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Достигането до всеки връх е постижение.  
Когато си горе, умората изчезва и остава само удоволствието...

Пътуване по-дълго от месец е 
интересно, но и изморително. За 
седем месеца досега изминахме 
45,000 километра, посетихме 12 
държави, 27 пъти пресичахме 
различни граници, спахме в 112 
различни стаи. Усещането всяка 
вечер да си в различна къща, 

в различна кухня е интересно. 
Понякога дори приготвянето 
на съвсем обикновена вечеря 
изисква въображение, усилия и 
изобретателност. Често в кухнята 
няма тава, тенджера или купа за 
салата. Но салата може да се направи 
дори в тиган. И винаги е вкусна.

Прод.
на стр.8

>>>

Маринела Батулски и Иван Шаранков от Торонто:  

7 месеца на път,  
12 държави,  

45,000 км  
и  

пътуването  
продължава...



June 23, 20172 info@bulbiz.com(416) 821-9915Б Ъ Л Г А Р И Я

Плевнелиев: При Радев 
президентската институция изгуби 
своята тежест

Според Росен Плевнелиев 
настоящият държавен глава 
допускал немалко грешки. 
Отслабена бе ролята на 
президентската институция, заяви 
той пред Нова телевизия. Грешка 
било например разсекретяването 
на стенограмата за КТБ. Искам 
да се каже цялата истина за 
КТБ, изтъкна той. След като е 
разсекретена едната стенограма, 
да се отвори и другата, призовава 
експрезидентът, който е против 
изсветляване на секретните 
разговори. Плевнелиев иска да се 
тръгне по пътя на парите и да се 
види кой ги е откраднал. Няма 
какво да крия от тези стенограми, 
аз се гордея с тях, сподели 

експрезидентът. Имало опити да 
се събори цялата банкова система, 
както стана ясно от думите на 
Росен Плевнелиев. На секунди 
третата по големина банка в 
България е била спасена от фалит. 
Ще се боря истината за КТБ да 
излезе, заяви още той. Досиетата 
КТБ са досиетата ДС, ако не се 
разкрият, ще висят като дамоклев 
меч над обществото с десетилетия, 
коментира още Росен Плевнелиев. 
Мажоритарният вот е проблемен, 
смята още той. За пет месеца той 
бил посетил 15 държави. Радвам 
се на признанието и любовта на 
хората, сега съм много по-спокоен, 
сподели още бившият държавен 
глава Росен Плевнелиев.

NASA: Черно море промени цвета си
NASA съобщи, че Черно море 

е изменило рязко цвета си. Ако 
преди е притежавало тъмносин 
цвят, сега заради масовото 
размножаване на фитопланктон, е 
станало изумрудено зелено. Най-
големите промени в цвета са пред 
бреговете на България и Румъния, 
съобщи Fox News. Според 
специалистите, нашествието на 

фитопланктон може да доведе 
до рязко понижаване нивото на 
кислород в Черно море, от което 
би последвало масово измиране 
на морските му обитатели. 
Фитопланктонът е съставен 
от едноклетъчни водорасли и 
цианобактерии и се храни със 
слънчева светлина.

80-год. мореплавател от Каварна 
прекара близо 2 г. в океана

… преследвайки мечтата си. 
Малко преди 80-годишния си 
юбилей д-р Васил Куртев решава, 
че е дошъл момента за мечтата 
му да обиколи сам света с яхта. 
“Толкова яхти строих, толкова 
труд съм положил. Почти цял 
живот аз все за туй мисля и работя”, 
споделя д-р Куртев пред bTV.  
Моментът настъпва през август 

2015 г. когато отплава с яхтата на 
покойния си брат, която двамата 
собственоръчно са строили с 
подръчни материали 10 години. 
С 11-метровата яхта “Одесос” д-р 
Куртев прекарва 22 месеца, през 
които прекосява Атлантическия, 
Тихия и Индийския океан.

Христо Стоичков: В живота ми е 
било трудно и винаги съм гледал да 
се справям сам

Дисциплина, отговорност, 
приятелство, не само на терена - 
това са част от съветите, които дава 
Христо Стоичков в новата си книга 
“Как да печелим във футбола - 88 
съвета от номер осем”. Стоичков 
призна, че не обича да дава съвети 
на децата си, но помни заръките на 
първите си треньори, разказва bTV. 
“Идеята ми се прокрадна преди 5-6 
години. Споделих я с Йохан Кройф, 
с Димитър Пенев, с приятели, с 
които съм работил, за да можем 
да дадем един път на тези млади 
футболисти, за прочетат това, 
което аз съм правил. Не съм скрил 
нищо! Говоря за алкохол, говоря 
за дрога. Тези работи не са за тях! 
Много футболисти са пропаднали 
в тази посока. Аз избрах спорта, 
а не другото. С книгата ще ги 
научим на много неща. В нея 
има дисциплина, отговорност, 

приятелство, не само на терена, а 
и извън терена, в училище, вкъщи, 
с приятели”, каза той пред bTV. 
Новата книга на Стоичков не е 
насочена само към децата. “Има 
неща, които и за мен самия са 
интересни. Вчера прочетох цялата 
книга и се учудих на някои неща, 
които съм казал. Как е възможно? 
Еми с труд! Без труд, нищо не 
се постига. Страстта трябва да 
е вътре в теб. Не може да чакаш 
някой друг да те подтикне. Ако го 
нямаш вътре в себе си, не желаеш, 
а само чакаш, няма да стане”, 
съветва Стоичков и допълва: 
“Винаги съм бил директен, никога 
не съм бил страхлив човек. В най-
трудния момент съм превъзхождал 
трудностите. В живота ми е било 
трудно и винаги съм гледал да се 
справям сам”.

Рускиня с финландски паспорт ще 
бъде арестувана в Москва за „пране“ 
на €1 млрд. в България

Рускинята с финландски 
паспорт Елизабет Елена вон Месинг 
да бъде арестувана в Москва 
и доведена в България, реши 
Софийският градски съд, съобщи 
“24 часа”. Причината е, че вон 
Месинг не се появи на поредното 
заседание по делото срещу нея на 16 
юни. Тя и сънародникът ѝ Дмитрий 
Абрамкин са подсъдими за пране на 
€1 млрд., преминали през фирма на 
вон Месинг. Разследването срещу 
Елизабет се води от 2008 г., а делото 
от 2012 г. Досега то бе отлагано 
много пъти заради семейни 
проблеми на Абрамкин и влошеното 
здраве на Вон Месинг. Адвокатката 
ѝ съобщи, че финландската 
гражданка била зле и не можела да 
пристигне, но пък искала делото 
да се гледа без нея. Магистрати 
определят Елена Вон Месинг 
като аферистка от международен 
калибър. Родом е от Санкт 
Петербург, но е живяла повече във 
Финландия, където има осъдителна 
присъда за данъчни злоупотреби. 
През 2009 г.  тогавашната комисията 

“Кушлев” подаде иск в полза на 
държавата, а СГС наложи запор 
на нейно имущество над 23 млн. 
лева, придобити с престъпление. 
Животът на Елизабет е като сюжет 
от трилър. След брак с финландец 
носи фамилията Вон Месинг. 
Бурният й живот е изпълнен с 
любовни авантюри и афери, твърдят 
запознати. Освен на заможни мъже 
Елизабет-Елена, успя да привлече 
вниманието и на руската Федерална 
служба за безопасност (бившето 
КГБ). Вон Месинг е инвестирала 
пари в България, които са придобити 
по престъпен начин. След това 
чрез сделки, прехвърляни в други 
компании, парите са връщат в Русия, 
като само за няколко месеца тя 
прехвърля през наши банки €1 млрд. 
В интервю Елизабет-Елена Вон 
Месинг, се оправдава, че “сумата 
от 1 млрд. евро са оборотните пари 
на фирмата”. Тя е основала фирма в 
България основно заради ниските 
такси за превод на пари в чужбина 
– 0.35%. За руските банки този 
процент е в размер на 1.5%.

Македонци купуват български 
адреси за €200

Македонски граждани си 
купуват български адреси за по 
около 200 евро, за да получат по-
лесно българско гражданство. Това 
съобщиха от МВР, цитирани от 
българските медии. Била е назначена 
проверка заради множеството 
фиктивни регистрации на чужденци 
у нас. Те са започнали след акция 

за нелегални мигранти, най-вече 
от арабски произход. Оказало се 
обаче, че не само бежанците ползват 
фалшиви адреси у нас, а и някои 
македонци. Само в една къща в 
Петричко били регистрирани близо 
100 души от Македония, които 
„ползвали“ адреса временно.

Посолството на САЩ в България няма 
да съхранява лаптопи и таблети

… в зоната за проверка на 
сигурността. Това гласи съобщение 
на сайта на американското 
посолство в София (bg.usembassy.
gov )в секцията „Визи–Важни 
съобщения“. Не се посочват 
причините за допълнителните 
мерки за сигурност, както и за 
какъв период ще важат новите 
правила. “Ако пристигнете с 
лаптоп или таблет, няма да 
бъдете допуснати до Посолството 
и ще трябва да пренасрочите 

Вашето интервю или среща. 
Също така, силно препоръчваме 
да не носите големи чанти, като 
раници, куфари или пакети, тъй 
като няма складови помещения в 
района на Посолството”, се казва 
в съобщението на американското 
посолство. На територията на 
дипломатическата мисия са 
забранени мобилните телефони, 
както и други електронни 
устройства като Blackberry, iPod и 
др.

Нелегална мандра разкри полицията 
в Пазарджик

При акция, проведена в с. 
Дюлево, са иззети около 350 
кг. краве и 70 кг. козе сирене,  
десетки литра прясно краве 
мляко, мая, етикети, съобщават от 
пресцентъра на МВР. Проверени 
били помещения на частен имот, 
собственост на местен жител. В 
приземен етаж, оборудван като 
автоработилница, били открити 
вани за събиране на мляко с общ 
обем около 1600 л., вана за сирене 

и пастьоризатор. В съседна къща 
пък било обособено помещение с 
хладилна камера, където сиренето 
зреело. Цехът функционирал изцяло 
незаконно, без разрешителни 
и в разрез с всички санитарно-
хигиенни норми. Наред с ваните за 
мляко и сирене, били съхранявали 
двигатели, инструменти за ремонт 
на автомобили, горива и смазочни 
материали. Млечните произведения 
ще бъдат унищожени.
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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! 

Българските тийнейджърки са 
пушачки № 1 в света

Около 11% от младежите на 
възраст между 13 и 15-годишна 
възраст по света пушат цигари 
и пури, показва глобално 
проучване, цитирано от Reuters. 
Употребата на тютюневи изделия 
е водещата в света причина за 
предотвратими смъртни случаи 
и тежки заболявания, убивайки 
около 6 млн. души всяка година, 
отбелязват изследователите. За 
изследването са били проучени 
данни за тийнейджъри в 61 
страни, проведени от 2012 до 
2015 г. Половината от страните 
имат нива на пушене от най-

малко 15% за момчетата и най-
малко 8% за момичетата. Сред 
всички страни в проучването, 
най-ниско разпространение 
на тютюнопушенето сред 
тийнейджъри (1.7%) се е 
наблюдавало в Шри Ланка. Най-
много пушат младежите в Източен 
Тимор – 35%. При момчетата най-
ниско е разпространението на 
тютюнопушенето в Таджикистан 
(2.9%), а най-високо – 61.4% сто в 
Източен Тимор. При момичетата 
най-ниските нива – 1.6% са в 
Таджикистан, а най-високите – 
29% в  … България.

40-метров надпис “Аз съм 
българче” се извисява над Сопот

Надписът е част от проекта за 
създаване на галерия на открито 
в Сопот, с който да се повдигне 
патриотичния дух. Първите думи 
от стихотворението на Иван 
Вазов е изграден в историческата 

местност Трапето. Кампанията в 
Сопот започна с огромна рисунка 
на Иван Вазов върху саниран блок, 
а краят на проекта предвижда 
огромен лик на Васил Левски в 
квартал Анево.

Томислав Дончев: През следващите 
18 месеца правителството ще 
се опита да направи хартията 
излишна в общуването на 
гражданите с администрацията

Това заяви вицепремиера 
Томислав Дончев в предаването 
“Панорама” на БНТ. Г-н Дончев 
участва в предаването на мястото 
на премиера Бойко Борисов, 
на когото се наложи спешна 
операция на менискуса. На въпрос 
защо толкова се бави масовото 
въвеждане на електронните 
услуги в администрацията 
вицепремиерът обясни, че има 
голяма съпротива от страна на 
администрацията и че никой 
ръководител в нея би се съгласил 
да намалеят офисите и персоналът 
в резултат на въвеждането на 
електронни услуги. Издаването 
на хартиен документ дава власт, 

каза още той и посочи, че за 
преодоляването на този проблем 
е нужда воля и натиск. Той призна 
и че не един и двама инвеститори 
са си тръгнали от България след 
като са попаднали в “лепкавата” 
мрежа на администрацията. В 
отговор на въпрос защо никога 
реформите в България не се 
довършват, г-н Дончев посочи, 
че след обявяването им обичайно 
се правел поне една година 
анализ, после толкова поне 
отнемали нужните промени в 
законодателството, а след това 
идвал краят на съответния 
мандат.

Държавните чиновници са колкото 
областен град в България

Чиновниците, които движат 
бюрократичната машина на 
държавата, са 126,808 души, като 
от тях 94,894 са в централната 
администрация. Най-масовата 
структура в държавата е МВР с 
цели 45,700 служители. Това става 
ясно от Доклад за състоянието 
на администрацията през 2016 г., 
който правителството одобри на 
заседанието си. Възнагражденията 
на българските държавни 
чиновници към 1 юли варират от 

най-ниското 420 лв. за обикновен 
изпълнител или технически 
сътрудник до 4,320 лв., колкото е 
максималното възнаграждение за 
директор на дирекция, се посочва 
още в доклада. От доклада става 
ясно още, че приблизително на 10 
души се пада по 1 началник, като 
на ръководни длъжности са 8.6% от 
всички заети в администрацията. 
Общо младите служители в 
администрацията са 11,913 или под 
10%, а над 60-години са 6.6%.

60 плажа на Южното Черноморие 
остават без стопани през лятото

… съобщиха от бургаската 
областна администрация. На 
5 от плажовете, сред които 
екоплажовете “Иракли” и “Корал”, 
както  и “Алепу”, “Сарафово-
юг” и “Поморие-север” ще бъдат 
осигурени по един спасителен 

пост, но затова държавата трябва 
да отпусне 70,000 лв. Все още 
има незавършени процедури 
за отдаване под наем на някои 
плажове като “Обзор-мотела” и 
“Свети Влас-изток’. Те са обявени 
за неохраняеми.
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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

Камерън Диас призна 
защо се е омъжила на 42

На 5 януари 2015 г., когато е 
на 42, Камерън Диас се омъжва за 
рок музикантът Бенджи Мадън на 
закрита церемония в дома им в Лос 
Анджелис. По време на събитието 
In Goop Health актрисата разкри, 
защо е чакала толкова.  „Преди 
имах приятели, но наистина има 
голяма разлика между съпруг 
и приятел”, обясни Камерън 
Диас. Според нея успешните 
взаимоотношения се градят на 

това „да сте партньори във всичко 
и да се държите един с друг като с 
равни”. „Бенджи е моят партноър 
в живота, във всичко. Никога 
досега не съм имала до себе си 
човек, който толкова много да ме 
подкрепя и да ми дава смелост да 
бъда себе си”, призна Камерън, 
цитирана от британското издание 
„Marie Claire”.

Intel пуска в продажба 
PC с размер  

на кредитна карта
Intel ще пусне в масова 

продажба компютър с размерите 
на кредитна карта. Compute Card 
е с размери 95х55х5мм и ще се 
предлага с избор от различни 
процесори. Базовата версия 
е,  на Intel Celeron N3450, ще се 
предлагат и версии с процесори 
от серията Core i, включително 
i5-7Y57 с Intel vPro технология. 
Оперативната памет на всички 
версии е 4GB. По-евтините ще 
разполагат с 64GB eMMC памет 
за файлове. Версиите на Compute 
Card с Core i процесори ще имат 
128GB SSD. Малките компютри 
имат Intel WiFi и Bluetooth 4.2. 

Compute Card може да се използва 
като модул за най-различни 
устройства - умни монитори, 
индустриални компютри, 
интерактивни дъски за класни 
стаи, мини компютри, таблети. 
Има възможност Compute Card да 
бъде използван и като преносим 
PC. Потребителят ще може да 
го носи със себе си, като ще се 
нуждае от докинг станция, за да 
го свърже с монитор, клавиатура и 
мишка, или пък с таблет с модул за 
него. Продажбите ще започнат от 
август, а цените се очаква да бъдат 
от U$150 за базисните модели до 
около U$500. 

Казахстан предлага света да 
се откаже от националните си 

валути
… и да ги замени с една 

обща. Президентът на страната 
Нурсултан Назарбаев, заяви 
по време на международния 
икономически форум, който се 
провежда в Астана,: “Дойде време 
сериозно да разгледаме въпроса 
за въвеждането на международна 
платежна единица. Това ще 
позволи светът да се избави от 
валутните войни”. Президентът 
на Казахстан, цитиран от “РИА 
Новости”, отбеляза, че взимайки 

предвид цифровизацията и 
развитието на това може да бъде 
и криптовалута като Bitcoin. 
“От изключително значение е тя 
да не бъде базирана на някакво 
абстрактно доверие, а да бъде 
обезпечена с конкретни активи”, 
обясни идеята си Назарбаев. Според 
него възможност за реализация 
на идеята е да се създаде пул от 
централни банки, както и да се 
организира специален комитет 
към ООН, който да го наблюдава.

Съвети на Чингис хан: Не 
се съветвайте с коварни 
или завистливи хора, не 

нарушавайте онова, което е 
одобрено от мнозинството…

Учени разшифроваха ръкопис 
на Чингис хан, съхраняван в Алтай, 
в който са описани съветите му към 
потомците, съобщи сайтът Новости 
онлайн. Ръкописът “Ключът към 
разума” на старомонголски език 
датира от 8-14 век и се съхранява в 
Националния музей на Република 
Алтай. Вероятно текстът е написан 
от трима души и е изписан с 
бамбукови пръчки и четки с 
класически монголски ръкопис 
вертикално и от ляво надясно. 

Съветите гласят да не се говори 
твърде много на човек, който не 
вдъхва доверие. Чингис хан учи и 
да не се взимат прекалено сериозно 
думите на жените. Той препоръчва 
и да не се съветваме с коварни или 
завистливи хора, да не нарушаваме 
онова, което е одобрено от 
мнозинството. Съветите вероятно 
са били записани от учениците на 
Чингис хан, докато са ги слушали 
от устата на завоевателя.
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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)

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

На  12 юни 2017 г. 
Министерството на имиграцията, 
бежанците и гражданството 
на Канада обяви за своята нова 
имиграционна инициатива, 
наречена Стратегия за глобални 
умения (Global Skills Strategy). Целта 
на стратегията е да се предостави 
на работодателите по-бърз и по-
предвидим процес в назначаването 
на най-добрите таланти по света, 
които да бъдат привличани за работа 
в Канада. Едно от предложените 
подобрения в процеса по издаване 
на временни работни визи за 
висококвалифицираните кандидати 
е заявленията да бъдат обработвани 
в рамките на 2 седмици. За някои от 
кадрите, които ще е необходимо да 
пътуват до Канада по краткосрочни 
проекти или такива за научно-
изследователска дейност с кратки 
срокове, е предвидено да има 
вариант, при който същите да бъдат 
освобождавани от изискването 

за работни визи. Разбира се, това 
най-вече ще касае области и сфери 
на дейност, които могат да имат 
значителен принос за ръста на 
икономиката на Канада.

Световният ден на бежанците 
бе отбелязан на 20 юни 2017 г. 
На този ден, Министърката на 
гражданството и имиграцията на 
провинция Онтарио, г-жа Лаура 
Албанезе, обяви нова програма на 
провинциалното правителство, 
която ще бъде насочена към 
подкрепа на бежанците и 
новопристигналите. Онтарио стана 
водеща провинция в усилията 
на канадското правителство за 
подпомагане заселването на нови 
имигранти. От общо 110 000 
имигранти, пристигнали в нея, през 
последната година в провинцията 
са заселени 28 000 бежанци, като 
45% от потърсилите закрила са 
от Сирия. През 2017-2018 година, 
Онтарио планира да инвестира над 

110 милиона долара за програми 
в помощ на новите имигранти. 
В началото на месец юни, 
Провинциалната имиграционна 
програма за номинации обяви и две 
нови свои категории: номинации 
за занаятчийски професии и 
номинации за предприемачи.

В ретроспект на горната новина 
обаче, увеличаването на броя на 
допусканите бежанци в Канада все 
повече затлачва системата. Ако 
нивото на постъпващия сегашен 
брой заявления за бежанци бъде 
запазено, то това може да доведе до 
11-годишен период на изчакване за 
разглеждане на делата. Това, от своя 
страна, ще доведе до увеличаване 
на държавната социална издръжка 
за бежанците с над $ 2.97 милиарда 
долара. Същевременно, увеличава се 
и броят на нелегално-пресичащите 
границата. От януари месец т.г. 
досега официално засечените 
такива са над 2700 души. Миналата 

седмица лидерите на опозицията 
в Парламента изразиха своите 
опасения за това, че подобна 
ситуация би могла потенциално 
да постави цялата имиграционна 
система на Канада под риск.

Окончателното съгласуване 
на поправките в Закона за 
гражданството на Канада бе 
одобрено от Парламента на 13 
юни т.г. и предстои да влезе 
в сила на 19 юли 2017 г. Сред 
основните промени са следните: 
1) премахване на изискването за 
живеене в Канада след получаване 
на канадското гражданство; 2) 
намаляване на изискуемия брой 
дни физическо пребиваване в 
Канада за кандидатстване за 
гражданство; 3) намаляване на 
възрастовия диапазон за лицата, 
които е необходимо да владеят един 
от официалните езици на Канада и 
да полагат тест за гражданство на  
18-54 години.
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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

Вяра Димитрова,  
редактор в.Пламък

Пуерто Рико  
гласува да стане  
51-ви щат

На 11 юни 97% от гласувалите 
пуерториканци (едва 23% от 
имащите право) гласуваха на 
референдум за преобразуване на 
страната им в 51-я щат на САЩ, но 
празненствата засега се отлагат. 
Въпреки проведения референдум, 
единствено Конгресът на САЩ 
може да вземе решение дали 
Пуерто Рико да стане официален 
щат на страната. Конгресът 
обаче е много по-загрижен за 
огромния дълг, натрупан от 
островната страна - $70 млрд., 
или по около $20,000 на жител, 
включително децата. Пуерто 
Рико се води част от САЩ, но със 
собствено самоуправление. „Днес 
ние, народът на Пуерто Рико, 
изпращаме силно послание към 
света, изисквайки равни права 
като американски граждани”, каза 
губернаторът на острова Рикардо 
Росело, като нарече референдума 
„исторически избор”.  Дългът е 
само част от проблема. Пуерто 
Рико се намира в рецесия от почти 
десетилетие. Безработицата в 
страната е 11.5% (4.3% средно 
за САЩ), а цените на имотите 
стремглаво вървят надолу. С 
какво ще помогне превръщането 
в 51 щат? Пуерториканците са 

американски граждани страната 
вече отчита спад от 10% на 
населението си през последните 10 
г. Преобразуването в 51-и щат ще 
даде на Пуерто Рико повече пари 
от американското правителство, 
особено в здравеопазването, а 
цените на стоките ще поевтинеят 
(автомобилите са около 40% по-
скъпи спрямо САЩ). На острова 
все още действа Jones Act, който 
регулира, че стоките отиват първо 
в САЩ, след което се доставят 
до Пуерто Рико единствено и 
само от американски кораби. 
Превръщането в 51-и щат обаче 
няма да донесе само ползи: 
пуерториканците не плащат 
федерални данъци понастоящем, 
а дългът на преобразувания щат 
ще остане. Статутът на Пуерто 
Рико е свободно присъединила се 
държава към САЩ. Действието 
на конституцията на САЩ е 
ограничено, върховната власт 
принадлежи на конгреса на САЩ, 
но територията има собствено 
самоуправление. Пуерто Рико 
има собствена конституция, 
законодателна, изпълнителна и 
съдебна власт. Връзката със САЩ 
се заключава в наличието на общо 
гражданство, валута и отбрана.
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Понякога замръквахме на места 
прекалено далеч от цивилизацията. 
Не винаги успявахме да намерим 
хотел или легло, но колата винаги 
може да се превърне в спалня. А след 
дългия ден по планините на Чили, 
бобът сготвен за вечеря е едно от най-
вкусните ястия. Особено ако е сварен 
на примус който гори шишарки.

Така се сушат чушки за червен 
пипер из планините на Перу. 
Няколко километра карахме покрай 
пустиня, затрупана с червени чушки. 
Контрастът между сухата земя и 
червени полета е изумителен, а 
въздухът ухае вкусно.

Крава срещната из планините на 
Перу. Посрещна ме с любов, изпрати 
ме със съжаление. Дали не позна 
близка душа в мен?

След няколко часа шофиране по 
един от най-ужасните черни пътища 
из Перу, резултатът е налице. Имаше 
толкова много камъни, дупки, 
поточета и водопади, че и цялата 
гума да беше паднала, едва ли щяхме 
да усетим.

Краят на пътя. Когато след 
шест месеца и 30,000 километра 
срещнеш табелата „Край на пътя“ 
знаеш, че си стигнал. Cabo Fro-
ward e най-южната точка на 
Южноамериканският континент. 
Там където пътят свършва и започва 
океанът. Или пък океанът свършва 
и започва пътят. Зависи от гледната 
точка. За нас бе началото на бавният 
път обратно към дома.

Табелата на Ушуая, цел 
на всички пътуващи из Южна 
Америка.  Интересно колко коли с 
регистрационна табела от Онтарио 
са били тук.

Къмпинг на Антарктика. Ако 
сме стигнали до седмия континент, 
трябва и да пренощуваме на него. 
За целта си изкопахме дупка за да 
не ни отвее вятъра, приготвихме 
постелките и спалните чували и 
казахме лека нощ на пингвините.  
На сутринта ни събуди любопитен 
тюлен, дошъл да види кой точно е 
заспал в леглото му. Топлата баня 
обратно на кораба премахна студа, 
но споменът ще остане.

Пингвини, пингвини, 
пингвини. Правилото с 
животните в Антарктика е никога 
да не се доближаваш до тях. Но 
ако те доближат, и искат да те 
помиришат и да се запознаят с теб 
– може. Любопитковците идват 
да проверят кое е това същество 
и дава ли риба. Уви не, риба не 
носим.

Студено. Никога не сме 
предполагала, че е толкова студено 
в Южната Америка. Студено беше 
на екватора в Еквадор, студено 
е в планините на Перу, Чили и 
Аржентина. Студен е вятърът в 
Патагония, студена е и Огнена 
земя. Особено студено беше рано 
сутринта в пустинята Атакама. 
Но винаги можеш да си стоплиш 
ръцете на някой гейзер. Само 
трябва да внимаваш да не изригне 
в този момент.

Печално известният BR 319 
в Бразилия е единственият път, 
който свързва Манаус, столицата 
на щата Амазон с Порто Вельо.  
800 километра през амазонската 
джунгла, проходим през 
месеците на сухия сезон.Напук 
на всички съвети и препоръки, 
ние цамонадеяно опитахме да 
преминем през дъждовния период. 
Естествено, след 250 км затънахме 

в лепкавата амазонска кал. След 
една нощ в колата, много кал, пот и 
неособено прилични думи, отнове 
сме готови за подвизи.

На върха. Достигането до всеки 
връх е постижение. Когато си горе, 
умората изчезва и остава само 
удоволствието. За нас Рорайма, 
изгубеният свят на Артър Конан 
Дойл, бе едно дълго пътуване, 
изпълнено с много препятствия и 
трудности.

Понякога, след дълги километри 
и часове в колата, започваме да се 
вдетиняваме и да вършим лудории. 
Знам, че не подхождат на възрастта 
ни, но ни карат да се чувстваме 
млади и жизнени. Двамата Ивановци 
се дуелират с листа от Пуя Раймонди 
(Puya Raimondii),  най-голямата 
бромелия в света, достигаща 15 
метра височина. Расте между 3500 
и 4500 метра надморска височина 
в Андите и цъфти само веднъж 
когато достигне 40-50 години. Всяко 
растение разпръсква около 6 милиона 
семена и умира.

„Aqui se vive Tambien“ или тук 
се живее също. За нас, топлата 
вода, вътрешната тоалетна, 
електричеството, комфортната кухня 
и мекото легло са толкова нормални 
и обикновени, че ги приемаме за 
даденост. Но има места по света, 
където те са недостижим лукс. Не 
може да не преосмислиш ценностите 
и преоритетите си, когато гледаш как 
щастливо играят едно дете и едно 
куче, някъде високо в пранинините 
на Перу.

Вулканът Сабанкая (Sabancaya) 
, близо до каньон Колка в Перу, 
който кръстихме Пуфчо. На всеки 
половин час той „пуфва“ един голям 
бял или черен облак, който после се 
превръща в серия от бели облаци. 
Харесахме Пуфчо толкова много, че 
се отклонихеме около 40 километра 
от пътя, за да отидем възможно по 
близо до него. И Пуфчо пуфна.

<< Прод.  
от стр.1

Маринела Батулски и Иван Шаранков от Торонто:  
7 месеца на път, 12 държави, 45,000 км и пътуването продължава.. Маринела Батулски и Иван Шаранков от Торонто:  

7 месеца на път, 12 държави, 45,000 км и пътуването продължава..

Прод. на стр. 9 >>
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Пътят на смъртта в Боливия. Това 
е тесен, черен, планински път между 
столицата Ла Пас и Коройко. Започва 
от 3,200 метра надморска височина, 
изкачва се до 4,650 и слиза доста стръмно 
и опасно до 1200. Дължи печалното си 
име на огромното количество пътни 
произшествия и жертви, между 200 и 
300 на година. След построяването на 
новата магистрала през 2006 е посещаван 
само от ентусиасти и търсачи на силни 
усещания. За Иван карането под водопади 
и по безумните завои бе удоволствие, а 
аз често си затварях очите и се молех на 
пътните богове закрилници.

Ако мога да перефразирам малко 
добрия български филм - Светът е 
прекрасен и щастие дебне отвсякъде. 
Някои места като Солните полета в 
Боливия (Salar de Uyni) са толкова неземно 
красиви, че ти се иска да останеш там.

Тази неочаквана находка в Чилийска 
Патагония се превърна в прекрасна вечеря. 
Панираните гигантски пърхутки могат да 
накарат човек да се почувствства почти 
като в хижа някъде из българския балкан.

Гигантска костенурка от Галапагос. Обича гуава и иска 
още, когато я храниш.

Очаквайте продължение >>

По-подробна информация  

можете да намерите 

 в страницата на  

Маринела Батулски и Иван Шаранков:  

 www.hittheroad.live

<< Прод. от стр.8

Маринела Батулски и Иван Шаранков от Торонто:  
7 месеца на път, 12 държави, 45,000 км и пътуването продължава.. Маринела Батулски и Иван Шаранков от Торонто:  

7 месеца на път, 12 държави, 45,000 км и пътуването продължава..

 „ХЕЙ, СВЪРШИ СЕ ТАЗ 
ГОДИНА!”

Истинско удоволствие от 
добре свършената работа през 
2016-2017 учебна година изпитаха 
ръководителите и учителите на 
Българско Образователно Студио 
„Родолюбче” в Торонто! 

Завърши една напълно успешна 
година за българското училище, 
което работи по Националната 
програма „Роден език и култура 
зад граница” на Министерството 
на образованието и науката на 
България. Шестдесет и трима 
възпитаници от филиалите в 
East York и Etobicoke: деца от 
подготвителните групи – детска 
градина и предучилищна група, 
ученици от начален етап I – IV клас и 
прогимназиален етап V – VIII клас, 
получиха своите удостоверения за 
проведено обучение по български 
език и литература, роден край, 
човекът и обществото, история и 
география на България, български 
традиции и обичаи. В училището 
се провеждат занимания и по 
различни извънкласни дейности 
като изучаване на български детски 
и народни песни и музикално-
ритмични композиции в клуб 
„Музикална дъга”, драматизации 
на български народни приказки 
в драматичен състав „Смехурко”, 
в които участници и актьори са 

децата. 
Учителският екип се състои от 

високо квалифицирани учители 
с доказан опит и дългогодишен 
стаж, специалисти в своята област – 
детска и предучилищна педагогика, 
начална училищна педагогика, 
учители в прогимназиален и 
гимназиален етап. Училището 
разполага и с консултанти: психолог 
и сугестолог. 

Целият месец май бе изпъстрен 
с поредица от тържества, концерти и 
изяви на учениците на „Родолюбче”. 

Първата Асамблея на 
творчеството на българските деца 
в Торонто, посветена на 24 май – 
Деня на българската писменост и 
култура и организирана от Центъра 
за българско образование и култура 
„Родолюбие”, бе проведена на 
21 май. Точно на празника на св. 
“Константин и Елена”, бе възродена 
една прекрасна инициатива, идваща 
от родината ни. Поставената цел – 
да се даде възможност за среща на 
българчетата, на която да покажат 
своите умения и талант и да се 
запознаят с повече свои връстници 
сънародници, живеещи в Торонто 
и района, даде своите първи 
обещаващи резултати. Децата 
заедно пяха, танцуваха, свириха на 
различни музикални инструменти, 
демонстрираха шампионските 
си умения по таекуондо и 

художествена гимнастика, показаха 
своите чудесни рисунки и картини 
и рецитираха любими български 
стихотворения. 

На 27 май представителна група 
на българското училище взе участие 
в представянето на България в 
мултикултурния фестивал Caras-
sauga 2017, където учениците 
показаха наученото в извънкласните 
дейности – изпяха популярни 
български детски и народни 
песни и представиха музикално-
ритмичните композиции „Там 
някъде, това е моята страна” и 
„България – земен рай!”.

След богатата и разнообразна 
програма на извънучилищните 
прояви и вълненията около 
самостоятелните работи-изходни 
нива, на пикник – празници на 
открито и в двата филиала бе 
отпразнувано приключването на 
учебната година. Бяха връчени 
удостоверенията си за проведеното 
обучение, заедно с указания за 
работа през лятото. А с последвалите 
спортни и развлекателни игри, 
конкурс за рисунка на асфалт, 
щафетни игри, демостриране на 
уменията на учениците в каране на 
велосипед, скейборд, ролери, скутер 
и още много други забавления, бе 
направен естествен преход към 
лятната ваканция. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Българско Образователно Студио 
„Родолюбче” продължава своята 
активна дейност и през лятото, 
когато за втора поредна година 
врати отваря Детската лятна АРТ 
академия. Всички желаещи са 
добре дошли, за да творят, да се 
забавляват, да играят, пеят и научат 
още нещо за българското изкуство!        

А третата учебна година 
за „Родолюбче” ще започне с 
откриването на трети филиал. На 16 
и 17 септември очакваме учениците 
си в East York, Etobicoke и Vaughan.

Благодарим от сърце на всички 
родители за оказаното доверие, за 
неоценимата помощ и съдействие, 
за това, че отделят време от 
почивните си дни, за да бъдем 
заедно, да съхраним с общи усилия 
българското в нашите деца! Весело 
лято на всички!

Завърши една напълно успешна година за 
Българско Образователно Студио „Родолюбче” 

Мая Василиева,
Ръководител “Родолюбче”
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Слънцето най-вероятно е имало двойник
.. твърдят учени от University of 

California, Berkeley, чието проучване 
потвърждава с нови доказателства 
теорията, че всички звезди във 
Вселената се формират по двойки. 
Според учените всяка подобна на 
Слънцето звезда във Вселената се 
ражда в двойка с още една като 
нея. Учените са направили радио 
анализ на гигантски молекулярен 
облак с наскоро създадени звезди 
в съзвездието Персей, който е 
проверен чрез математически и 

статистически модели. Резултатите 
показват, че всички наблюдавани 
звезди са родени по двойки, което 
подкрепя твърдението, че най-
вероятно Слънцето също е имало 
или има двойник. Астрономите 
от години търсят доказателства 
за наличието на тази звезда, която 
е известна с името Nemesis. Една 
от теориите е, че именно заради 
нейната гравитация се е отклонил 
астероидът, който е ударил Земята и 
е унищожил динозаврите. Съдбата 

на Nemesis остава неясна. Според 
учените е малко вероятно звездата 
да бъде открита. Проучването им 
показва, че първоначално звездите 
се формират заедно, но с доста 
голямо разстояние между тях - 
около 17 пъти разстоянието между 
Нептун и Слънцето. След това 
пред звездите соществуват две 
опции - ако има достатъчно силна 
гравитация могат да се приближат 
и да образуват стабилна бинарна 
система. Ако няма достатъчно 

гравитация се разделят. Според 
учените именно това се е случило 
между Слънцето и Nemesis. 
Моделът им посочва, че Nemesis се 
е отделил и в момента най-вероятно 
е между другите звезди в нашия 
район на Млечния път. Да се познае 
коя точно звезда от всички е Nem-
esis обаче едва ли е възможно при 
сегашното развитие на науката.

Google ще измерва замърсяването на въздуха
Google Maps започва тестове 

на нова функция, която ще 
показва колко замърсен е въздухът 
в градовете. Технологията се 
разработва заедно с Фонда за защита 
на околната среда и компанията 
Aclima, съобщава онлайн изданието 

TechCrunch. Google е добавил 
сензорите на Aclima към своите 
коли, които снимат улиците за Street 
View. Сензорите измерват нивото 
на различни вещества във въздуха, 
включително от изгорелите газова 
на автомобилите. Така създават 

подробна карта за типичното ниво 
на замърсяване на всяка улица. След 
което се измерва трафика, за да се 
получи приблизителни стойности 
на замърсяването в реално време. 
Услугата вече е достъпна в Google 
Maps за Оукланд, Калифорния. Тя е 

изградена с над 3 млн. измервания 
и над 22,500 км. из улиците на 
града в рамките на една година. За 
сега от Google са посочили срок за 
добавянето на други градове.

2.6 млрд. нови абонати на LTE (4G) до 2022
Ericsson Mobility Report 

предвижда през 2022 г. да има 2.6 
млрд. нови абонати на мобилна 
свързаност (4G) или средно над 
1 млн. на ден. Общият трафик в 
мобилните мрежи нараства със 70% 
между края на първото тримесечие 
на 2016 г. и края на същия период 
за 2017 г. Ericsson предвижда до 
2022 г. глобалният мобилен трафик 
на данни да се увеличи до осем 
пъти над сегашното си ниво. През 

следващите 6 години мобилните 
4G-мрежи ще увеличат новите си 
абонати с близо 2.6 млрд. Според 
Ericsson Mobility Report най-
високият годишен ръст на мобилни 
данни в световен мащаб от 2013 г. е 
резултат от масовия ръст в Индия, 
и подчертава необходимостта 
от ползване на мобилни данни. 
Употребата на смартфони и лесният 
достъп до мобилни интернет услуги 
обясняват данните, свързани с 

трафика.  До края на 2022 г. общият 
трафик на мобилни данни от 
смартфони ще се увеличи 9 пъти, 
достигайки 66 ExaBytes на месец. 
През 2018 г. LTE (4G) ще надмине 
GSM като най-разпространената 
технология за достъп по брой 
абонаменти. Скоростта, с която тази 
технология бе разпространена и 
внедрена, е безпрецедентна. Нужни 
бяха само 5 години LTE да покрие 2,5 
млрд. души в сравнение с 8 години 

за 3G.  Внедряването на 5G ще 
бъде обусловено от индустриални 
решения за ефективност и 
автоматизация. 5G ще бъде мрежата, 
която ще поддържа разнообразни 
сценарии на употреба. Над половин 
милиард 5G абонамента се очаква 
да бъдат активирани до 2022 г. или 
около 15% от световното население.

На Марс е имало топло езеро 700 млн. години
Кратерът Гейл, в който се 

намира марсоходът Curios-
ity всъщност е бил топло езеро с 
условия на живот. Това показват 
данните от нови проучвания на 

астрономите, съобщава онлайн 
изданието Ars technica. Според 
новите данни кратерът Гейл е бил 
топло езеро в продължение на 
около 700 млн. години. Езерото е 

изчезнало преди около 3.1 млрд. 
години, но дори и след това по 
повърхността на планетата е имало 
вода на други места още дълго 
време. Първоначално водата е била 

студена, но със затоплянето на Марс 
са се образували различни слоеве в 
езерото. Горната част е била топла и 
богата на кислород.

NASA: Валежите скоро ще бъдат много повече, 
отколкото сега

Специалисти от NASA считат, че 
скоро валежите ще бъдат много повече, 
отколкото сега.  Дъждовете, които ще падат 
в тропическите райони, ще се увеличават, 
заради продължаващото затопляне на 
планетата показват резултатите, публикувани 
в списание Nature Communications, за което 
пише phys.org в материала NASA data sug-
gest future may be rainier than expected. 
Експертите твърдят, че в сегашните прогнози 
не се отчита постоянното съкращаване на 
височинните облаци над тропиците. Точно 
заради това промените в климата на Земята 
ще са много по-мащабни от очакваните. 
Валежите не са свързани само с облаците, от 
които пада дъждът, но и с енергийния баланс 
на Земята (енергията, идваща от Слънцето 
в съотношение с изходящата топлинна 
енергия). Тропическите облаци с висока 
надморска височина задържат топлината 
в атмосферата. Ако има по-малко от тези 
облаци, атмосферата над тропиците ще се 
охлади, водната пара ще се кондензира, 
превръщайки се в  дъжд, обясняват експертите 
от NASA.  Ето защо те призовават да бъдат 
преразгледани климатичните модели и 
проблемът да бъде изучен детайлно, за да 
бъде потърсено решение.
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385 The West Mall 
Etobicoke
(416) 913-9258,  
(647) 333-0536

Обадете ни се на 647-333-0536  
за всички ваши празненства:

Рождени дни, Годежи, Сватби, Кръщенета, 
Партита при пенсиониране, Бъдещи майки

Традиционна сръбска кухня

(416) 913-9258, (647) 333-0536
Л Ю Б О П И Т Н О

European Furniture

216 Oakdale Rd,  
North York, ON M3N 1V9

Cell: 647 994 2873
Tel:  416-752-5757

Изберете вашия размер, цвят и материaл!

Мебели приспособими към вашия 
индивидуален размер. Голям избор!

We Specialize In Building  
And Desigining Custom Kitchens,  
Vanities, Wall Units & Furnitures

КУХНИ И 
МЕБЕЛИ 

ПО 
ПОРЪЧКА

Станислав Иванов 
Tel: 416 731 6321

stansofia2015@gmail.com 
www.stansofiacustomwoodworking.com 
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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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Хаити: улични търговци продават лекарства в кофи
В столица и най-многолюден 

град на Хаити Порт-о-Пренс не е 
необходимо да бъдеш фармацевт, за 
да продаваш лекарства. Необходимо 
е само кофа и … желание да 
обикаляш улиците под горещото 
слънце в търсене на пациенти, 
посочва Amusing Planet. За много 
хаитяни лекарствата са обикновен 
потребителски продукт, точно 

както бонбоните, а купуването им 
от улични търговци е нормална 
покупка. Често в кофата розовите 
хапчета са наредени в приветлив 
за очите контраст със сините, а 
блистерите се издигат в спретната 
кула от малка кофа, като цветовете 
им трябва да си подхождат. Върхът 
на кулата завършва с чифт ножици, 
използвани за рязане на блистерите. 

Всичко това е захванато с гумени 
ленти. Продажбата на лекарства 
по този начин е незаконна, но 
законите рядко се прилагат в 
страната. Липсата на ред поставя 
живота и здравето на хаитяните в 
риск, а необразованите продавачи 
предлагат всичко - от хапчета за 
аборт до виагра. Повечето от тях 
са генерични лекарства от Китай, 

други са хапчета с изтекъл срок на 
годност, внесени от Доминиканската 
република. Уличните „фармацевти“ 
дават и медицински съвети, някои 
от които абсурдни като целият този 
„бизнес“, като например приемането 
на мощни антибиотици за … акне.

Мадрид въведе забрана за manspreading
… в градския транспорт, съобщи 

BBC. “Менспрединг” е практиката 
мъж да заема повече от полагащото 
му се пространство, седейки 
разкрачен. Оксфордският речник 
призна съществуването на новата 
дума през 2015 г. Група, защитаваща 

правата на жените, бе събрала 
петиция с 10 000 подписа относно 
този проблем в градския транспорт. 
Не е ясно още дали градската 
управа в Мадрид ще въведе глоби 
за manspreading или забраната ще 
бъде налагана по някакъв друг 

начин. През 2016 г. компанията, 
която обслужва железопътния 
превоз в района на Сан Франциско, 
предложи глоби за пътници, които 
заемат по повече от едно място – от 
$100 за първоначално нарушение 
до $500 за системните нарушители. 

През 2014 г. в метрото в Ню Йорк 
също имаше подобна инициатива, 
в градския транспорт на Сиатъл 
призоваха за същото през 2015 г.

Не пийте небутилирана вода в самолета
Стюардеса разкри пред Business 

Insider, че никога не трябва да се 
пие небутилирана вода по време на 
полет, защото малката мръсна тайна 
е, че тя може да е доста замърсена. 
„Стюардесите никога не пият 
гореща вода в самолета. Те не пият 
чисто кафе, нито пък чист чай“, 
разказва стюардесата. Причината е, 

че макар резервоарите за вода да се 
почистват, никога не се знае кога и 
колко често. В резултат на това не 
е сигурно колко чиста е водата в 
определен момент, така че по-добре 
стойте настрана от нея, независимо 
дали е студена или гореща, освен 
ако не е бутилирана. Думите на 
стюардесата са подкрепени и 

от Асоциацията на стюардите и 
стюардесите (CWA) в САЩ. „Водата 
на борда се регулира от Агенцията 
за опазване на околната среда, за 
да се гарантира, че е безопасна за 
пиене в самолета. Тя дава подробни 
указания на авиокомпаниите колко 
често трябва да тестват водата и да 
мият резервоарите. Но ние смятаме, 

че правилата не са достатъчно строги 
и не се прилагат по задоволителен 
начин“. Скорошно изследване 
установи, че 12% от пътническите 
самолети в САЩ е имал поне един 
положителен тест за бактерията 
колиформ, откривана в човешките 
изпражнения.

Hitachi разработи най-бързия 
асансьор в света, който достига 
скорост от 1260 м. на минута, или 
75 км. в час, съобщава британският 
Daily Mail. Рекордната скорост бе 

постигната по време на тест във 
финансовия център CTF - 530-метров 
небостъргач, разположен в 
китайския град Гуанджоу. Рекордът 
е записан от китайската агенция, 

която отговаря за инспекцията и 
качеството на асансьорите. Освен 
най-съвременни технологии 
за безопасност, асансьорът в 
CTF разполага и с функция за 

регулиране на налягането в ушите 
на пътуващите, за да намали 
дискомфорта им.

Най-бързият асансьор в света достига 75 км. в час

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
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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

Прясно домашно приготвени 
щрудели с ябълки и орехи, със 

сeмена от мак или  
само с орехи. Cream Cheese rolls

ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН
Срещу McDonald’s, до бензиностанцията
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Шефът на BMW China: „китайците са с 4-5 години 
пред американците и поне 10 пред европейците“

Китайският автомобилен 
пазар е с цяло десетилетие пред 
европейския, що се отнася до новите 
технологии, обяви изпълнителният 
директор на BMW China Олаф 
Кастнер, цитиран от AN-Europe.  
По-младите шофьори в големите 
китайски градове разчитат на 
мобилни услуги като WeChat 
за всичко - от комуникацията с 

приятели до плащането за паркинг, 
уточнява Кастнер. По-голяма 
популярност в сравнение с Европа 
има и наемането на автомобили 
като алтернатива на притежаването 
им. Лидерът на този пазар Didi 
вече осъществява над 20 милиона 
пътувания дневно, като плащанията 
също стават основно чрез мобилни 
устройства и приложения като We-

Chat или AliPay. Докато Европа още 
се чуди какви ще са ефектите от 
масовизацията на тези технологии 
в следващите години, в Китай те 
вече са факт, подчертана Кастнер. 
“В ресторантите вече е почти 
невъзможно да видиш хора да 
разговарят един с друг - всеки е в 
WeChat. Никъде другаде по света 
не можеш да видиш подобно нещо. 

Според мен китайците са с 4-5 
години пред американците и поне 
10 пред европейците”. Обяснението 
донякъде е, че купувачите на 
автомобили в Китай са по-млади, 
отколкото в Европа. Средната 
възраст на клиентите на BMW в 
страната е 35 години, срещу 53 
години в Европа.

Продължава щурмът на Cadillac
Високият ръст на продажбите 

продължава за Cadillac. През 
май компанията е продала 29,738 
нови автомобила, което е с 33,8% 
повече от същия период преди 
година. Продажбите на Cadiilac се 

увеличават за 12-пореден месец, 
като само от началото на 2017 г. 
те са скочили с 32%. Основният 
дял на увеличението се дължи 
на луксозният кросоувър XT5, от 
който през май са продадени 11 

735 бройки. Добре се представят 
и други два модела – спортните 
седан и купе ATS и луксозния 
седан XTS. Средната  продажна 
цена на автомобил на Cadillac в 
САЩ e $54,000. Основните пазари 

на марката си остават САЩ и 
Китай съответно с 13,211 и 14,154 
реализирани продажби за май 
месец.

Renault: разходите за електромобил и компактен 
автомобил се изравняват до 2020

Renault, прогнозира, че 
издръжката на електромобил и 
автомобил ще се изравни съвсем 
скоро. Според Renault, в класа на 
компактните автомобили това ще се 
случи до 2020 г., а при моделите от 
клас С изравняването на разходите 
ще бъде факт около по-късно. 
Под „издръжка на автомобил” 

експертите разбират всички 
разходи, които собственикът прави 
за превозното средство, докато то е 
негово притежение. Освен парите 
за покупка това включва средствата 
за обслужване и ремонти на колата, 
за застраховки и гориво, както 
и разходите по лизингови или 
кредитни програми. В Renault са 

уверени, че скоро електромобилите 
ще поевтинеят, като това ще стане 
по две причини – ще паднат цените 
на батериите и ще се увеличи 
производството. В същото време 
затягащите се екологични норми 
ще доведат до поскъпване на колите 
с бензинови и дизелови мотори. 
Експертите са пресметнали, че в 

моментът хечбекът Renault Clio 
излиза на собственика си между 
45 и 65 евроцента на измината 
миля. Сумата е за 3 години, при 
пробег от 10 000 мили годишно. 
В същото време собствеността 
на електрическо Renault Zoe при 
напълно същите условия е между 
66 евроцента и 1 евро за миля.

Първият сериен електромобил на Volvo ще 
изминава над 400 км.

… с едно зареждане, разкри 
шефът на американското 
подразделение на фирмата Лекс 
Керсемакерс, цитиран от Automotive 
News. Той посочи ориентировъчна 
цена между $35,000 $40,000. Според 

изданието, в компанията все още 
не се взели крайно решение дали 
електромобилът ще бъде единичен 
модел или ще стане част от цяла 
продуктова гама. И двете модулни 
платформи, на които са изградени 

моделите XC90, S90 и V90, както и 
CMA, която е съвместна разработка 
с китайската Geely, са подходящи 
за електрически силови агрегати. 
Електромобилът трябва да се 
появи през 2019 г. Като цяло Volvo 

планира до 2025 г. да продава по 1 
млн. „зелени“ автомобили. Всеки 
нов модел на марката ще получи и 
хибридна версия.

Служителите на Porsche ще получат бонус до €9,111
… заради отличните финансови 

резултати на компанията, 
постигнати през 2016 г. Бонусът е 
от около €9,000 на служител, като 
размерът ще зависи от стажа и 
отработени часове, съобщиха от 
Porsche. Максималната сума е €9,111, 
като тя не е избрана случайно, а се 

свързва с един от най-популярните 
модели на – 911. 2016 г. бе най-
успешната в историята на немския 
автомобилен производител. 
Продажбите на Porsche се увеличаха 
с 6% и достигнаха 237,779 броя. 
Доходът се увеличи до €22.3 млрд. 
(+4%), а операционната печалба 

нарасна с 14% и достигна €3.9 млрд. 
Според американската агенция 
Bloomberg, именно моделите на 
Porsche носят една от най-големите 
печалби при продажба. Средно 
от един реализиран на пазара нов 
автомобил компанията печели 
близо €16,000. Porsche отстъпва 

само на Ferrari, където от всеки 
продаден автомобил печалбата е 
средно €84,440. Ferrari обаче не 
произвежда и продава повече от 
8000 автомобила на година.

Toyota: ситуацията много напомня на началото на 
сериозна криза

Анализирайки собствените си 
резултати от последната финансова 
година, Toyota, обяви, че ситуацията 
в момента много напомня на 
началото на сериозна криза. Според 
шефа на японският автогигант 
Акио Тойода, кризата ще засегне 

не само неговата компания, но и 
цялата автомобилна промишленост, 
съобщава Automotive News. 
Последната финансова година 
завърши с намаляване с 21% на 
чистата печалба при Toyota. Очаква 
се и през следващия период тази 

тенденция да се запази. Според Акио 
Тойода, това се дължи на глобалните 
промени в автомобилната 
индустрия – масова поява на малки 
производители и развитие на нови 
технологии, включващи системи за 
автономно управление и мащабна 

електрификация на транспорта. 
Шефът на Toyota е категоричен, 
че най-големите автомобилни 
концерни се нуждаят от много 
време, за да се ориентират в новата 
реалност и да се приспособят към 
промените.

Канадският супер-електромобил Tomahawk ще се 
продава от 2018?

През 2018 г. може да 
започне производството на 
модела Tomahawk - канадският 
суперавтомобил, произведен от 
Dubuc Motors. Базираната в Ville 
de Québec компания обяви през 

2014 г., че планира да създаде 
суперавтомобил. Теорията зад 
Tomahawk е на впечатляващ 
спортен електромобил с мощност 
800 к.с., с четири електромотора  и 
батерии с общ капацитет 100 кВ/ч. 

Според създателите му Tomahawk 
ще има над 500 км пробег с едно 
зареждане. Шасито и каросерията 
на електромобила са изцяло от 
фиброкарбон, а теглото му е около 
1,900 кг. През 2014 г. от компанията 

оповестиха, че цената на всеки 
електромобил ще е под $100,000 но 
тази цена не беше потвърдена.
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Руснак позира на художник за 
портрет. 
- Искам да ме нарисувате в 
героична поза! 
Художникът: 
– И каква да е тя? 
Клиентът: 
– Пред мен бутилка водка и аз я 
гледам с отвращение.....

 
 
Мъж на средна възраст не крие 
възхищението си: 
- Госпожице, като ви погледна и 
оставам без думи! 
- А пари имаш ли?.. 
 
 
Между двама приятели: 
- Как мина сватбата? 
- Чудесно! Аз в бяло, воал и рокля 
по тялото! 
- А майка ти? 
- Плака през цялото време и не 
спря да ми вика “п*дераст”! 
 
 
Двама боксьори. На единия му 
звъни телефона, а той в банята. 
Крещи: 
– Телефонаааа! Дигаааааай! 
Приятелят му гледа на дисплея 
„COBRATA”. Вдига и предпазливо 
казва: 
– Добър ден, господин Пулев! 
Отсреща крещи женски глас: 
– К’ъв Пулев бе, пиянде долно!? 

Къде е оня дебил, мъжа ми? 
 
 
Бабата : 
- Ех чедо , едно време каква музика 
слушахме ! Това днешното музика 
ли е? 
- Бабо това не е музика. Миксера е 
...... 
 
 
Двама български тийнейджъри 
завършват английска гимназия.  
Първият:  
- Знаеш ли как е „Котката скочи в 
басейна и се удави“? 
Другият гордо: 
- Разбира се брато. „ The cat хоп 
фииул пльок in the water and then 
бълбук, бълбук and no more мяу-
мяу“. 
 
 
 
“The best time to plant a tree was 30 
years ago. The second best time is 
now.”

Пиянде кандидатства 
за членство в клуб на 
въздържателите. Изпитва го 
комисия и му задава въпрос: 
- Колега, кажете едно питие с “Ш”. 
- Шише ракия. 
- Отлично, колега! Едно питие с 
“Б”? 

- Бутилка водка. 
- Страхотно, колега! Едно питие с 
“К”. 
- Каса бира. 
- Страхотно, колега и последен 
въпрос - едно питие с “Е”. 
След дълго мислене кандидатът 
отговаря: 
- Евентуално още една каса бира! 
 
 
Две блондинки разговарят: 
- Снощи ми звъни съседът, печката 
му се развалила, не можел да си 
наготви. Помоли, ако може, да го 
нахраня. 
- И ти? 
- Какво аз?...Имах пилешки 
пържоли, направих салата, сложих 
да се пекат картофки с коричката ... 
- А той поне благодари ли ти? 
- Как да ти кажа... Аз толкова 
голямо “Благодаря”, през живота 
си не бях виждала.... 
 
 
Късно вечер. Петгодишен син 
слуша приказка за краля и казва: 
– Мамо, аз ще имам три жени – 
една ще ми пее, една ще готви и 
една ще ме къпе! 
– А коя ще те слага да спиш, сине? 
– Аз винаги ще спя до теб, мамо! 
Очите на майка му се напълнили 
със сълзи и промълвила: 
– Бог да те благослови, сине! А с 
кой ще спят трите ти жени тогава? 

Малкият крал помислил и 
отсъдил: 
– Нека татко да спи с тях! 
Очите на татко му се 
напълнили със сълзи, успял 
само да промълви: 
– Бог да те благослови, сине… 
 
 
Скъпа, хайде тая вечер да 
вечеряме някъде навън! 
-Хайде! А къде? 

-Пица да хапнем? 
-Не -е... 
-Китайско? 
-Омръзнало ми е! 
-Рибен ресторант? 
-Не ми се яде риба в момента! 
-Нещо на скара? 
-Стига с тая скара! 
-Суши?

-Оризът им е гаден! 
-KFC? 
-Пърженото е тежко! 
-Да боднем по една гръцка салата? 
-Само селяндури ходят там! 
-Добре, къде тогава искаш да идем? 
-Все ми е едно! Където ти 
предложиш мило.

Never argue with idiots, they will 
bring you down to their level and then 
beat you with experience. 
 
 
В софийското метро. До вратата 
стои симпатяга с кутия от iPhone 
7 в ръка. При съобщението 
“Внимание, вратите се затварят”, 
крадец изтръгва кутията и бягва 
в тълпата. Вратите се затварят, 
влакчето тръгва. Собственика на 
кутията гледа невярващо: 
-Дейба хайванина, открадна ми 
хамстера! 
 
 
Порнофилмите са най-човешки 
- всички се обичат, няма ужаси 
и убийства и винаги свършват 
щастливо... 
 
 
Спорят арменец и грузинец.  
- Първият човек на земята е бил 
арменец - Орангутанян! 
- Неее, грузинец е бил - 
Шимпадзе!..
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Скритите послания от приказките на Братя Грим
Якоб и Вилхелм Грим, родени 

през 1785 и 1786 г. в Ханау, 
Германия са автори на едни от 
най-любимите детски герои  - 
Снежанка, Пепеляшка, Червената 
шапчица, Рапунцел. Когато 
братята пишат приказките си за 
пръв път обаче, те не са насочени 
за децата. Затова и книгите били 
пълни със забележки, нямали 
илюстрации, а съдържанието не 
било предназначено за детската 
аудитория. Едва по-късно, 
когато Братя Грим решават да 
се обърнат към малчуганите, те 
преправят приказките и премахват 
неподходящите елементи. Няколко 
примера показват другата страна 
на приказките на Братя Грим: 1. 
Сексуални	сцени - съществуват  в 
оригинала на „Рапунцел“ (Rapun-

zel) от 1812 г., главната героиня 
забременява от принца, след 
като двамата прекарват много 
дни в „щастие и удоволствия“. В  
„Глупавият Ханс“ главният герой 
успява да забремени принцесата 
само пожелавайки си го, а в 
„Жабокът принц“ след като жабата 
се превръща в красив принц, 
принцесата прекарва нощта с него. 
По-късно братята премахват тези 
елементи. 2.	 Сцени	 на	 насилие – 
братята премахват неподходящите 
сексуални сцени от приказките си, 
но дълги години оставят насилието в 
тях. В германската народна приказка 
„Разбойникът младоженец“ група 
разбойници отвлича една девица и 
я откарва в скривалището си. Там 
разбойниците карат момичето да 
пие вино, докато сърцето му не се 

пръсва, след което го събличат и 
нарязват тялото му на парчета. В 
„Пепеляшка“ злите доведени сестри 
си отрязват пръстите на краката, 
за да успеят да обуят стъклената 
обувка, а по-късно гълъби им 
избождат очите. В „Снежанка“ 
злата кралица умира, след като е 
принудена да танцува в нажежени 
метални обувки. 3.	Детско	насилие 
- в оригиналната приказка Снежанка 
е едва 7-годишна, когато ловецът я 
закарва в гората с нареждането да я 
убие и да се върне с дробовете ѝ. В 
друга приказка майка обезглавява 
сина си, докато той се протяга 
да си откъсне ябълка. След това 
тя нарязва тялото му, сготвя го и 
го сервира на съпруга си, който 
толкова много го харесва, че иска 
втора порция. 4.	 Антисемитизъм	

- за своята колекция Братя Грим 
събират над 200 приказки, едва 3 
от които съдържат герои евреи. В 
„Евреинът и къпините“ главният 
герой с радост измъчва евреин, 
карайки го да танцува в тръни, и 
го обижда, наричайки го с „мръсно 
куче“ и други определения. 
Евреинът в приказката се оказва 
крадец, за което накрая е обесен. В 
„Добрата сделка“ евреинът е описан 
като стиснат мошеник. По времето 
на Третия райх нацистите използват 
тези приказки за пропаганда и 
преиначават други със същата цел. 
5.	Кръвосмешение - в приказка от 
поредицата крал обещава на своята 
умираща съпруга, че ще се ожени 
повторно единствено ако новата му 
съпруга е красива колкото нея.

Принцеса Даяна е знаела за аферата с Камила 
преди да се омъжи за Чарлз

Журналистът, биограф на 
принцеса Даяна публикува 
неин запис, на който тя описва 
отчаянието си от брака си с 
принц Чарлз и желанието да се 
самоубие, за да избяга от „студения 
и изпълнен с интриги и лъжи“ 
кралски дворец. През 1991 г. Даяна 
се свързва с журналиста Анрдю 
Мортън и му прави предложението 
да направи интервю с нея, което да 
включи в предстояща си книга. 16 
години по-късно Мортън представи 
транскрипцията на записа, изпратен 

му от Даяна. От него става ясно 
колко нещастна е била тя по време 
на брака си. Всъщност записите, 
публикувани в Daily Mail разкриват, 
че когато Чарлз е предложил брак 
на Даяна, тя е знаела много добре за 
аферата му с Камила Паркър Боулс. 
За аферата Даяна разбрала две 
седмици преди сватбата ѝ с принца. 
„Винаги сме имали разговори за 
Камила. Веднъж го чух да говори 
с нея по телефона и да ѝ казва: 
„Каквото и да се случи, винаги 
ще те обичам“. Това беше около 

две седмици преди да се оженим“, 
разказва покойната принцеса. Тя 
споделя, че е започнала да страда 
от булимия, след като Чарлз я е 
прегърнал, обхващайки талията 
ѝ с ръка и ѝ е казал: „О, малко сме 
пухкавки тук, не мислиш ли?“. 
Постоянните забележки за теглото, 
заедно с притеснението от връзката 
му с Камила се оказват решаващи 
за влошеното ѝ здравословно 
състояние на Даяна. „Бях отчаяна, 
толкова отчаяна. Спомням си 
първия път, в който се принудих 

сама да повръщам. Бях толкова 
развълнувана, защото си мислих, 
че това ще намали напрежението. 
По време на първата ми проба за 
роклята талията ми бе 29 инча. В 
деня на сватбата ми вече беше 23 
инча. Бях се стопила от февруари 
до юли. Бях изчезнала“, споделя 
принцесата. Тя твърди и че е отишла 
да каже на кралица Елизабет, че не 
издържа този любовен триъгълник. 
Освен мълчание, безразличие 
и студенина, обаче друго не е 
получила.

Ако сте родени между 29 ноември и 17 декември…
Съзвездието Ophiuchus е 

включено в списъка на 48-те 
съзвездия, описани от Птолемей. 
Но тъй като влиянието на неговия 
знак е твърде краткотрайно - от 29 
ноември до 17 декември и той не се 
вписва добре в останалата част от 
зодиакалната система, астролозите 
са го отхвърлили. Така официално 

Слънцето излиза от влиянието 
на съзвездието Скорпион и след 
това продължава директно в 
знака на Стрелец. Вероятната 
причина за отхвърлянето на 13-я 
зодиакален знак Змиеносец  (ser-
pent-bearer) е числото му, считано 
през средновековието за фатално. 
Змиеносецът е представя като човек, 

който се бори със змия, разделяйки 
тялото ѝ на две части. Смята се, че 
той има сходни черти с Имхотеп, 
живял 2700 г. пр. Хр. и библейския 
герой Йосиф - около 1900-1600 г. пр. 
Хр., който завежда евреите в Египет. 
Нито един от другите зодиакални 
знаци няма такива исторически 
аналози. Подобно на Имхотеп, 

Офихус се счита за лечител и учен. 
Той се стреми към висше знание 
и просветление. За родените под 
зодиакалния знак на Ophiuchus се 
смята още, че са търсещи истината, 
импулсивни, ревниви и арогантни.

Какъв щеше да е светът ако паспортите бяха 
изчезнали?

Исторически паспортите не са 
се използвали във всички части на 
света. В миналото те по-скоро са се 
възприемали като заплаха: писмо, 
подписано от човек с власт, който 
моли да се позволи на пътника да 
продължи без усложнения, или ще 
има последствия за създалите ги, 
пише ВВС. Защитата в миналото 
е привилегия, а не право. Затова 
и английски джентълмени като 
Гадсби, които искали паспорт, 
преди да опитат да преминат Ла 
Манша, трябвало да използват 
контактите си, за да открият 
компетентен министър. Но, както 
разказва Гадсби по време на 
преминаването си през Франция 
- една от най-бюрократичните 
държави в Европа за времето, си 

дали сметка за потенциала на 
паспортите като инструменти за 
социален и икономически контрол. 
Един век по-рано французите 
трябвало да показват документи и 
формуляри не само, за да излязат от 
страната, а за да отидат от едно село 
в друго. Исторически общинските 
власти използвали паспортите, 
за да попречат на жителите да ги 
напускат. Наполеон III споделял 
възхищението на Гадсби от 
британската система, която била 
по-облекчена. Той определял 
паспортите като „потискащо 
изобретение..., срам и препятствие 
за мирния гражданин“. Така 
било решено паспортите да бъдат 
премахнати през 1860 г. Много 
страни последвали примера на 

Франция и елиминирали официално 
изискванията за паспорти или 
просто спрели да се тормозят и да 
следят за тях. Поне в мирни времена. 
През 1890 г. можело да се пътува 
от Европа за Америка без паспорт, 
въпреки че също помагало, ако сте 
… бял. В някои южноамерикански 
страни конституциите включват 
правото за пътуване без паспорт. В 
Китай и Япония този документ бил 
изискван от чужденците, само ако 
искали да се върнат на територията 
на родината си. В началото на XX 
век само малък брой държави 
изисквали паспорт, за да разрешат 
влизане или излизане. Изчезването 
на тези документи изглеждало 
възможно в краткосрочен план. 
Как щеше да изглежда светът 

днес, ако това се беше случило? 
Светът днес сигурно щеше да е 
много по-богат, ако паспортите 
бяха изчезнали в началото на 
XX век. Причината, поради да 
не се случи е Първата световна 
война. През 1920 г. Общество на 
народите свиква Международна 
конференция за паспортите, 
митниците, формалностите и 
пресичането на границите. От това 
събитие произлиза и паспортът, 
такъв какъвто го познаваме днес. 
Постановява се, че от 1921 г. 
паспортите ще са с размери 15.5 
x 10.5 см., ще имат 32 стр. и ще 
включват снимка. Звучи познато, 
нали?
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Отговорите от този брой на сканди вижте на стр.21
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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

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

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

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

Търсим пекари за работа в 
Bakery. Кандидатите трябва да 
имат опит. Пълен работен ден.

Моля, позвънете на Боби:  
647-272-2489

Construction company  
is looking for  

painters, epoxy  
and concrete finishers.  

Please call for details.  
Kris: 416-575-8160

Водоравно:	Стратегия, 
Облекчение, Патило, Хероин, 
Ирина, Дузина, Торн, Илот, Скок, 
Момент, Каско, Стан, Кукери, Пост, 
Чар, Колики, Бостан, СПИН, Лила, 
Мастар, Сив, Атиняни, Контур, 
Хале, Усещане, Паркер, Земун, 
Ането, Маниер, Корояд, Тато, 
Кастор, Собол, Хижа, Понтон, Пор, 
СЕАТ, Кордон, Лолов, Теа, Кант, 

пи ар, Деление, Умелост, Лещенка, 
Бот, Стажант, Савка, Буги, Орела, 
Заверка, Полар, Ибиса, Касетка, 
Дубара, Акт, Ладийка, Меломан, 
Ана, Дилянка, Работа, Бодливка, 
Белев, Чая, Ски, Синка, Кавалер, 
Ода, Яка, Мотокар, Сук, Кюре, 
Марал, Зора, Голота, Банство, 
Менче, Невестулка, Еньовден, 
Канара, Миокард, Аси.

Отвесно:	Отпуст, Пасати, 
Аутобан, Кокона, Разказите на 
Жан-Мари Кабидюлен, Катион, 
Нищета, Тежест, Арова, Тинк, 
НАТО, Лала, ДДС, Етер, Ела, 
Коляно, Попона, Лилия, АСА, Иго, 
Мулине, Корист, Калинка, Кокили, 
Мандат, Задявка, Бум, Мях, Мека, 
Пастор, Касинка, Мали, Етери, 
Кантон, Вейка, Манко, Морони, 

Морион, Десетка, Корсак, Борт, 
Банкер, Лещарка, Батат, Лин, 
Постер, Полевка, Револвер, Ден, 
Костур, Соленка, Малак, ОНД, 
Хастар, Коронка, Дебелак, Очи, 
Стар, Зоб, Виа, Пуловер, Моа, 
Ерик, Херос, Бобот, Зевс, Гнилоч, 
Самолет, Буламач, Сонди, Ино, 
Алилуя, Аерогара, Амурче, Театър, 
Вендета, Тирания, Каен.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

КРАТКИ ОБЯВИ
Търся жена за помощ с домакинска 

работа и гледане на дете  на половин
работен ден в района на Lawrence & 

Don Mills (M3C 2B5). 416-388-4148

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

- Fresh meats. Smoked meats. Deli counter
- Euro products
- Hand made Bakery items
- 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.

ПОЛУЧАВАТЕ 
БЕЗПЛАТЕНА 
ИЗНЕНАДА, 

КОГАТО  
ДОЙДЕТЕ ПРИ 

НАС.
ПОПИТАЙТЕ НИ!

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

Търсете бизнес каталога в близките до вас хранителни магазини.  
Скоро ще бъде наличен и онлайн.

СУДОКУ

СУДОКУ
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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)

ЕС одобри единен формат 
на разрешенията за 

пребиваване за граждани
… на страни извън ЕС,  

съобщи БНТ. Приема се нов 
общ дизайн на картата за 
пребиваване, като целта е 
да бъдат усъвършенствани 
защитите, за да 
бъде предотвратено 
ф а л ш и ф и ц и р а н е т о 
на документите. С 
досегашните карти, 
въведени от 1997 г., бяха 
установени множество 
злоупотреби, се отбелязва 
в съобщение на Съвета. 
Комисията по граждански 
свободи, правосъдие и 
вътрешни работи към 
Европейския парламент 
съобщи, че одобрява 
предложението за 
въвеждане на разрешителни 
за престой на чужденци 
в ЕС, получили правото 
на закрила, с валидност 5 
години. Разрешителните 
ще могат да бъдат 
подновявани веднъж, 
отново с 5-годишен срок. По 
този начин се уеднаквяват 
показателите и стандартите 
за признаването на 

тези документи. Така 
чужденците, получили 
закрила в ЕС, следва 
да получават еднакво 
отношение от властите 
на всяка от държавите 
от Общността. В 
съобщението се уточнява, 
че новата мярка ще 
предотврати “купуването” 
на статут на закрила. След 
като бъдат утвърдени в 
пленарната зала на ЕП, 
занапред правилата ще 
изискват държавите от 
ЕС, когато преценяват 
дали да предоставят 
статут на закрила, да 
проверяват базите данни 
на европейската агенция 
за убежището. Когато се 
установи, че заплахата в 
страната на произход на 
чужденеца е отпаднала, 
статутът на закрила ще 
бъде оттеглян. Предвижда 
се отпадане на статута 
и когато чужденецът е 
замесен в терористична 
дейност или тежки 
престъпления.

Търсете бизнес каталога в близките до вас хранителни магазини.  
Скоро ще бъде наличен и онлайн.

www.BulBiz.com

СУДОКУ

СУДОКУ
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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


