
Великден е празник, в който 
забравяме за горчивина в живота 
ни и в душите ни се събуждат 
светли чувства. Нека изпълним 
празничните дни с надеждата на 
християнската любов, която ни е 
превела през миналото и ще ни 
отведе в бъдещето. Бъдещето към 
което сме се насочили е неясно 
понятие, но миналото от което 
идваме е известно. Миналото е и 
езика, на който говорим, и е това, 
което ни свързва. Добро или 
лошо. Големият чешки писател 
Милан Кундера написа в една от 
книгите си: "Твърдят, че хората 
се стремят и се борят за светло 
бъдеще. Само че бъдещето е 
празно пространство - там 
няма нищо. В него липсват съдби 

и събития - за разлика от 
миналото, което е пълно 
с тях. И затова хората 
искат да завладеят 
бъдещето - за да променят 
миналото". Никой не 
може да го промени. Както 
никой не може да промени 
нашето християнско 
милосърдие, съпричастност, 
и състрадание - ценности, 
дарени от предците ни и от 
религия, която изповядваме.  
 Честити най-светли 
християнски празници, 
скъпи сестри и братя! 

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898
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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

За 11 поредна година Училище 
за български народни танци и 
обичаи “Игранка” организира 
Кукерски празник в Торонто. 
Очакваме и тази година 
многобройната кукерската 
дружина да прогони бързо 
дългата зима и почисти пътя 
на дългоочакваната пролет. 
Празника ще се проведе на  
22 април, събота от 18:00 ч. стр.22
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867 Kipling Ave.

416-823-2403, 416-821-1221

WWW.FIRSTAUTOGROUP.CA

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

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

Прод ажб а,  
пок упк а и ремонт  

на автомоби ли
Sales Representative

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

Тодор Тодоров

1%  
КОМ. 
10г.     

ОПИТ
100% 
SOLD

Воскресение Христово  

Вяра Димитрова ,
Редактор в-к “Пламък”
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Огромен избор на пресно месо от Онатрио - свинско, телешко, 
агнешко, пилешко, патешко, гъше месо, 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
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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
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Зъболекарски и лекарски услуги 
с гарантирано високо качество в 
реномирани здравни заведения

на много достъпни цени 
в България!

Приблизителни цени:  Поставяне на зъбен имплант  
(от 610 CAD) в Стоматологична клиника в болница „Токуда“. Всички 
клинични процедури - Преглед, поставяне на импланта, самия имплант 
(вътрешна и вънчна част) и прегледи при възстановяване, като 
зъботехническата изработка на надимплантната конструкция се  
заплаща отделно, защото е строго индивидуална за всеки пациент, 
но не надхвърля 150 CAD. Коронка метал/пластмаса - 85лв.
Коронка металокерамика тангенциална - 220лв. 
Коронка керамика с основа циркон/безметална - 600лв. 
Протеза плакова твърда пластмаса, армирана, една челюст-330лв. 
Протеза еластична Силиконова/Vertex - 550лв.
Лечение на коренов канал: 70 лв.
Ин Витро - от 1,455 CAD, Лазерна корекция на зрение - 872 CAD 
Увеличаване на бюст - от 3,634 CAD 

За да се възползвате от ниските цени:  
1. Посетете: www.ofertomed.bg  
2. Изберете медицинска услуга и заплатете част от нея онлайн - с        
PayPal например.  
3. Системата ще ви изпрати документ, който не е поименен.  
4. С него посетете клиниката, където ще доплатите останалата част 
от прегледа. Това е всичко!

Болниците са: Избрани реномирани лечебни заведения, включително 
Университетска болница City Clinic, Токуда Болница София, 
Медицински комплекс „Д-р. Щерев”, Ин Витро клиника София, Болница 
Доверие, Медицински център -Пирогов, Лаборатории Цибалаб, 
Бодимед, Рамус, Сана, Ноневи, Тошкина и др.

www.ofertomed.bg

600 медицински услуги на над 300 адреса в страната с  
до -75% отстъпка. Mедицински изследвания или прегледи на достъпна 
цена. Получавате профилактични прегледи без направление, без чакане 

при личен лекар.

Едно от основните предимства на 
този тип здравен туризъм е, че през 
лятото той може да се комбинира 
заедно с почивката в България 
и гостуване на близките. В този 
случай разходите за транспорт 
така или иначе са калкулирани и 
възможността за евтини медицински 

прегледи или други здравни услуги 
е още по изгодна. Днес, използвайки 
www.ofertomed.bg , всеки 
желаещ, без значение в коя част на 
света се намира, може лесно да си 
закупи желаната медицинска услуга 
в България и да я използва след 
като се прибере.

ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА  

НА ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТА  
ПО ДОМОВЕТЕ  

и 20% off на лекарства  
(over the counter)

ЛЕКАРСТВАТА СА 
ПОДРЕДЕНИ И 
ОПИСАНИ ПО ДНИ И 
ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКИ
доставки в районa на GTA

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY
приема нови пациенти

Говорим български: 
 416-826-2232

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY offers FREE 
delivery of your prescription to your home and 20% 
off on over the counter products. Upload your pre-
scriptions for us to deliver anywhere in GTA. It's 
FREE and easy!  
We have our licensed Pharmacist available to CHAT 
online 24/7! Ask us your questions, we are here to 
help you!!!! We speak English, Ukrainian, Russian, 
Bulgarian, Serbian and Polish. Call 647-745-5422! 

Бойко Борисов ще бъде 
министър-председател 
за трети път

Бойко Борисов да бъде 
министър-председател, а 
“Обединени патриоти” да 
имат министри в коалиционно 
правителство, което ще 
изпълнява пълен 4-годишен 
управленски мандат бе 
договорено на преговорите 
между ГЕРБ и патриотите. 
Основното разминаване, което 
остава между ГЕРБ и патриотите 

и което трябва да се преодолее 
по време на преговорите, е по 
въпроса как ще расте размера 
на  пенсиите. От ГЕРБ остават 
категорично против рязко 
вдигане на минималната пенсия, 
която в момента е около 165 
лв., а “Обединени патриоти” 
настояват нарасне незабавно на 
300 лв.

„Зюддойче Цайтунг”: 
Който и да управлява 
България, едва ли 
трябва да се възлагат 
големи надежди

Резултатът от 
парламентарните избори 
в България привлече 
необичайно голямо внимание 
в немскоезичните медии, пише 
Deutsche Welle. „Дали наистина 
нещата се връщат в изходно 
положение преди София да 
поеме председателството на 
ЕС в началото на 2018?”, пита 
„Зюддойче Цайтунг” и отговаря: 
„Само на пръв поглед. Защото 
България определено ще стане 
по-националистическа и по-
популистка. Неотложните 
реформи в най-бедната и най-
корумпираната държава от ЕС 
занапред ще имат още по-малки 
шансове за осъществяване, 
отколкото през последните 
години под самодоволното 
управление на премиера 

Борисов.” Според „Зюддойче 
Цайтунг” тъй като Европейският 
съюз отдавна се отказа от 
ефикасния допреди време натиск 
в борбата срещу корупцията, в 
България старите проблеми си 
остават. 

Решаването им изобщо 
не интересува нито 
националистите и популистите 
от „Обединени патриоти”, 
нито пък социалистите или 
четвъртата по сила партия 
ДПС. Всички те са известни с 
това, че пречат на реформите и 
поддържат съмнително тесни 
връзки с Кремъл. Така че, който и 
да управлява България занапред, 
гражданите на страната едва ли 
трябва да възлагат кой знае колко 
големи надежди на бъдещото си 
правителство. 

Отмениха 
процедурата за 
отдаването на 
концесия на  летище 
“София”

Служебното правителство 
прекрати на 5 април 
процедурата за отдаването на 
концесия на  летище “София”. 
Основната посочена причина е 
концесията на летище “Никола 
Тесла” в Белград, която 
привлякла 27 кандидати, за 
разлика от четиримата сигурни 
участници за столичното 
летище. По публикации в 
българската преса, като фаворит 
за концесионер на летище 
“София” се сочеше консорциум 
между турския Limak Holding 

и руската “ВТБ Капитал”   и 
швейцарската Flughafen Zuerich. 
Нова концесионна процедура 
на летище “София” ще има 
след като бъде направен нов 
концесионен анализ, е посочено 
в мотивите. При изготвянето 
му трябва да бъде осмислено 
намаляване на размера на 
еднократното концесионно 
плащане (минималният 
заложен размер бе 550 млн. 
лева), за сметка на увеличаване 
на годишните концесионни 
плащания. 
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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.

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

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА
в шивашка фабрика

SEWING MACHINE OPERATORS 
AND  

NON-SEWING POSITIONS AVAIL-
ABLE

- Постоянна работа на пълен работен ден
- Само дневни смени от 7 am до 3:30 pm 
- $11.40 стартово заплащане
- Team bonus до $14.15 базирано на  
production targets
- Добре е ако имате шивашки опит, но 
провеждаме и обучение
- Идеални условия за работа
- Разполагаме с преводачи на вашия език
- Фабриката има климатична инсталация

За да кандидатсвате, 
обадете се на Cindy 

519 620-0109 Ext. 4042
или

cblair@canadianmadeapparel .com

Президентството е 
било инициатор на 
отменената забрана на 
гласуване в чужбина

Българското президентство 
се оказа в центъра на политически 
скандал с изготвените промени 
в Изборния кодекс, които 
практически забраняваха 
гласуването на българите в 
чужбина. Проектът бе скоростно 
оттеглен на 5 април от служебния 
министър на правосъдието 
Мария Павлова с обяснението, че 
вината за него е на началника на 
Съвета по законодателство във 
ведомството й Любомир Талев. 
Уволненият междувременно 
Талев заяви пред “Правен свят”, 
че “указанията” за скандалния 
проект са дадени на среща с 
участието на президента Румен 
Радев, а текстовете са били 
спуснати на министерството 
от шефа на Правния съвет на 

президента Емилия Друмева, 
която е бивш конституционен 
съдия. Законопроектът, 
въвеждащ като критерий 
за гласуване въвеждане на 
уседналост при парламентарни 
и президентски избори, бе качен 
за обществено обсъждане на 
страницата на Министерството 
на правосъдието. „Уседналостта“ 
бе определена като право на глас 
за гражданите, които са живели 
в България най-малко 3 месеца 
преди съответния вот. Текстовете, 
с които се въвеждат драстични 
ограничения за гласуване 
в чужбина, предизвикаха 
сериозни съмнения, че чрез тях 
Министерството на правосъдието 
променя конституцията. 

4000 български 
граждани са в затвори 
зад граница

86 български затворници 
от 4000 български граждани, 
излежавали наказанието си 
зад граница,  са били върнати 
в страната пред последните 
2 г., където да продължат да 
изтърпяват присъдите си, съобщи 

в. “Монитор”, позовавайки се на 
информация от Министерството 
на правосъдието. През 2015 г. са 
заведени 76 молби за преместване 
на затворници, а са върнати 45, а 
през 2016 г. – 97 молби, от които 
са върнати 47. 
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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)

КАКВО ДА СЪДЪРЖА ПИСМОТО-ПОКАНА
КОГАТО КАНИМ ГОСТИ В КАНАДА

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

Едно от задължителните 
неща, които канадските 
имиграционни офицери изискват 
при разглеждане на заявленията 
за визи, е Поканата-писмо за 
лицето, което ще пътува на гости 
в Канада. Основната идея на този 

документ е да се покаже причина 
за посещението в Страната 
на кленовия лист. Поканата 
трябва още да послужи и като 
доказателство на намеренията ви 
за това, че ще останете в страната 
само временно и ще напуснете 

Канада без да просрочвате 
определеното ви време за престой.

 
    Ако сте решили да си поканите 
гости от чужбина, на официалния 
сайт на Министерството на 
имиграцията ще може да 

намерите информация относно 
необходимите реквизити, които 
трябва да съдържа вашата 
Покана.  Тя трябва да бъде на 
английски или френски и в  нея 
като минимум следва да бъдат 
включени следните данни:

Горната таблица показва 
само минималните изисквания 
какво следва да бъде включено 
в Поканата. При определени 
специфични случаи обаче не се 

колебайте в нея да бъде включена 
и тази допълнителна информация, 
за която смятате, че ще помогне в 
издаването на виза за вашия гост. 
Важно е да знаете, че в повечето 

случаи, посолствата издаващи 
канадски визи, изискват поканите 
да бъдат нотариално заверени. 

Ако имате нужда от помощ 
или съвет по изготвянето на 

Писмо-покана за вашите близки, 
както и ако имате нужда тя да бъде 
нотариално заверена, можете да се 
обърнете към нас.
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Спечелилият джакпота 12 млн. лв.:  
„Ще си работя на камиона“

Една седмица спечелилият 
рекордния джакпот от 12 
милиона лева не се обадил в 
Националната лотария, нито 
разкрил  самоличността си. Той е 
60-годишен пенсионер от Ямбол, 

шофьор на камион и още не може да 
повярва какво се е случило. „Това 
са много пари. Не са за обикновен 
човек като мен. Ще ги получавам 
няколко години”, казва в „Комбина“ 
на NOVA спечелилият Димитър 

Митев. Вече са го посъветвали 
да инвестира парите вместо да ги 
държи в банка, а за съвет разчита 
на своя шеф. На почивка иска да 
отиде на планина в България. „Ще 
продължа да работя. Ще бъде при 

хората, ще си работя на камиона. 
Досега си мислех, че съм карък. 
Още не вярвам, че съм спечелил 
толкова много пари. Не съм на себе 
си”, казва Димитър.

Най-ниска безработица от 2009 г.
През февруари процентът 

на безработицата в България е 
паднал до ниво от 6,7%, показват 

данните на Евростат. Това е най-
ниското равнище на показателя от 
началото на световната финансова 

криза през 2009 г. В ЕС най-нисък 
е бил процентът на безработицата 
в Чехия, Германия и Малта. Най-

висока е в Гърция и Испания.

В София откриха първия “Музей на пчелата”
… който се намира на 

метростанция „Г.М. Димитров“.   
Музеят е къщичка във формата 
на първите кошери, направени от 

глина с покрив с трева и цветя за 
пчелите. В музея има и стъклен 
кошер, който дава възможност на 
посетителите съвсем отблизо да 

наблюдават живота на пчелите. 
Музеят на пчелата е част от 
кампания за опазване на пчелите и 
повишаване на информираността 

за тяхното значение за оцеляването 
на хората.

Хиляди мотора откриха Мотосезон 2017
Около 5,000 мотора на площад 

“Александър Невски” в София 
дадоха началото на Мотосезон 2017 
на 1 април, съобщи bTV. През 2017 г. 

мотото е “Не на агресията на пътя”.

Новата банкнота €50 с надпис и на кирилица
Новата банкнота от 50 евро, 

върху която ще има вече и надпис 
на кирилица, влиза в обращение 
през април. Кирилицата се 
появи върху евробанкнотите във 
връзка с членството на България 
-  единствената страна в ЕС, 
която използва кирилицата. След 
присъединяването на България към 

ЕС на 1 януари 2007 г., кирилицата 
става третата официална азбука 
на ЕС. Някои интересни факти 
за банкнотите  споделя Deutsche 
Welle. Най-малката банкнота в 
света е отпечатана в Румъния – 10 
бани (румънски еквивалент на 10 
стотинки – б.р.) през 1917 г.. През 
Първата световна война Румъния 

остава на практика без метал, 
от който да сече монети и затова 
печата банкноти с много нисък 
номинал. Най-голямата банкнота в 
света е 100 000 филипински песо, 
издадени през 1998 г. Банкнотата 
е широк 35.6 см. и висока 21.6 см., 
тиражът и е едва 1,000 броя, като 
при издаването си е предлагана 

от банката на колекционери 
срещу  US$3,700.  Зимбабве държи 
рекорда на най-големия номинал, 
като поради хиперинфлацията 
през 2009 г. отпечатва банкнота с 
номинал 100 трилиона долара.

Служители от Украйна, Молдова и Беларус ще 
запълнят дефицита на кадри

… в туристическия бранш 
през летния сезон 2017. Това заяви 
шефът на Регионалната Асоциация 
на хотелиерите и ресторантьорите 
Димитър Димитров, по време 
на откриване на традиционната 

специализирана трудова борса 
в Добрич.  Според Димитров, 
тази година се очаква ръст на 
туристите с около 7 – 10%, основно 
от страните от ЕС и от Русия.  
Рецепционистите ще получават 

около 900 лв. брутна заплата, 
готвачите – 1 000 лв., главните 
готвачи – 1 200 лв., камериерките 
– между 700 и 800 лв. На голяма 
част от персонала се осигурява 
и безплатно спане, храна и 

транспорт. Работодателите търсят 
камериерки, рецепционисти, 
готвачи, сервитьори, бармани, 
спасители, аниматори, градинари, 
общи работници.

Jeep ще пусне през лятото свръхмощния Grand 
Cherokee Trackhawk

Jeep работи усилено върху 
свръхмощния Jeep Grand Cherokee 
Trackhawk към името си, снимки 
и информация за които публикува 
изданието Motor1. Всъдеходът 
ще има 6,2-литров бензинов 

двигател HEMI V8 с мощността 
707 к.с. и 880 Нм въртящ момент. 
Двигателят работи с 8-степенна 
автоматична скоростна кутия, 
които позволява ускорение от 0 до 
100 км/ч за по-малко от 3 секунди, 

както и максимална скорост от над 
300 км/ч. Ще има и по-достъпна 
версия на кросоувъра с 6,4-литров 
V8 мотор с мощност 475 к.с. При 
нея ускорението от 0 до 100 км/ч 
ще е за малко над 4 секунди, а 

максималната скорост ще достига 
275 км/ч. Очаква се продажбите в 
САЩ да започнат през лятото.

Колко печелят хората, които произвеждат  
автомобилите?

Според автомобилните 
концерни цената на работната ръка е 
един от основните фактори за цената 
им, а  британското издание AutoEx-
press се спира на това колко печелят 
работниците в страните с най-
голямо автомобилно производство. 
В Китай, където се произвеждат 
годишно 21 мил. Автомобила, 
средната годишна заплата в 
сектора е $10,836. Служителите в 

автомобилните заводи в Китай не 
са най-евтини - те печелят повече 
от мексиканските, индийските и 
румънските си колеги. Япония-7.8 
млн. автомобила годишно. Средна 
годишна заплата в сектора $31,320 
като доходът на автомобилните 
работници е нисък – само $15 на час. 
Официалните заплати обаче са само 
част от дохода, а бонусите, често 
достигат по още 4-5 допълнителни 

заплати в годината. Германия - 5.7 
млн. автомобила годишно. Средна 
годишна заплата в сектора е $69,000. 
Средното почасово възнаграждение 
в германските заводи е 31 евро на 
час. САЩ- 4.1 млн. автомобила 
годишно. Средна годишна заплата 
$51,000. В заводите на GM 
заплащането е средно $24.43 на час. 
Южна Корея-4.1 млн. автомобила 
годишно. Средното годишно 

възнаграждение в сектора е $80,000. 
Високата цена на труда обяснява 
защо корейците преместват 
производства в Китай и Словакия. 
Мексико - 1.9 млн. автомобила 
годишно. Средна годишна заплата в 
сектора е $6,240.  Повечето големи 
американски, японски и германски 
компании или вече притежават или 
строят заводи там. 

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯА В Т О
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SpaceX напредва към колонизиране на Марс
Ръководената от основателя на 

Tesla Илън Мъск SpaceX заяви, че 
e идентифицирала няколко места 
на Марс, на които един ден биха 
могли да се заселват хора. SpaceX си 
сътрудничи с NASA, за да установи 
възможните места за разтоварване 
за своя космически кораб Red 
Dragon.  Програмата Red Dragon 
се очаква да стартира през 2020 г., 
и която ще може да отвежда хора 
до Марс само в рамките на 80 дни.  

Учените в SpaceX и Jet Propulsion 
Laboratory (JPL) на NASA търсят 
региони с големи количества лед 
близо до повърхността с надеждата 
тези места един ден да подкрепят 
човешкото колонизиране, пише 
SpaceNews. Тези места трябва да са 
разположени на по-ниска надморска 
височина и да са близо до eкватора, 
за да разполагат с оптимизирана 
слънчевата енергия и топлинни 
условия. Това свива търсенето до 

едва четири места в северното 
полукълбо, които са най-много на 
около 40 градуса от Екватора - Deu-
teronilus Mensae, Phlegra Montes, Uto-
pia Planitia и Arcadia Planita. Arcadia 
Planita се смята за най-обещаващото 
място, след появата на изображения, 
заснети от HiRISE, което се намира 
на борда на сондата MRO. В края 
на 2016 Мъск разкри плановете на 
SpaceX да колонизира Марс, което 
включва създаването на постоянен, 

автономен град на планетата с 
помощта на  предложената система 
за междупланетен транспорт 
(ITS). ITS, известен преди като на 
Mars Colonial Transporter (МСТ), 
е частно финансиран проект на 
SpaceX за изграждане на система за 
космически полети и заселване на 
Марс. Ако всичко върви успешно, 
първото пътуване на човешки 
екипаж до Марс се очаква през 2027 
г.

Шотландия 
поиска нов 
референдум за 
независимост
Министър-председателят на 
Шотландия Никола Стърджън 
е написала писмо до Тереза 
Мей, в което официално иска 
съгласието на британския премиер 
шотландците да гласуват на 
референдум за независимост, който 
да се състои преди излизането на 
Великобритания от ЕС, предаде Re-
uters. Писмото е изготвено от г-жа 
Стърджън, след получи мандат 
от парламента на Шотландия да 
започне процедура по насрочването 
през 2018 или 2019 г. на референдум 
за отделяне на Шотландия от 
Великобритания. Правителство 
в Лондон може да даде или не 
съгласие за произвеждане на 
референдум, но Тереза Мей заяви, 
че ще отхвърли такова искане 
на Единбург. На референдума 
за Brexit мнозинството от 
избирателите в Шотландия и 
Северна Ирландия се обявиха 
против напускане на ЕС. Reuters 
припомня, че на референдум през 
2014 г. шотландците отхвърлиха 
независимостта с 55 срещу 45 на 
сто от гласовете. 

Туристите 
в Турция 
продължават да 
намаляват
Броят на туристите в Турция 
е намалял от 6.5% в сравнение 
със същия месец на предишната 
година, през който вече бяха 
налице негативни тенденции, 
предаде DPA. Туристическият 
сектор в страната отбелязва спад 
от втората половина на 2015 
г. заради политически арести, 
конфликти и тероризъм. През 2016 
г. туристическият отрасъл преживя 
спад от 30% спрямо предходната 
година, което доведе до рязко 
намаляване на приходите. 

108 милиона 
в света са 
гладували през 

2016 г.
Колосално 
увеличение от 35% 
в сравнение с 2015 
г.
Рекордно високи цени, конфликти 
и климатични условия са довели 
до увеличаване през 2016 на броя 
на гладуващите хора в света до 
108 милиона души, се казва в 
съвместен доклад на ООН и на 
ЕС, предаде AFP. Това е колосално 
увеличение от 35% в сравнение 
с 80-те милиона души по света, 
които през 2015 г. са били жертва 
на глада, или „хранителната 
несигурност“, както се описва 
в документа. Хранителната 
несигурност се отнася за хора, 
страдащи от остро недохранване, 
които нямат възможност трайно 
да подсигурят енергийните нужди 
на организма си.   В доклада се 
констатира, че тази хранителна 
несигурност при осигуряване на 
прехраната може да се задълбочи 
през 2017, като гладът вече 
застрашава директно четири зони 
- Южен Судан, Сомалия, Йемен и 
Сев

Червени 
алуминиеви 
iPhone 7 и 
iPhone 7 Plus
 Apple обяви, че пуска нова версия 
на своя 9,7-инчов iPad и специален 
модел iPhone 7 и iPhone 7 Plus в 
червен цвят, съобщава CNBC. 
Новият червен алуминиев iPhone 
е част от продължаващата вече 
десетилетие кампания RED 
на Apple, която допринася към 
Глобалния фонд за борба със 
СПИН. Apple твърди, че е най-
големият корпоративен донор на 
Глобалния фонд, като е дарила 
над $130 млн. Обновеният iPad 
има Touch ID, LTE поддръжка по 
цял свят, A9 чип и операционна 
система iOS 10. 

Глоби до €5,000 за неиздадени 
касови бележки в Гърция
… това предвижда внесена в 
парламента поправка в закона, 
съобщава в. Ta Nea. Властите ще 
могат да санкционират всички 
– хотелите, даващите под наем 

плавателни съдове, търговци, 
старчески домове, занимаващите 
се с медицински услуги.  С 
мярката гръцкото финансово 
министерство се опитва да се 
бори в битката с неплащането 
на данъци, превърнало се в 
национален феномен, посочва 
изданието. В същата поправка се 
предвижда да бъдат затваряни и 
магазини за неплатени данъци. 
Вестник Kathimerini пък съобщи 
за нова онлайн система, която вече 
следи депозитите и подадените 
данъчни декларации в Гърция. 
Ще се сравняват първичните 
депозити с данните за платен 
данък върху доходите и ще се 
търсят големи несъответствия, 
които подсказват за укрити 
доходи. Първоначално системата 
ще бъде използвана за анализ на 
1,27 млн. данъкоплатци, с чиито 
депозити разполага финансовото 
министерство. Те са селектирани 
от различни източници на базата 
на различни критерии за риск, 
допълва информационната агенция 
Ana Mpa.

Европейските 
акции може да 
загубят 35%, а 
еврото 10%
 … Това е много вероятно в 
случай на победа на Мари Льо 
Пен на президентските избори във 
Франция, обявиха анализатори на 
швейцарската банка UBS. По тяхно 
мнение, изборите, които ще се 
проведат в два тура на 23 април и 
7 май са основен политически риск 
за еврозоната през тази година. 
Кандидатът на дясната популистка 
партия Front National, чиято 
победа все пак се счита малко 
вероятна въпреки предимството 
на Льо Пен, което анализаторите 
дават на първия тур, е открито 
антиевропейски настроен. Льо 
Пен изгради предизборната си 
кампания върху обещания да 
изведе Франция от еврозоната и 
да се откаже от еврото, а също да 
направи референдум за членството 
на страната в ЕС. При обратен 
вариант - загуба на Марин Льо 
Пен, анализаторите на UBS 
предвиждат активите в еврозонта 
да демонстрират съществен ръст, а 
еврото да поскъпне с около 2%.

Dеutѕсhе Ваnk: 

£1 щe е U$1.06 в 
ĸpaя нa 2017
Πpoгнoзитe зa бъдeщeтo нa 
британския пayнд cтaвaт вce пo-
пecимиcтични. B пocлeдния cи 
cпeциaлeн дoĸлaд, пocвeтeн нa 
Вrехіt, aнaлизaтopитe oт Dеutѕсhе 
Ваnk пocoчвaт, чe паунда щe въpви 
вce пo-нaдoлy cпpямo щатския 
дoлap пpeз 2017. Eĸcпepтитe oт 
гepмaнcĸaтa бaнĸa cмятaт, чe £1 щe 
дocтигнe дънo oт U$1.06 дo ĸpaя 
нa 2017, която е cpив oт нoви 15% в 
cтoйнocтитe нa вaлyтaтa.

Лондон и Ню 
Йорк губят от 
привле-
кателността си 
на финансови 
центрове
Поради неясното бъдеще, породено 
от Brexit и избирането на Доналд 
Тръмп за президент на САЩ, 
Лондон и Ню Йорк загубиха 
съответно 13 и 14 точки в индекса 
за световни финансови центрове, 
издаван от неправителствените 
мозъчни тръстове China Develop-
ment Institute (CDI), програмата 
Financial Centre Futures на Long 
Finance initiative и Z/Yen Group Ltd, 
предаде Bloomberg. Двата града, 
заедно с Калгари, загубиха най-
голяма част от позициите си сред 
50 световни финансови центрове 
според проучването. Въпреки 
това Лондон остава в ролята 
си на първи световен финансов 
център, а Ню Йорк запазва второто 
място.  Сингапур и Хонконг 
успяха да скъсят дистанцията 
си спрямо тези центрове с 25 
точки от максималните 1000. „В 
момента живеем във времена на 
несигурност, като Brexit причинява 
несигурност на ниво Европа, 
а Тръмп - на световно ниво. 
Финансовите експерти ненавиждат 
несигурността“, заяви Марк Яндъл, 
заместник-директор на Z/Yen Group 
Ltd и автор на проучването. Двете 
най-привлекателни дестинации за 
банкерите, които искат да основат 
нови търговски центрове в ЕС, са 
Франкфурт и Дъблин.
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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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Жените най-често 
напускат мъжете си 
заради  … политика
Мъжете бягат 
най-много от 
затлъстяването
 
Водещата причина, поради която 
жените напускат мъжете си, са 
… политическите различия. 
Днешните британки най-често 
изоставят любимия си заради 
споровете, свързани с Brexit, 
а незадоволителният секс е на 
второ място, разкри проучване, 
публикувано в британския в. 
Metro. Изследването е проведено 
през 2016 г. сред потребители 
на приложения за запознанства 
и е обхванало 6 842 души. Едва 
на трето място е финансовата 
несъстоятелност на мъжа. На 
четвърто и пето място идват 
съответно ревността и липсата на 
доверие. Мъжете поставят на първо 
място като причина за разделите 
затлъстяването на жената. Следват 
ревността й, лош секс и изневярата.

По-възрастните 
жени са по-добри 
майки?
Датски учени стигат до извода, 
че по-възрастните жени са по-
добри майки от младите, съобщи 
новинарската агенция UPI. В Дания 
средната възраст за забременяване 
е 30 г. и броят на децата, чиято 
майка е била над 40 г., когато са се 
родили, се е увеличил четири пъти 
от 1985 г. Учените от университета 
в Орхус откриха обаче, че по-
зрелите жени не са склонни да се 
карат или да наказват децата си, 
а децата имат по-малко социални 
и емоционални проблеми, докато 
растат. Проучването анализира 
дали по-напредналата възраст на 4 
741 майки е свързана с по-малкото 
наказания и положителните 
резултати на децата на възраст 7, 
11 и 15 години. По-възрастните 
майки са по-успешни в началото 
на майчинството и се тревожат 
по-малко за бременността. Те също 
са с по-положителна настройка 
за това, че стават родители и по-
позитивно отношение към децата 
си. 

Уникални норми в 
Северна Корея
За напрежението около военните 
опити на Северна Корея се пише 
все повече през последните 
месеци, но много малко неща 
остават известни за живота в 
страната. За няколко уникални 
норми в държавата, поставена 
под диктатурата на династията 
Ким, пишат българските медии. 
В Северна Корея не може сами 
да избирате прическата си. 
Изборът е между 14 вида мъжки 
прически и 18 женски, всичките 
одобрени от диктатурата. Камери 
за наблюдение са разположени на 
публични места в градовете, за да 
бъдат залавяни тези, които не са 

подстригани по подходящия начин. 
Разрешено да имаш кола само 
ако работиш за правителството. 
Хората, които притежават коли са 
около 1 на 1000 души.  В страната 
на диктаторите Ким има закон, 
който разпорежда наказание за 3 
поколения. Ако някой извърши 
престъпление не само той ще бъде 
наказан, а също родителите му, 
съпругът, съпругата или децата му, 
които са осъдени също да работят 
в трудови лагери. Съществува 
и закон, който задължава всеки 
гражданин да гласува, а при 
отказ – провинилият се бива 
изпратен в трудов лагер. Има и 
неща, които не трябва да се казват 
в Северна Корея. Британският 
в. Independent кои. Не се казва 
“Северна Корея”- името трябва 
да се произнася единствено като 
„Корейска народно-демократична 
република“. Никога не трябва да 
се говори хубаво за Южна Корея, 
а името задължително се изписва 
с малка буква като „южна Корея“. 
3. Най-добре е да се избягва 
споменаването на САЩ, освен ако 
не е в контекста на “враждебната 
американска политика”.

$30,000 заплата 
за 3 месеца лукс-
пътуване по света
Компанията Thirdhome, базирана 
в щата Тенеси, търси кандидати за 
работа, които са готови да пътуват 
по света в продължение на 3 месеца 
и да отсядат в луксозни имоти, за 
което ще получат възнаграждение 
от $30,000 съобщава The Tele-
graph. Thirdhome се представя 
като “ексклузивен частен клуб за 
собствениците на луксозен втори 
дом”.  Успешният кандидат за 
компанията ще има ангажимента 
да отседне в 12 имота за “няколко 
милиона долара” и да сподели 
опита си в социалните медии. За 
свършената работа компанията 
ще му плаща $10,000 на месец, 
плюс разходите за пътуване, 

в продължение на 3 месеца. 
Назначеният на работата има право 
да води и придружител, но той ще 
трябва да си плаща сам. 

Robot Pizza Delivery – 
вече в Германия
Клиентите на пици Domino’s 
в Германия ще бъдат първите 
потребители, които ще получат 
пицата вкъщи, доставена от 
роботи, съобщава Business Insider. 
Domino’s стартира партньорство с 
компанията Starship Technologies 
с цел въвеждане на „персонални 
устройства за доставка” това лято 
в Хамбург, Германия. Компанията 
иска да въведе робо-доставчиците 
и в Холандия. „Доставчиците” се 
движат на 6 колела, а скоростта, 
която могат да поддържат, 
достига 6.4 км. в час. Теглото на 
доставката не трябва да надвишава 
18 кг., а в Хамбург роботите ще 
доставят пиците в радиус от 
километър и половина. Основана 
от съоснователя на Skype Ахти 
Хайнла, Starship Technologies има 
партньорства с компании в САЩ, 
като DoorDash и Postmates.  Много 
търговци и ресторанти изчакват да 
видят как ще се оформи секторът 
за роботи доставчици. Паралелно 
с това, все още не е ясно как ще 
бъде регулиран този сектор в САЩ. 
Засега само щатът Вирджиния е 
разрешил доставките чрез роботи, 
докато останалите щати все 
още запазват мълчание по този 
въпрос. Използването на роботи 
за логистика може да съкрати 
значително разходите на търговци 
като Domino’s.

94-годишна 
американка работи в 
McDonald’s 
…. повече от четири десетилетия, 
съобщава ВВС. Лорийн Маурър 
от Евънсвил, щата Индиана, взема 
две смени на седмица, 44 години 
след като започва работа през 

1973 г., след като съпругът й се 
пенсионира. „Казах ме, че сме 
твърде млади, за да си стоим у 
дома, така че отидох на работа“, 
спомня си Лорийн. Тя била 
изненадана с торта на специално 
парти, организирано от колегите 
й. След като съпругът й починал 
през 1980 г., тя започнала да пътува 
по-често с приятели и посещавала 
ресторанти McDonald’s в други 
държави.

Между $15 млн. и 
$143, без жилище 
и адрес, но по-
креативен
Известният американски хедж-
фънд мениджър, интерпреньор 
и писател Джеймс Алтъчър знае 
какво е да имаш в банковата си 
сметка както $15 милиона, така 
и едва $143. В момента той е 
някъде по средата, между тези 
две крайности, коментира CNBC. 
По-интересно е решението, 
което роденият преди 49 г. в Ню 
Йорк Алтъчър взима неотдавна 
– да изостави всички свои 
материални вещи, включително и 
апартаментите, които притежава. 
Преди около година обаче той 
продава двата си апартамента и 
се освобождава от всичко, което 
притежава, с изключение на две 
чанти, компютър, телефон и 
електронна книга.  Днес, Алтъчър 
живее в квартири, които наема през 
AirBnb. Разчистването на вещите, 
които той е трупал цял живот, 
отнема две седмици и е извършено 
основно от негова приятелка. 
Алтъчър споделя, че грижата за 
материалните вещи е създавала 
безпокойство в него и това е 
пречело на неговата креативност. 
„Наистина искам да се фокусирам 
върху моята креативност,“ споделя 
предприемачът пред CNBC. 
„Обичам свободата да нямаш много 
вещи, да нямаш истинско жилище 
и адрес, защото така се чувствам 
по-креативен.“
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Нарязани големи кръгове 
лук, потопени в паста 
от горчица, соев сос и 
мед, оваляни в брашно и 
изпържени в горещо олио.

След вечеря  
се насладете  

с чашка“Stara Sokolova”  
сливова ракия 

или 
превъзходният  

“Napoleon Cortel”
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LC
BO

#:
 3

92
28

2

Червено вино  
от слънчева Гърция

Burgas 63  
Special  

Selection Rakia  
LCBO # 278317   

retail price  

$ 29.95 

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

РАКИЯТА
ВЕЧЕ Е 
НАЛИЧНА 
В 
LCBO
Търсете на щанда на  
            Vintages.
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Отворено 7 дена в седмицата
Пон. , Вт., Ср. ,Нед. - 10am - 10pm
   Четв., Пет., Съб. - 10am - 11pm

1650 Dundas Street East
Mississauga 

(905) 848-2590

HOMEMADE, FRESH
HEALTHY § TASTY

Доставки по домовете с Uber Eats >>

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 Kostas Bakery 

ORGANIC PRODUCTS 

ПРЯСНО АГНЕШКО 
МЕСО 

-- 
Бои за яйца
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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  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!

Австралийски министър сам се 
глоби за направена снимка от 
автомобил

Министърът на вътрешните 
работи на Австралия Трой Грант, 
сам съобщи на полицията, че 
е използвал телефон по време 
на шофиране и поиска да му 
бъде наложена глоба, съобщава 
изданието Daily Mail. Министърът 
публикувал в Twitter снимка на 
друг автомобил, който в багажника 
си превозвал овца. Фотосът събрал 
доста коментари, като в някои 
от тях било обърнато внимание, 
че в Австралия е забранено да 
се използва смартфон, докато се 
шофира. В крайна сметка Грант 
докладвал за нарушението си в 

полицията и поискал да му бъде 
написана максималната глоба, която 
е A$325. Освен това министърът ще 
загуби и 4 точки. Интересното е, че 
снимката е направена, докато колата 
на Грант е била неподвижна. По това 
време той е стоял в задръстване, 
причинено от ремонт на пътя, като 
дори двигателят на автомобила му 
е бил изключен. Това обаче не го 
спасява от санкция, тъй като според 
австралийски закони, шофьорът 
може да използва мобилен телефон, 
докато е зад волана, само ако колата 
му е паркирана на разрешено за 
това място.

Серийната водородна Honda Clar-
ity е вече в Калифорния
Срещу $16,000 за 3 години, Honda дава 
безплатни водород за $15,000 и автомобил 
до 21 дни, а щатът - субсидия от $5,000

Първата серийна водородна 
кола на Honda e вече на пазара 
- седанът Clarity се предлага в 
Калифорния, но не може да бъде 
купен. Honda единствено го 
предоставя под наем за 3-годишен 
период срещу $2,848 първоначална 
вноска и $369 месечно, съобщава 
изданието DT. Общата стойност на 
Clarity  е малко над $16,000 за трите 
години, но Honda дава безплатен 
водород на стойност $15,000, който 
би трябвало да е достатъчен за 
около 100 000 километра. Щатът 
Калифорния пък дава еднократна 
субсидия от $5,000 на всеки 
купувач на водороден автомобил. 
Тъй като водородни станции 
има само в Калифорния, Honda 

дава и безплатен автомобил под 
наем до 21 дни в годината, ако се 
наложи по-далечно пътуване. Clar-
ity e втората сериен водороден 
автомобил след Toyota Mirai, която 
също се предлага в Калифорния. 
Clarity няма нито спомагателен 
бензинов двигател, нито кабели 
за зареждане. Единственият 
отпаден продукт от изгарянето на 
водорода е чиста питейна вода. 
Максималната скорост е 165 км/ч., 
едно зареждане на резервоара 
струва около $90 и е достатъчно за 
изминаването на 590 км. От Honda 
обаче твърдят, че при увеличаване 
на произвежданите количества 
водород цената може да падне над 
три пъти.

…. които ще се продават 
под марката Datsun. Това обяви 
бранд-мениджърът на компанията 
Винсънт Кобе, цитиран от Automo-
tive News. Идеята на Nissan е да се 
опита на първо време да завладее 
индийския пазар, който се очаква 
през 2020 г. да достигне 5 млн. 

продажби. В близките месеци се 
очаква да стартира серийното 
производство на компактния 
кросоувър Datsun Go Cross, който 
в Nissan смятат да пуснат и на друг 
голям пазар – руския, но там той 
ще бъде оборудван със стандартни 
двигатели.

До 2020 Nissan пуска на пазара 
хибридни модели на достъпна 
цена
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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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Градът се казва Акшехир и 
името му означава „бял град“ /
ак+шехир/. Намира в провинция 
Коня. Тя пък се намира в Анатолия, 
а тя – в Турция. Нали се сещате, 
става дума за Анатолия, която ние, 
българите, не знам защо, наричаме 
Анадола. Това е географската и 
историческа област в Югозападна 
Азия, която съответствува на почти 
цялата азиатска част на Турция. Най-
често, обаче, се има предвид само 
Анатолийското плато в тази област. 
От геологична гледна точка то е 
новонагънат планински масив и е с 
изразена сеизмична активност. През 
него не текат големи реки. А където 
въобще ги има, то са къси и плитки, 
през лятото пресъхват или просто 
изчезват в понори под земята. Т.е. 
платото почти изцяло е сухо, голо 
и пусто. По тези причини тази земя 
принципно не е била подходяща за 
отглеждане на земеделски култури. 
През хилядолетията Анатолия е 
обитавана от много цивилизации: 
хети, фриги, лидийци, перси, 
гърци, асирийци, арменци, романи, 
византийци и селчуки. А днес 
– от турци. След като Турция 
става република, последвалите 
правителства усилено работят 
върху идеята страната да излезе 
от западналостта си и да стане 
съвременна, развита държава. И, 
Бога ми, много успяват! В наши 
дни, само който не е бил в Турция, 
не се е убедил икономически колко 
по-напред е тя, в сравнение с нас. За 
голямо ни съжаление. Повярвайте, 
не е пропаганда! Аз просто си 
падам по историята на древните 
цивилизации, човешката култура и 
дивата природа, затова не веднъж 
съм била на разни места в Турция 
и съм видяла това с очите си. Днес 
Анатолия (Анадола) е житницата 
на Турция. А малкото речни 
долини са превърнати в градини. 
Цялата промишленост на Турция 
се развива с основна цел първо да 
задоволява своето население, а 
след това да изнася извън страната. 
Градовете едва ли не се разрастват 

на ден и сякаш няма град или градче, 
където да не се строят съвременни 
квартали с красиви жилищни 
блокове, които, забележете, не се 
населяват, преди да се завърши 
и кварталната инфраструктура. 
Името Анатолия идва от гръцки 
и значи „изток“ или „изгрев“. Но 
има и второ тълкувание: „земя на 
Богинята-майка“. То идва от още по-
отдавна, още от шумерската Инана, 
през Кубаба на хетите и Кибела на 
фригите. А после името „Кубаба“ се 
трансформира в „Ева“ в Библията. 
Акшехир, който е в Анатолия  е с 
около 65 хил. жители, разположен 
в покрайнините на плодородна 
долина, северно от възвишенията 
Султанда. По времето на Римската 
и Византийската империя е познат, 
съответно като Филомелиум и 
Филомелион. По-късно става 
важен селчукски град, а накрая, 
през 14 век, преминава в ръцете 
на Отоманската империя. Само че 
преди това, през 13 век, в едно селце 

в съседната област Ескишехир, се 
родил Настрадин Ходжа. И със 
своята интелигентност и невероятно 
чувство за хумор станал не само 
известен, а и нещо като национален 
герой. Нещо повече, през вековете 
шегите му се предавали от уста 
на уста и днес вече са част от 
турския фолклор и култура. Според 
исторически сведения, смята 
се, че този човек е бил реален и 
седем места по света си оспорват 
Настрадин Ходжа да е завършил 
земния си път точно на конкретното 
място. Обаче единствено в Акшехир 
има официален негов гроб /тюрбе/, 
който се намира на най-централно 
място в градското гробище, което 
е пък буквално в центъра на града. 
Този забавен герой /и от моето 
детство/ е популярен персонаж 
не само в турския и българския 
фолклор /заедно с нашия Хитър 
Петър/, но и в арабския свят, в 
Узбекистан, Румъния, Албания, 
Сърбия, Гърция, Русия, дори в 

Индия и Китай! Неговите 
историйки и анекдоти са се 
разказвали на чашка чай или 
кафе в кервансараите из Азия 
и хановете на Балканския 
полуостров, по градове и 
села, в делник и празник… 

Оформилия се с 
времето литературен образ 
на Настрадин Ходжа е 
еклектичен и съвместява 
едновременно мъдрост 
и глупост, хитрост и 

находчивост, философия, 
насмешка… Той винаги и 
задължително успява да се измъкне 
от всяка ситуация, с помощта само 
на думите. Неотменна част от него е 
и любимото му старо магаре, което 
също често е участник в разните 
му там бивалици-небивалици… 
Акшехир не е голям град, центърът 
му спокойно може да бъде прекосен 
надлъж и шир само за 10-12 минути. 
И то яваш-яваш. А в сравнение 
с космополитните Истанбул и 
Анкара, градчето е направо като 
селце. Селце, не село! Но /поне на 
мен/ ми се видя добре устроен; 
чисто и спокойно място. Хората 
са учтиви и услужливи, както, 
впрочем, навсякъде в Турция. 
А цените на стоките и услугите 
са очевидно по-ниски от онези 
в по-големите градове. Образът 
на Настрадин Ходжа е из целия 
град под формата на скулптури, 
плакати, пана, рисунки и сувенири. 
Целогодишно. Името „Nasr-ed-Din“ 
буквално се превежда като „победа 
на вярата“, а „Hoca“ или „Hodja“ 
означава „учител“; изобщо умен, 
мъдър човек… Сред народите от 
Изтока има интересна традиция: 
който спомене по някакъв повод 
името на Настрадин Ходжа трябва 
да разкаже и седем истории за него. 
А в отговор всеки слушател трябва 
да разкаже  други седем истории, 
пак за него. Смята се, че ако успеят, 
то по-бързо и лесно ще постигнат до 
прозрението и истината. 

А В Т ОЗ А Б А В Н ОК А Н А Д АП Ъ Т Е Ш Е С Т В И Я

Из Анатолия: Акшехир и… ;)
Статията със съкращения се 
предоставя от patepis.com
Автор и снимки: Вили

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

Visitors to Canada Insurance
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
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Много дебела пациентка пита 
лекар-диетолог: 
- Кажете, докторе, какви 
упражнения са полезни за 
отслабване? 
- Препоръчвам ви да си въртите 
главата отляво - надясно и отдясно- 
наляво...
- И колко често да го правя това? 
- Всеки път, когато видите ядене...

Надпис над обща пералня в 
Торонто:
„Не бъдете расисти! Не разделяйте 
бялото от цветното пране!“

Брюнетка и една блондинка 
украсяват елха. Брюнетката пита 
блондинката: 
– Светят ли лампичките? 
– Да.., не…, да…, не….!

Потънал кораб. Екипажът се 
спасява на един остров. Обаче ги 
хващат канибали и се канят да ги 
ядат. Капитанът преговаря с тях:
– А бе, вие тук работите ли по 16 
часа на ден?
– Не.
– А месечни сметки плащате ли – 
ипотека, ток, телефон, интернет...
– Не, ние дори не знаем какво е 

това!
– Президентски избори провеждате 
ли?
– Не.
– А здравни реформи?
– Не.
– Ами тогава от какво сте озверели 
така ...

Лекар гледа 40-годишната си 
пациентка която вторачено седи на 
смартфона и тихо мърмори:
- За съжаление д-р Фройд умря 
преди появата на Facebook, 
за да установи как се нарича 
заболяването, при което сам си 
лайкваш снимките!

Ню Йорк, 2022 г. 
– Ало, 911 ли е?
– Да, кажете!
– Искам да съобщя за изчезнал 
човек.
– От кога го няма?
– Вече три поста не ми лайква …
– Да не са глупави?
– Не, виртуална реалност и 
офлайн-чат. 
– Пуснахте ли изкуствения 
интелект?
– Да, мълчи.
– А самият той поства ли?
– Вече пет часа нито лайк, нито 
пост …
– Разбирам, нещо сериозно е. Дайте 
имена и мобилен адрес, пращам 
екип..!

Пациент нервно:
- Каква е тук паролата за WiFi?
- В реанимацията сте господине!
- С малки или големи букви?

- За жените "джаджа" е всяко нещо 
под капака на автомобила.
- А за мъжете?
- Закопчалката на сутиена...

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!

Попитали Радио Ереван: 
- Кое е най-главното в биатлона? Да 
стреляш точно или да бягаш бързо? 
Радиото отговорило: 
– В биатлона е като при секса - 
ако не уцелиш, скоростта няма да 
помогне.

Двама перничани си говорят:
- Е, как беше в Лондон? Имаше ли 
проблеми с английския? 
- Никакви. Англичаните имаха.

Двама тийнейджъри в Скарбъро  си 
говорят:
– Купих си краден iPhone 7 за 300 
долара! Голяма далавера!
– Ти пък! Аз си купих един голям 
нож за 20 долара и сега имам два 
iPhone и 300 долара джобни ...

Левент се разхожда в Ийтън 
център. Вижда красива продавачка 
в магазин за дрехи. 
- Хубавице, докога си на работа? 
Тя без да го поглежда: 
- Както вървят нещата, до 65 
години...   

Блондинка шофира и споделя на 
приятелката си до нея: 
— Ама това мъжете изобщо не 
могат да карат. Виж го тоя отпред 
никаква дистанция не спазва…

В чата на сайт за запознанства 
преди първа среща:
Той: - Как да те позная? 
Тя: - Ще бъда с дънки, русокоса 
съм, висока с 165 см и тежа 54 кг. 
Той: -  Добре, аз съм без коса, но 
ще бъда със светло яке и ще нося 
кантар и метър.

Идеи за боядисване на великденски яйца
Сложете цветя и листенца върху 

яйцето, увийте го в чорапогащник и 
го пуснете във вряща вода, в която 
предварително сте сложили шума от 
стар лук.

Потопете яйцето 
в разтвор от вода и 
захар, за да стане 
лепкаво. След това 
го поръсете с цветни 
сладкарски пръчици.
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Великденска 
козуначена торта
1 козунак, нарязан на филийки, 
около 3 см.

Крем
1 л прясно мляко
2 бр.яйца
8 с.л.захар
6 с.л.брашно 
60 гр.масло
1пак.ванилия 
 Разбърквам яйцата, захарта и 
брашното. Добавям по малко 
от студеното мляко. Слагам 
на котлона и с непрекъснато 
разбъркване сварявам крема. 

Накрая добавям ванилията и 
маслото.

Във форма за торта подреждах 
филийки козунак, потопени за 
кратко в подсладено прясно мляко с 
2-3 с.л. какао.
Редувах козунак и крем до 
изчерпване на количествата. 
Завърших с крем. Оставих 
покритата торта в хладилник за 
една нощ.

За ганаша 200 гр. шоколад, 200 мл. 
Животинска сметана, 40 гр. краве 
масло. Разтопих на водна баня, 
охладих леко. Охладената торта 
покрих с ганаш. Декорацията е по 
желание.

източник фейсбук: В моята кухня

“Преди време се включих с моя питка в конкурс за най-харесвана рецепта. 
Питката спечели първо място, а аз - уред за понички. Ето как се 
получиха.”- разказва Светла Тончева.

Понички 
• брашно 400 гр
• 275 гр кафява захар
• 1 к.л. сода за хляб
• 1 пак. ванилия
• 250 мл прясно мляко
• 2 яйца
• 3 супени лъжици разтопено масло

Фунийки 
3 яйца
1/2 ч.ч.кисело мляко
1 пакетче амонячна сода
1 ч.ч. захар
1/2 ч.ч. олио
 Ванилия
 Брашно за средно меко тесто / 
около 700 гр./

Замесвам тестото и оставям 15 
минути на хладно.
Разточвам кора около половин см. 
Режа лентички и увивам около 
формичките. Поставям в тава, 
покрита с хартия за печене на 
разстояние. Пека в предварително 
загрята на 220 градуса фурна 
до порозовяване. Около 12 – 15 
минути.

За крема:
900 мл. прясно мляко
2 бр.яйца
8 с.л.захар
6 с.л.брашно 
60 гр.масло
1пак.ванилия 
 Разбърквам яйцата, захарта 

и брашното. Добавям по малко 
от студеното мляко. Слагам 
на котлона и с непрекъснато 
разбъркване сварявам крема. 
Накрая добавям ванилията и 
маслото. 

Охладените фунийки пълня с топъл 
крем. Отворите потапям в смлени 
орехи.

Шоколадов 
чийзкейк без 
печене
За блата
2 пакета бисквити „Роден край” 
Maxi Какао по 230 гр. всеки
100 гр. разтопено краве масло
1 к.ч. пудра захар
5-6 с.л. прясно мляко

За крема
200 гр пудра захар
400 гр. заквасена сметана
3 пакетчета крема сирене

За ганаша
200 гр. шоколад
200 мл. Течна сметана
40 гр. краве масло

Смлените бисквити се смесват 
добре с разтопеното масло, 
пресятата пудра захар, добавя 
се прясното мляко. Сместа се 
изсипва във форма с диаметър 

20 см. Притиска се и се оставя в 
хладилника да стегне.
400 гр. заквасена сметана се 
смесва с 200 гр. пресята пудра 
захар и 3 пакетчета крема сирене. 
Добавят се няколко начупени на 
едро бисквитки „Орео”. Разбърква 
се леко /не разбиваме с миксер, 
за да не се втечни!!!/ и се изсипва 
върху охладения блат. Отново се 
оставя да стегне в хладилника.
Разтопява се на водна баня 200 
мл. течна сметана, 200 гр. начупен 
шоколад и 40 гр. краве масло. 
Бърка се до хомогенизиране. 
Оставя се да поизстине и се 
излива върху крема. Слага се на 
хладно да стегне.
Отстранява се ринга и се украсява 
по желание.

Питка в кексова 
форма
200 мл.прясно мляко,
2 яйца, единия жълтък за 
намазване
2 с.л.кисело мляко,
2 с.л.олио,
1 ч.л.захар,
1 ч.л.сол,
7 гр. суха мая,
брашно 550 гр.

В купата на миксера слагам 

топлото мляко, захарта и маята. 
Изчаквам 2-3 минути да се 
активира маята. Добавям яйцата, 
олиото, киселото мляко и солта. 
Постепенно добавям брашното и 
меся докато тестото се отдели от 
стените на купата. Оставям го да се 
отпусне – 20 минути.
Разделям тестото на 3 части. Всяка 
част разточвам на правоъгълник 
и намазвам с масло, олио или 
мас, поставям правоъгълниците 
един върху друг, като намазвам и 
последния. Навивам на руло. Режа 
сравнително еднакви триъгълници. 
Остатъците разделям по равно и 

оформям топчета, които намазвам 
с жълтъка, оставен за намазване и 
потапям в сусам.
Намазвам форма за кекс обилно 
с меко краве масло и поставям 
триъгълниците и топчетата.
Оформената питка втасва до 

удвояване на обема. Намазвам 
с жълтъка, разбъркан с 2-3 
с.л. прясно мляко. Пека в 
предварително загрята на 180 
градуса фурна до златист цвят.
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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

WE OFFER :  $ 0.50 PER MILE + HST  (CAN-US) 

DRY VAN 53” NOT OLDER AS 3 YEARS 

905-820-8778  
 

OR  WWW.NAVIGATORSMOTORFREIGHT.CA 

4 AZ DRIVERS WANTED 
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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

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

Търсим жена за работа в 
деликатесен магазин в Мисисага. 
Пълен или почасов работен ден.

Моля, позвънете на Боби:  
647-272-2489
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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

ГОЛЯМО УДОБСТВО ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА  

НА ЛЕКАРСТВА С РЕЦЕПТА  
ПО ДОМОВЕТЕ  

и 20% off на лекарства  
(over the counter)

ЛЕКАРСТВАТА СА 
ПОДРЕДЕНИ И 
ОПИСАНИ ПО ДНИ И 
ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКИ
доставки в районa на GTA

GTA ROYAL MEDICAL PHARMACY
приема нови пациенти

Говорим български: 
 416-826-2232

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
Над 90 украински фирми 
участваха на изложението 
“Ukrainian Canadian Busi-
ness and Professional Trade 
Show 2017” организирано 
от Media group RAZOM and  
UkrPages на 2 април в 
Мисисага. Посетителите  
успяха да получат полезна 
информация свързана с 
бизнеса и културата в Канада 
и Украйна. На щандовете 
имаше изложени красиви 
ръчно изработени украински 

сувенири, хранителни продукти 
от Украйна, сладкарски 
изделия. Предоставена ни 
бе възможността да опитаме 
и традиционна  Украинска 
кухня. В отделна зала бяха 
организирани семинари на теми 
финанси, законодателство 
и други. Бизнесите също 
успяха да обменят контакти по 
между си и  да научат повече 
за дейността на различните 
фирми.

Ukrainian Canadian Business  
and Professional Trade Show 2017

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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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
rg
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a

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

A
rg

en
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416-821-9915 

For  
ADVERTISING

Call:
Reserve 
your Ad 

now!

Coming soon

Print & Online
www.BulBiz.com
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Звънете на:

РЕСТОРАНТ С  
АВТЕНТИЧНА ТУРСКА КУХНЯ

Повече от 50 различни видове  
меса и деликатеси

Retail and Wholesale


