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Happy 150th Birthday, Canada!

What a wonderful diversity with so many amazing people from all over the world living here in Toronto. Thank you Canada !
Viara Dimitrova, publisher Bulgarian Flame

Аmazing Bulgarian performances of “Igranka School of Bulgarian Folk Dances and Traditions” at Queen’s Park, 
“Ot Izvora - Bulgarian Folk Music Choir” at Dundas Square and  

Great Bulgarian participation at the Parade of Nations on July 1st, 2017 in Toronto. Thank you for making us proud!
Photos: Miroslav Pendev, Zlatina Tileva For more photos and videos, visit: https://www.facebook.com/bulgarianflame Photos: Bulgarian Flame, Dimi Dragieva

Igranka Ot Izvora

Gorgeous women with beautiful dresses from Vietnam, Malasia, Thailand, Trinidad, Philippines and China at Dundas Square - Canada 150
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Бивш здравен министър:  
Побоят над лекари е ежедневие

Това, което видях, беше 
страшно. Убедена съм, че сега ще 
се шуми 3 дни и всичко ще затихне. 
Побоят над лекари е ежедневие. 
Това каза в предаването „Лице в 
лице“ по bTV бившият здравен 
министър д-р Таня Андреева. Тя 

коментира инцидента, при който 
баща преби акушерка в болница 
„Шейново“, защото отказала да му 
даде плацентата на детето му. Д-р 
Андреева също е била на смяна, 
когато мъжът е нанесъл побоя. 
Доколкото разбрах, побойникът 

е има богато криминално досие. 
Въпросът е какво прави на свобода. 
От 2013 г. побоят над лекари е 
криминализиран. Това не може да 
продължава така. Законите трябва 
да се спазват. Никой не мисли, че 
всеки ден се пребиваме, умираме 

на пътя, децата ни също умират. 
Политиците мълчат и се правят, 
че това не се случва. Сигурна съм, 
че лекарите ще излязат на протест, 
разкри Андреева.

Бойко Борисов: Военнопромишленият комплекс 
(ВПК) може да ме свали от власт

Това заяви министър-
председателят пред журналисти 
в Брюксел. Говорейки за 
индустриалното сътрудничество и 
военнопромишлените комплекси 
премиерът каза, че страната ни 
няма да се включи веднага, а ще 

изчака малко, тъй като иска да 
се договорят по-добри условия 
за България: „Тази надпревара 
във въоръжаването, която тръгва, 
никак не ми харесва. Тя няма да 
хареса и на хората, защото това 
са огромни пари. Ще се плаща 

само за това, което се произвежда 
в България. Да има заетост и във 
военнопромишления комплекс 
в България и да генерираме 
печалба от това. Трябва да има 
отложено плащане или на лизинг, 
ще видим как ще го договорим. 

Може и да ме сменят, защото 
военнопромишлените комплекси 
не обичат такива управляващи, те 
обичат онези, които дават парите 
веднага“.

NOVA:  Тартор на „джебчийската мафия“ спечелил 
обществена поръчка за ремонт на … Народното 

събрание
Един от тарторите на т.н. 

„джебчийска мафия“ в България 
е спечелил обществена поръчка 
за ремонт на Народното събрание.  
“Държавата е възнаградила този 
човек с няколко обществени 
поръчки, от които той е взел над 

2 милиона”, заяви репортерът 
Вероника Димитрова в студиото на 
“Здравей, България”.  Кои са новите 
притежатели на вашите чанти? 
Какви  къщи са построили с парите 
от вашите портмонета?  И какви са 
параваните на  престъпния бизнес? 

След Игнатиево, NOVA е тръгнала 
по следите на джебчийската мафия 
в София, за да открием сезона на 
джебчиите. Те са кардараши. От 
клана на джебчиите. Живеят в  Елин 
Пелин, Петърч и Костинброд. Те са 
без образование и без постоянна 

работа, но живеят в разкош и в 
палати за стотици хиляди.  Като 
тях има още стотици. Богати-
безработни. Регистрирани крадци, 
но свободни граждани с луксозен 
живот.

Близо 2,500 доброволци не достигат, за да 
попълнят състава на войската

.. става ясно от отговор на 
депутатско питане на министъра на 
отбраната. До 2018 г. трябва да се 
създадат условия за назначаването 

на 1,300 души, след което до 2022 
г. трябва да бъдат приемани по 
800 мераклии всяка година. Друга 
мярка пък предвижда да се увеличи 

базата за изчисляване на заплатите 
на военните. В момента базата е 
380 лв. и не е променяна от 2009 
г. Една от идеите е да се обвърже 

с минималната работна заплата, 
която сега е 460 лв. или със средната 
в обществения сектор.

През 2050 г. в България ще живеят едва  
5.4 млн. души

Според доклада за 2017 г., 
публикуван от Обединените 
нации, независимо от сценариите 
за развитие на трите основни 
демографски процеси, населението 
в България ще продължи да 
намалява. Това посочи в студиото 
на “България сутрин” д-р Елица 
Димитрова от Института за 
изследване на населението и 
човека към БАН. България ще 
се стопи до 3.8 млн. души през 

следващите 83 години, прогнозира 
доклад за световната демография 
на Организацията на обединените 
нации (ООН). По данни на 
Националния статистически 
институт в края на 2016 в страната 
са живеели 7.1 млн. души. Според 
прогнозата на ООН през 2100 г. 
населението ще бъде едва до 3.8 млн. 
души или с 3.3 млн. по-малко от края 
на 2016. През 2030 г. населението 
ще се стопи до 6.4 млн., а през 

2050 г. - до 5.4 млн. Пред Bulgaria 
ON AIR социалният антрополог 
Харалан Александров посочи, 
че основните фактори, свързани 
със значителните демографски 
промени, са климатични аномалии, 
изчерпване на почвите, земеделски 
срив или пък епидемии. Според 
него причините у нас вероятно 
са свързани с културата. Те обаче 
все още не са докрай изследвани. 
“Българското население упорито 

отказва да се домодернизира, 
спира да живее с организация на 
отношенията, перспективите на 
икономиката и на обществения, 
и политическия живот. Двойните 
стандарти и организирането на 
вертикални йерархии са само част 
от проблемите на обществото 
ни”, категоричен бе Харалан 
Александров.

Дискриминацията се промени: българи се жалят 
от роми

Тенденцията в 
дискриминацията на етнически 
принцип в България се обръща, 
като вече все по-често българи 
се жалват, че са поставени в 
неравностойно положение спрямо 
ромите. Това става ясно от годишния 
отчет за работата на Комисията за 

защита от дискриминация (КЗД) 
през миналата година, в който 
са описани множество случаи на 
оплаквания за неравно третиране. 
Глоба от 1,000 лв. отнесъл обаче 
чужденец от арабски произход, 
който като собственик на фирма 
у нас не спирал да хули и тормози 

служителите си българи. От 
наглото поведение на шефа си се 
оплакал именно един от системно 
обижданите нашенци, който бил 
наричан дори “идиот” и fucker. 
Той разказал, че всеки път, когато 
излизали на обяд или на фирмена 
сбирка, работодателят му говорел 

на всеослушание как всички 
българи са мързеливи и от тях нищо 
не ставало. Постоянно наричал 
служителите си “госпожички” и ги 
нападал, че не знаят как се работи 
в Северна Америка, където се 
случвали истинските неща и били 
истинските хора.
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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

Ви кани на традиционния си

ГОДИШЕН ПИКНИК
НЕДЕЛЯ 16 ЮЛИ, 2017

 ОТ 10:00 ЧАС
“BRUCE’S MILL” CONSERVATION AREA 

STOUFFVILLE, ONTARIO
Вход:   $6.50 – за възрастни
        $5.50 – за пенсионери   
        за деца до 15 год. - безплатно 

    
На разположение на всички гости е скара за барбекю.
Ще се продават кебапчета с гарнитура,  

    десерт и безалкохолни напитки.
Да дадем воля на родния балкански дух  

    сред красивата природа.
В случай, че вали дъжд е осигурен подслон.

ВСИЧКИ 
СА ДОБРЕ 
ДОШЛИ!

За информация:
Емил Георгиев (416) 562-3804,  
Vladimir Martinov (416) 676 9310 

DIRECTIONS:
“BRUCE’S MILL” is located on 
south side of STOUFFVILLE 
ROAD, 2km east of  
Highway 404.
Park Section “Mill View” is 
reserved for the picnic. See the 
map. 
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Скъпи читатели, вече имаме нова страница във фейсбук Food and Drinks in GTA:  

Ако желаете да получавате съобщения за промоции, моля харесайте страницата на адрес: 

www.facebook.com/foodandrinksgta
 

Един от всеки пети българин живее под прага 
 на бедността

…, сочат данните на НСИ за 2016 
г. За изминалата година линията на 
бедност общо за страната e 308.17 
лв. средно месечно на лице от 
домакинство. При този размер под 
прага на бедност са били 1,638,700 
лица, или 22.9% от населението 
на страната. В сравнение с 
предходната година размерът 
на линията на бедност намалява 

с 5.4%, а относителният дял на 
бедното население нараства с 0.9%. 
Основният фактор, увеличаващ 
риска за попадане в групата на 
бедните за преобладаващата 
част от населението, е тяхната 
икономическа активност и 
участието им на пазара на труда. 
За целия период на наблюдение 
относителният дял на бедните 

е най-висок сред безработните 
лица (54.6% за 2016 г.), като рискът 
от бедност при безработните 
мъже е с 6.7 на сто по-висок в 
сравнение с безработните жени. 
Образователното равнище също 
оказва съществено влияние върху 
риска от бедност при заетите лица. 
Най-висок е относителният дял 
на работещите бедни с начално 

и без образование - 68.8%. С 
нарастване на образователното 
равнище относителният дял на 
бедните сред работещите намалява 
приблизително 2 пъти за лицата с 
основно образование и над 4 пъти 
за лицата със средно образование. 
Делът на работещите бедни с висше 
образование е 5.4%.

Искат €100 за адресна регистрация на бежанци в 
селата около Харманли

€100 за адресна регистрация 
и €200 за наем в селска къща – 
толкова искат от бежанците в 
някои от селата около Харманли. 
Незаконната схема започва от 
лагера – получилите статут до 

14 дни трябва да имат адресна 
регистрация, съобщава bTV. От 
Агенцията за бежанците признават, 
че не спазват срока, защото нямат 
къде да отидат, а в Харманли не 
крият, че им отказват квартири. В 

село Иваново вместо да се отдават 
жилища, на бежанците направо се 
продават адреси. В една от къщите 
са настанявани десетки бежанци 
срещу сума от €200, а кметът на 
селото твърди, че никой от тях не е 

регистриран. В лагера в Харманли 
има 230 бежанци с предупреждение 
да напуснат. Спекулата обаче не 
им оставя голям шанс да получат 
необходимата адресна регистрация 
и лична карта.

Слънчев бряг е най-евтин за почивка в Европа
… за британските туристи 

през това лято, показва проучване 
на вестник Mirror. Според него 
разходите за храна и напитки в 
Слънчев бряг са най-ниски, като 
спрямо миналото лято цените са 
спаднали с 10%. Четиричленно 
семейство ще плати около £275 за 

седмица храна, напитки, сладоледи 
и лосион за слънце. За същото в 
Алгарве, Португалия, разходите 
ще бъдат £385, твърди изданието. 
Сумата е £434 в Коста дел Сол, 
£578 в Пафос, Кипър, £602 в Крит и 
достига £766 в Палма де Майорка. 
“Към началото на сезона общият 

брой планирани полети на летища 
Варна и Бургас за периода юни-
септември 2017 г. вече надхвърля 
с 8% броя на изпълнените полети 
през същия интервал на 2016 г. 
Очакваме отново силно присъствие 
на туристи от Германия, Полша, 
Великобритания, Украйна, Чехия, 

Франция, скандинавските страни, 
Русия и др.”, каза по време на 
церемонията министърът на 
туризма Николина Ангелкова, 
цитирана от българските медии.

Ръст на парите, изпратени от българите живеещи 
зад граница

Парите, изпратени от българите, 
работещи и живеещи зад граница, 
отчитат лек ръст на годишна база в 
размер на 1.3%. Към края на април, 
българите зад граница са превели 
на своите близки в България общо 
€293.9 млн., сочат данните на 
БНБ. През същия период на 2016 
преводите са били за €290.1 млн. По 
данни на БНБ през 2016 българите в 

чужбина са превели в страната 1.699 
млрд. лева. Според доклад на ООН 
обаче реалната сума за 2016 е около 
два пъти по-висока до близо 3 млрд. 
лева. Според Организацията на 
обединените нации емигрантските 
пари съставят 3.1% от БВП на 
страната ни за миналата година. 
Въпреки сериозните капитали, 
влизащи у нас по този канал, 

икономиката на България все още 
е далеч от пряка зависимост от 
трансферите от чужбина, особено 
ако се сравняваме с други страни 
от Източна Европа. За сравнение 
емигрантските трансфери се 
равняват на близо 10% от БВП на 
Сърбия, 3.7% от БВП на Унгария, 
6.5% от БВП на Украйна и цели 23.5% 
от БВП на Молдова. Разминаванията 

в данните на БНБ и ООН произлизат 
от липсата на съвременна 
методология, която да проследява 
парите, идващи от българи в 
чужбина. Според методологията на 
БНБ в официалните данни попадат 
само тези трансфери на суми, 
надхвърлящи €2,500, осъществени 
от лица, живеещи в чужбина от 1 
или повече години.
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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

17 сигнала за трафик 
на българи в чужбина 

с цел трудова 
експлоатация 

… са получили в 
Националната комисия за борба 
с трафика на хора /НКБТК/ 
през тази година. Сигналите се 
отнасят за българи, работещи 
във Великобритания, Австрия, 
Холандия, Чехия за непълно 
или никакви възнаграждение, 
съобщиха от НКБТК. В повечето 
случаи работодатели взимат 
документите за самоличност 
на работниците и ги заплашват 
с полиция заради нелегалното 
им пребиваване в страната. В 
други случаи потърпевшите 
са задържани на работа чрез 
изплащане на минимални 
възнаграждения с обещания за 
пълно изплащане след седмица 

или месец. От комисията дават 
пример с брането на боровинки 
в Швеция. В резултат на лошите 
метеорологични условия тази 
година сезонът за бране може 
да закъснее, а реколтата да 
бъде малка. Така заминалите 
за Швеция работници могат 
да се окажат излъгани и 
затънали в задължения, както 
се е случвало и в предишни 
години. От агенцията съветват 
търсещите работа в чужбина 
да не се доверяват на разлепени 
обяви на улицата, особено ако 
информацията за работодателя се 
изчерпва с телефонния му номер 
и примамливо „заплащане“.

Един от най-
известните лекари 

в Турция загина 
при мотоциклетна 

катастрофа в България
… съобщиха от Maltepe Uni-

versity в Истанбул, където той бе 
декан. Проф. Джан Солакоглу е 
световноизвестен специалист в 
ортопедията и травматологията. 
Той загина при мотоциклетна 
катастрофа край Бургас. Проф. 

Солакоглу е участвал с група 
мотоциклетисти в седмичен поход 
в България. Когато 55-годишният 
професор тръгнал да се връща 
в Турция за Рамазан Байрам, е 
катастрофирал.

49,880 лв. годишно 
печелят програмистите 

с 5-7 години опит
Средната нетна месечна заплата 

на програмист в България е 3,737 лв., 
а средният годишен бонус е 2,402 
лв., според анкета сред специалисти 
от софтуерния бранш. В анкетата 
са участвали 616 програмисти 
от 8 населени места в страната, 
които владеят средно 1.9 умения – 
софтуер или език за програмиране. 
Резултатите са публикувани в 
Tablеau със свободен достъп, пише 
TechNews. Заплащането варира 
в широки граници, в зависимост 
от нивото на компетенция, опита 
и броя на усвоените езици. Така 
например, младшите програмисти 
(junior) получават средно по 19,544 
лв. чисти на година, вкл. заплата и 
бонуси. 31,660 лв. е средното нетно 
възнаграждение на специалистите 
от средно ниво (mid level), докато 
старшите програмисти взимат по 

56,654 лв. Водещите разработчици 
(lead developer/TL) взимат средно  
70,392 лв. Публикувана е и 
разбивка на средното годишно 
възнаграждение според броя 
научени езици. Програмистите с 6 
езика печелят средно по 76,562 лв. на 
година. Начинаещите програмисти 
със стаж под 1 година взимат средно 
19,072 лв. на година – нетна сума, с 
включени заплати и бонуси. 27,022 
лв. е средното годишно заплащане 
на специалисти с опит между 1 
и 3 години, а до 39,389 лв. при 
програмисти, които практикуват 
професията между 3 и 5 години. 
По-опитните – между 5 и 7 години, 
печелят до 49,880 лв. средно на 
година. 53,078 лв. тези с опит между 
7 и 10 години, а с над 10 години  - 
70,312 лв. годишно.

       CANADA 150

Presented by
Heritage Skills Development Centre (HSDC)

SCARBOROUGH 
CELEBRATES ONTARIO

  FREE
ENTRY!

Sat  -  Sun,   July 15 -  16,   2017     12 pm  -  9 pm

Live Music
Vendors- Food, Arts&Craft
Kids Zone
Dance Competition
Prize Giveaways
Fun , Culture, Community
FREE PARKING

ALBERT CAMPBELL SQUARE
SCARBOROUGH CIVIC CENTRE
150 Borough Drive 
416-345-1613
info@hsdconline.org
www.hsdconline.org

#Scarboroughcelebrate @Scarboroughcelebrate
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NASA: На Марс няма колония от 
деца-роби

Въпрос дали на Марс има колония от деца-
роби, бе породен от предаване на живо, което 
показа всъдеход, и според мнозина, гледали записа, 
в кадър се появили хора, преди NASA да прекъсне 
излъчването. После телевизионният водещ Алекс 
Джоунс отправи обвинения, че на Марс има тайна 
база на САЩ, където са изпратени отвлечени 
деца. “На Марс няма хора. Там има само работещи 
роувъри. Има всъдеходи, не хора,” отговори на 
въпрос говорителят на NASA Гай Уестър. Всичко 

започнало с интервю на Робърт Дейвид Стийл, 
бивш агент на ЦРУ, който оповестил, че деца биват 
тайно отвличани и изпращани на мисии на Марс. 
“Ние всъщност вярваме, че има колония на Марс, 
която е съставена от деца, отвличани и изпращани 
там през последните 20 години. Когато веднъж 
пристигнат на Марс, те нямат алтернатива, тук 
могат само да бъдат роби в тази колония,” казва 
Стийл в шоуто, което се предава в цяла Америка.

6 от всеки 
10 британци 

искат 
европейско 

гражданство 
след Brexit

…, предава The Guardian. Правото 
да живеят, работят, учат и пътуват в 
Европейския съюз, искат да запазят близо 
60 % от британците, според изследване на 
London School of Economics. Подкрепата за 
запазване на тези права е най-висока сред 
гражданите на възраст между 18 до 24 г. Почти 
85 % от тях искат да запазят европейското си 
гражданство, в допълнение към британското. 
Близо 80 % от жителите на Лондон искат 
същото. По проекта за това изследване са 
работили професорът по политически науки 
Майкъл Брутер, професор Сара Харисън по 
електорална психология, както и базираната 
в Лондон агенция Opinium.

Всяко ново 
училище в 

Турция ще има 
отделни стаи 

за молитва
за	 момчета	 и	 момичета	

съобщи Euronews. Същото са призовани 
да направят и съществуващите сега 
обществени и частни училища, които са 
под надзора на държавата. Според новите 
правила всяко ново училище трябва 
да има стая за измиване, директорски 
кабинет, административна стая, кухня, 
трапезария, столова, кафене, гардероб, 
съблекалня, стая за архиви, достатъчно 
на брой тоалетни и умивалници.  Стаите 
за молитва ще бъдат изградени за 
мюсюлмански обреди. Това предизвика 
недоволството на синдиката на 
служителите в сферата на образованието 
и науката. Според тях това изискване 
противоречи на турската конституция.

Германия прие закон за борба 
срещу езика на омразата в 

социалните мрежи
Според критици обаче законът може да окаже 

драстични последици за свободата на словото 
в интернет, съобщава AP. Законът позволява 
налагане на глоби на социални мрежи в размер 
до €50 милиона, ако не премахват незаконно 
съдържание в рамките на седмица, включително 
и фалшиви новини. Правосъдният министър 

Хейко Мас твърди, че социалните мрежи се 
провалят да предотвратяват разпространението 
на екстремистко съдържание и фалшива 
информация. Експерти по човешките права и 
интернет компании твърдят, че законът рискува 
да приватизира процеса по цензуриране и може да 
има смразяващ ефект върху свободата на словото.

To see pictures and videos representing the 
Bulgarian and other ethnic  commуnuties  
activities in Toronto,   
please follow us on Facebook:
www.facebook.com/bulgarianflame
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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

Airbus започна работа 
по първите 900 сателита

… които един ден могат да 
доставят интернет до всяка точка 
на света, съобщава CNN. Новите 
сателити са част от проект на 
производителя на самолети и start-
up компанията от Флорида OneWeb, 
която иска да предостави достъп 
до интернет на разумни цени 
чрез малки сателити, обикалящи 
около Земята. Airbus ще произведе 
10 сателита в завода си в Тулуза, 
Франция. Останалите сателити с 
размерите на перална машина ще 
бъдат произведени в Kennedy Space 
Center във Флорида. Говорител на 
Airbus отказа да разкрие точната 
цена на всеки сателит, но заяви, 
че те ще струват под €1 милион. 
Съвместното дружество, наречено 
OneWeb Satellites, планира да 
изпрати сателити в обрита от март 
2018 г. Целта е да бъде изстрелван 
по един сателит на всеки 21 дни от 
космическия център във Френска 

Гвиана (Centre Spatial Guyanais 
(CSG). Сателитите на OneWeb ще 
обикалят на височина от около 
1,207 км, което е много по-близо 
до Земята от настоящите сателити, 
доставящи интернет. По-късото 
разстояние ще ускори доставянето 
на сигнала. Компанията очаква 
интернет услугите й да започнат 
през 2019 г. и да покрият земното 
кълбо до 2020 г. Вместо да продава 
достъп до интернет директно на 
клиентите, OneWeb планира да 
продава капацитет на интернет 
доставчици, като AT&T и Veri-
zon. OneWeb получи подкрепа от 
някои големи имена в бизнеса, 
включително Coca-Cola, Virgin 
Group и Qualcomm. Японската 
банка SoftBank също вложи $1 
млрд. в start-up компанията. 
SpaceX работи по сходен проект и 
получи над $1 млрд. финансиране 
от Google и Fidelity.

Широките усмивки не са 
толкова привлекателни

Учени от University of Minnesota 
констатираха, че широките усмивки 
не са толкова привлекателни 
и убедителни, колкото по-
сдържаните, предаде агенция UPI. 
На повече от 800 души бяха показани 
поредица от 3D компютърни 
анимации на усмивки. Участниците 
били помолени да ги оценят, 
като снимките се различаваха 
по ъгълчета на устата, широчина 
на усмивката, симетрията и това 

колко зъби се виждат. По-големите 
усмивки с повече открити зъби 
били оценени като по-неефективни, 
по-малко искрени и неприятни. 
Високо признание получи балансът 
между зъбите, ъглите на устата и 
широчината. Екипът с ръководител 
Натаниъл Хелуиг откри, че като 
по-сполучливи хората оценяват 
усмивките, които се разполагат 
симетрично върху лявата и дясната 
половина на лицето.
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<< Прод.  
от миналия брой

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..

Високо в планините	на	Перу, жените са 
облечени с многоцветни, традиционни 
носии. Разходката през пазара по време 
на пазарен ден е пиршество на всички 
усещания от очите, до слуха и най-вече 
обонянието.

Една от изненадите за нас бяха паметниците 
в Южна Америка. Всяко село, всяко градче 
се стреми да издигне грандиозен паметник 
и да покаже себе си на света. Нямаме 
никаква идея защо този войник е яхнал 
това момиче в традиционна перуанска 
носия, а и няма кого да попитаме.

Пътища, пътища, пътища. Истината 
е, че може да се обиколи цяла Южна 
Америка, карайки само по добър 
асфалтов път. Изненада за нас бяха 
прекрасните планински пътища в Перу.  
Несравнимо удоволствие и приключение е 
преминаването през планински проход на 
4600 височина. Но ние винаги успявахме 

Не, нямам повече, това беше всичко. 
Освен това вие не ядете шоколадови 
десерти.

да попаднем на тесни, черни, 
неасфалтирани, стръмни и опасни 
пътища. Е, след осем месеца на път се 
свиква.

Вярно е, че си много чаровен млад 
тюлен, но си мокър и миришеш на риба. 
Знам, че съм много интересна, но какво 
ще си помислят майка ти и бащата ти, 
когато те видят легнал на колената ми.

Кралски пингвин и неговото бебе. 
Кралските и императорските пингвини 
са символът на Антарктика. Няма птица, 
която се нуждае от по-дълго време за да 
отгледа потомството си – до 16 месеца. 
Малките често остават сами и без храна 
до пет месеца през зимата и доста от тях 
не оцеляват. Надявам се, че това бебе ще 
е от щастливците. И един страшен rock-
hopper, който аз харесвам много.

Неочакван купувач на рибния пазар в 
Пуерто Ауоро, Галапагос. Не случайно 
е там, доста често се случва да му дадат 
някоя рибна глава. Рибата, която купихме, 
също беше поделена с него.

Няма нищо по меко от бебе алпака. Пухкави 
и чисти, тези мъници са приготвени за 
неделния пазар.
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<< 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..
Да плуваш с китове е невероятно преживяване.  

В продължение на половин час  два кита играеха до лодката ни.  
Излизаха рязко от водата, толкова близо, че можехме да ги докачим.

Огромно куче и малък капуцин в Санта Круз, 
Боливия. Маймунката е дива, но всеки ден 
идва за обяд. След като се наяде, обикновено 
се закача със стопаните или с кучето Манча. 
Манча е голяма и много добродушна, но никак 
не се погажда с маймунката Мартин.

Кой е по страшен? Мисля, че моят любим може да уплаши 
всеки индиански идол в колумбийския парк Сан Агустин.

Високо в планините на Перу отглеждат 
птици, които най-вероятно са кръстоска 
между кокошка и кондор. Приличат повече на 
кондор, но не могат да летят толкова добре.

Някой се е нанесъл в къщата на гигантските 
костенурки на Галапагос.

С единият крак в северното полукълбо, с 
другия – в южното.

По-подробна информация  

можете да намерите 

 в страницата на  

Маринела Батулски и Иван Шаранков:  

 www.hittheroad.live
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Global Village Festival 
June 24-25th, 2017 at Mel Lastman Square

Great festival with 150 performances for country’s 150th birthday!

Maple Leaf Newspaper 
Art. Handmade from old 
different ethnic  
publications written in 
23 languages and knitted 
paper yarn.Newspaper dress Art. Handmade 

from old ethnic publications.
Bulgarian Flame newspaper is supporting and  promoting environmentally-

friendly ways of living in our diverse and multicultural Canada.

Bulgarian Flame newspaper booth

    Organized by Events View Group 
and Family Fun Festival Group, the 
producer Steve Moghadam and host 
Manny Bains who brought so much en-
ergy on the scene. It was a wide variety 
of music and dance performances from 
all over the world, beautiful booth dis-
plays representing different cultures.  
Bulgarian Flame newspa-
per was also part of the event.  
   I was happy to meet some amaz-
ing people from Japan, Nepal, Tibet, 
Uganda, Russia and from other coun-
tries who shared with me interesting 
stories about their homelands, cul-
tures and musical activities in Toronto.  
  We posted some of them on  our Face-
book page www.facebook.com/ 
bulgarianflame:
     - Interview with Yusuke Hoshi, a 
rare treasure musician from Japan.Trav-
elling to more then 35 countries to per-
form, his music is very unique bringing 
happiness and relaxation. Thanks to 
AMG television, you can hear a perfect 
sound of his music.
   - Interview with Uttam Kumar 
Makaju representing “Himalayan 
Vibe”, a Nepalese folk music group 
and Newa Guthi. Their music is so 
incredible; a crystal pure sound like 

coming from the top of the planet. The 
master of their group Sanuraja Maha-
rjan can play on 33 drums at the same 
time. It was interesting to learn also 
about the Singing bowls from Nepal. 
 - A story about the Tibetan Himalayan 
handmade paper that saves the envi-
ronment presented by Phurbu Tsering. 
  - Neema Child Choir dancing and 
singing in support of the orphan chil-
dren in Uganda. Fantastic performers! I 
got an audio disc from them and listen 
every day in my car. Their songs bring 
so much hope and inspiration...
   - Venado Shanti multi-instrumental-
ist musicians and composers connect-
ing hearts and minds through music.
   - The unforgettable guitar player 
Dave Friedman
 - The Russian Canadian Cultural 
Society with their rich cultural heri-
tage, and some other.
   I wish I could record all of the per-
formers but their list was very long... 
   It’s so nice we could learn from each 
other more about the different cultures 
and see that so many people in Canada 
work to make our world a better place.
   Thanks to the organizers and the pro-
ducer Steve Moghadam who was very 
friendly and helpful at the event.

For more pictures and videos, visit: www.facebook.com/bulgarianflame 
Albums: Global Village Festival 2017

Yusuke Hoshi-  
The best from the bests!

      Neema Child Chior performing in support  
      of the orphan children in Uganda. 

Dave Friedman - the unforgettable guitar player

Venado Shanti with their stunning 
performance of ‘Imagine all the people 
by John Lennon’...

Russian Canadian Cultural Society-
Alex  was kind to offer me to try the amazing  
 “KVAS”-  traditional Slavic and Baltic ferment-
ed beverage commonly made from rye bread, 
known in many Eastern European countries and 
especially in Russia as black bread.

   Himalayan Vibe, a Nepalese folk music group with crystal pure sound like 
coming from the top of the planet. 

Nepal booth
Note the unique shape of the Nepal flag. 
Nepal is the only country in the modern 
world that does not have a rectangular 
national flag.

Tibet booth

Nepal and Tibet are two places that 
are often mistaken for each other since 
they lie in very close proximity to each 
other. Both Nepal and Tibet are situat-
ed near the Himalayas, and both claim 
Mount Everest and the Himalayas as 
part of their territory. ... The capital of 
Nepal is Kathmandu while the Tibetan 
capital is called Lhasa.

Nepal is considered a south Asian 

country. It is near India and the Himala-
yas. It is close to China by virtue of Tibet 
being part of China. Nepal houses eight 
out of the ten highest peaks in the world. 
It is often used as the base camp in moun-
tain expeditions, especially involving 
expeditions in climbing Mount Everest.  
On the other hand, Tibet is considered 
as an autonomous region and a province 
of China like Taiwan and Hong Kong. 

Some Interesting differences between Nepal and Tibet:

 Viara Dimitrova, publisher of Bulgarian Flame Newspaper 
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Южнокорейска компания плати $1 млн. на хакери
Южнокорейската хостинг компания 
Nayana се съгласи да плати откуп 
от $1 милион на хакери, които да 
отключат блокирани компютри, 
съобщава ВВС. Смята се, че това е 
рекордна сума, въпреки че трябва да 
се отбележи, че много заплащания 
на подкупи никога не се огласяват 
публично. Генералният директор 
на Nayana разкри, че хакерите 
първоначално поискали $4.4 млн., 
платими в Bitcoins. Експерти по 

сигурността предупредиха, че 
компаниите не трябва да плащат 
такива откупи, нито да влизат в 
преговори с хакерите. Анджела 
Сас, директор на Института по 
кибер сигурност, съобщи, че 
е изненадана както от размера 
на откупа, така и от факта, че 
компанията е обявила плащането 
публично. “Хакерите вероятно 
са предпочитали компанията 
да запази мълчание. Откупът е 

много голям и може да подтикне 
много компании да се отнасят по-
внимателно към сигурността си“, 
каза Сас. Рансъмуерът, известен 
като Erebus, атакувал компютри, 
работещи с Microsoft Windows, 
и бил модифициран, така че да 
работи и срещу системи, базирани 
на Linux. Вероятно е Nayana да е 
влязла в преговори с хакерите, като е 
намалила сумата от $4.4 млн. на по-
малко от $500,000, но в последните 

минути хакерите са удвоили сумата 
на $1 милион. Те криптирали данни 
на 153 Linux сървъра и на 3,400 
клиентски уебсайта. Генералният 
директор на Nayana се извини за 
„шока и щетите“ от инцидента. В 
по-ранно съобщение той заяви, че 
атаката се е отразила на банковия 
му баланс. „Изпаднах във фалит. 
Всичко, за което съм работил 20 
години, се очаква да изчезне“, каза 
директорът.

Windows 10 ще използва AI за киберзащита
Microsoft работи по нов тип 
антивирусна програма, която ще 
използва изкуствен интелект (AI) и 
данните от над 400 млн. компютъра 
с Windows 10, съобщиха от MS 
пред онлайн изданието CNET. 
Компютрите с инсталиран Windows 
10 ще предават данни, които ще се 
обединяват заедно с информация 
от платформи като Azure, End-
point, Office. Системи за машинно 
обучение ще следят поведението 

на различните програми, за да 
откриват потенциални заплахи 
и компютърни вируси. Когато 
открие потенциална заплаха на 
който и да е компютър с Windows 
10, изкуственият интелект ще може 
да създава съответната дефиниция 
и автоматично ще я прилага за 
всички останали компютри по света 
със същата платформа. Първата 
жертва също ще е в безопасност, 
защото софтуерът веднага ще 

изолира вируса извън компютъра 
му докато той не бъде анализиран 
от специалисти. Според Microsoft 
този подход е част от следващото 
поколение киберзащити. 
Компанията отбелязва, че около 
96% от засечените кибератаки са 
с нови кодове и методи. Хакерите 
са много бързи и изобретателни, а 
компаниите не смогват на тяхното 
темпо. Дори и в момента в най-
оптималния режим на работа, 

инженерите на компанията се 
нуждаят от няколко часа докато 
създадат защита от нов вирус от 
момента на неговото откриване. Mi-
crosoft планира новата антивирусна 
програма да е готова навреме за 
есенното обновление на Windows 
10. Първоначално платформата 
ще се използва от корпоративните 
клиенти.

В Бразилия задържаха наркобарон,  
укривал се 30 години

В Бразилия е задържан 
наркобаронът Луис Карлос да Роча, 
наричан „Бялата глава“, предаде 
BBC. Той се укриваше от властите 
близо 30 години, с променена 
външност след пластична операция.

От полицията съобщиха, че той е 
приел и друго име - Витор Луис де 
Мораес. При експертиза на снимки 
на Роча и Мораес е установено, че 
става дума за един и същи човек. 
Роча оглавяваше една от най-

големите наркоимперии в Латинска 
Америка. Според експертни 
оценки, всеки месец организацията 
му е произвеждала до 5 тона кокаин, 
който е пласиран в САЩ и Европа. 
Срещу наркобарона има обвинения 

за пране на пари, международен 
наркотрафик, фалшифициране 
на документи, организиране на 
престъпна група. Той може да 
получи над 50 г. затвор.

Обвиниха ковчежника на Ватикана в сексуално 
насилие

Австралийската полиция повдигна 
обвинения срещу ковчежника на 
Ватикана Джордж Пел в сексуално 
насилие, предаде Associated Press. 
Австралийският кардинал е 
главен финансов съветник на папа 
Франциск и най-високопоставеният 
католически духовник в Австралия. 
Той е и най-висшият представител 
на Ватикана, обвинен в извършване 
на сексуално насилие. Заместник-

комисар Шейн Патън от полицията 
в щата Виктория заяви, че Пел е 
получил призовка да се яви в съд в 
Мелбърн на 18 юли. Той допълни, 
че срещу кардинала са внесени 
многобройни жалби, но не даде 
подробности за съдържанието 
им. В миналото са били подавани 
жалби в полицията във връзка 
с предполагаеми сексуални 
посегателства в австралийския 

град Баларат, отнасящи се за 
периода от 1976 до 1980 г., когато 
Пел е бил свещеник там, както 
и в Източен Мелбърн от 1996 до 
2001 г., когато е бил архиепископ. 
През 2016 г. Пел даде показания 
пред австралийската Кралска 
комисия за институционен отговор 
на сексуалните посегателства 
над деца. Тогава той призна, че 
Католическата църква е допуснала 

огромни грешки, като е позволила 
хиляди деца да бъдат изнасилвани 
и тормозени от свещеници. През 
октомври 2016  той стана обект 
на разследване на сексуални 
посегателства, когато трима 
детективи отидоха във Ватикана, 
за да го разпитат, но той отхвърли 
всички обвинения.

До 30 години човечеството вече може да 
разполага с база на Луната

След като това се случи, 
следващата му цел ще бъде 
Марс, смята видният британски 
учен Стивън Хокинг, цитиран 
от Daily Express. По думите му 
технологията, която ще позволи 
на хората да функционират на 
естествения спътник на Земята, 
е почти готова. "Можем да 
установим база там до 30 години. 
Луната се намира близо до Земята. 

Вече сме кацали на повърхността й 
и сме се разхождали по нея с бъги. 
Следващата логична цел, на която 
можем да изградим база до 50 
години, е Марс", допълни Хокинг. 
Поради липсата на атмосфери на 
естествения спътник на Земята и 
на Червената планета, и съответно 
на защита от слънчевата радиация, 
според Хокинг те не могат да бъдат 
обитавани, а само да послужат като 

първа спирка в бъдещите мисии 
за експлоатиране на далечния 
космос и търсене на годна за живот 
планета. Хокинг нееднократно е 
споделял, че ако иска да оцелее, 
човечеството трябва да напусне 
Земята и да потърси нов дом. 
Според учения хората разполагат 
само с няколко стотици години, 
за да се спасят от изчезване. 
"Когато сме достигали подобни 

кръстопътища в нашата история, 
все още е имало места, които да 
бъдат колонизирани. Точно това 
прави Колумб през 1492 г., когато 
открива нов свят. Сега тук за нас 
вече няма такъв", каза той.

Скъпи читатели, вече имаме нова страница 

във фейсбук Food and Drinks in GTA:  

Ако желаете да получавате съобщения за 

промоции, моля харесайте страницата на 

адрес:
www.facebook.com/foodandrinksgta
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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 

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

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!

European 
Furniture
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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

Новият Nissan Leaf ще има пробег с едно 
зареждане от 550 км.

Nissan обяви официално, че 
премиерата на второто поколение 
на електромобила Leaf ще се 
състои на 6 септември в рамките на 
автомобилния салон във Франкфурт. 
За хечбека са предвидени нови 

акумулаторни батерии, с които 
пробегът с едно зареждане ще 
достигне 550 км. Новият Leaf ще бъде 
оборудван и с фирмената система 
на Nissan за полуавтоматично 
управление ProPilot. Тя включва 

лазерен скенер и система за кръгов 
обзор. Скенерът ще има за задача 
да определя разстоянието между 
автомобила и обкръжаващите го 
обекти. Функцията ProPilot ще 
може да работи както на скоростни 

магистрали, така и в условията на 
сериозни задръствани в градския 
трафик.

Ferrari отказа на американски милионер заради 
прекалена активност в Instagram

Американският милионер, 
колекционер и собственик на Pagani 
Huayra Дейвид Ли, получи отказ от 
дилър на Ferrari за закупуване на 
LaFerarri Aperta, като причината 
е прекалената му активност в 
социалните мрежи, съобщава Los 
Angeles Times. Само за година 

бизнесменът е събрал цяла колекция 
от автомобили Ferrari на стойност 
от над $50 млн. Навикът му да 
позира с тях в Instagram обаче e 
причина за отказа. ’”Никой във Fer-
rari не обича подобна шумотевица”, 
разкри източникът на изданието, 
който е близък до ръководството 

на италианската марка. От Fer-
rari не пожелаха да потвърдят или 
да отрекат тези твърдения, но са 
категорични в отказа си да продадат 
кола на Ли. Ferrari LaFerrari Aperta 
дебютира през 2016 г. на автосалона 
в Париж, като излезе в ограничен 
тираж от 200 бройки. Автомобилът 

притежава хибриден двигател с 
6.3-литров бензинов и електрически 
двигател, благодарение на които 
мощността достига 963 к.с. 
Ускорението от 0 до 100 км/ч е за 3 
секунди, а максималната скорост е 
350 км/ч. Цената на LaFerrari Aperta 
започва от $2.2 млн.

Lamborghini Huracan - такси в в английското градче
Един от най-бързите автомобили - 
Lamborghini Huracan, ще се използва 
за такси в английското градче 
Линкълн, съобщава изданието 
Motor1. Не е ясно още колко ще 
струва превоза с нея. Проблемът 
към момента е сключването на 

застраховка.  „Мислим, че замисълът 
е оригинален, а самата идея се роди 
преди около година и оттогава се 
опитваме да я реализираме. Подобен 
автомобил ще ни позволим да се 
отделим от останалите компании. 
Смятам, че колата ще бъде особено 

популярна сред студентите, които 
искат да излязат вечер и да направят 
впечатление, но ще бъде подходяща 
и за бизнес-среща”, коментира 
шефът на компанията Джон Бишъп. 
Lamborghini Huracan има 5,2-литров 
V10 атмосферен мотор с мощност 

610 к.с. и 560 Нм въртящ момент. 
Той работи в комбинация със 
7-степенна автоматична скоростна 
кутия с 2 съединителя. Ускорението 
от 0 до 100 км/ч отнема малко над 3 
секунди, а максималната скорост е 
325 км/ч.

Най-бързият Jaguar – само 300 бр. на цена от £149,995
Jaguar представи най-бързият и най-
мощен автомобил в своята история 
– специална версия на седана XE, 
която е с добавка SV Project 8 към 
името си. Седанът е оборудван с 
5,0-литров V8 двигател с компресор, 
развиващ мощност 600 к.с. и 
8-степенна трансмисия Quickshift. 
Ускорението от 0 до 100 км/ч е за 3,3 

секунди и развиване на максимална 
скорост от 321 км/ч. Двигателят, 
в чиято разработка са участвали 
експертите от подразделението 
Jaguar Land Rover Special Vehicle 
Operations, е съчетан със система 
за задвижване на четирите колела. 
Шофьорът има на разположение три 
режима - Normal, Default и Track, като 

при последния електрониката сама 
задейства оптималните настройки 
на силовия агрегат, трансмисията 
и кормилното управление за 
оптимално бърза езда. Снижаването 
на тегло е постигнато благодарение 
20-цолови джанти от алуминий и 

изпускателната система от карбон. 
Цената на автомобила, който ще 
излезе в ограничена серия от 300 
бройки, е £149,995.
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128 O’Connor Drive

Free parking

www.greekgrill.ca

Dine- In - Take Out - Catering 
Доставка по домовете

416.461.5200

Lunch-Dinner Menu (11am-7pm)

Breakfast Menu (7am-11am)
. Eggs Any Style
. Omlettes French style
. Benedict

. Pancakes . French Fruit Plate

. A complete meal

. Hot and Cold Beverages

533 Evans Ave., Etobicoke
tel: (647) 352-2400
www.bebosauthenticgrill.ca

Walk-In, Take Out, Delivery, Catering

Gardiner Expy

E
as

t M
al

l

Evans Ave.

Mains
Karadjordjeva Roll 
Veal $10,   Pork $9 
Moussaka (Per PC) 
Beef and Potato $10
Stuffed Pepper (Per PC) 
Beef and Rice $3.50 
Rice & Mushrooms $3 
Chevapi (5 PC Min) (mini 
beef sausages) (Per Pc) $1
Sudzuk (5 PC Min)  
(Per Pc) $1.50 
Souvlaki (2 PC Min)
Pork (Per stick) $3.50
Chicken (Per stick) $3.50
Seafood 
Fresh Whole Seabass $16
Bassa Fillet $14, Salmon $14 
Shnitzle
Pork $6,Chicken $7, Veal $8 
Cabbage Rolls (Per PC)
Beef and Rice $3.50
Mushroom/Palenta $3

Soup, Stew  
(Noodle or Dumpling)

Pierogies(6 PC Per Order) 
Sour Cabbage $6
Cheese $6 
Pljeskavica  
5o.z $6, 10o.z $8 
Burek
Beef $8, Cheese $8 
Spinach $8, Potato $7

Chicken $5, Beef $5,  
Goulash $10 
Tarhana  
(Sour Dough Tomato) $5 
Pasulj(Sour Dough Tomato)$5
Sandwich
Blt $5, Tuna $5,  
Shnitzle $9, Egg $6
Desserts
Baklava Pastry $4
Hurmasica Pastry $3
Custard Cake 
(Pineapple) $5 

Sides
Lepinja Bread $2
Rice $4
Potato(Mash,Fries, 
Baked) $4 
Potato Pancake $4
Pasta $4
Mixed Veggies $4
Ajvar(pepper spread) $2
Cheese Spread $2

Cupavci(Coconut Sponge 
Cake) $2.50 
Palacinka(Crepes) $3
Krofne (Donuts) $2.50

Salads
Sopska(w Feta Cheese)$5
Spinach $5
Kiseli Kupus $5
Tursija $5
Kupus $5
Russian salad $5
Egg Plant $5

Hot & Cold Hot Beverages

------------------- Catering Menu -------------------

ПОРЪЧАЙТЕ

An impressive hand-painted traffic 
signal box at Sheppard Ave.

The Outside the Box program provides an opportunity for local artists to create works of art 
on traffic signal boxes across Toronto and contribute to the vitality and attractiveness of the 

streetscape. The proposal should portray a sense of identity in a local community.

I met the artist Alice Zhang 
when she was working on her 
project on Sehppard Ave. in To-
ronto and asked her to tell me 
more about her beautiful work.  
    A few days later the box was fin-
ished, hand-painted with beautiful 
summer colors and interesting flow-
ers composition. This wonderful art 
will shine the street for a long time 
and any time we pass by  it will be 
such a joy for our eyes thanks to Al-
ice Zhang’s talent and the City of To-
ronto, that makes our city a fantastic 
place for us to live.

 

Since 2013, over 185 boxes have 
been hand-painted by local artists 
and transformed into extraordinary 
works of art.

Just look around when passing 
by traffic signal boxes and fill your 
soul with joy. 
      Viara Dimitrova,  
      publisher Bulgarian Flame

Artist statement:  
I focuses upon the small, 

vulnerable fragments of na-
ture; the little things and nu-
ances that makes community a 
whole. In my design, I draw at-
tention upon the plants and in-
sects beneath our feet, that are 
unnoticeable and frequently 
being discredited. To me, their 
identity and existence are 
equally as important as us. 
The human hands embracing 
the plants gives the sense of 
unity between us and nature. 

Bulgarian Flame is supporting and promoting environmentally-friendly ways  
of living in our diverse and multicultural Canada.

For more information, visit: www1.toronto.ca
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Porsche 911 Turbo с пробег от 1,150,000 км бе 
открито в Канада

От момента на закупуването си 
през 1976 г. автомобилът е имал 
само един собственик, който 
го е използвал всекидневно. 
Автомобилът принадлежи на Бил 

Макичкрън, който притежава и 
ръководи фирма за почистване 
на килими. Той признава, че и в 
момента е готов веднага да отиде 
на среща с клиент, само и само 

за да седне отново зад волана 
на любимата си кола. Версията 
Porsche 930, произвеждана през 
периода 1975-1977 г., е оборудвана 
с 6-цилиндров турбомотор с водно 

охлаждане и 4-степенна механична 
скоростна кутия. Двигателят 
развива 260 к.с. През 1978 г. 
компанията сменя този агрегат с 
3,3-литров с 300 к.с.

Kia Motors ще предложи по-мощна версия Stinger
Kia Motors ще предложи по-
мощна версия на показания 
през 2016 модел Stinger, но тя не 
влиза в най-близките планове на 
компанията. Това пред изданието 
Motoring разкри Алберт Бирман, 
който оглавява подразделението 
на Kia, отговарящо за 

в и с о к о п р о и з в о д и т е л н и т е 
автомобили. Пред журналисти 
Бирман сподели, че първата и 
най-важна задача към момента 
е да се оцени потребителския 
интерес към Stinger. Според 
него, този автомобил притежава 
огромен потенциал, така че 

появата на още по-мощна версия 
е напълно логична. Stinger GT има 
6-цилиндров двигател от типа 
Lambda II, развиващ 365 к.с. и 510 
Нм въртящ момент. Ускорението 
от 0 до 100 км/ч е за 4,9 секунди, 
а максимална скорост е от 270 
км/ч, което превръща Stinger в 

най-бързия модел в историята 
на корейския производител. 
Автомобилът ще се предлага както 
със задно предаване, така и със 
задвижване на четирите колела.

7 ваксини преди отпуската
З Д Р А В Е

здраве.bg
Лято - време на отпуските и 
почивките - на море, на планина, 
някъде наблизо или на екзотично 
място... Във всички случаи 
обаче успешната почивка е не 
само хубаво време, приятен 
спътник, но и сигурност - че 
няма да се разболееш от някоя 
екзотична болест. Затова, ако се 
готвите да стегнете куфарите и 
да отпътувате, не е достатъчно 
просто да изпълните изискванията 
на съответната страна, за която 
сте се запътили. Официалните 
наредби съвсем не обхващат 
всички опасности, свързани с 
несрещащи се или нетипични за 
нашия регион заболявания. А една 
от особеностите в този случай е, 
че организмът няма как да изгради 
имунитет срещу тях, т.е. той е 
изключително податлив. 
1.	Ваксина	срещу	хепатит 
Вирусът се предава от мръсни 
ръце, замърсена вода, продукти 
и съдове, които са мити с такава 
вода. От стомаха инфекцията 
попада в кръвта и достига до 
черния дроб. Първоначално човек 
чувства отпадналост, гадене и 
други симптоми, типични и за 
обикновеното натравяне. Но за 
съжаление скоро се появява и 
сигурният симптом на хепатита 
– пожълтяване на кожата. Ако 

планирате почивка в Индия или 
друга азиатска (или африканска) 
страна, задължително си 
направете ваксина. Първата доза (2 
седмици преди отпътуването) ще 
ви защитава 6-18 месеца. Втората 
се въвежда след половин година 
– тя създава имунитет срещу 
хепатит А за 15-20 години.  
2.	Ваксина	срещу	менингококова	
инфекция 
Без нея не можете да заминете 
например за повечето арабски 
страни. Тя е желателна и ако се 
готвите да пътувате до някои 
страни в Западна Европа, особено 
Великобритания. Вирусът се 
предава по въздушно-капков 
път. Болестта започва подобно на 
настинка, но след това се появява 
силно главоболие, сковаване 
на мускулите, повишаване на 
температурата, дори загуба на 
съзнание. Ваксината следва да 
се прави поне 2 седмици преди 
отпътуването и предпазва от 
менингит за 3-5 години. 
3.	Ваксина	срещу	енцефалит 
Ако планирате да пътувате до 
централна Европа е желателно да 
си направите такава ваксина, а 
ако вашата цел е страна от 
Средния и Далечния изток – тя е 
задължителна. Последователно се 
въвеждат 2 дози с интервал от 1 

месец. Ако нямате толкова време, 
интервалът може да бъде намален 
до 2 седмици. За да получите 
продължителен имунитет третата 
доза трябва да се въведе след 9-12 
месеца.  
4.	Ваксина	срещу	японски	
енцефалит 
От него трябва да се пазите 
особено в районите на света, 
където се отглежда много ориз 
- папатаците, които пренасят 
вируса, се размножават именно в 
оризовите полета. Тази инфекция 
ви застрашава не в Япония 
(откъдето някога е дошло името 
й), а в Индокитай, Непал и Китай.  
Стандартната ваксина се състои 
от 3 дози , които се въвеждат 
по схема: на 1-ия, на 7-ия ден 
и 30 дни след първата доза. 
Ускорената схема е 3 дози на 
1-ия, 7-ия и 14-ия ден. Две дози 
ваксина, въведени с интервал от 
една седмица, гарантират 80% 
защита. Последната доза трябва 
да се въведе не по-късно от 10 дни 
преди заминаването. 
5.	Ваксина	срещу	бяс 
След ухапване от диво животно 
трябва задължително да се 
потърси медицинска помощ. 
По статистика от 100 кучета в 
Средния и Далечния изток 3-4 
са болни от бяс. Ваксината се 

въвежда на 3 пъти: на 1, 7 и 21 (или 
28-ия) ден и защитава 3 години, но 
трябва да се направи поне месец 
преди пътуването.  
6.	Ваксина	срещу	коремен	тиф 
Болестта се предизвиква 
от салмонелата, чиито 
микроорганизми попадат в 
тялото със заразена вода и 
продукти. Ваксината е желателна 
при пътуване в Азия, Африка, 
Австралия. Достатъчна е 
1 ваксина, поставена 1-2 
седмици преди заминаването. 
Имунитет придобиват 75-90% от 
ваксинираните за период от 3-5 
години. 
7.	Ваксина	срещу	жълта	треска 
Вирусът на жълтата треска се 
пренася от комарите. Първите 
признаци на болестта се появяват 
3-6 дни след ухапването. 
Лечението само премахва 
симптомите: треска, главоболие, 
мускулни болки, повръщане. 
Ваксината е задължителна 
за Централна Африка, Южна 
Америка, Филипините, Хаити.  
Единствената имунизация е най-
добре да се направи поне месец 
преди отпътуването (в екстремен 
случай – 7 дни преди него). 
Ваксината защитава 10 години.
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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

Любов е когато навън е 40 
градуса, а тя ти пържи тиквички на 
терасата... 
 
60% от българите живеят в стрес. 
Останалите 40% живеят във 
Великобритания, Германия, САЩ, 
Канада... 
 
 
В аптеката: 
 - Съжалявам, господине, но в 
момента нямаме Виагра от 50 мг. 
Ще Ви дам една от 100 мг и ще я 
сцепите на две... 
- Кого!? Жена ми? 
- Не, таблетката! 
 
 
В чата: 
- Здр! 
- Егати! Вече е 2017, а още има 
идиоти, които ги мързи да напишат 
цяло “здравей!” 
- Здравей, какво правиш? 
- Нщ, ти кп? 
 
 
 
Лято. Централния плаж в Бургас. 
Женските съблекални. Вратата се 
отваря и влиза гол мъж, видимо на 
поне 5 бири. Писъци и крясъци. 
- Нахалник, пияндурник, махай 
се... отивай в мъжката съблекалня!  
Той, безкрайно учуден: 
- Кво да правя там ? Да не съм гей! 
Искам да съм панда... Това 
животно, колкото е по-дебело, 
толкова по-мило изглежда! 
 
 
Мъж води жена си на лекар. 
Докторът я преглежда, излиза от 
кабинета и отива при мъжа и му 
казва тихо:  

- Знаете ли, вашата жена никак не 
ми харесва.  
Мъжа, също тихо: 
- И на мен. Но готви добре и се 
грижи за децата. 
 
 
Лекар, към пациент на първи 
преглед: 
- Пушите ли? 
- Не! 
- Пиете ли? 
- Не! 
- Може би прекалявате с мазните 
храни? 
- Не! 
- А, може би се оплаквате, че не Ви 
става? 
- Не!

- А бе не ми се хили така 
ехидно бе! Все ще ти намеря нещо... 
 
 
– Струва ми се, че мъжът ми има 
някакво психическо заболяване 
от умората, докторе. Понякога с 
часове го моля да ми купи нови 
дрехи или кола, а той нищо не чува.  
– Това не е болест. Това е талант! 
 
 
Съпругата на един мъж била в 
болница и трябвало мъжа да поеме 
задълженията и. Станал по-рано, 
направил закуска на децата, 
закарал ги на училище и отишъл 
на работа. След края на работният 
ден взел децата от училището, 
напазарувал, почнал да готви 
вечерята докато заедно с това 
помагал на децата с домашните. 
После измил чиниите, пуснал 
пералнята, прибрал прането и 
след това прострял новото, сложил 
децата да спят. Когато най-накрая 
приключил със задълженията и 

седнал изморен да си почине казал: 
- Егати ако с*га трябваше и секс да 
правя... 
 
 
 
Секретарка възмутено: 
- Значи... седя във Facebook, говоря 
по телефона, пия си кафето, 
лакирам си ноктите, плюс това съм 
на бачкане, а ми разправят, че нищо 
не правя!!! 
 
 
 
На перваза на прозореца, на 
десетия етаж се е изправил 
самоубиец. Психолог-полицай го 
убеждава да избере живота: 
- Помислете за жена си! 
- Майната и на жена ми! 
- Децата ви ще плачат за вас! 
- Те не са от мен! 
- Погледнете в парка - всичко 
цъфти - пролет е! 
- Имам алергия към цветен прашец! 
- Добре де, помислете за нещо 
хубаво - ето, започна пролетният 
полусезон, „Левски“ най-после ще 
стане шампион! 
- Само това остава, аз съм от 
ЦСКА! 
- Така ли била работата? Скачай бе, 
чорбар! 
 
 
В психиатрията: 
Сестрата влиза в кабинета и 
превъзбудено казва на доктора: 
- Докторе, симуланта от 5-та стая 
умря. 
Доктора възмутено: 
- Еее, този вече прекали. 
 
 
 

Блондинка се изповядва на 
приятелка: 
- От Facebook ме предупредиха, че 
ако продължавам да ръся глупости 
щели да ме преместят в Twitter... 
Аз, пък им казах, че предпочитам 
на Bora Bora! 
 
 
Двама разговарят: 
- Кое забелязваш първо у една 
жена? 
- Зависи... Идва ли, тръгва ли си ... 
 
 
И когато на среща на съучениците 
след 20 години недостъпната 
красавица на класа ти пусне е горе-
долу същото, като баща ти даде 
да направиш кръгче с Москвича, с 
който пренася дините от бостана, 
когато ти отдавна караш BMW ... 
 
 
Честит ти син! Как го кръстихте? 
- Армакедон. 
- Армагедон??? 
- Не. Армакедон, щото дядо му е 
арменец, а баба му - македонка. 
 
 
Програмист, след напрегнат 
работен ден отваря хладилника, 
хваща пакетчето с масло и чете: 
- Масло 82%. В главата му прелита 
бърза мисъл - “Охоооо! Скоро ще 
зареди!” 
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Биоритмите и здравето на кожата
Тя.bg

Познаването на биоритмите, 
поне според някои, е основно 
изискване, ако искате да извлечете 
максимална полза от козметичните 
процедури. Защото, оказва се, 
нашата кожа също живее по свой 
вътрешен часовник. Ако не сте 
ватман или не работите във ферма, 
надали ставате между 4 и 6 часа 
сутринта. А по това време кожата 
вече се подготвя за събуждането си. 
В кръвта “се изхвърлят” хормоните 
на бодростта, а на повърхността 
се събират “продуктите на 
преработката”. Но обменните 
процеси се извършват бавно, 
кръвообращението е вяло и за това 
свидетелства подпухналото от сън 
лице. Затова вашата първа задача е 
да почистите и тонизирате кожата 
от натрупалите се вредни вещества. 
Ако кожата ви е мазна, вие можете 
да използвате почистваща пяна 
или тоник с антибактериален 
ефект. Не си струва да бързате 
с дневния крем, защото все още 

заспалата кожата няма да възприеме 
активните вещества. В	8	часа	вече 
почти всичко е наред. Обмяната 
на веществата се извършва в 
правилния си ритъм, а вероятността 
към алергични реакции е намалена. 
Но клетките засега се делят бавно, 
кожата практически не се обновява и 
затова е безполезно да я натоварвате 
с питателни и твърде активни 
кремове. Използвайте кремове 
с високо съдържание на влага, 
витамини и минерални вещества. 
Времето	 от	 10	 до	 12 часа (когато 
кръвообращението е в пика на 
своята активност) е идеално за 
масаж. В тези часове се активизират 
мастните жлези и лицето 
започва предателски да блести. 
Възползвайте се от матиращите 
средства или просто си напудрете 
носа. През	 деня	 организмът се 
уморява, кръвното налягане спада, 
кръвообращението се влошава. 
От	 13	 до	 15	 часа вие едва ли сте 
способна да поразите някого със 

своята красота, така че отложете 
романтичната среща за по-късно. 
Ако не сте приковани за работния 
стол, най-полезното нещо за вас е 
следобедният сън. Активните дами 
могат да си направят разходка на 
чист въздух. Използвайте термална 
вода или освежаващ тоник, които 
в някаква степен ще върнат 
свежестта на лицето ви. От	 15	 до	
16 часа мускулите са в пика на 
своята активност, координацията на 
движенията е отлична. Това време е 
подходящо за фитнес или плуване. 
От 16	 до	 18	 часа не си струва да 
експериментирате с външността 
си. Кожата се възстановява и не е 
възприемчива към козметичните 
процедури. С настъпването 
на вечерта идва и най-подходящото 
време за грижи за кожата. Ако 
посетите козметичен салон, вие 
ще можете да се насладите на 
невероятно удоволствие. От	 18	 до	
20	 часа	 кожата излиза от дневния 
ступор и започва да се възстановява. 

Клетките започват активно да се 
делят и да поглъщат кислород. 
По това време всяка козметична 
процедура (почистване, маска, 
пилинг, масаж) дава невероятен 
ефект. От 20	до	22	часа	организмът 
е готов да се избави от натрупалите 
се през деня вредни вещества. За 
да му помогнете, посетете сауната 
или си вземете гореща вана. Не 
забравяйте за почистващите 
средства и пилинга! След това 
нанесете върху кожата тънък слой 
нощен крем. След 22 часа отложете 
всичко за утре и си легнете. В 
кожата започват процесите на 
възстановяване и сладкият сън й е от 
полза. Тя е усвоила нощния крем и 
нейните клетки започват активно се 
обновяват. Затова и “совите”, които 
са загрижени за своята външност, не 
трябва да отлагат лягането за твърде 
късните часове.

Какво да правим с мазолите
здраве.bg

Специалните меки стелки могат 
да се окажат доста полезни в борбата 
и профилактиката на мазолите, 
смятат американски учени от 
American Academy of Orthopaedic 
Surgeons. Мазолите се образуват 
в резултат на въздействащия 
натиск на някакъв предмет върху 
кожата. Благоприятни условия 
за възникването им на краката 

например има в случаите, когато 
костите на ходилото оказват 
натиск върху обувката или когато 
се притискат, като между тях се 
притиска и кожата на ходилото. 
Типични места за образуването 
на мазоли са палецът и кутрето на 
крака. Освен това често загрубяване 
на кожата се развива и в долната 
част на ходилото - на местата с 

максимален контакт и опора - 
между стъпалото и пищяла. Макар 
и по-рядко, меки мазоли могат да 
се образуват и между пръстите. 
Принципите на лечение във всички 
случаи се основават на намаляване 
на натиска, оказван върху кожата. 
Най-лесно това може да се 
постигне със смяна на обувките. 
Специалните стелки също могат 

да са много полезни, но само при 
точно спазване на указанията за 
използването им. При неизлекувани 
навреме мазоли е възможно и 
хирургическо отстраняване на тази 
част от костта, която предизвиква 
постоянния натиск и образуването 
на мазола.

Храни и главоболие - връзка има!
Може ли някои храни да 

предизвикат главоболие? Звучи 
някак абсурдно, но в същото 
време и шаблонно - защото е 
ясно, че съществува връзка между 
това, което ядем, и здравето ни. 
В миналото, когато не е имало 
лекарства, хората са използвали 
определени храни като средства 
против различни заболявания. С 
течение на времето медицината е 
открила и обратната зависимост 
– че някои хранителни продукти 
оказват негативно въздействие 
върху организма. Според учените 
почти 20% от храните могат да 
предизвикат силно главоболие. Те 
класифицират 6 вида вещества, 
които се съдържат в храната и 
могат да доведат до главоболие. 
Тирамин Тази аминокиселина 
се среща в хранителни 

продукти като шоколад, орехи 
и някои видове кашкавал.  
Хистамин	Това вещество повишава 
имунните сили на организма, но 
употребата му в големи количества 
може да доведе да силна мигрена. 
Много хистамин се съдържа 
в бирата и червеното вино. 
Нитрати За вредата от нитратите 
се говори много. В големи 
количества нитратите могат да 
се срещнат в продуктите за бързо 
хранене като кренвирши, шунка 
и други местни продукти, които 
са обработени по различен начин. 
Кофеин В умерени количества 
това вещество стимулира работата 
на мозъка, но прекомерната 
му употреба предизвиква 
главоболие. Затова не трябва 
да се злоупотребява с напитки 
като кока-кола, чай или кафе. 

Киселини,	 съдържащи	
се	 в	 цитрусовите	
плодове Портокалите, лимоните 
и грейпфрутите съдържат голямо 
количество витамин С. Те повишават 
имунитета и помагат на организма 
да се справи с различните вирусни 
инфекции. Но при хората, страдащи 
от алергии, твърде голямото 
количество от тези киселини 
може да предизвика главоболие. 
Натриев	 глутамат Практически 
цялата храна в китайските 
ресторанти е богата на това 
вещество. То се съдържа в особено 
големи количества в морските 
деликатеси. Затова и хората, 
несвикнали с кухня от типа на 
китайската, могат да получат 
главоболие. Диетолозите съветват 
да се отделя голямо внимание не 
само на това, което ядете, но и на 

това как го правите. Правилният 
хранителен режим може да ви 
спести много проблеми със 
здравето. Преди всичко никога не 
пропускайте закуската. Оптимално 
е да се яде 3-4 пъти дневно, като за 
предпочитане е по-голямата част 
от храната да приемате в часовете 
преди и до обяд или поне обемът на 
храната да се намалява от сутринта 
към вечерта. За да се предотврати 
появата на мигрена, се препоръчва 
да се консумират повече салати 
от пресни зеленчуци и да се пият 
повече течности. Количеството на 
чая, кафето и спиртните напитки 
трябва да се държи в определени 
разумни граници, които са доста 
индивидуални според организма.

здраве.bg
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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: Барабан, Атлант, 
Какао, Лава, Фараон, Еседъ, Абе, 
Линукс, Клетка, АБВ, Вилица, 
Секрет, Аас, Рама, Декрет, Лад, 
Ушна мида, Каптаж, Лапа, Етика, 
Нафтан, Ливан, Четина, Кариер, 
Педант, Пора, Момент, Щение, Ина, 
Барета, Гепард, БТА, Лариса, Задар, 
Ага, Едо, Гута, Кавички, Стъргало, 
Закалка, Сеч, Щирия, Цанка, Риби, 

Глезен, Месачка, Палат, Орас, 
Панелка, Кабина, Бир, Баничка, 
Ракел, Вот, Жилетка, Карабо, Ден, 
Бербо, Вагон, Ная, Хан, Перка, 
Матадор, Аларма, Колизия, Кан, 
Кол, Доо, Галеник, Мока, Терен, 
Кош, Жан, Камри, БМВ, Малак, 
Тайфун, Ока, Католик, Хипноза, 
Прокълнатото куче, Рат, Апт, 
Маратон, Карат.

Отвесно:	Алабаш, Епитет, 
Лобода, Отмора, Грабването на 
дъщерите на Левкип, Аве, Сатира, 
Оризар, Акт, Аба, Мина, Грес, 
Падеж, Лирика, Багаин, Биберон, 
КЛМ, Анфилада, Маруля, Палермо, 
Мана, Анима, Корито, Манерка, 
Катар, Каруца, Намеса, Женитба, 
Голота, Така, Карета, Сечко, 
Кашалот, Лос, Дафина, Кацалка, 

Мол, Кито, Сан, Септет, Закачка, 
Валеж, Кон, Нектар, Гаванка, 
Катинар, Ате, Кран, Цедилка, 
Магазин, Хук, Скреж, Пачка, 
Родик, Тича, Скелет, Лещарка, 
Параноя, Капер, Адет, Лидер, 
Рабаб, Майн, Скът, Лаванда, 
Силикон, Комфорт, Клапани, 
Гребане, Анакруза, Поща, Дантела, 
Читалня, На инат.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

КРАТКИ ОБЯВИТърся 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

Hair Saloon “Hair and More” is looking to hire  
manicurist and pedicurist for full time or rent.

Valentina: 416-825-2502,  
Mery 647-863-3132

266 Donlands Av, East York, ON M4J 3R4

Фризьорски салон търси да назначи на пълен 

работен ден или под наем МАНИКЮРИСТ и 

ПЕДИКЮРИСТ.

Позвънете на Валентина 416-825-2502,  
Мери 647-863-3132
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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

ЦЕЛУВКИ

СЛАДОЛЕД

Жена припадна след като 
счупи гривна за C$57,300

Туристка преживя шок, след 
като изпусна и счупи в магазин 
гривна, чиято цена е 300,000 юана  
(около C$57,300). Неназованата жена 
била впечатлена от зелено-синята 
нефритена гривна на павилион 
на пазара в град Руили в Китай. 
Докато я гледала, жената изпуснала 
гривната на земята и тя се счупила 
на две. В състояние на паника 
жената с празен поглед изслушала 
продавачите, които й обяснили, че 

бижуто струва 300,000 юана. Видео 
от пазара уловило моменти след 
разговора, като жената изпаднала 
в безсъзнание в ръцете на някой 
от нейното семейство, след като 
разбрала колко ще й струва този 
инцидент. Продавачите отказали 
офертата на семейството на жената 
да заплатят 70,000 юана (около 
C$13,300), но се споразумели на 
базата на експертно мнение за 
цената от 180,000 юана (C$34,400).

Столицата на Хетското царство – 
една от най-значими атракции в 

Турция
Една от малко посещаваните, 

но исторически значими атракции 
в Турция, са руините на древния 
град Хатуша, разположен в 
близост до съвременния Богазкале 
(Boğazkale). Градът някога е 
столица на Хетското царство - 
суперсила от късната бронзова 
епоха, чиито земи се простират 
през Анадола и Северна Сирия, от 
Егейско море на запад до Ефрат на 
изток. Царството е споменавано 
няколко пъти в Библията като 
една от най-мощните империи 
на древността. Съвременници 
на древните египтяни, хетите 
ги побеждават, принуждавайки 
фараона Рамзес Велики да се 
оттегли обратно в Египет. Години 
по-късно египтяните и хетите 

подписват мирен договор, смятан 
за най-стария в света, а Рамзес 
се жени за тяхна принцеса, за да 
запечата сделката. Хетите развиват 
най-леките и най-бързи колесници 
в света и въпреки принадлежността 
си към бронзовата епоха, вече 
произвеждат и използват железни 
инструменти, посочва Amusing 
Planet. Хатуша е унищожена, заедно 
със самата Хетска държава, през 12 
век пр. Хр. Разкопките показват, 
че градът е изгорен, но изглежда 
след като много от жителите са го 
изоставили, изнасяйки ценните 
предмети, както и важните 
официални документи. Смята се, 
че между 40,000 и 50,000 души са 
живели в града.
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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)

Показания, с които жена е обесена като вещица в 
САЩ през 1692 г. ,продадени за $137,500

През юни един от деветте 
запазени документа от делото на 
Маргарет Скот, осъдена на смърт 
за това, че е вещица по време на 
Салемските процеси през 1692 г., 
бе продаден на търг за $137,500. 
“Разболях се много тежко за 
пореден път, усещах бодежи в 
ходилата си и изведнъж видях 
Маргарет Скот, която, както си 
седях в стола до огъня, ме издърпа 
с него, свали ме по гръб на земята 
и започна да ме измъчва, да ми 
отнема от силата…“ – това са 

част от показанията на Мери 
Дениъл, постъпили в съда в Салем, 
Масачузетс, на 15.09.1692 г. по време 
на известния лов на вещици. Като 
повечето обвинени във вещерство, 
жената е била бедна възрастна 
вдовица, принудена да проси и 
да живее на ръба на обществото. 
Много от децата ѝ умират съвсем 
млади, което е и отличителен белег 
за повечето „вещици“ по онова 
време. Писмените показания на 
Мери Дениюл, обрекли Маргарет 
Скот, продължават със следното: 

“Аз я видях как излиза през 
вратата, а не можех да говоря и 
така до следващата сутрин, когато 
чувствах голяма тежест над езика 
си…Появи ми се и под формата 
на жена, която изглеждаше и 
говореше много ядосано и яростно 
и ме биеше, щипеше и обиждаше 
много жестоко, казвайки ми, че 
не е трябвало да говоря… В някои 
от припадъците ми след това вече 
не чувствах нищо и осъзнах, че не 
този, който виждам, ме обижда. 
В друг припадък видях облика 

на Скот в стаята да ме обижда, аз 
бях няма отново, докато не отидох 
при Скот, която ми пое ръката 
и аз отново можех да говоря. 
Последният припадък, който 
имах, беше в неделя – в него видях 
фигурите на четири или пет жени, 
една от които беше Скот. Никоя не 
ме нарани, освен вдовицата Скот“. 
Седмица след свидетелствата на 
Дениъл, Скот е обесена в Салем 
заедно със седем други “вещици”.

Фридман: Технологиите са родени във война, не в 
Силиконовата долина

Историята на смартфона е от 
преди 10 години. Първият iPhone е 
пуснат в продажба на 29 юни 2007 г. 
Но предисторията му започва далеч 
по-назад във времето. Технологията 
е основната база на националната 
мощ. Пътят от иновациите към 
влизането им в употреба обаче е 
по-малко очевиден, пише Джордж 
Фридман в High tech is born in war 
— not Silicon Valley, публикуван в 
Mauldin Economics. Технологиите, 
които определят всека една ера в 
човешкото развитие, обикновено 
идват от голяма геополитическа 
сила. Инженерната наука на 
Римската империя буквално 
оформя средиземноморския свят. 
Британските фабриканти създават 
и поддържат индустриалната 
революция. Китайските открития 
налагат специфичен поглед 
към света в цяла Източна Азия. 
Империите поемат разходите за 

иновации, защото разполагат с 
пари, за да го направят и защото 
знаят, че така ще засилят своята 
власт. И тъй като технологиите са 
предназначени да налагат влияние, 
традиционно те изобретявани 
за военни цели. Помислете за 
iPhone - един полезен, модерен 
и безвреден продукт. Или поне 
така изглежда. Централният 
елемент на iPhone и електрониката 
днес, е микропроцесорът. 
Микропроцесорът е плод на труда 
на редица учени и инженери, 
финансирани от правителството 
на САЩ, които се нуждаят 
от лек компютър за ракети, 
самолети и други военни системи. 
Технологията бързо намира 
употреба в бойните самолети 
F-14, междуконтиненталните 
балистични ракети и ядрените 
ракети, изстрелвани от подводници. 
Доста преди Apple, General Dynam-

ics, известена по онова време като 
GTE, помага на американската 
армия да създаде усъвършенствана 
мрежа за устройство. Това е 
мобилният телефон, който 
щеше да се изправи пред първия 
си истински тест в операция 
„Путсинна буря“ в Ирак. Много 
от елементите и допълнителните 
функции на iPhone са създадени за 
подобни цели. Идеята за дигитална 
фотография е разработена от 
Националната разузнавателна 
служба на САЩ, която се нуждае 
от по-добър начин за създаване на 
снимки, направени от сателитите 
им. Така те създават цифровата 
камера, която може да предава 
изображения директно от камерите, 
вместо към самолети за проявяване. 
Картите и определянето на 
местоположението, действащи 
във всеки модерен телефон, също 
са създадени за военни цели. 

GPS системата първоначално е 
предназначена да ръководи точно 
системите и превозните средства 
на въоръжените сили на САЩ. 
И в момента нейните сателити 
имат и военно предназначение. 
Internet - е създаден от Агенцията 
за разработване на напреднали 
отбранителни проекти, известна 
с абревиатурата си DARPA. 
По-новите поколения iPhone 
разполагат със софтуер за 
гласово разпознаване с изкуствен 
интелект - SIRI, чийто прототип 
е проектиран от същата агенция. 
Това, което прави Apple е, че 
актуализира тези технологии, 
слива ги в една платформа и я 
превръща в брилянтно опакован 
пазарен продукт. Но реално 
разработките на военните са в 
основата на иновациите.

Бакшишът в 
различните 

страни по 
света

Страните по света се различават 
значително, когато става дума за оставянето 
на бакшиш. Докато в повечето западни 
държави това е общоприета практика, 
бакшишът е табу в други дестинации. Не 
бива да оставяте бакшиш в ресторантите 
в Бразилия, Китай, Япония и Холандия. 
Бакшиш не се предполага при таксиметрови 
услуги в Китай, Гърция, Япония и Мексико. 
До 10% бакшиш се дава в Германия, Гърция, 
Италия, Мексико и Турция. В Южна Африка 
и Югоизточна Азия бакшишът възлиза 
до 13%.В Австралия и Нова Зеландия е 
прието бакшишът да е в размер на 10-15% 
от сметката. В Канада – 15- 20%. Същото 
се отнася и за Испания и Португалия. В 
САЩ практиката е между 15 до 25% върху 
сметката в ресторант.
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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


