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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
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на автомоби ли
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Bus.: (905) 565-9200
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Тодор Тодоров

1%  
КОМ. 
10г.     

ОПИТ
100% 
SOLD

“Carassauga” има за цел 
да покаже неповторимото 
и уникално многообразие 
на култури, традиции и 
характерност на всички народи 
и етнически общности, на които 
Канада гостоприемно е станала 
втора родина. Миналата година 
363,750 госта са посетили 28 
павилиона, насладили са се на 
уменията  на 4578  изпълнители 
от 70 страни и са се възхищавали 
на ръчно изработени предмети  
от 173 занаятчии. И сега 
във всеки павилион гостите  
ще могат да се потопят  в 
пейзажите, цветовете и  звуците 
на всяка една страна, да се 
докоснат до нейната култура 
и традиции, да се насладят на 
песните и танците, да  опитат 
традиционната кухня.

Тази година на картата на 
Carassauga ще има още един 
павилион - на България. 

В павилиона ще има 
щандове  с българска 
козметика, ръчно изработени 
декоративни предмети и 
украшения за дома, българска 
ръчно изработена бижутерия, 
картини, икони. В сценичната 
програма на фестивала са 
включени изпълнения на 
добре познати български 
артисти и състави от Торонто.  
Специални забавления са 
предвидени  и за децата.

Ще бъде инсталирана 
голяма сцена, Български 
автентичен кът, както и екран 
с прожекции на емблематични 
кадри от България. 

Гостите ще могат да усетят 

миризмата на българска скара 
и на други традиционни 
български ястия, да опитат 
баница и сладкиши. 

За да посетите всички 
държави-павилиони в рамките 
на фестивала, можете да можете 
да закупите и паспорт срещу 
минималната сума от $10. 
Децата под 12 години получават 
безплатен паспорт.

Продажбата е онлайн www.
ticketrookie.com или на 
телефони: Scarborough   and   North 
York: Цветанка 416 857 5439, 
East York Анелия: 416 802 1509,  
West Toronto and Mississauga: 
Анастасия: 647 740 3358.

Очакваме ви! Организатор: 
Радио “Български Глас”.

Очаквайте скоро новия български каталог
Bulgarian Canadian Business Directory

НАЕСЕН  
С НОВА ПИЕСА

Автор: Моника Диков

Четете 
на 

Стр.2

За първи път българско участие 
 на етническия фестивал  

Carassauga
26, 27, 28 май, 2017

 Carmen Corbasson CC – East Arena – 1399 Cawthra Road,  Mississauga

Още за фестивала, посетете:  
       www.carassauga.com



May 5, 20172 info@bulbiz.com(416) 821-9915 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯК А Н А Д А

Център за българско образование  
и култура в Торонто “Родолюбче”  

Организира 
едно по-различно лято за 

българските деца, 
останали в Торонто през лятната ваканция!

Изобразително изкуство
Приложно изкуство

Конструиране
Любими детски песни

Традиционни игри и танци
Спортни и забавни игри

Драматизация на любими народни приказки
Докато играят, децата могат много да узнаят и да 

общуват на български език!
Гарантирани забавления от понеделник до петък на 

месец август на адрес 
475 Cosburn ave., East York. 

За повече информация и записване: 
647 300 8828  

или  
www.facebook.com/Родолюбче

Втората учебна година за 
Българско Образователно Студио 
“Родолюбче”в Торонто е към своя 
край. 

Завършва още една успешна за 
учителите, и учениците от двата 
филиала, учебна година, с богата 
палитра от емоции, съпровождащи 
всяка една от разнообразните 
дейности в училището, със срещи 
с прекрасните любознателни и 
талантливи български деца и 
чудесните им родители! 

Вторият учебен срок 
бе изпъстрен с тържества и 
мероприятия, отбелязващи 
празниците в българския официален 
и традиционен календар. 

Училището е пазител на 
българските традиции и обичаи. 
Бяха проведени Работилници 
седянки за запознаване с обичаите 
и направа на мартенички 
(предмартенска седянка “С красота 
срещу злото”), на Лазаровден и 
Цветница – направа на лазарски 
венчета, Предвеликденска седянка 
– боядисване на Великденски яйца. 
Учениците се запознаха с обичаите 
Прошки и Благовец.

На 2 април, международният ден 
на детската книга, ученици, техните 
родители и гости в проведената 
Читателска седянка четоха заедно 
български книги за деца, а на 22 
април, международния ден на 
Земята, всеки ученик посади цвете 
и пое ангажимента да се грижи за 
тях и отбелязва развитието им в 

“Дневникът на моето цвете”. 
На трети март ученици 

на Българско Образователно 
Студио “Родолюбче” участваха 
в официалната програма на 
церемонията по издигането на 
българското знаме в центъра на 
Торонто. По случай Националния 
празник на България на 4 март 
бе проведен концерт “Празник е 
за нас!”, в който с разнообразна 
програма учениците отбелязаха 
Освобождението на България от 
турско робство, осми март - деня на 

майката и Баба Марта. 
Ученически творби участваха 

в различни по рода си национални 
конкурси, организирани в България, 
откъдето получиха заслужени 
награди и грамоти.

На 21 май предстои 
провеждането на Асамблея на 
творчеството на българските деца 
в Торонто, на която се очаква да се 
включат деца от различни райони на 
Торонто с изпълнения на български 
детски и народни песни, народни 
танци, музикално-ритмични 

к о м п о з и ц и и , и н д и в и д у а л н и 
изпълнения на песни и 
стихотворения, изпълнения на 
пиано, китара и флейта, гимнастика, 
рисуване и др. . 

За учителите тази учебна година 
донесе голямо удовлетворение от 
свършената работа и изключителна 
радост и благодарност за оказаното 
доверие и признание на труда!  

През месец август предстои 
Детска лятна АРТ академия – за 
българските деца, останали в 
Торонто.

На 22 април театралният сезон 
в Торонто бе закрит официално в 
Papermill Theatre  на Pottery Rd. С 
голям успех, "ЖЕНСКО ЦАРСТВО" 
бе изиграно пред българската 
публика осем  пъти за една година, 
пред пълните салони в Торонто, 
Брамптън, Китченер, Монтреал и 
Отава. На театралната формация 
"ЗАД ОКЕАНА" й предстои турне и 
в САЩ.

 "Много усилия ни костваше, 
да направим представлението в този 
му вид, в който го видя българската 
публика" - каза режисьорът на 
пиесата и художествен ръководител 
на трупата Владимир Диков -"Много 
репетиции след работно време, 
организация и работа, работа и пак 
работа. Актьорите са много добри 
и се радвам, че се запазихме  като 
състав, вече почти две години. Нещо 
повече, ние се разрастваме-имаме 
нови актьори, които са включени 
равностойно в новата пиеса. Радвам 
се, че новото попълнение също 

е  надеждно и обещаващо и в това, 
публиката ще се убеди наесен, когато 
планираме премиерата на нова 
българска  пиеса. Като сме готови 
ще разберете коя е пиесата и кога ще 
бъде премиерата. За сега мога само 
леко "да повдигна  завесата",  като 
спомена новите актьори, включени 
в нея. Това са Стела Димова, Иван 
Попов и Гергана Динева. Те влагат 
много усилия и до известна степен 
догонват колегите си доста успешно. 
Радвам се да работя с талантливи и 
ентусиазирани хора!"

 По-нататък Владимир 
Диков спомена, че трупата е широко 
отворена да приема нови актьори и 
ни увери, че доста хора изявяват 
желание да постъпят в състава. 
Сподели още и опасенията си за 
намиране на спонсори: "Театралната 
формация "ЗАД ОКЕАНА" има 
доста  трудности в намиране 
на спонсори, без които ще ни е 
трудно да вървим напред, защото 
театъра е скъпо изкуство. За всяка 

нова постановка са 
необходими костюми, 
декори, реквизит, 
музикално оформление, 
танци, ефекти, място 
за репетиции и зали. 
Всичко това не е 
възможно да се случи 
без спонсори. Затова 
най-важната задача за 
сега, освен репетиционната работа, 
е намирането на пари. Правим 
всичко възможно, за да изградим 
истински ПРОФЕСИОНАЛЕН 
театър, а това не е никак лесно. 
Надявам се, всичко това да се случи, 
а до тогава репетиции, репетиции и 
пак репетиции."

 Освен това Диков сподели и 
намерението на трупата периодично 
да обменя професионален опит с 
изявени Софийски театри, като 
за целта ще се канят утвърдени 
актьори да участват тук, като гост 
актьори. Така, той се надява да се 
изгради истинска творческа връзка 

между България и Канада.
 "Режисьори от водещи 

театри в България вече проявяват 
интерес към   нас, което безкрайно 
ме радва"- продължи той -"Това 
означава, че вече са чули за 
българския театър в Торонто. 
Ние, обаче сме доста амбициозни и 
искаме най-доброто! Затова за мен 
най-важни са репетициите"

 Да пожелаем на Българския 
театър в Торонто "ЗАД ОКЕАНА" 
спорна и ползотворна работа! 
Очакваме наесен да зарадват 
българите в Торонто с нова 
премиера!  Успех!

НАЕСЕН С НОВА ПИЕСА
Автор: Моника Диков

Основната причина за ръстът на агресия в 
българското училище е безнаказаността,

… сподели пред радио „Фокус“–
Пирин психологът Христина Краева. 
„Агресия винаги е имало, ще я има и 
в бъдеще. Агресията има различни 

форми: директна и индиректна, 
също така агресията може да бъде 
физическа и/или вербална. Проявява 
се под най-различни форми“, обясни 

Краева. „Основната причина за 
разрастването ѝ в българското 
училище е нейната безнаказаност“. 
Тя заяви, че в едно по-старо време 

за 3 отсъствия са намалявали 
поведението, а за сбиване са 
изключвали от училище.

 С В Я ТБ Ъ Л Г А Р И ЯБ Ъ Л Г А Р И Я
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Fiera Foods Company is HIRING
ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА

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

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

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

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

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

management, Project Engineers)

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

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

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

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

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

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

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

Мениджъри, Инжинери-проектанти) 

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

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

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

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 е новият министър-
председател

Коалиционните партньори 
ГЕРБ и “Обединени патриоти” 
представиха на 3 май кабинета. 
Съставът на Министерския съвет: 
Министър-председател – Бойко 
Методиев Борисов; Заместник 
министър-председател – Томислав 
Пейков Дончев; Заместник 
министър-председател по 
икономическата и демографската 
политика – Валери Симеонов 
Симеонов; Заместник министър-
председател по обществения ред 
и сигурността и министър на 
отбраната – Красимир Дончев 
Каракачанов; Заместник министър-
председател по правосъдната 
реформа и министър на външните 
работи – Екатерина Спасова 
Гечева – Захариева; Министър на 
финансите – Владислав Иванов 
Горанов; Министър на вътрешните 
работи – Валентин Иванов Радев; 
Министър на регионалното 
развитие и благоустройството 
– Николай Нанков Нанков; 
Министър на труда и социалната 
политика – Бисер Христов Петков; 
Министър на отбраната – Красимир 

Дончев Каракачанов; Министър 
на външните работи – Екатерина 
Спасова Гечева – Захариева; 
Министър на правосъдието – Цецка 
Цачева Данговска; Министър 
на образованието и науката – 
Красимир Георгиев Вълчев; 
Министър на здравеопазването 
– Николай Кирилов Петров; 
Министър за Българското 
председателство на Съвета на ЕС 
2018 - Лиляна Павлова; Министър 
на културата – Боил Василев 
Банов; Министър на околната 
среда и водите – Нено Ненов 
Димов; Министър на земеделието, 
храните и горите – Румен 
Андонов Порожанов; Министър 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията – 
Ивайло Ангелов Московски; 
Министър на икономиката – Емил 
Любенов Караниколов; Министър 
на енергетиката – Теменужка 
Петрова Петкова; Министър на 
туризма – Николина Панайотова 
Ангелкова; Министър на младежта 
и спорта – Красен Кирилов Кралев.

Прокуратурата разследва достъп на 
частни фирма до информационната 
система на Летище “София”

Специализираното звено 
“Антикорупция” проверява 
сигнал за достъп на частна фирма 
до информационната система 
на Летище “София”, съобщи 
пресцентъра на Прокуратурата. 
До главния прокурор е постъпил 
сигнал, че през февруари по силата 
на заповед на изпълнителния 
директор на “Летище София” 
ЕАД, на частно търговско 
дружество са били предоставени 
пълни администраторски права и 
неограничен достъп по отношение 
на цялата информационна система 
на летището. По същото време 

се е провеждала процедура по 
предоставяне на летището на 
концесия. По данни в сигнала 
предходен собственик на 
търговското дружество, получило 
този достъп в „Летище София“ 
ЕАД, е началник на кабинет на 
министър. Липсва договор между 
“Летище София” ЕАД и частното 
търговско дружество и предмет на 
проверката са причините, поради 
които това търговско дружество е 
получило пълни администраторски 
права до информационните масиви 
на летището, както и какви са 
ползваните данни.

Рускиня кара с 3,43 промила за Несебър
Руска гражданка е шофирала 

с 3,43 промила алкохол в Слънчев 
бряг, съобщиха от полицията в 
Бургас. Пътни полицаи спрели  около 
1 часа след полунощ пред заведение 
в Слънчев бряг лек автомобил със 

софийска регистрация, движещ се 
към Несебър. Автомобилът е бил 
управляван от 40-годишната руска 
гражданка, употребила алкохол. 
Проверката отчела 3,43 промила.

Мъж от Оман изпратил $60,000 на 
„булка“от Разград

36-годишени гражданин на 
Оман подал сигнал в управление 
в Разград, след като пристигнал в 
България и неуспешно издирвал 
жената, с която си мислил, че 
ще бъде заедно. Той заявил пред 
полицията, че в периода октомври–
декември 2016 г. й изпратил 
значителна сума щатски долари. 

Парите й трябвали, за да си плати 
данъците, за семейни проблеми и 
за самолетни билетни. След като 
тя не се качила на самолета, мъжът 
започнал да я търси и пристигнал в 
България. Това е поредният случай  
на измамени чужденци, които 
пращат пари на виртуални „булки“ 
от Разградско.

Бюджетен излишък от 1.6 млрд. лева
… очаква Министерството 

на финансите. Само за април по 
предварителни данни излишъкът е 
500-600 млн. лева. Положителният 
финансов резултат е следствие на 

добра събираемост на приходите, 
според източници от финансовото 
министерство. Фискалният резерв 
се изчислява на около 13 млрд. лева.
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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

Актуализираха въпросите за 
българско гражданство

Утвърдени бяха 
актуализираните въпросници за 
интервю при молба за придобиване 
на българско гражданство по 
натурализация, за възстановяване 
и освобождаване от българско 
гражданство. Във въпросника 
за провеждане на интервю 
за придобиване на българско 
гражданство по натурализация се 
включват 10 нови въпроса, а във 

въпросника за възстановяване – 
9, като съществуващите въпроси 
от предишните въпросници са 
запазени и допълнени. Една 
от целите на допълнителните 
въпроси е да бъде извършена 
преценка дали кандидатите за 
промяна на гражданството имат 
познания в различни области, 
свързани с обществения живот в 
България, коментира Канал 3.бг.

30% от децата в България никога не са 
ползвали интернет?

В Румъния и България децата, 
които никога не са ползвали 
интернет, са около 30%. Това 
каза президентът на КНСБ 
Пламен Димитров по време на 
международен младежки форум 
“Бъдеще за труда, бъдеще за 
младите хора”. Според него 

страната ни изостава от процеса 
на дигитализация. Например в 
Естония правото на интернет е 
гарантирано на всички граждани 
от 2000 г., а в училище всяко дете 
е с таблет.

Домейните “.бг” с резервирани имена 
ще се запазват до края на месец май

Срокът за запазване на 
интернет домейни на кирилица 
“.бг” с резервирани имена се 
удължава до края на месец 
май. Първоначалният период, 
предвиден за предложения за 
домейни с резервирани имена, 
беше 8 май. Над 200 администрации 
от изпълнителната, общинската 
и съдебната власт, са заявили 
желание да се включат в новото 
българско интернет пространство. 
5844 домейни са заявени от 

неправителствени, обществени и 
бизнес организации, съобщиха от 
Министерството на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията, което подготвя 
регистър със защитени имена 
за нуждите на държавата. От 
министерствата, с най-много 
предложения е МВР – над 35, 
включително и за такова телефон 
112 – www.112.бг.
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Участие на “Игранка” в Международният детски фестивал в Торонто.

XI Кукерски фестивал в Торонто
Нови изяви на Игранка в Торонто

„Ще отделя най-голямата част от печалбата да 
върна синовете от Англия, да не се мъчат там”

Б Ъ Л Г А Р И Я

… заяви  56-годишният Румен 
Пеовски от благоевградското с. 
Покровник, който спечели 1 663 
972 лв. от играта “6 от 42”. Пеовски 
бил редовен играч, но рядко пускал 
“6 от 42”, играел редовно“6 от 
49” и “5 от 35”. “Играя, откакто 
излязох от казармата, или вече над 
30 години. Играя много, талони 
също си купувам. И късметът 
най-накрая дойде”, сподели 

пред медиите  Пеовски. Пуснал 
фиша в благоевградския квартал 
“Струмско”, а в последния момент 
променил едно от числата, а цената 
на фиша била 1.20 лв. В деня на 
тиража не го гледал пряко по 
телевизията. “Бях на стара къща 
и се прибрах късно. Тогава чух 
по телевизията, че печелившият 
фиш е в Благоевград и е за лев и 
двадесет. Тогава нещо ми подсказа, 

че е моят”, допълва печелившият. 
Той проверил един път и не могъл 
да повярва. “Вдигнах кръвно. 
Започна да ми се вие свят. През 
нощта ставах да проверя още 
веднъж, преди да кажа на сестра 
ми”. След това уведомил и двамата 
си синове, родени през 1989 и 1990 
г., в Англия, единият от които е 
фризьор, а другият учел. Бившата 
му съпруга се намирала заедно с 

тях във Великобритания, но нея не 
смятал да я връща в България. „Ще 
платя и събора на Покровник. Да 
няма обидени, пък и да си върша 
работата. Ще дам и за църквата, 
която се строи, колкото ми каже 
сърцето. Има и едно дете на 
роднина, което е болно и му трябват 
средства. И на него ще дам”, обясни 
скромният мъж пред журналисти.

Софийското метро ще свърже “Овча купел” и “Горна баня”
На последното си заседание 

служебният кабинет одобри 
започване работата по столичното 

метро,  които ще свързват 
кварталите “Овча купел” и 
“Горна баня”. За изграждането 

на линията, която ще има 
изградени 4 метростанции,  ще 
бъдат отпуснати 134 милиона 

лева, съобщи Министерски 
съвет (МС).

2017: Акцентите на археолозите са разкопките на Перперикон, античния 
град Мисионис и църквата край с. Добромирци

Перперикон е рекордьор 
по отношение на приходите от 
туристи. Това обяви археологът 
проф. Николай Овчаров по 
време на пресконференция в 
БТА. Приходите от билети и 
паркинги за 2016 са в размер на 

200 000 лв. Приоритети през 
новия археологически сезон са 
разкопките на Перперикон, на 
средновековната църква край 
с. Добромирци и античния и 
средновековен град Мисионис. 
Перперикон се дели на четири 

части: Акропола, северен 
квартал, южен квартал и още 
едни квартали в подножието. 
Средновековният град Мисионис 
се намира над пътя София-
Варна. Според проф. Овчаров 
Мисионис той може да бъде 

добре развит, тъй като има добри 
дадености. По думите му, една 
от хипотезите е, че на това място 
е била битката на хан Крум с 
Никифор.

Eurostat: 2.5 милиона в България живеят в тежки материални лишения 
Около 80% възрастните над 65 години живеят в мизерия

Около 2.5 милиона, или 
близо 35% от населението 
на България, живеят в тежки 
материални лишения. Данните 
са на Eurostat за страната през 
2016 г., информира NOVA. 
Най-важните фактори, които 
формират категорията „тежки 

материални лишения“ са: 
хората да не могат да плащат 
безпроблемно сметките си; да не 
могат да посрещат неочаквани 
разходи; да не поддържат дома 
си топъл; да нямат достъп до 
телевизор, кола или телефон; да 
не се хранят редовно; да могат да 

си позволят поне една седмица 
почивка далече от дома. Сред 
хората, които живеят в крайна 
бедност, най-голям е процентът 
на възрастните – над 65-годишна 
възраст. Близо 80% от тях 
попадат в категорията на хора с 
„тежки материални лишения“. 

При младите до 17 години 
процентът на изпадналите в 
материални лишения е 40%, 
а при работещите от 18 до 64 
години – около 30%.
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Shipment of vehicles, boats, motorcycles,  
household goods, machinery  
and other commercial cargo  

to Bulgaria,
Germany, Greece, Poland, Croatia, Serbia, 
Montenegro, Ukraine, Lithuania, Finland, 

Russia and Middle East

Cell: 416-526-8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

TERRA MARE CARGO INC
Николай Георгиев

147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

Бойко Борисов: 
Патриотизмът е да 

накараме хората да 
вярват в Господ

Патриотизъм е да накараме 
хората да вярват в Господ, 
заяви Бойко Борисов по време 
на освещаването на новата 
катедрала в Ловеч “Св. Св. Кирил 
и Методий”. “Колкото повече 
църкви и манастири има, толкова 
по-добре. Това е патриотизмът - 

да накараме хората да вярват в 
Господ, да се уповават на него. Това 
ни е поддържало през вековете”, 
посочи Борисов. “Вместо да 
броим джамии, истината е в 
толерантността. Да се строи и 
гради”, каза още Бойко Борисов.  

България е сред 
първите в ЕС по 

брой дългосрочно 
безработни

- останалите без работа за 
повече от 1 година хора - сочи 
проучване на Eurostat.  Най-голям 
дял дългосрочно безработни има 
в Гърция и България, както и във 
френският департамент Майот 
в Индийския океан. Водещ е 
департамента Майот, намиращ се 
в близост до Мадагаскар, чието 
население обаче е едва около 
215 хиляди (80,9%), следван от 
гръцките региони Стереа Елада 

(77,6%), Ипейрос (77,3%), Кентрики 
Македония (75,8%), Дитики Елада 
и Пелопонес (75,5%), както и 
българският Северозападен регион 
(76,5% от общия брой безработни), 
предаде агенция Фокус. Най-малък 
е делът в Швеция - в регионите 
Смоланд, Мелестра Норланд и 
Йовре Норланд съответно с 14,1%, 
14,7% и 15,4% от общия брой 
безработни.
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Eurobarometer: 
Нараства подкрепата 
за ЕС 
Подкрепата сред жителите на 
Европа за членство в ЕС се завръща 
на нивата през 2007 г., преди 
избухването икономическата 
криза. Последното проучване на 
Eurobarometer, показва покачване 
подкрепата за членството в 
ЕС. Проучването, поръчано от 
Европейския парламент, показва, 
че за 57% от европейците 
членството в ЕС е нещо добро. Това 
представлява увеличение от 4% в 
сравнение с предишното проучване 
от септември 2016, като  равнището 
близко до това от 2007 г., преди 
финансовата и икономическа криза. 
Данните варират значително в 
различните страни. По отношение 
на последните геополитически 
събития, като например 
повишаващата се нестабилност 
в Арабския свят, нарастващото 
влияние на Русия и Китай и избора 
на Доналд Тръмп за президент на 
САЩ, до 73% от анкетираните 
предпочитат ЕС да има общ 
отговор пред индивидуални 
действия на страните. За това ЕС 
да направи повече за справянето 
с настоящи предизвикателства 
като борбата с тероризма са се 
определили 80% от анкетираните, 
безработицата (78%), защитата на 
околната среда (75%) и борбата с 
данъчните измами (74%).  

39-годишият Еманюел 
Макрон: ЕС ще се 
реформира или ще се 
изправи пред FREXIT 
В интервю за BBC: ЕС се 
нуждае от задълбочени 
реформи 
 
39-годишият Еманюел Макрон - 
ново лице в политиката, заможен, 
лидер на нова партия, която 
определя като “нито лява, нито 
дясна”, и  много обсъждан за брака 
си с 24 години по-възрастната 
му бивша учителка - може да 
стане следващия президент на 
Франция. Макрон бе неизвестен 
за широката публика допреди 3 
години, когато става министър на 
икономиката, но подава оставка 
и през август 2016 основава En 
Marche! (Association pour le re-
nouvellement de la vie politique). 
Макрон критикува социалния 
модел в страната като 35-часовата 
работна седмица, защитата 
срещу уволнения и доживотните 
назначения в държавния сектор. 
Ако 39-годишният Еманюел 
Макрон бъде избран, той ще бъде 
най-младият държавен глава на 
Франция след Наполеон Бонапарт. 
Макрон е женен от 2007 г. за  
64-годишната Брижит - негова 
учителка по френски и латински в 
гимназия La Providence в Амиен. 
Те се срещат първо когато той е на 
15 години, а тя на 39, но официално 
афиширали връзката си когато 
той е на 17, а тя на 41.  Баща му, 
професор по неврология, и майка 
му, педиатър, се опитват да ги 
разделят и го изпращат в Париж. 
Когато Еманюел навършва 18 г., 
Брижит се развежда с банкера 

Андре Озер, с когото имат 3 
деца, и се премества в Париж. 
Когато го назначават за министър, 
Брижит прекъсва работата си, за 
да му помага. Негови сътрудници 
споделят, че Еманюел се съветва 
с нея за всичко – от това кого да 
привлече в екипа си до избора на 
костюма и на прическата си.  

Саудитец осъден на 
смърт за атеизъм  
Саудитският гражданин Ахмад 
Ал-Шамри, на около 20, е осъден 
на смърт за атеизъм и богохулство, 
съобщава The Independent. 
Присъдата на Ал-Шамри от град 
Хафр ал Батин е потвърдена 
от апелативните съдилища и 
Върховния съд. Ахмад е арестуван 
за атеизъм и богохулство през 
април 2014 г., и осъден на смърт от 
местен съд през февруари 2015 г. 
Осъденият е обвинен, че е изразил 
в социалните медии, включително 
чрез видеоматериал, твърдения, 
че се отрича от исляма и Пророка 
Мохамед. Защитата пледирала, че 
Ал-Шамри не е бил с разсъдъка си, 
след като е употребил наркотици и 
алкохол по време на ъплоадването в 
интернет, но съдът осъжда младежа 
на смърт. През 2016 саудитецът е 
бил осъден на 10 години затвор и 
2,000 удара с камшик за атеистични 
постове в социалните мрежи, 
съобщава британската медия.  
 

Екзопланетата LHS 
1140b може да бъде 
обитавана  
Нова екзопланета  (планета, 
обикаляща около звезда извън 
Слънчевата система – б.р. ), която 
може да бъде обитавана, откриха 
астрономи, съобщи Associ-
ated Press. LHS 1140b е голяма и 
скалиста като Земята на възраст 
около 5 млрд. години и се намира 
в едно от най-големите съзвездия 
Кит (Cetus Constellation) - на 39 
светлинни години. LHS 1140b е 
1.4 пъти по-широка от Земята и 
6.6 пъти по-тежка от земната, а 
гравитацията е три пъти по-силна. 
Учените са идентифицирали 52 
екзопланети, които могат да са 
обитаеми, и над 3600 планети 
извън Слънчевата система.  
 

92% от децата между 
1 и 3 г. имат достъп до 
смартфони и таблети 
Общуване на малките деца със 
смартфони и таблети съкращава 
техния сън и това се отразява на 
здравето им, съобщава Scientific Re-
ports. Екип, ръководен от Тим Смит 
от Birkbeck, University of London, 
е достигнал до това заключение 
след като провел онлайн анкета с 
родители на бебета на възраст от 
6 месеца до 3 години. В домовете 
на 70% от участвалите в анкетата 
имало смартфон или таблет, а 75% 
от децата в домовете имали достъп 
до устройствата. Шокиращите 
данни, които са били обработени от 
учените, са че достъп до смартфони 
и таблети са имали … над 50% от 
6-11-месечните бебета и … 92% от 
децата между 1 и 3 години. Екипът 
на Тим Смит стигнал до извода, че 

с в присъствието на споменатите 
устройства децата заспиват по-
трудно, а всеки час прекаран с 
технологиите съкращава сънят им с 
около 16 мин.   
 

Да пишеш 
едновременно с 
две ръце … на два 
езика 
Само 1% от световното население 
може да пише с две ръце, но 
всичките 300 ученици в училище 
Veena Vandini в Централна Индия 
пишат с двете ръце, някои от които 
… на два различни езика, съобщи 
Daily Mail.  След всеки 45 минути 
учебни занятия учениците пишат 
15 минути. Директорът и основател 
на училището В.П Шарма е бил 
вдъхновен да въведе практиката 
от първия президент на Индия 
Раджендра Прасад, който можел да 
използва и двете си ръце еднакво 
добре (ambidextrous). Училището e 
основано през 1999 г. в отдалечен 
район в щата Мадхия Прадеш, и е 
било посетено от южнокорейски 
учени, изследващи способността 
да се използват двете ръце еднакво 
добре.  
 

ЕС е дал убежище на 
710,400 души през 
2016  
ЕС е дал убежище на два пъти 
повече хора през 2016 година, 
показва статистиката на Eurostat.  
През 2016 г. са били одобрени 
молбите на 710,400 души, в 
сравнение с 330 хиляди през 2015 
г. Германия е одобрила молбите 
на 445,000 души, Швеция на 70, 
000, а Италия на 35,500. Около 
1.2 милиона души са потърсили 
убежище в ЕС през 2016 г. 98% 
от молбите на сирийци са били 
приети, а най-малък е процента на 
одобрени молби на мигранти от 
Балканите и Южна Азия. 
 

Марс също е имал 
плътна атмосфера 
преди 4 млрд. години 
Слънчевият вятър е превърнал 
Марс в суха и студена планета, 
според изследване, публикувано 
в Science, оповестено от Reuters. 
Преди повече от 4 милиарда 
години, когато се е зародил 
животът на Земята, Марс също е 
имала плътна атмосфера, която 
поддържала планетата топла и 
влажна. Частици от слънчевия 
вятър обаче изтъняват някога 
плътната, подобна на земната 
атмосфера на Марс, показаха 
измерванията на сондата MAVEN 
- Mars Atmosphere and Volatiles 
Evolution. Няма еднозначен отговор 
защо атмосферата на Марс е 
станала жертва на слънчевия вятър, 
но може да има връзка със загубата 
на магнитно поле на планетата. 
За разлика от Марс Земята има 
течно метално ядро, което създава 
магнитен щит, отклоняващ 
слънчевия вятър. 

The New York Times: 
Подкупи, Джаред 
Къшнър (Bribe Cas-
es, a Jared Kushner)  
Kushner Companies - семейната 
компания на старши съветника и 
зет на президента на САЩ Доналд 
Тръмп - Джаред Къшнър, е взела 
назаем най-малко $50 милиона от 
едно от най-богатите семейства 
на Израел, което се занимава със 
сделки с диаманти. Става дума 
за милиони долари, получени от 
милиардера Бени Щайнмец, който 
е разследван по подозрение в 
даване на подкупи на членове на 
правителството на Гвинея, пише 
в.New York Times в материал на 
на Джеси Дръкър, озаглавен Bribe 
Cases, a Jared Kushner. Медията 
отбелязва, че Kushner Companies 
не разкрива откъде се е сдобила 
през 2012 г. с $190 милиона за 
покупката на скъпи имоти в най-
престижни райони на Манхатън. 
В анализа се разкрива сложна 
мрежа от офшорни фирми, 
през които са минали парите, 
от които поне $50 милиона са 
преведени от 53-годишния Раз 
Щайнмец. Неговият чичо и най-
известен член на семейството, 
61-годишният милиардер Бени 
Щайнмец е разследван от властите 
в поне 4 страни. В Съединените 
щати федералните прокурори 
разследват дали представители 
на неговата фирма са подкупвали 
правителствени служители в 
Гвинея, за да осигурят минни 
концесии за милиарди долари. В 
Израел Бени Щайнмец бе задържан 
през декември и разпитван в 
разследване за подкупи и пране 
на пари. В Швейцария и Гвинея 
прокурорите са предприели 
подобни мерки. Зетят на 
президента Тръмп Джаред Къшнър 
е вторият най-влиятелен човек 
в Белия дом след президента, 
според The New York Times. 
Въпреки че г-н Къшнър подаде 
оставка през януари от ролята на 
главен изпълнителен директор 
в Kushner Companies, той остава 
бенефициент на тръстове, които 
притежават бизнес в областта на 
недвижимите имоти. Семейната 
фирма е участвала в придобивания 
през последното десетилетие за 
около $7 милиарда, много от които 
са подкрепени от чуждестранни 
партньори, чиято самоличност 
нe се разкрива. През миналия 
месец семейната фирма обяви, че 
е приключила разговорите си с 
Anbang Insurance Group - китайска 
финансова фирма, свързана с 
водещи членове на управляващата 
Комунистическа партия. 
Потенциалното споразумение, 
разкрито за пръв път от The 
New York Times, повдигна много 
въпроси заради благоприятните 
условия за семейство Къшнър. 
Дори когато семейната компания 
на г-н Къшнър поддържа близки 
бизнес отношения с Израел, като 
съветник на Белия дом, на него 
му е предоставена ролята на 
водещ в американските усилия за 
посредничество на мира в Близкия 
изток като част от широкото му 
глобално портфолио, отбелязва 
медията. 
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Папа Франциск: Колкото повече власт има човек, 
толкова по-смирено трябва да действа

“В Аржентина се казва, че 
властта е като да пиеш джин на 
празен стомах (ориг.текст En Ar-
gentina se decía que el poder es 
como la ginebra bebida con el es-
tómago vacío – б.р.) Чувстваш се 

замаян, пиян си, губиш равновесие, 
краката ти се клатят и накрая 
нараняваш себе си или околните, 
ако не обвържеш своята власт със 
смирение и нежност.” Това заяви 
папа Франциск във видеобръщение 

към участниците в конференцията 
на медийната платформа TED 
(Technology, Entertainment, Design) 
2017 “The future you” във Ванкувър 
на 26 април. Колкото повече власт 
има един човек, толкова повече 

въздейства на хората и затова 
трябва да действа отговорно и 
смирено, смята папа Франциск. 
“Ако не го правиш, твоята власт 
ще те разруши и ти ще разрушиш 
другите”, допълни той.

Стоянка Мутафова няма да бъде вписана в книгата 
с рекордите на Гинес

…като “най-възрастната 
активно играеща актриса”. Това 
се казва в писмо, изпратено до 
българския културен институт 

в Лондон, предаде NOVA.  Като 
причина за отказа е посочено, 
че  бразилската актриса и певица 
Дерси Гонсалвеш е участвала във 

филм, когато е била на 101 години. 
Кандидатурата на г-жа Мутафова, 
която на 2 февруари навърши 95 
години, бе внесена в централата на 

Гинес през ноември 2016 г. “Това 
не ме ласкае, тъй като е свързано с 
възрастта ми”, заяви по този повод 
Стоянка Мутафова.

Северна Америка е заселена преди повече  
от 14 000 години?

Племенните групи хейлтсук 
(Heiltsuk First Nation), населяващи 
централните брегове на Британска 
Колумбия, с поколения разказват 
предания за обширни земи, които 
никога не замръзвали, дори когато 
цяла Северна Америка е била 

покрита с ледници. Преданията 
се преразказвали на техния език 
в продължение на векове. С 
помощта на учени от Hakai In-
stitute в Хериот  Бей, Британска 
Колумбия, археолози започват 
разкопки, които потвърждават 

наличието на древно селище на 
земите. Археологът Алиша Гауврю 
и нейният екип откриват дървени 
инструменти, рибарски куки и 
копия, доказващи, че хейлтсук са 
обитавали назованите земи преди 
14 000 г.  Откритията променят 

теории за заселването на Северна 
Америка, за когото се считаше, че е 
населен преди 13 000 г. през провлак 
от Аляска, откъдето първите 
заселници са се разпръснали из 
източна и централна Канада. 

На остров в Индийския океан живее  
най-враждебното племе

На остров Северен Сентинел, 
един от Андаманските острови в 
Индийския океан живее племе, 
което атакува всеки, който 
се опита да достигне до него. 
Индия, под чиято юрисдикция 
се намира островът, забрани на 
своите граждани да го посещават 
или да се опитват да осъществят 
контакт с хората, които живеят там. 
Пребиваването в 5-километровата 
зона около острова също е 
обявено за незаконно, съобщава 

Travel+Leisure в свой материал от 
3 април /Why Visitors Are Banned 
From Going to This Isolated Island in 
the Indian Ocean/. Местните жители, 
са известни със склонността си към 
насилие и нежеланието да общуват 
с други.  Двама рибари, изхвърлени 
на брега през 2006 г., са нападнати 
и бързо убити от племето. Когато 
хеликоптери от Indian Coast Guard 
прелита над острова, независимо 
дали на мисия или за да достави 
храна, местните ги посрещат със 

стрели и камъни. Няма данни 
колко точно живеят на Северен 
Сентинел, като предположенията 
са в рамките между 50 и 400 души. 
Според антрополозите, те живеят 
в пълна изолация в продължение 
на повече от 60,000 години.  Но 
според защитници правата на 
племената, сентинелците са в 
опасност от изчезване. Survival In-
ternational определя племето като 
най-уязвимата група хора в света, 
тъй като никой от тях няма изграден 

имунитет към заболявания, 
характерни за останалата част от 
човечеството, като например грип. 
Някои антрополози изразяват 
притеснения и за туристически 
бум в съседните Андамански и 
Никобарски острови, които могат 
да привлекат хората по-близо до 
Северен Сентинел.  Племената, 
населяващи Андаманските острови, 
са обезлюдени от болести, когато 
англичаните колонизират района 
през 18-ти век.

CHF 50 е най-
красивата 
банкнота за 
2016

Новата банкнота от 50 швейцарски 
франка беше избрана за най-красивата 
банкнота в света за 2016 г. от 
Международното банкнотно общество 
(IBNS). 50-те франка успяха да се наложат 
с малка преднина в гласуването пред 
банкнотите от 1,000 рупии на Малдивите, 
500 песос на Аржентина и новата банкнота 
от £5, емитирана от Шотландската 
банка, пише испанският вестник El 
Pais. Банкнотите трябва да са пуснати в 
обращение за първи път в годината на 
гласуване.
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Ридли Скот: 
Извънземните 
съществуват 
и един ден ще 
дойдат за нас 
 
Световноизвестният 
режисьор Ридли Скот счита, 
че извънземните съществува 
и един ден ще дойдат за нас. 
Той сподели пред Guardian, 
че е „абсурдно“ да мислим, 
че сме сами във Вселената 
и е само въпрос на време 
по-висши същества дойдат 
до Земята. „Вярвам в по-
висшите същества... Експерт 
от NASA ми каза веднъж 
„Поглеждал ли си небето 
вечер? И искаш да ми кажеш, 
че сме сами? Това е нелепо“, 
сподели режисьорът в 
навечерието на премиерата на 
новия му филм Allien: Cove-
nant. 79-годишният британски 
режисьор споделя, че  целта 
му не е да плаши хората при 
създаването на филмите 
си.  Режисьорът  смята, че 
има по-различно разбиране 
за това какво е страшно. 
„Нищо не ме плаши. Имам 
9-милиметров пистолет“, каза 
той, но допълни, че „когато 
идваш сутринта на снимки 
и 600 души се обръщат и те 
гледат – това е страшно“.

Айсберг 
предизвика 
невероятен 
интерес в 
Нюфаундленд и 
Лабрадор

Огромен айсберг предизвика 
невероятен интерес и прилив на 
туристи в градчето Фериленд 
в Нюфаундленд и Лабрадор.  
Градът, основан през 16-ти 
век от френски, испански и 
португалски заселници, чиито 
жители са по-малко от 500 
/ 465 жители през 2011 г./ се 
намира на около 76 км. път 
южно от столицата Сейнт 
Джонс, на източния бряг на 
Нюфаундленд и Лабрадор. 
Канадската ледникова служба 
класифицира ледения къс като 
“голям“ - с височина между 46 и 
73 метра и дължина между 122 
и 204 м, съобщава CNN. Смята 
се, че днешната атракция за 
туристите надвишава размерите 
на айсберга, причинил 
потъването на кораба Titanic на 
14-15 април 1912 г. , пътувал от 
Саутхямптън, Великобритания 
до Ню Йорк сити.  Средно 
голям айсберг в Нюфаундленд 
и Лабрадор тежи около 200 000 
тона, притежава размерите на 
около 15-етажна сграда от които 
над 90% са под водата и е на 
възраст над 10,000 години.
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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.

Музика на живо през уикендите!

Flamingo’s  
restaurant & bar

Serbian band “Malibu”  
Hottest by far!  

Come out to Flamingos for a wild night!

The Lemon Bucket Orkestra 
is Toronto's only Balkan-
Klezmer-Gypsy-Party-Punk 
Super Band
 Ticket: $20

LEMON BUCKET ORKESTRA Live @ Flamingo’s

Friday, May 26 at 8 PM
Ticket: $20

Лефкада в Гърция е островът с 
най-синята вода в света?

(Source:http://top20amazingplaces.com/europe/lefkada-egremni-beach-greece/)

Гръцкият остров в Йонийско море 
Лефкада (Λευκάδα, произлизащо от 
Λευκό в превод от гръцки „бял“ – б.р.) 
е спорно островът с най-синя вода в 
света. Спорно, защото няма неоспорима 
класация, а също и защото Лефкада 
не е остров,  а прокопан в древността 
канал, който го отделя от континента. 
За съжаление през ноември 2015 г., след 
земетресението от 6.5 по Рихтер , голяма 
част от един най-красивите плажове 

Егремни (Εγκρεμνή) бе погълнат от 
морето.  Плажът, обграден от високи 
скали, бе известен със ситния и мек 
пясък, и кристално чистата вода. Един 
от най известните плажове сега е Порто 
Кацики (Πόρτο Κατσίκι – в превод 
„пристанището на козите“, б.р. ). Най-
близкото населено място до него се 
намира на 12 км, а на 30 км е Василики 
- един от най-големите сърф центрове в 
Европа.

Да си спомняш всичко 
откакто си на … 12 дни!

27-годишната Ребека 
Шарок от Бризбейн, 
Австралия притежава 
“ в и с о к о к а ч е с т в е н а 
автобиографична памет” 
(Highly Superior Autobio-
graphical Memory, HSAM), 
съобщава британския The 
Independent в своя статия 
(Rare disease causes woman to 
remember every moment of her 
entire life). В резултат на това 
Ребека може да си спомни 
всяка част от своя живот, 
включително снимката, 
която родителите й правят 
… 12 дни след раждането 
й. „Най-ранният ми спомен 
е когато съм на 12 дни. 
Родителите ми ме поставиха 
на шофьорската седалка на 
колата, за да ме снимат“, 
разказва тя. Казва също, 
че си спомня как започва 
да сънува на 18 месечна 
възраст. „Когато четях 

вестник в средата на 2014 
г., видях статия, в която се 
казваше, че е невъзможно да 
си спомним лични събития, 
които сме преживели преди 
четиригодишна възраст. 
След като завърших 
четенето на статията, си 
мислех “каква абсолютна 
глупост”, казва още Ребека. 
Тя може да рецитира наизуст 
цялата колекция от книги 
за Хари Потър. Ребека не 
е единствената личност с 
HSAM, която е споделяла 
историята си. 25-годишната 
сега Александра Уулф от 
Мериленд споделя пред NPR 
(npr.org) в интервю от 2013 г. 
(When Memories Never Fade, 
The Past Can Poison The Pres-
ent), че HSAM я кара да се 
чувства като „пътник във 
времето“. Едва 80 души в 
света притежават HSAM.

Adidas-обувки с подметка, 
изработена на 3D принтер

Adidas представи нов 
модел спортни обувки, чиято 
подметка е изработена от 
3D принтер.  10,000 чифта 
Futurеcraft 4D ще бъдат пуснати 
на пазара през тази есен и 
зима. През 2018 ще стартира 
и масовото производство 

на модела, като до края на 
годината се очаква да бъдат 
произведени повече от 100,000  
чифта. Adidas не посочва къде 
ще се произвеждат спортните 
обувки, пише CNN. Според 
Digital Trends цената на 
Futurеcraft 4D е US$333.
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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 
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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!

Най-много се продават през 1-та 
година BMW и Mercedes

Базираният в Масачузетс 
онлайн портал iSeeCars.com - 
специализиран в автомобилния 
пазар и съдържащ актуални 
данни за повече от 4 милиона 
коли, класира най-често 
препродаваните модели през 
първата година от придобиването 
им. Експертите са проучили 
близо 24 млн. препродажби на 
нови автомобили, произведени 
от 2015 до 2017 г. С помощта на 
VIN-кодове са определени коли 
за изследването, като в него 
не са били включени такива с 
малък или много голям пробег, 
както и модели, продадени 
под 50,000 бройки. Най-често 
препродаваните коли през 1-та 
година след покупката им, според  
са iSeeCars, са:  

1. BMW 3-Series – 8,0% 
2. BMW 5-Series – 7,1% 
3. Mercedes C-Class – 6,1% 
4. Nissan Versa Note – 4,0% 
5. Dodge Dart – 3,9% 
6. BMW X3 – 3,9% 
7. BMW 4-Series – 3.9% 
8. Mercedes E-Class – 3,9% 
9. Chrysler 200 – 3.8% 
10. Subaru WRX – 3,3% 
Наличието на много примиум 
модели в списъка се обяснява с 
факта, че дилърите на тези марки 
често купуват нови коли, които 
дават на клиентите си за ползване, 
докато техните автомобили са 
на ремонт. Друг фактор в случая 
са недоволните кленти, които 
често се разочароват от примиум 
моделите си.

Комунистически Китай оставя китайска 
компания да копира Range Rover 
Evoque

Jaguar Land Rover поиска от 
властите в Китай да забранят 
продажбата на кросоувъра Land-
wind X7. Досега британският 
автопроизводител не е получил 
съдействие и разговорите ще 
продължат, съобщава Automo-
tive News. Кросоувърът Jian-
gling Landwind X7 представлява 
копие на Range Rover Evoque, и 
от Jaguar Land Rover са завели 
дело, но без резултат. Съдът 
в комунистическата държава 
първоначално забрани продажбите 

в Китай както на Landwind X7, така 
и на самия Evoque, но по-късно 
отмени решението. Landwind X7 
бе представен през ноември 2014 г., 
когато Evoque вече се предлагаше 
на местния пазар. Цената на 
китайското копие е близо три пъти 
по-ниска от Evoque, като отгоре на 
това в интернет-магазина Taobao.
com, собственост на Alibaba Group, 
срещу едва $19 могат да се закупят 
емблемите и решетка на радиатора 
за Land Rover Evoque.

Нова Kia Optima срещу … 50 часа 
целувки

Дилини Джаясурия на 30 
спечели чисто нова Kia Optima, 
след като я … целуваше … 50 
часа, съобщи, съобщи MySanAnto-
nio.  Конкурсът  “Kiss A Kia”  бе 
проведен на 19 април и организиран 
от  Southwest Kia в Раунд Рок, 
Тексас и  радиостанция 96.7 KISS 
FM, като наградата беше чисто 
нова Kia Optima. В надпреварата 

участваха повече от 50 човека, 
които дойдоха в местния дилърски 
център на Kia. На състезателите им 
се разрешаваше да сменят позите 
на тялото си и дори да кашлят, 
но единственото задължително 
условие беше устните им да се 
залепени непрекъснато до колата. 
Цената на нова Kia Optima е от 
U$22,000.
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ПОРЪЧАЙТЕ

128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

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

Пресни салами, пушени меса, млечни продукти.

Чист натурален мед

РУСКА САЛАТА
Специално за Вашите 

гости!

ДОМАШНО ПРИГОТВЕНИ
Сърма “Voli” - Surma “Voli”

Щтрудел " Voli"
( Strudel "Voli")
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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

Дъблин, Ирландия
Статията се предоставя от patepis.com 
Автор: Албена Кондева 
Снимки: авторът

Потеглихме към Дъблин в 
края на декември. Предстоеше ни 
преживяване, което планувахме и 
чакахме от няколко месеца и много 
се вълнувахме. С полет на Ryanair 
от София след около четири часа 
кацнахме на летището в ирландската 
столица – голямо, модерно и много 
функционално. Самолетът се 
придвижи в непосредствена близост 
до сградата и трябваше само да 
пресечем, за да влезем вътре. Един 
от стюардите – усмихнатият Даниел 
– съдействаше за пресичането 
и ръкопляскаше :)) Няма как да 
не се запомни такова посрещане 
на непозната земя! До pass con-
trol обаче се наложи да походим 
по дългите модерни коридори 
на летището. Самата процедура 
мина бързо и безпроблемно – 
въпреки многото пътуващи. Бях 
се информирала предварително 
как да се придвижим до града и 
сравнително бързо открихме откъде 
да си купим билети за автобусите. 
Има си специализирани линии, 
които по два маршрута превозват 
пътниците до центъра на Дъблин. 
В една посока е на цена от €6, а в 
двете – €10. Автобусите естествено 
са двуетажни и се движат начесто. 
Когато се качвахме шофьорът 
ни попита докъде сме и когато 
наближи спирката ни уведоми, за 
да слезем. Тъй като беше различна 
от тази, която предварително бяхме 
набелязали, не бяхме подготвени 
за слизане. Разбързахме се и се 
притеснихме, че се налага да ни 
чакат, но…. никой не се ядоса, 
изнерви и дори не ни нахока, че 
се бавим. Напротив – усмихнаха 
ни се и ни пожелаха хубава вечер!  
Кварталът, в който беше нашият 
хотел е тих и спокоен, с широки 
улици и сравнително ниски сгради. 
Бързо го намерихме и се настанихме. 
И тук беше първият ни сблъсък 

с необичайните за европейците 
от континента битови нещица 
Особено в банята – много кранове, 
много нещо. Истинска енигма за 
разгадаване! Оправихме се набързо 
и хукнахме към центъра – нямаше 
време за губене. Едно от нещата, 
които ни направи впечатление е по-
ранното стъмване спрямо България. 
Но градът и нощем е очарователен, 
жив и пълен с хора. Улиците са 
спокойни, трафик няма, пресича се 
безпроблемно – въпреки обратното 
движение. На много места по 
централните места имаше улични 
музиканти. И то доста добри. Все пак 
Дъблин е прочут с тези музиканти. 
Видяхме Тринити колидж отвън, 
Острието, разходихме се край р. 
Лифи и се насладихме на красивите, 
празнично осветени сгради, 
преминахме по Ha’penny Bridge. 
Това е първият пешеходен мост над 
реката и официално има друго име. 
Но създателят му е получил правото 
да събира такса от половин пени за 
преминаването през него за срок 
от 100 години и мостът е станал 
известен с това. Та така и до днес. 
По него има от онези катинарчета 
с имена на влюбени, а тези, които 
все още търсят любовта записват 
желанията си. Вечер градът е 
изпълнен с млади хора, които 
обикалят по пъбовете. Предполагам, 
че е заради напитките, но повечето 
бяха леко облечени, а момичетата 
на бос крак носеха сандали. Край 
Тринити колидж попаднахме на 
нещо като трамвайна мотриса, 
от онези, старите, която беше без 
стени, а седалките вътре бяха като 
в бар, покрай два високи плота. Под 
всяка седалка имаше велосипедни 
педали. Мъжете бяха насядали и 
усилено въртяха педалите, за да 
задвижат това странно нещо и си 
пийваха, а жените красяха това 
странно сборище. Всички заедно 

пееха популярна песен и се чуваха 
надалеч. И въпраки, че точно в 
този момент на улицата имаше 
затруднено движение – заради пътен 
ремонт – не чух нито един нервен 
клаксон. И шофьори, и пешеходци 
проявяваха разбиране към веселието 
на тази симпатична дружинка. На 
следващия ден от рано потеглихме 
на лов за преживявания. Дъблин 
е неголям град и безпроблемно 
може да се обиколи пешком. 
Посетихме катедралата „Св. 
Патрик“, мемориала на ирландските 
писатели, част от които са и 
нобелисти, Дъблиния. Преминахме 
през много кокетни паркове, които 
се поддържат образцово от местната 
община и вечер се заключват. На 
входа има табела с надпис кога се 
отварят и затварят през зимата и 
съответно – през лятото. В някои 
от тях има различни водни птици, 
които изобщо не се страхуват от 
хората и са доста охранени. Дори 
и гълъбите. Очевидно се радват на 
доброжелателността на местните. 
Зърнахме пивоварната Guiness, 
която е огромна и очевидно доста 
популярна. Опитахме и бирата и 
определено ни хареса. Дестилерията 
на Jameson беше в ремонт, но поне 
я видяхме отвън. Въобще в Дъблин 
питиетата са на почит. Оттам 
се запътихме към дъблинския 
замък, който съвсем не може да 
се нарече внушителен. За сметка 
на това е запазен и добре посетен 
от туристите. По мое мнение 

Дъблин явно е популярна 
туристическа дестинация, 
защото по улиците 
имаше хора от всякакви 
националности и се чуваха 
най-различни езици. И има 
защо. Градът е спокоен, 
добре организиран, чист, 
зелен и много цветен. 
Въпреки, че беше декември, 
навсякъде имаше цветя – 
циклами, кали, кукуряк. 
Транспортът е скъп за нас, 
но добре уреден. Обръща 

се внимание и на алтернативното, 
чисто придвижване. Попаднахме 
на инициатива, която предлага 
обиколка на Дъблин с колело, а на 
няколко места видяхме и станции 
за зареждане на електрически 
автомобили. По обед се отбихме 
в една типична кръчмичка – Box-
ty house, която се оказа част от 
прочутия Temple bar. Хапнахме 
традиционни неща – кодъл, което е 
месна яхния с картофи, поднесена 
с черен хляб и масло, boxty – тесто, 
направено от картофи, от което 
се приготвят различни ястия, 
пийнахме и ирландско кафе. След 
това се запътихме към Тринити 
колидж, за да го разгледаме 
и отвътре. В библиотеката се 
съхранява книгата на келтите – 
старина, с която ирландците се 
гордеят. Видяхме и къщата на Оскар 
Уайлд, която се намира на Mari-
on square, а срещу нея, в кокетно 
паркче се намира и шеговита негова 
статуя в естествен ръст. Нещо 
специфично, което ми направи 
впечатление са училищата. Така и не 
видях огромни четвъртити сгради, 
предназначени за много ученици. 
Училищата бяха в традиционен 
стил и невисоки. Размерите им също 
бяха човешки. Очевидно правени 
с мисълта да съберат децата на 
квартала, не да наблъскат под 
един покрив огромно количество 
ученици от различни възрасти. 
В квартала, в който беше нашия 
хотел имаше даста образователни 
институции, включително 
институт по образованието. Той 
от своя страна рекламираше своя 
коледен revision. Забелязах и доста 
други предприятия с образователен 
характер, които умело и атрактивно 
рекламираха услугите си – 
занимания по интереси, прибиране 
на децата след училище, помощ 
в подготовката и др. Уморени 
от ходене и преживявания се 
прибрахме, защото на другия ден ни 
чакаше полет до Лисабон.
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В размерът на талията, а не в теглото ни е тайната на 
дълголетието

Обиколката на талията, а не 
килограмите са определящи за 
доброто здраве. Това е становището 
на група учени, чието изследване 
показва, че хората с твърде голяма 
обиколка на талията са заплашени от 
преждевременна смърт, независимо 
от това дали имат наднормено 
тегло или не. Според направените 
изчисления, тези, чиято обиколка 

е над 120 см (за мъжете) и над 100 
см (за жените), са с двойно по-голям 
риск от ранна смърт отколкото 
мъжете с талия под 80 см и жените 
– с талия под 65 см. Излишното 
тегло в коремната област (или т.нар. 
висцерални мазнини) са по-вредни от 
излишните натрупвания по бедрата, 
т.е. определящ рисков фактор е не 
толкова количеството натрупани 

над нормата килограми, а къде 
точно са те. Мастните васлоявания 
в областта на корема отделят 
токсини, които чрез кръвоносната 
система се разнасят по цялото тяло 
и способстват за развитието на 
различни хронични заболявания 
(най-често сърдечносъдови) и рак.  
Разликата в продължителността на 
живот е осезаема дори при хора, 

чийто индекс на телесната маса е в 
рамките на нормалното, т.е. под 25, 
но имат натрупване на мастна тъкан 
около корема, обобщава британския 
в. Independent. Проучването е 
обхванало над 350 хиляди души от 
няколко европейски страни.

За какво говорят ръцете ни
По дължината на пръстите 

можело да се определи колко пари 
ще печели човек, а отпечатъците от 
тях можели да заместят кръвните 
тестове. Поне така твърдят някои 
изследвания, чиито резултати 
все още са спорни. Със сигурност 
обаче, докосвайки се до предметите 
с пръсти, ние оставяме уникален 
образец на ДНК. Канадски учени 
дори са успели да разработят 
технология, чрез която за 15 минути 
се извлича генетичен материал и от 
неясни отпечатъци с едногодишна 
давност. Следата от пръстите 
съдържа около 10 нанограма ДНК. 
А за изследването е достатъчна 
само 1/10 част от нея, т.е. една 
милиардна от грама. Да си направиш 
отпечатъци на пръстите вместо да 
дадеш кръв за проба звучи повече 
от привлекателно. И вероятно до 
няколко години тази технология 
ще се появи в медицината. Ако 
обаче хората искат да дават своите 
отпечатъци. Защото съвременният 
човек не е склонен да дава толкова 
конфиденциална информация. Но 
поне за криминалните разследвания 
новата технология ще бъде от голяма 
полза. Руски учени пък са се научили 
да определят по отпечатъците от 
пръстите ръста и пола на човека, 
както и някои други характеристики, 
които засега се пазят в тайна. В 
Мрежата широко се рекламира 
интерактивният психологически 
тест чрез отпечатъци на пръстите. 
Разбира се, това всъщност е уловка 
за извличане на пари от най-
любопитните и доверчивите. Като 
начало ви се предлага да изберете 
един от четирите типа рисунки 
на всеки един от вашите пръсти. 
След като ви заинтригуват, ще 
бъдете помолени да изпратите SMS 

на кратък номер, за да заплатите 
получения резултат. Не се хващайте 
на това: резултатът е измислен 
- все още не е доказана никаква 
връзка между психологическите 
особености на човека и рисунката 
на папилярните линии по неговите 
пръсти. За разлика от това, достъпът 
до секретните сведения по 
отпечатъците на пръстите отдавна 
не е фантастика. Тази технология 
днес се използва нерядко за: 
- отключване на врати - вратата се 
затваря сама, като доближим пръст 
до скенера и/или въведем PIN код. 
- отключване на мобилния 
телефон - той “познава” своя 
собственик по отпечатъците 
на пръстите и единствено на 
него дава достъп до менюто. 
- възпрепятстване на достъпа до 
компютъра - скенерът е скрит под 
мишката и запомня отпечатъците 
на 5 души. Никой друг освен тях не 
може да получи достъп до машината. 
- блокиране на достъпа до компютър 
- биометричната идентификация 
регулира не само достъпа до 
файловете, които се съхраняват 
в твърдите дискове, но е до 
сайтовете, на които е регистриран 
собственикът на компютъра. 
- съхраняване на информацията 
в карта памет - четецът на карти 
е стандартен уред за разчитане 
на различните карти памет. Той е 
оборудван със скенер за отпечатъци 
- дори вашата карта да попадне в 
чужди ръце, никой не може да се 
добере до нейното съдържание. 
Отговор на въпроса “Защо 
природата ни е дарила с папилярни 
линии на пръстите?” дават френски 
учени от Парижската Сорбона, които 
са открили, че наличието на тези 
линии увеличава чувствителността 

на кожата над 100 пъти. Осезателните 
рецептори на човешката кожа се 
делят на две големи групи. Първите 
позволяват да се усети едрата 
структура, а вторите – дребната. 
При това тяхната чувствителност 
е такава, че те могат да “засекат” 
придвижване на пръста на 0,0025 
мм. За да докажат това, учените 
са създали модели на пръсти от 
специална гума. Някои от пръстите 
са били гладки, а други - с копия на 
папилярни линии. Моделите са били 
снабдени и с чувствителни датчици 
и са “докосвали” стъкло с насени 
върху него щрихи. Гладкият пръст е 
разчитал щрихи на разстояние 1 мм, 
а “почти истинският” на разстояние 
между две съседни папилярни линии.  
Не напразно папилярната “шарка” 
се състои от затворени криви. 
Благодарение на това в каква посока 
движим пръста, посоката ще бъде 
перпендикулярна поне на една 
от линиите. Това е достатъчно да 
заработят рецепторите на тънката 
чувствителност. С тази неравна 
повърхност могат да се задържат 
гладките предмети – това е друг 
плюс на отпечатъците. Ако нямахме 
папилярни линии, чашите, чиниите, 
химикалите и останалите предмети 
с полирана повърхност щяха да се 
изплъзват от ръцете ни. Тези линии 
са ни необходими и за по-пълното 
опознаване на заобикалящия ни 
свят. Именно в това се крие техният 
главен биологичен смисъл. Учени 
от канадския University of Alber-
ta твърдят, че по съотношението 
дължина на показалеца и 
безименния пръст може да се съди 
за нивото на агресивност. Колкото 
по-къс е показалецът в сравнение 
с безименния пръст, толкова по-
шумно и агресивно е склонен да 

се държи той. Това обаче важи 
за мъжете. При жените такава 
закономерност не е установена. 
Причините за това учените обясняват 
с вътреутробното развитие на 
мъжкия организъм. Ако по време 
на бременността плодът от мъжки 
пол е подложен на интензивното 
въздействие на тестостерон, 
безименният пръст расте по-
бързо, отколкото показалецът. Тази 
теория почти съвпада с откритието, 
направено скоро от британски учени 
от University of Cambridge, които 
са установили, че най-успешните 
брокери на лондонската борса 
притежават безименни пръсти по-
дълги от показалците - за 20 месеца 
те са работили 11 пъти повече, в 
сравнение с останалите си колеги. 
Друго изследване, проведено 
от английски учени, показва ,че 
мъжете, които имат показалец по-
къс от безименния пръст, по-често 
постигат успехи в спорта и в... 
любовта. Според тях това е логично 
- тестостеронът отговаря не само 
за агресията, но и за желанието да 
се доминира, покорява, завладява, 
което е еднакво необходимо и 
на спортиста, и на донжуана. Но 
има и по-малко приятни новини 
– например предположението, че 
мъжете с къси показалци са с по-
висок риск от аутизъм и имунен 
дефицит. Разбира се, има някаква 
логика да се вглеждате в ръцете си. Но 
все пак не бива да се забравя, че става 
дума само за предразположеност. 
В крайна сметка ще бъде ли човек 
агресивен, успешен, материално 
обезпечен зависи най-вече от 
неговото възпитание, образование и 
ум.

здраве.bg

Мъжът и жената ревнуват различно
Природата и прояви на 

ревността при двата пола са съвсем 
различни, твърди изследване на 
германски учени от Университета 
в Билефелд - жените най-често 
изпитват ревност, когато усещат 
прояви на изневяра у партньора, 
докато мъжете са по-конкретни – те 
ревнуват, когато има признаци на 
прелюбодеяние. Изследователите 
смятат, че причините за разликата 
е заложена в еволюцията. Жените 
на първо място ревнуват зараждащи 
се у партньора чувства към друга 

жена, а мъжете – когато жената вече 
е избрала друг партньор. Немските 
психолози са интервюирали 
няколко хиляди доброволци от 
двата пола, като са им задавали 
въпроси за това кои ситуации биха 
определили като най-непоносими. 
Така жените са окачествили като 
най-трудно преодолима ситуацията, 
в която усещат признаци на 
емоционална изневяра. Мъжете 
пък са определили като истински 
удар сексуалната изневяра. 
“Сексуалната изневяра не влияе 

върху функцията на размножаване 
при жените”, обясняват причините 
за разликата специалистите. “За 
жените сексуалната изневяра на 
мъжете може да бъде дори съвсем 
безразлична. За сметка на това 
представителките на нежния пол 
реагират остро на всяко желание на 
мъжа да ги напусне, което в ранните 
етапи от еволюцията най-често е 
означавало заплаха за живота и 
дори гибел за жената и потомството. 
Подсъзнателните страхове всъщност 
продължават да съществуват и 

днес и определят поведението в 
повечето подобни ситуации”. “При 
мъжете еволюционната ситуация е 
напълно различна. Мъжът държи 
на сексуалната вярност на своята 
половинка, защото по този начин 
получава гаранции, че децата са 
именно от него. Много мъже и днес не 
желаят да участват в отглеждането на 
деца, които не са тяхно потомство”, 
допълват немските психолози.

здраве.bg
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За премахване на 
болки в ставите 
с акупунктура 

потърсете  
Др.Чао

Целулитът е полезен за здравето на жените!
Не бързайте да се борите с 

целулита! На някои този призив 
може да се стори абсурден или 
най-малко странен – жените влагат 
толкова усилия и средства за лечение 
на на целулита, че такъв съвет 
изглежда просто нелеп. Но, оказва 
се, в подобен подход има здрав 
смисъл. Неотдавна публикуваните 
резултати от изследване, проведено 
от Център за диабет, ендокринология 

и метаболизъм към Universi-
ty of Oxford, Великобритания, 
сочат, че мастните наслагвания 
по бедрата на жените понижават 
риска от захарен диабет и сърдечни 
заболявания, съобщава Reuters.  
Причината е в това че синтезът на 
женските полови хормони е тясно 
свързан с наличието на достатъчно 
мастна тъкан. А от хормоните 
на свой ред зависи правилното 

функциониране на репродуктивната 
система при жените, и не само 
на нея. Този мастен слой е богат 
на адипонектин, който възпира 
възпалителните процеси и 
възпрепятства запушването на 
артериите. Естрогените (женски 
полови хормони) са не само фактор, 
определящ сексуалността, но и 
важна стъпка за профилактика на 
атеросклерозата. Именно затова 

може уверено да се твърди, че 
мастните запаси по бедрата на 
жените помагат за по-доброто 
здраве, като защитават от диабет 
и сърдечно-съдови заболявания, 
твърдят британските учени. 
Разбира се, стремежът към красота 
и добро самочувствие също е важен, 
допълват те, но малко целулит няма 
навреди, напротив – ще помогне за 
по-доброто здраве на жената.

Може ли тялото да „усеща” бъдещето
Дори и всякакви външни белези, 

тялото може да предсказва събития, 
които ще се случат в близко бъдеще. 
Например, можем да усетим, че 
шефът ни ще се появи точно когато 
играем някоя игра на бюрото. Това 
е заключението на изследователите 
от Northeastern University в САЩ, 
които анализирали резултатите 
от 26 изследвания, публикувани 
между 978 и 2010 г. Откритията им 
са публикувани в изданието Fron-
tiers in Perception Science. Вече е 

доказано, че безсъзнателното ни 
понякога знае много повече от 
съзнанието, но досега не е станало 
ясно дали хората имат способността 
да предричат важните събития 
в бъдещето без да имат никакви 
улики за това какво ще се случи, 
обяснява авторът на изследването 
Джулия Мосбридж. Например един 
служител, който играе на бюрото 
си, ползвайки слушалки, ще може 
да чуе, ако шефът му се зададе зад 
ъгъла. Но анализът на Мосбридж и 

колегите й предполага, че, ако сме 
обърнати навътре към тялото си, 
можем да засечем тези промени 
предварително и да затворим играта 
между 2 и 10 минути преди шефът 
да се появи. Може би дори ще 
имаме шанса да отворим работния 
си документ. Този тип явления 
понякога се наричат „предчувствия“ 
(като усещане за бъдещето), но не е 
ясно дали хората наистина усещат 
какво ще се случи. Мосбридж 
и колегите й предпочитат да го 

наричат «аномална преварителна 
активност». Феноменът е аномалия, 
твърдят някои учени, защото не 
можем да го обясним с наличните 
към текущия момент факти за това 
как работи биологията, макар че 
някои обяснения относно скорошни 
открития в областта на квантовата 
биология биха могли да хвърлят 
яснота по въпроса.

За отлична форма и след 40-те
Когато човешкият организъм 

премине 40-те години, той има 
нужда от някои промени в режима, 
за да продължи да се чувства 
в кондиция. Над всичко обаче 
излиза чувството за мярка във 
всичко, което правите. Обикновено 
тялото е най-добрият показател за 
настъпилите в него промени. То 
само подсказва кое е подходящо и 
кое не. Като начало, помислете за 
смяна на режима на физическо 
натоварване, но се консултирайте 
с лекар преди да започнете нова 
програма. Упражнявайте се повече, 
но с по-малки натоварвания. 
При жените поради настъпване 
на менопаузата може да се увеличи 
в по-голяма степен загубата на 
мускулна и костна маса. За да 

се предотврати остеопорозата и 
намали рискът от счупвания е 
необходимо да се увеличи времето 
за аеробика и силови упражнения 
до половин час 3 пъти седмично. 
Не забравяйте за разтяженията. Те 
могат да станат причина за различни 
травми и счупвания, които на тази 
възраст са по-сериозни и се нуждаят 
от повече време за лечение. Много 
полезни са заниманията с йога. Не се 
напрягайте по време на физическите 
упражнения. Вместо да напрягате 
мускулите и гърба, бягайки по 
асфалтовите алеи или в парка, по-
добре си намерете по-безопасни 
занимания. Например, разхождайки 
се с бърза крачка не по-малко от 3 
часа седмично, вие ще можете не 
само да изгаряте мазнините, но и да 

тренирате сърдечния мускул. Това 
се равнява на половин час седмични 
занимания по аеробика. Хранете се 
по-често, но по малко. С възрастта 
на организма му е все по-трудно 
да преработва големите обеми 
калории и хранителни вещества, 
погълнати наведнъж. Стремете се 
да изяждате 1/2 порция от своя обяд, 
а другата половина запазете до 
момента, когато отново огладнеете. 
Откажете се от изкуствените 
подсладители и добавките в 
сладките, сладоледа и газираните 
напитки. Те са вкусни, но не могат да 
се сравнят с ябълките, боровинките 
или броколите, които намаляват 
риска от възникването на ракови, 
сърдечно-съдови заболявания и 
захарен диабет. Заменете храните 

съдържащи мазнини, със соя и 
соеви продукти. Соята е полезна 
за костната система, тъй като 
съдържа много калций, а също 
така облекчава редица симптоми 
в периода на менопауза, например 
приливите и потенето. Тя притежава 
и способността да намалява риска 
от възникването на сърдечно-
съдови заболявания и ракови 
образувания. Ако консумирате 
повече соеви продукти, ще намалите 
употребяваното количество месо, 
а това означава, че във вашия 
организъм ще постъпват по-малко 
наситени мазнини, които повишават 
нивото на холестерола в кръвта. По 
този начин 2 пъти намалявате и 
риска от възникването на инсулт и 
инфаркт.

Содата за хляб е 
алтернатива на цяла 

домашна аптечка
Всеки знае, че содата може да 

намали киселините и да излъска 
до блясък сребърните съдовете. 
Но този доста “невзрачен бял 
прах” всъщност е способен да 
замени почти изцяло нашата 
домашна аптечка. При настинка 
в чайник са налива 1 чаша вода 
и се добавя 1 ч.л. сода. След 
кипването на водата в носа на 
чайника се поставя тръбичка 
от хартия (но не от вестник или 
списание) и в продължение на 10-
15 минути се вдишва парата. За 
отхрачване два пъти дневно се пие 
на гладен стомах половин чаша 
топла вода, в която е разтворена 
половин ч.л. сода и щипка сол. 
В медицинската практика 0,5-
2% разтвор на сода бикарбонат 
се използва за промивки и 
изплаквания при ринити, 
стоматити, ларингити, 
конюнктивити и т.н. За 
дезинфекция на лигавицата на 

устата при често появяващи се 
афти е полезно изплакването 
на устата след всяко хранене с 
разтвор от сода (85 г), сол (85 г) и 
карбамид (2,5 г). Дисфункцията 
на стомаха, особено ако е свързана 
с нарушение на киселинността, 
е честа причина за главоболие. 
В подобни случаи е достатъчно 
да се изпие 1 чаша мляко със 
стайна температура с 2 щипки 
сода. Тази смес неутрализира 
стомашната киселина и успокоява 
главоболието. За избавяне от 
мигрена всеки ден трябва да се 
пие преварена вода със сода. През 
първия ден половин час преди 
обяд се изпива 1 чаша преварена 
вода, в която е разтворена 
половин ч.л. сода, на втория ден 
– 2 чаши и т.н. до 7 чаши, след 
което нормата се намалява всеки 
ден с 1 чаша.

dieti.info

здраве.bg

здраве.bg



5 май, 2017 19info@bulbiz.com(416) 821-9915 З Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕЗ Д Р А В ЕА В Т ОЗ А Б А В Н ОА В Т ОР Е К Л А М АА В Т ОЗ А Б А В Н ОЗ А Б А В Н О



May 5, 201720 info@bulbiz.com(416) 821-9915С В Я ТЗ А Б А В Н ОС В Я ТО Б Я В И

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 

Rani Randhawa, Pardeep Sharma and Tu Nguyen
Registered Insurance Brokers

416-398-4322 No obligation
Q u o t e s !

1118A Wilson Ave.,
Suite 201, (Keele & Wilson)

Car Insurance/ Motor cycle
Specializing In:
Experienced Clean Drivers
G2 and High risk
Speeding Tickets
No insurance tickets
Carless driving
Impaired driving comviction
Dangerious driving
Stunt Driving

Commercial Auto Insurance
Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

Good Rates for Experienced Drivers,

Low Rates for small business  
liability Insurance

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

ЗАСТРАХОВКИ
Bethel Insurance Brokers Inc.

Commercial insurance for restaurant, beauty salon, office, garage, body shop, convenient store
Travel insurance for visitors/supervisa and Canadians

Fax: 416-398-0337

AUTO - HOME - COMMERCIAL - TRAVEL - LIFE - HEALTH
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TERRA MARE CARGO INC 
Ник. Георгиев

Превоз на коли, лодки, мотори, 
лични вещи и др. товари

416 526 8435
ACCESSNIKI@GMAIL.COM

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. 

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

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.com

Фризьорски 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

КРАТКИ ОБЯВИ

Construction company  
is looking for  

painters, epoxy  
and concrete finishers.  

Please call for details.  
Kris: 416-575-8160
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7100 Woodbine Ave, Unit 118,  
Markham, ON L3R 5J2 , Woodbine Ave/ Steeles Ave.

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

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

Volkswagen представи 
хибридния седан VW Phideon 

PHEV
Volkswagen и китайският 

му партньор SAIC показаха 
на автосалона в Шанхай нова 
модификация на седана Phide-
on. Седанът, предназначен за 
китайския пазар, бе представен 
през 2016, като бе оборудван 
с 3,0-литров бензинов V6 
двигател с 300 к.с. Сега се 
предлага на местните клиенти с 
2,0-литров бензинов турбомотор, 
електрически двигател и 

комплект литиево-йонни 
батерии. Хибридният Phideon ще 
изразходва около 2,3 л/100 км, 
като със заредени докрай батерии 
и резервоар изминава около 
850 км. Самите акумулатори 
се зареждат от стандартната 
електропреносна мрежа за 2 часа. 
VW Phideon PHEV ще е първият 
в историята хибрид на Volkswa-
gen, чиято производство ще бъде 
съсредоточено в Китай.

Trumpchi ще смени името 
си преди да навлезе в САЩ 

през 2019
Китайската марка Trumpchi (

传传,  на англ.език Chuánqí) , която 
принадлежи на концерна GAC, 
има намерение да смени името си 
заради сходството с фамилията 
на президента на САЩ - Доналд 
Тръмп. Това съобщи пред агенция 
Reuters главният дизайнер на 
GAC Жан Фен. Според него в 
момента се избира ново име 
за Trumpchi, което ще бъде 
използвано на пазара в САЩ. По 
време на автосалона в Детройт 
представителите на компанията 
често са били подигравани от 
посетителите заради името на 
марката, под която се предлагат 
автомобилите.  „Видяхме 
много смеещи се хора, които се 
снимаха до емблемата на нашата 

компания, а после качваха 
снимките във Facebook и други 
социални мрежи. Разгледахме 
коментарите под тези публикации 
и стигнахме до извода, че това 
име не е най-добрият начин да 
предлагаме марката ни в САЩ”, 
поясни Фен. Марката Trump-
chi е представена през 2010 г., а 
генералният мениджър на бранда, 
който е шестият най-продаван 
в Китай, г-н Ю Джун очаква 
автомобилите да се продават 
в САЩ през 2019 г. От GAC 
обясниха, че името на английски 
е избрано от думите „trump (“to 
excel, surpass” - превъзхождам) и 
първата сричка на думата “cheer-
ful” (забавно, весело).

Audi пуска на пазара в 
края на 2019 г. RS-версия 

на Q4
Audi обяви ще пусне на 

пазара в края на 2019 г. RS-
версия на крос-купето Q4, 
която ще се произвежда в 
завода Унгария. Според Auto-
Bild, RS Q4 ще използва същия 
двигател, с който са оборудвани 
моделите RS3 и RS TT - 
2,5-литровият 5-цилиндров 
TFSI мотор с мощност 394 к.с., 
който позволява ускорение от 
0 до 100 км/ч за 4,1 секунди. 
Двигателят разполага и с 

електронен ограничител на 
скоростта, поставен на 250 км/ч.  
Audi планира и разработването 
на хибридна модификация с 204 
к.с. като в проекта е предвидено 
използването на задвижващата 
система от модела A3 e-Tron, 
както и няколко различни 
двигателя: 1,5-литров 
4-цилиндров от Volkswagen, 
както и 2,0-литров дизелов в 3 
версии:161 к.с.,187 к.с. и 215 к.с.  

Съдът потвърди глоба от 
$4.3 млрд. за Volkswagen 

заради Dieselgate 
New York Times разкрива името на съобщилият 

за крупната корпоративна измама?
Федералният съд в Детройт 

потвърди глобата от $4.3 
милиарда, която Volkswa-
gen ще трябва да плати на 
американските власти заради 
Dieselgate, съобщава Reuters . 
Наказанието е по обвинението, че 
групата VW нелегално и с измама 
е внесла на територията на САЩ 
590 000 автомобила с дизелови 
двигатели, замърсяващи над 
позволените норми. Случаят е 
“съзнателна, крупна измама”, 
произнесе се окръжният съдия 
Шон Кокс. “Не знаем колко 
високо по корпоративната 
стълбица достига тя. Надяваме се 
департаментът по правосъдието 
и особено германското 
правителство да продължат 
да разследват и да накажат 
виновните”, допълни Кокс. Volk-

swagen пледира “виновен” по 
общо 10 обвинения, включващи 
заговор, възпрепятстване на 
правосъдието и издаване на 
фалшиви декларации. След 
произнасянето на съда главният 
юрист на концерна Манфред 
Дьос разпространи изявление, че 
VW “съжалява за поведението, 
което предизвика тази криза. 
То бе погрешно”, и се извини 
от името на компанията на 
северноамериканските й 
клиенти. Репортерът на The 
New York Times Джак Юинг, 
който подготвя за печат 
книга за скандала, подалият 
сигнал за измамата е Стюърт 
Джонсън, по онова време шеф на 
северноамериканския инженерен 
отдел на VW, разположен в 
Оубърн Хилс, Мичиган.

Реклама в испанските 
медии: 
„Утре всички на стадиона в 
Мадрид – единственото място, 
където бедните могат да гледат 
мултимилионерите отвисоко и 
да ги псуват колкото си искат!“

- Каква е разликата между 
жената и любовницата?  
- 20 килограма!  
- А каква е разликата между 
мъжа и любовника?  
- 30 минути! 
 
Когато си мъж на 45 не е 
страшно, че вече не те заглеждат 
жени 15 години по-малки от теб, 
а това, че те заглеждат жени 15 
години по-големи.
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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

Mark’s Hungry Deli & Kitchen 
24 Chauncey Ave, Etobicoke, ON M8Z 2Z4

- Fresh meats. Smoked meats. Deli counter
- Euro products
- Hand made Bakery items
Mark’s Traditional Waterloo approach
- Locally farmed and micro batched
- Humanely raised without antibiotics
- Free from gluten and allergens, - Low sodium
Lunch Special,  
Frozen Home 

dinners

598 Danforth Avе.
(Danforth & west of Pape) 

(416) 462-1411
Пресен хляб всеки ден, 

баница, баклава,  
торти, пити, погачи и   

други сладкарски изделия.
Торти по поръчка за 
тържества- всякакви 

размери  
Кашкавал, маслини, зехтин, 

кафе, ориз, макарони и 
други хранителни стоки.

Продаваме също  
икони и сувенири.

Касиерът в киното:  
- Защо си купувате вече пети 
билет за този филм?  
Чукчата: 
 - Ами някакъв идиот на входа 
все ми ги къса. 
 
 
Какво трябва да се направи, за 
да се покори Марс?  
На американците да се каже, 
че там има много нефт. На 
европейците - че там има много 
хубави жени. На японците - че 
там все още няма мобилни 
телефони. На руснаците – че 
там водката е безплатна. На 
китайците – че там има много 
евтина земя. 
 
 
Лекарят:  
– Имате вода, камъни и 
пясък…  
Пациентът:  
– Сега остава да получа и 
линия за строеж. 
 
 
Съпруга си купува пълна гама 
козметика за подмладяване. 
След пет часа мазане с 
различни кремове и еликсири 
тя пита мъжа си: 
– Кажи ми честно, скъпи, на 
колко години ти изглеждам? 
– Ако се съди по кожата ти – на 
двайсет и една, по косата ти – 
на осемнайсет, по фигурата ти 
– на двайсет и три. 
– О, какъв си ласкател – 
изпаднала във възторг тя. 
– Чакай малко, още не съм ги 

събрал.

Егати пролетта! Видях две 
лястовички с ватенки и един 
щъркел с ушанка. 

 
Съпрузи харчели пари с 
толкова обезпокоителна 
скорост, че следващата година 
едва ли щели да могат да си 
позволят да отидат на почивка. 
Затова мъжът измислил план 
за спестяване: винаги когато 
правели секс, щял да пуска 
20 долара в касичка. След 
година изпразнил касичката, 
за да види колко са събрали. 
Резултатът го озадачил. 
– Винаги когато правехме секс, 
пусках по една 20-доларова 
банкнота, но тук има банкноти 
от по 50 и 100 долара. 
– Това ти е проблемът – 
отвърнала жената, – мислиш 
си, че всички са скръндзи като 
теб.

В съдебната зала:  
Съдията: - Защо искате развод?  
Тя:  - Защото той имаше ерекция 
на неправилно място.  
Съдията озадачен: - Къде!!?  
Тя: - В устата на приятелката ми!

 
В

На интервю за работа:  
- Какво е възнаграждението?  
- $26 на час в изпитателния срок, 
$35 след третия месец. 
- Добре, ще дойда тогава.
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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 - ШКЕМБЕ  

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


