоварвания 
В къщи в удобни за вас дни 
24/7 NO FORCE DISPATCH

OWNER OPARATORS
- DRY VAN/REEFER/FLAT BED LOADS
- $1.40 PER MILE ON ALL MILES
- 88% GROSS
- FULL & PARTIAL FREIGHT
- КАРТИ ЗА ГОРИВО
- ЗАПЛАЩАНЕ ВСЯКА СЕДМИЦА
- РЕМАРКЕТА ПОД НАЕМ
- ПОМАГАНЕ С PERMITI I IFTA
- 24/7 NO FORCE DISPATCH

За повече информация на български се 
обадете на Мето на Toll Free 855-899-4920

AZ DRIVERS

За премахване на 
болки в ставите 
с акупунктура 

потърсете  
Др.Чао
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Звънете на:

РЕСТОРАНТ С  
АВТЕНТИЧНА ТУРСКА КУХНЯ

chillin’chillin’ 20172017newnew
yearyear SALESALE

Many of our Boxing Week Deals Extended!

7 Pc Queen Size Bedroom
$398

BOXING WEEK DEAL!
includes: Queen Size Bed(3pcs), 
Dresser, Mirror, 2 Night Stand

MATTRESS NOT INCLUDED

7 Pc Dining Set $278
BOXING WEEK DEAL!

Sofa & Loveseat $1098
CHOICE OF ANY COLOUR    FULLY CUSTOMIZABLE

BOXING WEEK DEAL!

Double Size Bed
DOUBLE SIZE MATTRESS INCLUDED

$298
UPGRADE TO QUEEN SIZE FOR EXTRA $29

2345 Keele Street
At the Corner of Keele & Lawrence

416.247.2582F   LUBURNITURE LTD
.

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

ALL ITEMS ARE LIMITED IN STOCK. ALL PRICES VALID FROM JAN.11TH, 2017 TO FEB. 12TH, 2017 OR UNTIL QUANTITIES LAST.

4 Wheel Bed Frame

$35

6 Leg Bed Frame

$45

Smooth Top Coil Mattress & Box
168

DOUBLE OR QUEEN SIZE

Pillow Top Coil Mattress & Box

$248
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Hard Foam Pillow Top
Mattress & Box

328
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Extra Firm Pillow Top
Mattress & Box

$398
DOUBLE OR QUEEN SIZE

Memory Foam Firm
Mattress & Box

$498
Pocket Coil Firm Top 
Mattress & Box

$598
DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

DOUBLE OR 
QUEEN SIZE!

$

$

Single Foam Mattress

$35
LCD TV Stand

$75

$98

O�ce
Chair 5%o�

COUPON
present this coupon at the time of 
purchase to receive additional discount
METHOD OF PAYMENT FOR DISCOUNT IS CASH ONLY


