
ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

867 Kipling Ave.
416-823-2403, 
416-821-1221

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

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

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

Ангел и Петър

Продажба,  пок упк а  
и  ремонт  

на  автомобили
Cell: 416-471-3464

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В 
КАНАДА И БЪЛГАРИЯ

Концерт на Сръбската 
музикална звезда  
Dragan Kojic Keba

в Торонто
на 8 април

(събота)
в ресторант “Flamingos”

Виж  
стр.3 >>
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SAVE
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ДА БЪДЕШ ГЕОРГИ РЯПОВ

Автор: 
Моника Диков

Tickets - All ages - $35 
 416-913-9258,  
647-333-0536

 Ако срещнете Георги 
Ряпов и случайно не го 
познавате, със сигурност 
няма да го отминете. Той 
е от онези, забележителни 
личности, които без да 
полагат никакви усилия, 
се забелязват.  Дори когато 
е  сред много  хора, той  
привлича вниманието 
върху себе си. Среден 
ръст, приятна осанка, той 
значително се отличава 
от тълпата. Бели коси, 
топъл поглед и премерени 
жестове. Когато се 
приближиш до него и 
попаднеш на разговор, в 
който той участва активно, 
чуваш топлият му глас 
и неговият безупречен 
български език.  

Обработен глас, който той 
е шлифовал през годините 
на неговата актъорска 
кариера.  Приятно е да 
го слуша човек!  Умее 
да спори, доказвайки 
кротко своите позиции. 
Тих и спокоен, Герги 
Ряпов здраво е стъпил 
на земята. Уверен в това, 
което изрича, той не си 
позволява да налага своето 
мнение. Нещо повече, той 
приема чуждото мнение и 
не го подлага на съмнение   

Доверчив и открит е. 
Зачита и уважава хората  
и затова вие никога няма 
да го видите сам. Около 
него никога не е скучно. 
Винаги е заобиколен от 
приятели и от много  жени. 
Млади красиви жени 
пърхат кокетно  около него 
и се смеят на висок глас 
на онова, което той  им 
разказва.  Нестихващото 
му чуство за хумор е най-
силното му оръжие срещу 
посредствеността. А 

любовта му към театъра, е  
най-голямата му любов.
"Богиньо, на теб се 
обрекох
от оня миг, в който играх.
В бури и битки се пекох,
 но станах какъвто 
мечтах"
  Георги Ряпов е роден 
е  през  онази бурна и 
съдбоносна година за 
България, където за една 
нощ нещата се обръщат 
непоправимо. 

Прод. на стр.4 >>
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Огромен избор на пресно месо от Онатрио - свинско, телешко, 
агнешко, пилешко, патешко, гъше мецо, пуешко и заешко.
Огромен избор на меса без хормони и антибиотици
Голям избор на вкусни пушени Европейски меса 
Вкусни, пресни торти  
Предлагаме и катеринг
Посетете сайта ни eddiesmarket.ca  
или ни харесайте във facebook.

Великденски  
козунаци

Бои за яйца

Работно време:
Пон, Вт, Ср   9am - 8pm
Четв, Пет      9am - 9pm
Събота          8am - 6pm
Неделя          затворено
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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.

Р Е К Л А М А

Don’t miss Dragan Kojic Keba in Toronto  
Flamingos restaurant - 385 The West Mall 

Saturday, April 8  
Tickets - All ages - $35 

 call now 416-913-9258, 647-333-0536
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Търсете Иван

ПОПРАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ  
и  

ПОДДРЪЖКА
на  

ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ 
 и  

КЛИМАТИЦИ

Diagnostic charge $69.95,  
Maintenance $ 69.95.  

High Efficiency Furnace  
installed from $2,499 complete.

Honest. Experienced. Government Licenced.

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

Бурни  исторически събития, 
съпътстват детството му.  Баща 
му, който е завършил във Франция 
търговия, изключително начетен 
за това време и майка му, която 
е моделиерка и художничка, 
опеределят категорично  
интересите му още от дете . 
Свързани с интелектуалните 
среди на Две Могили и културните 
общности на съседните градове, 
цялото семейство на Георги 
Ряпов  отдава 35 години на 
художествената самодейност. 
"Какво е животът без тях, без 
мечтите?
Цената на живота не е в парите.
Мечта е мечтата да полетиш, 
да обходиш света и да се 
приземиш"
 Юношеските години на 
Георги Ряпов са изключително 
плодотворни. Подкрепян изцяло 
от родителите си, в компанията 
на двете си сестри , които 
споделят неговите увлечения по 
театъра, дават възможност на 
крехкия  талант да укрепне и да 
се моделира от големи  творци 
в българското кино и  театър  
като Л. Даниел, А.Чапразов, А. 
Карамитев, Иц. Финци, К.Цонев  
Това са хората, които го подготвят 
за неговия съдбоносен житейски 
избор.  Жоро Ряпов избира ВИТИЗ 
"Кръстъо Сарафов" -куклено 
актъорско майсторство.
"През моста  до Театъра,
 оттатък,
годините отминаха за миг...
О, спомен хубав и тъй кратък - 
застинал смях и болка - вик."
 ВИТИЗ  - Кукленият театър 
е средата и възможността да се 
изгражда един такъв млад талант 
като Георги Ряпов. С  усещането, 
че е на точното място, той не се 
разпилява в излишни съмнения 
и терзания.  Усилено и съвестно 
работи и твори.  Създава много 
образи и роли, които стават 
любими на десетки деца по 
света. С театъра, той прави 
многобройни турнета и посещава 
Aнглия, Италия, Австрия, Ирак, 
Полша, Мексико, Швейцария. 
Изграждайки различните образи, 
по пътя на усъвършенстване, той се 
среща и работи с Мая Новоселска 
и Теди Москов.
А "Времето лети, не спира...."
 Следват много ангажименти, 
нови театри, нови бракове, нови 
любови.
 И в театъра и в любовта, 
вече изграденият актьор  Георги 
Ряпов се раздава безпощадно. 
Движението е неговото смислено 
съществуване.  Влиза от един 
театър в друг, от един брак в друг, 
от една любов в друга. И навсякъде 
обичан....гонен.... и приет. Той не 
се задоволява с посредствеността 
нито в любовта, нито в театъра. 
Хвърля се в море от любов....
любов към любимата....любов към 
театъра.
" Актьорът - скрит зад маска,
 раздава себе си с чар
и публиката шумно пляска, 
а той е вече малко стар."

 В многобройни 
представления, където актьорът 
Жоро Ряпов участва, той влага 
своя запомнящ се талант и чар. 
Един от спектаклите- "Червената 
шапчица"  е  игран 700 пъти, а с  
"Едни го могат, други не" Георги 
Ряпов е награден с международна 
награда на Международен 
фестивал в Швейцария. 
Признанието на Комитета за 
изкуство и култура и САБ  идва 
много сроро след това и му 
присъжда академична категория 
за актьор. През всичкото това 
време, Ряпов се изгражда и като 
режисьор на няколко постанавки, 
играни с огромен успех.
 Завършен като професионален 
актьор и режисьор, поет по 
призвание и душа, вечно търсещ 
нови хоризонти, Георги Ряпов 
взима решение, да замине за 
Канада  "Ех, Канада, Ех Канада! 
Ще продам червената си "Лада". 
Ще продам последната си риза, за 
билет до Монт Реал и виза"......пеят 
неговите колеги от НЛО от малкия  
екран.  И това, коета за много 
от нас бе една неосъществима 
мечта, Георги Ряпов я изпълва с 
реалност. Пристига в Канада и се 
установява завинаги в голямата 
страна. Отново опити да докаже 
себе си,  търсения и лутания, 
радости и разочарования, бесънни 
нощи, тежка работа и надежда, 
съпътстват трудния му живот на 
емигрант.
"Запей, Георги, та да подхванем
песен с верни другари,
 песен за пуста чужбина, 
 дето си млади тръгнахме,
 да ходим да се скитаме
 немили, клети, недраги."
 Верен на себе си, макар и далеч 
от Родината, Георги Ряпов не се 
отказва  и в подтвърждение  на 
максимата, че трудните моменти 
са  ползотворни, той пише и 
твори активно. 10 год. след като е 
напуснал България, той се връща 
в Родината, където големият  
Тошко Колев в шоуто си "Как да 
ги стигнем американците" лично  
представя двете  му авторски  
книги "Сечение" и "Двете лица на 
куклата". Така, несломим,  верен на 
себе си, Жоро Ряпов търси своето 
място през всичките тези години 
в Канада. През 2004 год. Ряпов е 
приет за член на Асоциацията на 
артистите-професионалисти "AC-
TRA" в Канада. Снима се активно в 
канадски и холивудски продукции. 
И както се казва в поговорката: 
"Който търси - намира", след 
няколко  несполучливи  опита, да 
попадне в професионален театър в 
Торонто, най-сетне,  благодарение 
на съдбата, той попада трайно  в 
Театрална формация "Зад океана".
"На сцената, пред публика, в 
Театъра.
забравяме за вчерашния ден,
 Захвърляме проблемите на 
вятъра...
най-истинска съм аз,
най-истински си ти до мен."
  Но нека все пак да го "чуем" и 
него самият:  

ДА БЪДЕШ ГЕОРГИ РЯПОВ
<< Прод. от стр.1
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НОВА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА ОТВОРИ ВРАТИ В МИСИСАГА

След литургия каним всички в църковната зала на обяд  
и духовен разговор.  

Всички сте добре дошли!

Ставрофорен иконом Проф. д-р Милан Радулович (тел: 647-773-9785)
ИЗВЪРШВА: СВЕТО БОГОСЛУЖЕНИЕ - ВСЯКА НЕДЕЛЯ ОТ 10 ЧАСА   

И ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОЛЕМИТЕ ПРАЗНИЦИ 
СВАТБИ, КРЪЩЕНКИ, ПОГРЕБЕНИЯ, МОЛИТВИ, ОСВЕЩАВАНЕ НА ДОМОВЕ

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

 "Театралната формация 
"Зад океана"  е онова прекрасно 
чудо, което аз през всичките 
тези години тук, в Канада, 
съм мечтал да ми се случи. 
Да участвам с професионална 
трупа, каквато се сформира 
тук, бе за мен сбъдната мечта. 
Преди това да се случи, аз не бях 
играл на професионална сцена 
от 1988год. Много се вълнувах 
при първото представление на 
"Женско царство". Радостта 
ми бе безмерна, защото моите 
синове ме видяха за първи път 
на истинска театрална сцена, в 
истиинска, жива роля. За мен 
формацията е изключително 
градивна и полезна. Щастлив 
съм да бъда в този театрален 
състав!"
 Та.....хора.....Ако срещнете 
някъде Георги Ряпов  и 
не го познавате.........не го 
подминавайте.
 Това е този актъор, който 
в представлението "Женско 
царство" ви разсмиваше до 
сълзи. Това е този актъор, 
който ще  видите да рецитира 
пламенно своите стихове. Това 

е този актъор, който обучава 
вашите деца на актъорско 
майсторство в Неделното у-ще 
към църквата "Св.Димитър", 
защото той е НАЙ-ГОЛЯМИЯ 
ПРИЯТЕЛ на децата.  Спрете го  
и го поздравете, защото вие  вече 
знаете кой е той! 
"Къде да стопля спомени 
любими,
Обърка се край мен света,
И сънищата са необясними,
 Животът ми -  отворена врата."
 Той е отворил широко за 
вас вратата на своята душа! 
Не се колебайте! Открехнете 
я! Зад нея, ширико усмихнат, 
с разперени ръце ви очаква 
актъорът, режисъорът и поетът 
Георги Ряпов. 
"Гордея се с това, че мога
 на сцената да се раздавам.
Не искам прошката на Бога
и греховете си ги знам“
 
 P.S. Всички стихове, 
използвани в материала, са взети 
от стихозбирката на  Георги 
Ряпов "Отворена врата"

Скъпи читатели,
Каним ви да ни гледате отново 
на 22 април от 7:30pm
67 Pottery Rd, Toronto. 

Билети ще намерите на:
WWW.TICKETROOKIE.COM
както и на тел: 647-449-0602; 
647-833-6533; 416-828-3808

Б Ъ Л Г А Р И Я

България получи 12 млн. лв. от  
ЕС за електронно здравеопазване

Министерството на 
здравеопазването получи 12 
милиона лева от Европейския 
съюз за въвеждане на 
електронното здравеопазване в 
България, съобщи пресцентърът 
на ведомството. С отпуснатите 
пари ще бъде финансиран 
проектът на здравното 
министерство за доизграждане 
и въвеждане на Националната 
здравна информационна система 
(НЗИС). Електронната система 
ще обхване работата на всички 
структури в здравеопазването 
- освен министерството, 
това са и Националната 
здравноосигурителна каса, 

регионалните здравни инспекции 
и Изпълнителната агенция 
“Медицински одит”. По план 
в рамките на проекта ще се 
разработят и въведат обещавани 
елементи в здравеопазването 
като електронно здравно досие 
за всеки гражданин, електронни 
направления, рецепти. Ще има и 
единен електронен идентификатор 
за здравноосигурените, 
както и единна експертна 
система за аптеките. Общата 
продължителност за изпълнение 
на дейностите и постигане на 
очакваните резултати е 22 месеца, 
посочват от Министерството на 
здравеопазването.

Бойко Борисов:  
След третия мандат,  

тогава ще направим промени
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов 

заяви, че ако партията му спечели 
изборите и състави правителство, 
той пак ще бъде премиер. “Не, все 
още си имат министър-председател. 
След третия мандат, тогава ще 
направим промени”, заяви Борисов 
в предаването “120 минути” по 
bTV на зрителски въпрос ще 
предложи ли Томислав Дончев за 
премиер. Той добави, че се гордее 

с екипа си, като изброи министри 
от втория си кабинет и посочи, 
че те са прекрасни експерти, вече 
натрупали административен опит 
и припознати от партията. “Вече 
действат като екип и действително 
се надявам в скоро време да имаме 
партия, която да подкрепи, освен 
мен, друг министър-председател... 
имаме време за всичко”, смята той.
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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)

СИСТЕМА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ ПО ЛИЦЕТО
ВЕЧЕ Е ВЪВЕДЕНА НА ЛЕТИЩЕТО В ОТАВА

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

Считано от понеделник, 20 
март т.г., пътниците, пристигащи на 
международното летище в Отава, 
ще бъдат насърчавани да ползват 
машините за самообслужване, 
наречени „първичен терминал за 
проверка“. Основната цел е да бъде 
ускорен потока на обслужване на 
пристигащите. 

За да може да бъде установена 
самоличността им, пътниците ще 
бъдат фотографирани и тяхната 
снимка ще бъде сверявана с тази в 
паспортите им. Според граничните 
власти на Канада, новото 
приложение ще съкрати времето 
за обработка на документите 
наполовина.

Пътниците ще могат или 
да попълват декларациите на 
екранните терминали, или да 
използват и новото мобилно 
приложение. След инсталиране на 
приложението, то ще може да бъде 
пускано дори в самолетен режим, 

което им позволява да го попълнят 
още преди да са кацнали. След това 
те ще трябва да сканират телефоните 
си на летището на предвидените за 
това електронни терминали. 

Членовете на програмата 
NEXUS (Програма за облегчен 
контролно-пропусквателен режим 
на пътувания между Канада и 
САЩ) няма да могат да ползват 
това приложение, но ще могат да 
продължават да ползват гишетатта 
за пътници от NEXUS.

През изминалия уикенд, 
пътниците, чакащи багажа си, 
особено тези, завръщащи се от 
топлите дестинации, приветстваха 
процеса и това как той ще 
съкрати времето им за престой на 
дългите опашки пред гишетата на 
граничните служби. 

Президентът на Профсъюза 
на митническите и гранични 
имиграционни служители Жан-
Пиер Фортин обаче, който 

представлява 10 000 гранични 
и митнически агенти, се 
чуди защо в година като 2017 
правителството вади човешкия 
фактор от схемата. Той разказва, 
че неговите офицери минават през 
18-седмично интензивно обучение. 
„Те наблюдават за хиляди неща, 
от поведението като цяло, дали 
пътникът е нервен и други.... Това 
са множество фактори, които 
машините никога няма да могат да 
разпознаят“ – добавя той.

„Те всъщност тренират и 
развиват тези качества точно за това, 
за да се убедят, че спират хората, за 
които смятат, че има нещо нередно“.

На своята уеб-страница, 
граничната агенция съобщава, че 
тези терминали са обезпечени за 
сигурност и че в тях се запазва 
само информация, която не е 
привилегирована.

Но това далеч не е достатъчно за 
всички. 

Ян Керр, председател на 
Комисията за изследвания по 
въпросите на етиката, технологиите 
и правото към Университета на 
Отава, каза за канадското радио 
CBC Radio в предаването “Всичко 
в един ден“ (All in a Day), че 
терминалите могат да са оборудвани 
със сензори, които да функционират 
като детектори на лъжата или да са 
програмирани с алгоритми, които 
да преценяват дали пътникът се 
явява потенциално-рисков.

„Ние наистина трябва да 
мислим много внимателно преди 
да въвеждаме технологии като 
тази, защото те определено могат 
да работят и за цели, които са извън 
тези, за които е било първоначално 
предвидено те да бъдат използвани“ 
– казва Керр.

Представители на Канадската 
гранична агенция не бяха открити 
миналата неделя за интервю по 
въпроса.

48% от канадците подкрепят депортирането на 
незаконно живеещите в Канада

Почти половината от канадците 
искат хората, които пресичат 
нелегално канадската граница 
от САЩ, да бъдат депортирани, 
а още толкова не подкрепят как 
премиерът Джъстин Трюдо се 
справя с пристигащия поток, 
показва изследване, проведено 
от Reuters. 4 на всеки 10 души 
са на мнение, че пресичащите 
границата могат да направят 

Канада „по-малко безопасна“, 
подчертавайки политическия риск 
за либералното правителство на 
Трюдо. Увеличаващият се поток 
от стотици търсещи убежище с 
произход от Африка или Близкия 
изток, идващи от САЩ, се превърна 
в спорен въпрос в Канада през 
последните месеци. Премиерът 
Трюдо е поставен под напрежение 
заради притока на нелегални 

мигранти. Това е въпрос, на който 
той се налага да отговаря всеки 
път, когато стъпи в парламента. 
Анкетата, проведена между 8 и 9 
март, показва, че канадците са също 
толкова загрижени за незаконната 
имиграция, колкото и американците. 
48% от участниците в допитването 
подкрепят депортирането на 
незаконно живеещите в Канада. По-
конкретно запитани за нелегалното 

пресичане на границата със САЩ, 
същият дял – 48% казват, че Канада 
трябва да върне тези хора обратно 
в САЩ. Според 36% Канада трябва 
да ги приеме и да им позволи 
да потърсят статут на бежанци. 
Резултатите показват още, че 46% от 
канадците не са съгласни с начина, 
по който Джъстин Трюдо се справя 
със ситуацията, 37% го подкрепят, а 
17% нямат мнение.

100 лв. златна възпоменателна монета 
“Благовещение”

Българската народна банка 
(БНБ) пусна в обръщение нова 
златна възпоменателна монета 
“Благовещение” с номинал от 100 

лв. Монетата влезе в обращение 
на 20 март и се продава на касите 
на БНБ срещу 920 лева без ДДС. 
Металът е злато с проба 999/1000 с 

висше качество - мат-гланц. Теглото 
на монетата е 8.64 грама, диаметър - 
24 милиметра и тираж от 2000 броя. 
Автори на дизайна на монетата са 

Пламен Чернев и Преслав Чернев.
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Deutsche Welle: 80% от бизнес-елита на 
съвременна България е свързан с апарата на 

комунистическата тайна милиция
Обезглавяването на българската 

интелигенция след 9 септември 
и подмяната на елита на нацията 
с една неграмотна, но жадна за 
власт и привилегии върхушка, 
предопределя пътя и съдбата на 
България за десетилетия напред, 
посочва Deutsche Welle в свой 
анализ.  Наложената на 9 септември 
1944 г. с щиковете на окупационната 
съветска армия комунистическа 
диктатура буквално смила, а след 
това преобръща с главата надолу 
всички социални структури от 
времето на Царство България. В 
страната за десетилетия напред се 
установява властта на българския 
филиал на болшевишкия Коминтерн 
- първоначално незначителен като 
членска маса, но крайно жесток и 
брутален към политическите си 
опоненти. Още през първите три 
месеца на “народната” власт, с 
терористични похвати, познати на 
света от времето на атентата в “Света 
Неделя” през 1925 г., са избити без 
съд и присъда близо 30 хиляди 
представители на интелигенцията, 
държавното управление, армията, 
църквата и предприемачеството. 
Следват съдебните убийства на 
“народния” съд, екзекуцията 

на парламентарната опозиция 
и заграбването на почти цялата 
градска и селска собственост. 
Елитът на България е подменен 
от хора, 20% от които са напълно 
неграмотни, а 71% имат едва 
основно образование. Това е факт, 
за който признава през 2004 г. 
дори апологетът на партизанското 
движение в България и негов 
социологически анализатор проф. 
Донко Дочев. 

Над 85% от близо 10-те хиляди 
партизани са категоризирани 
от него като родени на село. 
Тази преторианска гвардия на 
комунистическия режим, към която 
се включват и няколко хиляди 
политзатворници и завърнали се 
от Съветския съюз емигранти, 
проявява противното на всякакви 
природни закони свойство да се 
увеличава във времето. Обратно 
на всички таблици за смъртност, 
към края на 1989 г. надарените с 
екстри и привилегии от властта 
“активни борци” против фашизма и 
капитализма са вече 10 пъти повече 
в сравнение с броя им в навечерието 
на деветосептемврийския преврат. 
Мантрата за водещата роля на 
работническата класа и нейният 

предводител БКП обхваща всички 
сфери на обществения живот в най-
верния съветски сателит. За да се 
насажда чувството за превъзходство 
на обикновените и не особено 
образовани и квалифицирани 
работници над интелигенцията, 
властимащите в НРБ поддържат 
особен вид дискриминация. Така 
например трудът на инженерите, 
които постъпват на работа в 
производството или в научно-
развойните звена, е заплащан 
поне двойно по-ниско от труда на 
обикновения работник. Резултат 
от недопустима експлоатация на 
амортизирани, и в някои случаи 
необновявани цели 40 години, 
мощности са множеството трудови 
злополуки с фатален край и 
нарастването на осакатяванията и на 
тежките и нелечими професионални 
заболявания. Оказва се, че много от 
големите производствени аварии 
са били крити от населението. 
Като скорошни аварии в 
доклада се отчитат пожарът в 
Нефтохимическия комбинат в 
Бургас и експлозията във фабриката 
за свилоза в Свищов. Повсеместно 
над 60 % от работниците се трудят 
в катастрофални за здравето им 

условия - сред праха от цимент и 
канцерогенен азбест (до 20 пъти по-
високи равнища на запрашеност), 
сред крайно амортизирани тръби 
и други съоръжения, изпускащи 
отровни газове и изгарящи 
течности, край необезопасени 
срещу токови удари опасни машини 
и поточни линии. В спомените си от 
1993 г. високопоставеният партиен 
апаратчик Лъчезар Аврамов твърди, 
че от 60-те години насам работата 
на кадрите, занимаващи се с вноса и 
износа на НРБ, бележела подобрение. 
Аврамов обаче признава, че 
и при “развития социализъм” 
служителите на външнотърговското 
министерство, са били набирани 
главно сред хора, минали през 
Работническия младежки съюз 
(РМС), партизанските отряди и 
нелегалната борба. По правило те не 
са имали никаква езикова, правна 
или външнотърговска подготовка. 
Редица изследователи на ДС днес 
са убедени, че до 80% от бизнес-
елита на съвременна България е 
свързан - по един или друг начин - с 
апарата на комунистическата тайна 
милиция.

Центъра за анализи и маркетинг:  
ГЕРБ-20,2%, БСП-19,8%

Само няколко дни преди 
предсрочните избори, проучване 
на Центъра за анализи и маркетинг 
показва, че за ГЕРБ биха гласували 
20,2% от анкетираните, за БСП - 19,8 
на сто, ДПС - 7,4%, Обединените 
патриоти - 6,8%, “Воля” - 4,2%, 
“Реформаторски блок-Глас 
народен”-2,4%, “Да, България”– 
1,3%, “АБВ-Движение 21” – 1%. 
Изследването е национално 

представително, направено между 
10 и 16 март сред 1012 души. 
“Очакваме между 3 500 000 - 4 000 
000 души да отидат до урните”, 
уточни Юлий Павлов от Центъра 
за анализи и маркетинг. Според г-н 
Павлов резултатите показват, че 
много трудно ще може да се състави 
правителство с двукомпонентна 
подкрепа. За 23,2 на сто най-добро 
управление на страната би било 

ГЕРБ и други десни партии, за 
18,2 на сто - БСП и други партии, 
за 9,5 на сто - ГЕРБ и Обединени 
патриоти, а за 8,3 - БСП и Обединени 
патриоти. “Няма комбинация, 
която да е харесвана дори от една 
четвърт от хората”, посочи Юлий 
Павлов. На първо място като 
основен проблем в страната  63,5% 
поставят ниските доходи, за 49,6 на 
сто това е безработицата, за 42,4% 

- здравеопазването, корупцията по 
високите етажи на властта - 37,5 
на сто, а престъпността за 26,3 
на сто. Бежанците и мигрантите 
са посочени само от 15 на сто, 
мнозинството не слагат този 
проблем между първите три, 
коментира г-н Павлов.

821 осъдени престъпници са се укрили от 
правосъдието за 2 години 

Две години Народното събрание не приема необходими промени
Мерките, целящи да спрат 

укриването на осъдени, които 
трябва да влязат в затвора, не 
действат вече 2 години, съобщава в. 
“Сега” като се позовава на отговор 
на Министерството на вътрешните 
работи (МВР). От него става 
известно, че от 1 януари 2015 г. до 
1 януари 2017 г. броят на осъдените, 
които са успелите да избягат е 821. Те 
са опитали да избегнат наложеното 
им наказание, след обявяването на 
присъдата им. 471 от тях са били 
арестувани и изпратени в затворите. 

От отговора на вътрешното 
ведомство не се разбира дали са 
заловени в България или от чужди 
полицейски служби. Останалите 
350 души са в неизвестност. През 
2015 г.  парламентът прие промени 
в Наказателно-процесуалния кодекс 
(НПК), според които на осъдените 
със забрана да напускат страната 
се отнемат личните документи и 
се издават заместващи, припомня 
вестникът. Аргументът бе, че 
така граничната полиция ще 
може да спира бегълците, защото 

заместващите документи ще 
се разпознават от техниката по 
граничните пунктове. До днес МВР 
не е издало нито един заместващ 
документ, информира още 
вестникът. Причината е, че мерките 
срещу бегълците са приключили с 
промяната в НПК. В тази разпоредба 
е записано, че редът за издаването на 
тези документи трябва да се опише в 
Закона за личните документи. За две 
години обаче никой не е предложил 
и направил тези промени. Темата 
със заместващите документи е част 

от проблема с мерките, налагани 
от съда като домашен арест или 
забрана за напускане на страната 
например. От МВР многократно 
са съобщавали, че не разполагат с 
достатъчно ресурси да контролират 
оставените под домашен арест. 
Напускането на страната е още 
по-лесно, защото движението в 
рамките на ЕС е свободно, а и не 
е сигурно, че граничната полиция 
разполага с информация за всички с 
наложена забрана.

Ще се плащат и детските прегледи?
Педиатри от цялата страна 

настояват за въвеждането на 
такса за преглед на всички деца. 
Досега тези прегледи в България се 

извършваха без заплащането, което 
се изисква от всички пълнолетни 
граждани. Педиатрите обаче са на 
мнение, че това ощетява практиката 

им, съобщи БНТ. Те ще искат 
таксата за прегледи на деца да се 
заплаща съвместно от родителите 
и държавата, която да поеме по-

голямата тежест. 
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555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca
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Шефът на СС е търсил загубения Граал
Анализ на открити секретни 

документи от Втората световна 
война разкрива един от най- 
секретни проекти на Третия 
райх–търсенето на корените 
на изгубена древна арийска 
цивилизация, от която според 
немските националсоциалисти, 
произхождала германската нация. 
Документите, заедно с множество 
снимки и ленти, свидетелстват 
за неподозирано по мащабите си 
търсене на останките на Атлантида 
– митичният потънал континент, 
търсене на древни артефакти в 
Тибет, свързани с арийската раса 

и тайнствени сили, както и не на 
последно място, търсене на Светия 
Граал – мистичният символ на 
християнството. Особена роля е 
вземал началникът на СС Хайнрих 
Химлер, който бил обсебен от 
езотеричните теории и исторически 
легенди. Той искал да превърне 
елитните части на СС в новия 
Орден на тамплиерите и по негова 
заповед във Вевелсбург в Северен 
Рейн - Вестфалия се извършвали 
страховити антични церемонии, 
вдъхновени от култовете на 
древните германи. В нощта на 
лятното равноденствие воините от 

СС възхвалявали с огън и факелни 
шествия в гората Бога на войната 
Один. Според историческите 
анализатори, Химлер е вярвал в 
съществуването на невидими сили, 
които могат да бъдат овладени от 
човек. Химлер е  оглавил и поне 
две експедиции за търсене на 
изчезнали магически предмети и 
символи на древните германи, най-
известната от които е мисията по 
следите на загубения Граал, в който 
според легендата е била събрана 
кръвта на Исус Христос. Химлер се 
надявал с откриването на Свещения 
Граал да се възроди религията на 

автентичното християнство, което 
да завладее света и да измести 
традиционната християнска 
религия. Факт са и две експедиции, 
в които емисари са били изпратени в 
Тибет и пустинята Гоби, за да търсят 
свещените символи на арийците и 
доказателства за техния божествен 
произход. Нацистите са търсели и 
следите на изчезналата Атлантида, 
защото са вярвали, че е част от 
могъщата древна раса, която е 
успяла да стигне до различни места 
по света, където са предали част от 
знанията си на други народи, като 
древните арийци.

Времето за секс на британците  
е по-малко от 10 минути

Средностатистическият секс 
на британците трае по-малко от 
времето, необходимо за сваряването 
на едно яйце, тоест по-малко от 10 
минути, пише в. Metro. Изданието 
цитира национално изследване, 

според което времето е 19 минути, 
ако към него бъде прибавено 
и времето на любовната игра. 
Проучването било поръчано от 
фирмата за секс играчки Lovehoney 
и в него участвали 4000 души. Две 

трети от интервюираните изказали 
мнението, че добрият секс трябва 
да трае 15 минути. Времето за 
секс за британците непрекъснато 
намалява и само една трета от 
участниците в анкетата доверили, 

че имали споделени оргазми. От 
проучването станало видно, че 
три четвърти от мъжете достигали 
до оргазъм по време на полов акт, 
докато този процент при жените 
бил 28 на сто.

За някои от причините, които отблъскват хората 
от нас... … пише в. Independent.

1. Липсата на сън - се отразява 
силно на настроението, външния 
вид и отношенията с околните. През 
2010 г., шведски учени провеждат 
експеримент със снимки на хора, 
които са спали 8 часа и такива, 

които не са. Анкетираните 
без да знаят са посочили, че 
предпочитат снимките на хора, 
които са имали нормален сън. 
2. Липсата на дружелюбие - 
тези които винаги са мрачни, 

оплакват се. Такъв тип личности 
не се харесват и възприемат.  
3. Мързеливите и нечестните 
– никой очевидно не харесва 
мързеливците. Хората усещат, 
когато ги лъжат и това определено 

не им харесва.  Проучване от 
2006 г., сочи, че лъжльовците 
са непривлекателни в очите на 
другите. Те се възприемат за ниско 
интелигентни и лошо възпитани.

Най-редките кучета са от Малайзия
Малайзийската порода кучета 

теломиан (Telomian) се счита 
за най-рядката в света. Името 
теломиан е дадено през 1963 г. от 
антрополога д-р Орвил Елиът на 
името на реката Телом в провинция 
Паханг, където за първи път 

видял тези кучета. Първоначално 
кучетата са обитавали джунглите 
при Оранг асли и са развили 
рядката способност да се 
катерят, тъй като собствениците, 
населяващи джунглите, строили 
колибите си високо над земята. 

Теломианите не са много големи 
– могат да пораснат до 48 см и да 
тежат до 12 кг. Тъй като са диви 
кучета, могат да се адаптират към 
човешкия начин на живот, само 
ако са с хора от малки кученца. 
Най-чистата порода теломиани 

понастоящем се среща в САЩ, 
тъй като тези в Малайзия вече се 
кръстосват с други породи. Смята 
се, че всички теломиани в САЩ 
са преки потомци на първите две 
двойки, внесени през 60-те и 70-те 
години на миналия век.

Кейти Пери 
доказа в 

съда, че не е 
„вещица“

След 2 години певицата Кейти Пери 
спечели дело срещу монахините, 
които не ѝ позволяваха да купи бивш 
католически манастир, обвинявайки 
я, че е вещица.  До процеса във 
Върховния съд на Лос Анджелис 
се стига, след като преди 2 години 
32-годишната Катерин Елизабет 
Хъдсън, както е името на Кейти Пери, 
решава да направи свой дом бивш 
католически манастир, обявен за 
продажба. Тя предложила $14,5 млн., 
но монахините, живели преди нея 
там, счели, че Пери не е подходящ 
собственик. Монахините, съответно 
на 78 и 86, дори претендирали, че са 
собствениците и няма да дадат имота 
на никой друг освен на местната 
бизнесдама Дана Холистър. След като 
Кейти Пери посещава легендарния 
град Салем, Масачузетс, известен с 
това че през 1692 г. местни са изгорени 
за вещарство, монахините отправиха 
срещу нея обвинение, че е вещица.



24 март, 2017 9info@bulbiz.com(416) 821-9915 Л Ю Б О П И Т Н ОП Ъ Т Е Ш Е С Т В И ЯП Ъ Т Е Ш Е С Т В И Я С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д АЛ Ю Б О П И Т Н О

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

Най-скъпите десерти в света
Тортата на Деби Уигъм струва … …$74 милиона

Foodpanda публикува най-скъпите 
десерти в света, подредени по 
категории.   
1. Най-скъпият къпкейк струва 
$1,007. Продава се в Дубай, нарича 
Golden Phoenix Cupcake и състои 
се от италианско какао, ванилия, 
фасул и 23-каратово злато.  
2. Най-скъпата поничка струва 
$1,975. Продава се в Лондон, 
направена е от тесто за кроасан, в 
което се слага масло от шафран, 
зърна от таитянска златна 
ванилия. В донъта има специален 
шоколод, и златни люспи, а отгоре 
е посипан с „хайвер“ от скъпо 
шампанско розе. 
3. Най-скъпият сладолед струва 
$25,000. Frrrozen Haute Choco-
late съдържа 28 вида какао, той е 
приготвен с италиански трюфели, 
ирански шафран и годни за 
консумация 23-каратови златни 

люспи. 
4. Най-скъпият пудинг струва 
$35,000. Вдъхновение неговият 
майстор получава от своята 
приятелка. Десертът съдържа 
шафран, 23-каратово злато и 
боровинки.  
5. Най-скъпият плодов кейк 
струва … $1.65 милиона! Японски 
майстор сладкар пази рецептата в 
тайна. Отнема шест месеца, за да 
се приготви.   
6. Най-скъпата торта струва …$74 
милиона..! Кейкът е създаден през 
2015 г. от британския дизайнер 
Деби Уигъм, която прави и най-
скъпата за времето си рокля за 
$17.7 милиона. Тортата, която е 
дълга 6 фута (1.83 м.)изобразява 
модно шоу и тежи близо 1000 
паунда (453.5 кг.). Направата и 
е отнела повече от 1100 часа, 
тъй като всички малки ядливи 

статуетки 
са ръчно изваяни от Уигъм 
с модни дрехи и аксесоари, 
включително слънчеви очила 
и чанти. Огромната цена на 
тортата идва до голяма степен от 

„вградените“ в нея 4000 диаманти, 
включително 5.2-каратов розов 
диамант, и 0.4-каратов жълт 
диамант, както и повече от дузина 
5-каратови бели диаманти а 
стойност повече от $ 45 милиона.

Норвегия е „най-щастливата“ страна през 2017. 
Канада е 7-ма, България – 105-та

Норвегия измести Дания от 
първото място в международната 
класация на най-щастливите 
държави, като северните нации 
продължават да заемат челните 
позиции в World Happiness Report 
2017, съобщи Reuters. Класацията 
бе съставена от ООН по повод 20 
март - Международният ден на 

щастието. Това е петият годишен 
световен доклад за щастието на 
ООН, в който бяха включени 155 
страни. В документа се изтъква, че 
щастливите страни са онези, в които 
има баланс между благоденствието 
и социалния капитал, който се 
изразява във високо доверие в 
обществото и правителство и в 

малките социални различия. Най-
щастливите държави след Норвегия 
са Дания, Исландия, Швейцария, 
Финландия и Холандия. Канада 
е 7-ма, а първите 10 се допълват 
от Нова Зеландия, Австралия и 
Швеция. САЩ са на 14-то място, 
Великобритания на 19-то, а 
Франция - 31-ва.  България е на 

105 място непосредствено след 
Египет, и след Либия и Ливан. В 
дъното на таблицата се намират 
Южен Судан, Либерия, Гвинея, 
Того, Руанда, Танзания, Бурунди 
и Централноафриканската 
република.
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След вечеря  
се насладете  

с чашка“Stara Sokolova”  
сливова ракия 

РЕЦЕПТА
Пунш от тиква

Продукти:
1 кг тиква
1-2 компота от праскови

Приготвяне:
• Тиквата се обелва, нарязва 
се на кубчета и се сварява в 
повече вода. 
• Вече сварената тиква се 
отцежда от водата и се 
изсипва в каната в която ще 
се пасира. 
• Добавя се компота заедно 
с плодовете и се пасира.
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Flamingo’s  
restaurant & bar 8 април

събота
7 pm

За всички ваши 
празненства:
Рождени дни, 

Годежи, Сватби, 
Кръщенета, 

Партита при 
пенсиониране, 
Бъдещи майки

Обадете ни се на 
647-333-0536

KEBA на живо

$35 за всички 
възрасти

Предлагаме много добро обслужване,  
изключително вкусна храна и най-добрите цени

НЕЗАБРАВИМИ  
ТЪРЖЕСТВА и ПАРТИТА! 

Предлагаме:
- Внос на европейски продукти, консерви, подправки,     сирена, кашкавали, салами. пушено месо, 
колбаси и др.
- Домашно приготвена храна: супи, гулаш, пълнени чушки, сърми, боб, кебабчета, плескавици.
- Всякакви видове десерти, торти за рождени дни и др.  тържества.

780 Burnhamthorpe Rd. Unit#12/ Mavis
     905-232-5246

ПРЕМЕСТИХМЕ СЕ 
 НА НОВ АДРЕС

28,

Оld Мill Pastry & Cafe

Burgas 63  
Special  

Selection Rakia  
LCBO # 278317   

retail price  

$ 29.95 

Demetra Vino Prospera Inc.
Email:   sales@demetravp.ca

Очаквайте  
в началото на април.

Търсете в мрежата на 
LCBO  
на щанда на  
Vintages.

LC
BO

#:
 3

92
28

2

Червено вино  
от слънчева Гърция



24 март, 2017 13info@bulbiz.com(416) 821-9915

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 >>

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 Kostas Bakery 

ORGANIC PRODUCTS 
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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

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

Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

Авто експорт | Купуваме авто на търгове в Канада | Контейнерни превозвания

3262 Lenworth drive, Mississauga, ON, L4X 2G1, 905-499-1122

морски превоз - $2.45/кг  
(delivery fee $10) 
минимално тегло 9 кг 

въздушен превоз- $4.35/ кг 
(delivery fee $30) 
минимално тегло 4 кг www.atlanticexpresscorp.com/tracking

Тракинг проверка на 
колета:

Всеки колет е 
застрахован на $100
Седмични пратки 
с контейнери от 
Торонто!

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)
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ПОРЪЧАЙТЕ

Прясно домашно приготвени 
щрудели с ябълки и орехи, със 

сeмена от мак или  
само с орехи. Cream Cheese rolls

Внос на хранителни продукти от Европа. Сухи салами, 
кашкавали, печено прасе (цяло или на порции).  

Домашно приготвени кроасани и десерти.

ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
Срещу McDonald’s, до бензиностанцията

прясни хлебчета, домашно приготвени козунаци, 
бои за яйца за Великден, шоколад, сладки

128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

Домашно приготвена храна
Традиционна сръбска кухня
Всякакви тържества до 30 души
- Кетеринг
- Доставка по домовете
- Закуски  
- Супи (пилешка, бобена чорба)
- Мезета всякакви  
- Манджи (мусака, сърми,  
пълнени чушки, гулаш)
- Скара (кебабчета, кюфтета,  
пържоли, шишчета, наденици,  
свинско руло пълнено със сирене и гъби)

657 Queensway, Toronto 416-253-8809www.threebrothersbarandgrill.com

Отворено всеки ден от 
11am - 11pm

Three Brothers Restaurant
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Lexus се отказва от модела GS
Ръководството на Lexus е взело 

решение да се откаже от модела GS, 
който на пазара се конкурираше 
с модели като Mercedes-Benz E-
Class и BMW 5-Series. Според 
интернет-изданието Lexus Enthusi-
ast, седанът няма да има наследник 

в сегмента. В Toyota са преценили, 
че подобен автомобил няма място в 
гамата на луксозната марка и затова 
сегашното, четвърто поколение ще 
се окаже и последно за GS. Важен 
фактор е падащото търсене на 
модела. През миналата година в 

САЩ са продадени 14 878 бройки от 
Lexus GS, което е по-слабо на фона 
на резултатите на съперниците - 
BMW 5-Series има 32 408 единици, 
а Mercedes-Benz E-Class - 46 470. В 
Европа положението е още по-лошо 
- едва 2023 продажби, което е по-

малко от резултата дори на нишов 
модел като Porsche 911. След отказа 
от GS в Lexus ще се насочат към 
развитието на гамата си кросоувъри, 
а за почитателите на седаните ще 
остане единствено моделът LS.

Magna ще строй нова автомобилна фабрика в Словения
Канадската корпорация Mag-

na International Inc. (TSE- MG) 
избра Словения за построяване на 
новата си автомобилна фабрика, 
с начална инвестиция над €1.24 
млрд. евро, съобщи словенското 
правителство. Изборът е паднал 
върху Словения, вероятно и заради 

активните усилия на местното 
правителство, което поело 
ангажимент към Magna за €18.6 
млн. финансова подкрепа, най-вече 
за изграждане на инфраструктура. 
“Крайната цел на проекта е 
създаването на производствени 
мощности с капацитет до 200 

000 автомобила годишно”, 
се казва в правителственото 
съобщение. Magna, чието седалище 
е в Аврора, Онтарио, произвежда 
автомобилни компоненти, а 
австрийското дружество Magna 
Steyr произвежда Mercedes G-класа 
и BMW Серия 5 по договор с 

производителите. Magna вече има 
договор и за строителството на 
бъдещия електрически Jaguar i-
Pace. Magna има производство и в 
България – за помпи и компресори, 
в пловдивското село Стряма.

Шефът на Volvo: Бъдещето е в електромобилите
Генералният директор на 

Volvo Cars – Хакан Самуелсон, 
заяви пред медиите по време 
на автосалона в Женева, че 

бъдещето е в производството 
на електромобили. Самуелсон  
„Бъдещето на автомобилите 
е в електрификацията. Ние 

ще представим първия си 
електрически модел през 2019 г., 
който ще бъде последвани от други. 
За щастие, и двете платформи, 

които използваме за нашите нови 
автомобили, са подходящи за 
електрическо задвижване”, обясни 
Самуелсон.

Lincoln ще пусне през 2019 г. голям кросоувър
Lincoln, който е част от Ford 

Motor Company, планира направата 
и производството на голям и 
луксозен всъдеход. Автомобилът 
трябва да излезе на пазара през 
2019 г., като ще се сглобява в 

Китай, съобщава Reuters. „Това ще 
бъде един суперлуксозен модел 
от SUV-сегмента”,  коментират 
от Ford Motor Companу.  
Ръстът на продажбите на Lin-
coln в Китай през 2016 г. скочиха 

с 16%. Във Ford Motor Company 
смятат, че пускането на голям 
и луксозен SUV ще им помогне 
в конкуренцията с големите 
конкуренти General Motors и Fiat-
Chrysler. В GM предлагат такъв 

автомобил – Cadillac Escalade, 
докато FCA подготвя пускането на 
Jeep Grand Wagoneer, чиито цени 
ще започват от $140,000.

Новият Nissan Leaf най-късно през септември
Следващото поколение на 

Nissan Leaf, най-продавания 
електромобил в света, ще се появи 
в края на лятото, най-късно през 
септември, съобщи японската 

компания. За 2016 г. Leaf получи 
по-голяма батерия с капацитет 
30 kWh, с което пробегът на 
електромобила нарасна до 170 
километра. Въпреки промяната 

обаче, продажбите на Leaf 
за миналата година в САЩ 
спаднаха с 19%. За да запази 
лидерската си позиция в сегмента 
на електромобилите, Nissan ще 

трябва да оборудва следващия 
Leaf с още по-издръжлива батерия. 
Chevrolet Bolt и очакавания Model 
3 на Tesla ще са с пробег от над 
320 километра с едно зареждане.

Consumer Reports: Най-лошите коли за 2017 г.
Авторитетното издание Con-

sumer Reports, основано през 1937 
г., направи класация за най-лошите 
автомобили за 2017 г., които се 
продават на пазара в САЩ. Оценката 
на експертите от изданието е 
основана върху собствени тестове 
на колите, класациите  за тяхната 
надеждност, показателите за 
безопасност, както и на сервизните 
акции, които са преминали 
при предишните си версии.  
1. Mitsubishi Mirage - най-лош 
субкомпактен модел. Отчетени са 
вибрации от мотора, липсата на 
мощност, слабо оборудван салон 
с евтини материали. От Con-
sumer Reports препоръчват на 
клиентите за същата сума да си 
купят автомобил втора употреба. 
Най-добър субкомпактен 
модел е Toyota Yaris iA. 
2. Mitsubishi i-MiEV - най-
лош компактен хибриден/
електрически автомобил. 
i-MiEV е определен като бавен, 
неудобен със зле оборудван салов 
. Отбелязва се и малкият пробег с 
едно зареждане. Като алтернатива 
на този автомобил от Consumer 

Reports препоръчват Nissan Leaf. 
Най-добър компактен хибриден/
електрически модел – Toyota Prius. 
3. Fiat 500L - най-лош компактен модел. 
Надеждността на автомобила е под 
средната за класа. Твърди седалки, 
мястото на шофьора – неудобно,  
лошо представяне на краш-тестове. 
Много от купувачите вече са обявили, 
че съжаляват за тази покупка. 
Най-добър компактен 
модел – Chevrolet Cruze 
4. Chrysler 200 - най-лош 
средноразмерен седан. 
Оценките за надеждност на модела 
са сред най-ниските в класа. Лошо 
управление, както и работа на 
4-цилиндровия бензинов мотор и на 
скоростната кутия. Отбелязва се и 
тесният ред задни седалки, както и 
неудобството при влизане в салона. 
Най-добър средноразмерен 
седан – Kia Optima 
5. Toyota Tacoma - най-
лош компактен пикап. 
 От Consumer Reports определят този 
пикап като най-лош заради твърдо 
окачване, трудна управляемост, 
високи нива на шум в кабината 
и неудобно място за водача. 

Най-добър компактен 
пикап – Honda Ridgeline. 
6. Dodge Journey - най-лош 
средноразмерен кросоувър 
Всред недостатъците са 
маневреността, V6 двигателят 
и резултатите от краш-
тестовете при фронтален удар. 
Най-добър средноразмерен 
кросоувър – Toyota Highliner 
7. Mercedes-Benz CLA - най-лош 
достъпен примиум-автомобил  
Според експертите, окачването е 
прекалено твърдо, а в салона е много 
шумно. Интериорът е определен 
като „тесен”, а достъпът в салона - 
„труден”. Освен това се отбелязва, 
че стартовата цена е доста 
подвеждаща, тъй като не включва 
голям брой опции, задължителни 
за коли от този сегмент. 
Най-добър достъпен премиум-
автомобил -  Buick Verano 
9. Maserati Ghibli - най-лош 
примиум-седан със средни размери  
Надеждността е сред най-ниските 
в сегмента. Седанът е критикуван 
заради харчещия много гориво 
V6 двигател, твърдото окачване, 
тесните задни седалки и 

неудобствата при влизане и излизане.  
Най-добър премиум-седан със 
средни размери - Infiniti Q70 
10. Land Rover Discovery Sport - най-
лош примиум компактен кросоувър  
Двигателят с 4 цилиндъра, 
трансмисията, окачването и 
кормилното управление получават 
критики за работата си. Не е 
харесана и мултимедийната 
система както и салонът.  
Най-добър премиум компактен 
кросоувър – Mercedes-Benz GLC 
11. Cadillac Escalade - най-
лош луксозен кросоувър 
Проблеми с надеждността, 
недостатъчната плавност на 
движение, неудобни втори и трети 
ред седалки, които са разположени 
твърде ниско. Мултимедийната 
система е трудна за управление, 
освен това дава и дефекти. Като 
алтернативи от Consumer Re-
ports посочват Chevrolet Sub-
urban или GMC Yukon XL във 
високите нива на оборудване. 
Най-добър луксозен 
кросоувър - Audi Q7
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От дневника на системния 
администратор: 
Моля, създайте вашата парола: 
– “рози” 
Недостатъчен брой на символи в 
паролата 
– “розови рози” 
Паролата трябва да съдържа поне 
една цифра 
– “1 розова роза” 
Паролата не трябва да съдържа 
празни полета 
– “1розовароза” 
Паролата трябва да съдържа поне 
10 символа 
– “1шибанарозовароза” 
Паролата трябва да съдържа поне 
една главна буква 
– “1ШИБАНАРОЗОВАРОЗА” 
Паролата трябва да съдържа поне 
една малка буква 
– “ШибанаРозоваРоза” 
Паролата трябва да съдържа поне 
една цифра 
– “1розоваРозаДаТияНавравГъза” 
Тази парола вече е заета… 
 
 
Лекар пита пациент-вегетарианец: 
– Защо, Вие, убеденият 
вегетарианец, ядете заешко?  
– За отмъщение. Те защо ядат зеле? 
 
 
Когато в автобуса седиш срещу 
жена с пищно деколте и размер 

на сутиена D, осъзнаваш колко 
красота има в дупките по пътя… 
 
 
 
Попитали Радио Ереван:  
- Защо в американските филми 
мъжете, стоящи пред писоара, 
не гледат надолу, както ние, а в 
стената?! 
 Радиото отговорило: 
 – Защото не знаят как да се 
възхищават на това което виждат! 
 
 
Попитали Радио Ереван:  
- Възможно ли е някой да не 
харесва красивите и веселите 
жени? 
 Радиото отговорило:  
- Да! Жените, които им завиждат… 
и мъжете, на които са отказали! 

 
Сутринта след празника на 
армията лейтенант, пиян като 
кирка, отваря бавно едното око и 
проумява, че се е успал… Звъни му 
телефонът…  
– Ало, кой е?  
Приятен женски глас: – Господин 
лейтенант, желаете ли секс по 
телефона?  
– Разбира се!  
– Момент… свързвам Ви с 
командира на батальона! 

 
 
Таксиметров шофьор говори 
разпалено на стоянката:  
- Странни хора са това катаджиите 
- все ме питат пил ли съм? Как пък 
един не ме попита ял ли съм? 
 
 
Полицаи са за първи път заедно на 
дежурство. Единият пита другия в 
патрулката:  
- Ти къде си роден бе, колега?  
- В болница. 
 - Що, бе? К'во ти имаше? 
 
 
– Ходи ли на интервюто за работа? 
 – Да, но ме изгониха.  
– Защо?  
– Оня ме пита - "Можете ли да 
работите в екип?" 
 А аз му викам: - Много ясно, не 
виждаш ли, че съм с Adidas анцуг? 
 
 
Кандидат за общ работник. 
Шефът: 
- Какви претенции имате? 
Кандидатът: 
- 3000 лв. заплата и спазване на 
кодекса на труда. 
- Ще ви дам 10 000 лв., секретарка 
и автомобил. 
- Вие се шегувате? 
- Вие започнахте пръв! 

 
 
Работата има три плюса: петък 
следобед, заплата и отпуск. 
 
 
Ядосано писмо до продуцент:  
„Искам да Ви пожелая в най-
вълнуващия момент на секса със 
съпругата или приятелката ви, тя 
да стане и да Ви каже: "А сега е 
време за - реклама!" 
 
 
 
Ако Facebook бе изобретен от 
българи, вместо Like, щеше да има 
бутон "Т'ва си го знам". 
 
 
Мутра в родилното, ражда му се 
син. Докторът :  
- Честито , момче е! 3,800............  
- На ти 4 бона пичаго , не ми 
връщай! 
 
 
- Скъпи, защо си толкова 
подозрителен?! Не може да виждаш 
любовник във всеки мъж, седящ в 
гардероба!  
- Ми, този какъв е тогава?! 
- Пръска против молци...  
- А защо е гол?!  
- Боже! Кога успяха – толкова 
много молци!!

  Др.Чао ВИ ОЧАКВА НА АДРЕСИ: 
147 Finch Ave. West (west of Yonge) 

416-733-7660

Китайска лечебна терапия с аклупунктура и билки
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Solmaz Food Inc
НАЕМА НА 
РАБОТА.
Английски 
задължителен.
16 Jutland Rd, 
(416) 252-1300

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

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

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

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

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

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

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
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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

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. 

ТЪРСЯ съвестна и работлива жена 

да помага 1-2 пъти седмично за 

домакинска работа в района на 

Yonge & Eglington, 416-877-4944

 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

ТЪРСИМ ШОФЬОРИ A-Z ( teams and singles )
Заплащаме всяка седмица 56 C на team,  

48 C на single. 

Teams са добре дошли.  

Много мили за Teams.

Нова екипировка.

тел: 905-276-7206, моб: 714-943-2857

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

БЕЗПЛАТНА ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ НА
подмишници, при поръчка на  

епилация на бикини зоната и краката под коляното.
Много добри цени и удобно за вас време.

Нася: 416- 828 -2734
 

FРЕЕ Underarms Laser Hair Removal
With purchase of Lower Legs and bikini laser.

Excellent home prices and flexible hours .
Call or text Nasia @ 416- 828 -2734

Адвокат Станислав Христов,  
гр. София.

Предлага правни услуги на българи,  
живеещи в чужбина в областта на:  

гражданско, търговско и 
административно право, трудово-

осигурително право, семейно  
и наследствено право.  

тел. + 359 888 558 522
stanislav.hristov1@gmail.com

stashristov@yahoo.comФризьорски и  
Козметични услуги

A mobile auto-repair business is
looking for an employee/independent  

contractor.   
The business is also

available for sale. Services include  
dashboard, seat, door panel, and  

steering wheel repairs. Call: 416-832-2736
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През Европа с влак и билет Interrail
Статията със съкращения се предоставя от patepis.com 
Автор: Божидар Божанов 
Снимки: авторът

Кобленц – Хайделберг – Валдорф – Манхайм – Страсбург – Париж – 
Кале – Дувър – Манчестър – Брюксел – Амстердам – Айндховен

Наскоро разказвах някаква 
история и един приятел каза „защо 
не ги пишеш тези неща“. Отговорих, 
че ако напиша всичко, после няма 
да има какво да разказвам. Но след 
това все пак реших да опиша едно 
от пътуванията си из Европа с 
влак от преди 2 години. В Европа 
съществува Interrail – възможност 
да си купиш „всемогъщ“ влаков 
билет, който важи във всички 
държави за определен период. 
Тогава бях още в групата „до 26 
години“, за която група този билет 
е доста по-евтин – за малко под 200 
евро. можеш да обикаляш Европа 10 
дни, в 5 от които да ползваш колкото 
и каквито влакове поискаш (без 
високоскоростните международни 
Eurostar и Thalys, и с допълнителна 
такса за резервация за TGV и някои 
други експресни, но таксата често 
е само няколко евро). Целта на 
пътуването ми беше Манчестър, 
където щеше да се проведе 
международната олимпиада по 
лингвистика, в чието жури съм от 
няколко години. Но пътуването 
започна с полет до Дортмунд. 
Първия град, който посетих, беше 
Кобленц. Кобленц е тих и много 
приятен, с впечатляваща гледка от 
Deutsches Eck – мястото, където 
река Мозел се влива в Рейн.  Друго 
нещо, което запомних от Кобленц, 
беше фонтана със статуя на 
момченце, от чийто нос периодично 
пръскаше вода по струпалите се 
туристи. След това потеглих на юг 
към Хайделберг, с идеята да мина 
през Франкфурт за малко. Този 
ден на немските влакове не им 

вървеше – и трите, с които пътувах 
закъсняваха или се счупваха. Но 
все пак имах малко под час във 
Франкфурт, който използвах за да 
пия едно кафе с Боян Юруков и да 
обсъдим електронното управление, 
отворените данни и подобни теми. 
Хубавото на Interrail е, че можеш 
да обикаляш много градчета, в 
които иначе не би отишъл, защото 
туристическата им част може да 
се обиколи за няколко часа. Така 
че един ден беше достатъчен 
за Кобленц и Хайделберг. След 
разходката с приятели, спах във 
Валдорф, което може би не ви 
говори нищо, освен ако не сте в 
софтуерния и по-специално ERP 
бизнеса, защото това е централата 
на най-голямата ERP софтуерна 
компания – SAP (Бог да поживи 
създателите, служителите, 
клиентите и партньорите ѝ! Без нея 
този сайт можеше да не съществува 
изобщо! – бел. Ст.). Едно „село“ 
(добре де, градче, с 15 хиляди 
население), което дори си няма 
гара, а я дели със съседното градче 
Вислох. На следващия ден потеглих 
към Страсбург, но с половин час 
в Манхайм, където успяхме да 
се засечем насред пътуванията 
си с друг приятел. Интересното 
на Манхайм е, че адресите в 
центъра са нестандартни – 
образуваните между успоредните и 
перпендикулярни улици образуват 
зони, които са номерирани, а адресът 
е зоната + номер на сградата за тази 
зона. А Страсбург е прекрасен. 
Архитектурата, каналите, цветята. 
Беше горещ ранен съботен следобед 

и по улиците нямаше нито хора, 
нито коли, та се случваше да походя 
по булевардите в продължение на 
минути без да мине кола. Когато 
стигнах на една пейка в паркчето 
стоеше човек, който ме погледна 
и сочейки си часовника ме попита 
„Мосю…колко е часа“. Да, на 
български. Отговорих му „два и 
половина“, което той не очакваше: 
„Ама…ама вие сте от България?“. 
Трябваше да хващам влака за 
Париж, та сведох разговора само до 
това, че съм на разходка, а не работя 
в Страсбург. Заръча ми да предам 
поздрави на България. TGV-то до 
Париж стигна бързо (движейки 
се с над 300 км/ч). В Париж бях 
ходил няколко пъти, така че този 
полуден го използвах да се видя с 
приятели, да пием по вино на брега 
на Сена и да покараме колела из 
нощен Париж. Но на следващият 
ден трябваше да се сблъскам челно 
с френските железници. Отидох 
достатъчно рано на Гар дю нор, 
за да си взема резервация за TGV-
то до Кале. Да, има директен 
скоростен влак Париж – Лондон, 
но за него Interrail билетът не важи 
(т.е. важи, но трябва да платиш 
десетки евро за резервация, което 
обезсмисля нещата). Но опашката 
беше голяма, и разбира се, беше 
грешната опашка. Което някакъв 
французин ми каза след 40 минути 
чакане – на тази опашка било само 
за обикновени резервации, а на 
„ей, оная там в дъното“ е за такива 
с билет като моя. Супер. Още 
30 минути чакане, и 10 минути 
преди тръгването на влака имах 

резервация. Но разбира се, TGV-то 
се счупи. Два пъти. И пристигнахме 
в Кале с 40 минути закъснение. 
Само че не в Calais-Ville (т.е. в 
града), а в Calais-Fréthun. Моята цел 
беше Calais-Ville, откъдето пеша 
да стигна до ферибота за Дувър. И 
по принцип има локални влакчета 
от Fréthun до града, които дори 
са съобразени с пристигащите 
бързи влакове, така че ако бяхме 
пристигнали по разписание, щеше 
да има влак след 10 минути. Само 
че кой в SNCF да предположи, 
че влаковете закъсняват, та 
следващият влак до града беше след 
2-3 часа. Освен това бях гладен, та 
докато си взема сандвич и го изям, 
малкото таксита пред гарата бяха 
взети. Чудейки се какво да правя, 
видях едно по-голямо такси, около 
което се въртяха хора с раници. 
Приближих се и попитах закъде са 
– за ферибота, естествено. И имаха 
едно място. Късметът ме извади от 
недоизмислените разписания на 
френските железници. Спътниците 
ми в таксито (което излезе по 5 евро 
на човек) бяха две американки, 
един шотландец и един албанец. 

Албанецът не говореше нито 
английски, нито френски, нито 
македонски. Ние, разбира се, не 
говорехме албански, но той искаше 
да бъде оставен в града (което 
показа повтаряйки Calais-Ville). 
Та, оставихме го на произволен 
булевард, той беше щастлив, а 
ние продължихме към ферибота 
(за който Interrail билетът дава 
намаление). 

Прод. на стр.2 >>
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ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТА  

ПО ДОМОВЕТЕ  
и 15% off на лекарства (over the counter)

ЛЕКАРСТВАТА
СА ПОДРЕДЕНИ 
И ОПИСАНИ ПО 
ДНИ И ВРЕМЕ  
НА  
БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК

доставки в районa на 
GTA

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY
приема нови пациенти

Говорим български: 
 416-826-2232

ВНИМАНИЕ!

През Европа с влак и билет Interrail
П Ъ Т Е Ш Е С Т В И Я

<< Прод. от стр. 1

Шотландецът се изгуби някъде 
по палубата, а ние се разприказвахме 
с американките, които били за 
лятото в университета в Кембридж, 
но всеки уикенд обикаляли Европа. 
Пристигнахме в Дувър, оттам 
влак до Лондон, а оттам – към 
Манчестър. Влакът за Манчестър 
по принцип не е нищо интересно, 
но моментът беше специфичен. 
Точно бях влязъл в тоалетната, 
когато по високоговорителя се 
включи машинистът и с радостен 
глас съобщи добрата новина – 
кралското бебе е родено! Щеше да 
ми е по-интересно да съм в салона, 
за да видя реакциите на хората, но 
пък „съобщиха ми за раждането на 
кралското бебе, докато пикаех“ звучи 
като добра история. Следващите 
4 дни прекарах в Манчестър, на 
олимпиадата по лингвистика, 

проверявайки решенията на 
учениците. И когато събитието 
приключи, трябваше да си хвана 
самолета към… Брюксел. Имах 
някаква представа колко е пътят с 
автобус до летището в Манчестър, 
но тя се оказа не съвсем точна. С 
половин час грешка. В неудобната 
за мен посока, което доведе до 
тичане към гишето за check-in на 
най-задния от трите терминала. И 
пристигането ми там 38 минути 
преди полета. „Съжаляваме, bag 
drop затвори преди 2 минути, ще 
трябва да чекирате багажа си на 
изхода срещу 50 паунда“. Аз се 
бях чекирал онлайн (Ryanair), но 
бях с голяма раница, за която бях 
платил – билет 5 евро, раница 25 
евро. Окей, първата цел беше да 
не изпусна полета. Големината 
на опашката за security повдигна 

сериозни съмнения по този въпрос. 
Но прередих всички, извинявайки 
се на всеки поотделно „Еxcuse me, 
I’m going to miss my flight, may 
I..“. Изхвърлих всички течности, 
шампоани и подобни, и нещата 
изглеждаха оптимистично. Докато 
не изпищя металодетекторът и 
служителят не ми се развика, че 
не го интересува, че изпускам 
полет, накара ме да си изпразня 
джобовете, да си сваля обувките 
и да чакам. Оказа се, че едно пени 
е причината, та малко рисковано 
му казах „you can keep the penny“. 
Размина ми се. Не че и в багажа 
не ми ровиха, защото бях забравил 
пяната за бръснене, а човекът 
държеше на дълго и нашироко да ми 
обясни защо трябва да го изхвърля. 
Е, поне полетът закъсняваше. А 
нежеланието ми да вися на опашката 

пред изхода се оказа полезно. Седях 
си отстрани, с 45-литровата раница 
на земята, докато служителката 
минаваше с картонена кутия и 
проверяваше дали багажите на 
хората на опашката не надвишават 
разрешените размери. Мен не ме 
и погледна – не бях на опашката. 
Оставаше само ми проверят 
бордната карта, а бързането и това, 
че подадох бордната си карта в 
момента, в който служителката 
вдигна очи от предния пътник, 
не позволи изобщо някой обърне 
внимание на голямата раница, 
която влачех по земята. Признавам, 
че това звучи малко „селско“, но 
всички, пътували с Ryanair знаят 
за политиката им да „прецакват“ 
пътниците си по всевъзможни 
начини. И да, разбирам, че с 5 евро 
билет до Брюксел някак трябва да 
правят пари и го приемам, но все 
пак – да не дадеш 50 паунда на Ry-
anair е „постижение“. В Брюксел се 
разходих час и половина, след това 
използвах престоя си в Антверпен 
за да разгледам прекрасната им гара 
и продължих към Амстердам. На 
следващия ден с двама приятели 
(единият от които – този, с когото 
се видях в Манхайм) обиколихме 
няколко града в Холандия, два от 
които – на брега – Зантвоорт, Хук 
ван Холанд, Ротердам, Хаарлем, 
Лайден. В Амстердам също бях 
ходил няколко пъти, та там само 
нощувах (на гости, отново). И 
най-накрая, след 10 дни, отидох 
до Айндховен, откъдето хванах 
самолета за София. Макар и вече не 
в групата на младежите, пак бих си 
взел Interrail pass и бих обиколил 
някоя част на Европа. Стига да 
намеря време.
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ПОСРЕЩНЕТЕ ВЕЛИКДЕН С ДОБРО НАСТРОЕНИЕ!

 

 

Великден е един прекрасен празник!  
Това е време, в което да се съберем със семействата си и 

приятелите и да празнуваме.  
Отпуснете се в приятна обстановка с чаша бяло или червено вино.

LCBO# 576355

След вечеря  
се насладете  

със  
Stara Sokolova

LCBO# 287409
Smooth, with

tones and light fruity

Cortel Napoleon is
full-bodied,

fruit-forward, truly
inspired…

Great for mixes and
cooking!

New Awards atPrestigiousInt ernationalCont ests

За още вина и напитки, посетете  www.eurovintage.com

LCBO# 35170
100% Malbec.

Rich, intensely
coloured wine.

Its spicy and rich;

smoky accents with
slight vanilla and 

lingering oak 

A
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LCBO#68676
Light yellow with

some nice mineral,
with mild lime and

green apple aromas;
hints of citrus
and herbs and
decent acidity;

Crisp mouth feel and

makes it ideal for
salads and light fare.

Fr
an

ce

Изпитайте 
удоволствието от вкуса 

на тази превъзходна 
българска ракия

Yambolska rakia,  
a taste from home.

Ямболска гроздова 
е ракия със златист 

цвят и мек и 
хармоничен вкус. 

Има изключително 
приятен гроздов 

послевкус.

LCBO# 123646

coming  
soon

 

#1 French Rose
Delicate aromas of 

and balanced acidity.
light bodied with
crisp hints of red

cherry fruit;

fresh strawberry

LCBO# 12641

Fr
an

ce

100% Malbec.

Contains aromas of plum, 
blueberry, pice and pep-

pery notes with accents of  
vanilla. This beautifully 

constructed wine has soft 
tannins and  

a delightfully 
 fruity finish.

LCBO#: 162610LCBO#: 162610
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Звънете на:

РЕСТОРАНТ С  
АВТЕНТИЧНА ТУРСКА КУХНЯ

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 Събота:  
9am- 6pm

Неделя: 9am- 4pm

16 Jutland Rd   Etobicoke    (Kipling Ave & Jutland)

  416-252-1300

Бюфет за сандвичи  
и топла храна

Retail and Wholesale

НОВООТКРИТ МАГАЗИН ЗА МЕСО И ДЕЛИКАТЕСИ В ЕТОБИКО


