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Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

867 Kipling Ave.

416-823-2403, 416-821-1221
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867 Kipling Ave. Toronto, ON, M8Z-5H1
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Mississauga,  
905-499-1122, 
416 524 2754
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Малката прекрасна библиотека
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Преди няколко дни в района на 
Danforth Ave. и Main St. за първи път 
видях Малката Безплатна Библиотека 
(LittleFreeLibrary). Наистина мъничка, 
но много прекрасна за хората, които 
пред очите ми оставиха и взеха книги 
от нея. Бях чела за LittleFreeLibrary.
org преди около месец, когато blogTO 
написа за малката библиотека на Yonge 
и Eglinton, за която първоначално 
градската управа нареди да бъде 
премахната и глоби собствениците на 
имота с $100, след което кметът Джон 
Тори отмени глобата и даде подкрепата 
си на Малките Безплатни Библиотеки. 

Организацията Little Free Library се 
стреми да вдъхновява любовта към 
четенето, да изгражда общностна 
принадлежност и създава креативност, 
като насърчава безплатния обмен на 
книги по света. Към ноември 2016 г. има 
над 50,000 регистрирани библиотеки 
Little Free Library във всичките 50 
американски щати и над 70 държави по 
света, множество в Канада и Онтарио 
(достъпни на https://littlefreelibrary.org/
ourmap/). В. „Пламък“ горещо подкрепя 
насърчаването към креативност, 
любовта към четене, изграждането на 
социална и общностна принадлежност 

и се обръща към читателите си, ако има 
някъде малки прекрасни библиотеки, в 
които се съдържат книги  на български 
език или написани от български автори, 
пишете ни и ние ще го подкрепим в 
печатните си и електронни издания. 
Защото освен описаното по-горе, 
дълбоко вярваме и в думите на 
Жул Ренар (Pierre-Jules Renard), че 
„колкото повече четеш, толкова по-
малко подражаваш“. Дори в ерата на 
социалните мрежи и общуването чрез 
имиджи.

Вяра Димитрова, Редактор 
в.”Пламък”

Малката прекрасна библиотека
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и се обръща към читателите си, ако има 
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Scarborough’s first Italian restaurant

2272 Lawrence Ave. E.
(416) 751-1200
NOVARISTORANTE.CA

Moldova  Restaurant
Молдовски, Украински, Кавкаски и 

Грузински, Арменски и Български ястия.
Нашият ресторант предлага голямо разнообразие на 
пресни, домашно приготвени храни за всеки вкус.  

Цените ни са много достъпни.

ПРИЕМАМЕ ЗАЯВКИ ЗА ТЪРЖЕСТВА И БАНКЕТИ! 
За повече от 45 човека закриваме залата.

Можете да поръчате музика на живо- джас  
или друга класическа музика.

(416) 665-4566
5000 Dufferin Street , Unit 1

(just south of Steeles)
Toronto, On, M3H 5T5

Отдъхнете си при нас в топла и уютна атмосфера!

Непреходни Традиции!

Отворени сме 7 дни в семицата  
Понеделник до Петък от 11 am - 11 pm

Събота и Неделя от 12 pm - 11 pm
72 Steeles Ave W, Thornhill, ON L4J 1V7 

(Yonge & Steeles)

Добре дошли в Celebration Restaurant & Banquet Hall, където 
ще прекарате превъзходно и се насладите на най-високо качество и 
удовлетворение. При нас можете да преживеете най-незабравими 

моменти на сватба, коктейл-парти, корпоративено тържество, 
кръщене, тържество за пенсиониране, рожден ден, годишнина и др.- с 

цени подходящи за всеки бюджет. Нашият опитен персонал е посветен 
да направим така, че гостите ни да бъдат напълно удоволетворени. 

 
Предлагаме голямо  разнообразие от храни, жива музика  

и групата Дейвид Симанс и Анджела Бутко,  
музика подходящи за всеки повод с различни култури и езици - на 

английски, румънски, арменски, руски и италиански.  
Ние правим всичко възможно вашите мечти да се сбъдват при нас.

Позвънете на Оксана 905-597-7011  
или email: celebrationrestaurant1@gmail.com
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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.

К А Н А Д А

NOVARISTORANTE.CA
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ФРЕНСКИ РЕСТОРАНТ 
Le Montmartre

“Най-добрият френски ресторант”
  Незабравима Романтична 

Атмосфера
Фантастична Френска Кухня!

416-630-3804 
911 Sheppard Ave. West 

North York
Безплатен паркинг

www.lemontmartrerestaurant.com

Предлагат се изискани блюда и висока класа 
френски вина.

Непременно опитайте:
French Onion Soup (Cупа с лук с капак от запечен 

кашкавал),  
Filet Mignon (Филе миньон с изумителен сос)  

Frog legs (Жабешки бутчета) 
Deboned Roast Duckling in a delicious orange sauce  

(печено  патешко месо с вкусен портокалов сос)
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2101 Dundas St E, Mississauga, ON L4X1M3

THE OPEN CORK  Restaurant & Lounge

(905) 624-9777 
www.theopencork.com

(Dundas & Hwy 427)

Don’t forget to buy your New Year Eve Tickets!
 Call for more details.

 905-624-9777

Роман            ВикторК А Н А Д А

HOLLYWOOD SHOW
2018

SANTA CLAUS

NEW YEAR
CELEBRATION

SPECIAL HOLIDAY MENU
SEAFOOD & FRUIT TABLES

1118 CENTRE STREET, VAUGHAN

+1 647-608-0089
HOLLYWOODRESTAURANT.CA

Виктор 647-402-9942 
 Роман 647-201-9943
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Посрещнете Нова Година с традиционна гръцка музика, вкусна храна  
и танци в елегантната банкетна зала Crystal Fountain.  

За билети и повече инфо: 416-461-6244, www.greekcity.com
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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

 905 849 4664

407 SPEERS RD, Suite 203, OAKVILLE, ON, L6K 3T5

Самолетни билети
„All inclusive” почивки

Visitors to Canada Insurance
Туристически застраховки

Cruises

Самолетни билети

Туристически застраховки

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

Преведените документи от чужбина  
ще могат да се заверяват при всички  

български нотариуси
… по места, а не както досега 

- от централното управление на 
Министерството на външните 
работи в София. Това реши 
правителството, като прие промени 
в Правилника за легализациите, 
заверките и преводите на документи 

и други книжа. Промените отменят 
необходимостта преводачите или 
гражданите да пътуват до столицата 
единствено с цел да заверят превод на 
определен документ, предназначен 
за ползване в страната. За услугата 
до момента се събираше такса от 

15 лв., а при нотариусите тя ще 
струва 6 лв. За да бъде гарантирана 
правната сигурност, преводачът 
ще се легитимира пред нотариуса 
с издаден от министерството 
документ, удостоверяващ, че е 
вписан в списъка на физически 

лица, извършващи преводи на 
документи и други книжа. Услугата 
ще продължи да се извършва и 
от министерството, ако такава 
заверка се изисква или се приема от 
държавата, в която ще се използва.

Прагът на кешовите плащания остава 10,000 лв.
Това стана след като 

парламентът прие окончателно 
промените в Закона за данък върху 

добавената стойност. До последно 
само ГЕРБ настояваха прагът да се 
намали на 5,000 лв., но не успяха 

да убедят другите парламентарни 
групи. Аргументът, с който ГЕРБ 
искаха прагът за кешови плащания 

да се намали от 10,000 на 5,000 лв. 
би било поредна мярка за борба със 
сивата икономиката.

81% от българите: жената да се грижи за 
семейството, мъжът да прави пари

81% от българските мъже 
смятат, че най-важната роля на 
жената е да се грижи за дома и 
семейството, сочи ново проучване 
на „Евробарометър” за половото 
равенство в Европейския съюз. 
В другия край на класацията 
е Швеция, където едва 11% от 
мъжете считат, че най-важната роля 

на жената е да гледа семейството, 
предаде bTV. В целия Европейски 
съюз 54% от запитаните са на 
мнение, че не това е най-важната 
роля на жената. Също така 81% от 
българите смятат, че най-важната 
роля на мъжа е да печели пари, в 
сравнение отново с Швеция, където 
едва 10% мислят така. България 

попада и в челната четворка на 
общества, които смятат, че е по-
вероятно жените да взимат решения, 
базирани на емоциите си – 83% са 
отговорили с „да”, което е равно 
на данните за Чехия и Словакия. 
Според изнесените данни България 
е на първо място по полови 
стереотипи в ЕС. На въпрос дали 

мъжете трябва да взимат активно 
участие в промотиране равенството 
между половете на първите места 
са Швеция, Финландия и Испания. 
България се намираме на шесто 
място отзад напред пред Унгария, 
Латвия, Словакия, Литва и Чехия.

Вицепремиерът: По един начин изглежда Европа 
от Франкфурт, по друг от долния десен ъгъл

“По време на председателството 
от нас се очаква да бъдем лидери”, 
заяви вицепремиерът Томислав 
Дончев пред БНТ. Дончев акцентира 
на това, че трябва да сме способни 

да разбираме както проблемите на 
държавите от Източна Европа, така 
и големите, стари държави членки. 
“Европа изглежда по един начин, 
когато я гледаме от Франкфурт. 

Друго е като я гледаме от долния 
десен ъгъл”, изтъкна Дончев. 
За членството на държавите от 
Западни Балкани в ЕС, Томислав 
Дончев обясни, че е несериозно да 

се каже, че ще бъдат приети 2023 
г. например. Вицепремиерът обаче 
изтъкна важността една държава да 
има перспектива и това е, към което 
се стремят.

Прокуратурата проверява гимназия в Бяла за 
фиктивни ученици

Окръжната прокуратура в Русе 
извършва проверка след репортаж 
за Професионалната гимназия в 
град Бяла, свързан със съставяне 
на документи за успешно положени 
изпити от ученици, които не 
посещават училището. Причината 

е получен сигнал за фиктивно 
записани ученици в задочна форма. 
Това съобщи Росица Георгиева - 
временно изпълняващ длъжността 
началник на Регионалното 
управление на образованието в 
крайдунавския град, предаде БТА. 

училището тази година са записани 
249 ученици в задочна форма. 
Гимназията получава от държавата 
около 1,000 лв. годишно за 
издръжката на един ученик в задочна 
форма. Росица Георгиева обясни, 
че на третия ден след началото 

на проверката директорката на 
училището Иваничка Георгиева 
е подала молбата си за напускане, 
която е била приета.

Полицейски началник бе заловен в 
Хасково да шофира с 3.39 промила

С 3.39 промила алкохол в 
кръвта и зад волана е бил заловен 
началник група в “Криминална 
полиция” в Хасково. Той бил 
хванат по време на полицейска 
проверка по ул. “Червена 
стена” в града. Директорът на 
хасковската полиция Ангел 

Цанков потвърди за ареста и 
обясни, че започва дисциплинарно 
производство срещу подчинения 
му. По информация на “Дарик” 
задържаният е 49-годишният 
Орлин Георгиев. Според запознати 
срещу него е бил подаден сигнал.
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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

ПАМЕТНИЦИ НА ДОБРИ ЦЕНИ

1808 Pharmacy Ave.

USE YOUR WORK BENEFITS
- Direct Billing
- FREE brand-name Sunglasses (all new clients)

RELAXATION MASSAGE
ACUPUNCTURE
PHYSIOTHERAPY
ORTHOPEDIC SHOES
CUSTOM MADE OTHOTICS
EYE GLASSES

MAPLE HEALTH CENTRE

(Sheppard/Pharmacy)

416.497.2525

FREE
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555 Burnhamthorpe Road
Suite 201, Toronto, ON
M9C 2Y3 CANADA

MIHAELA KEREZOVA, MA

T: +1 416-800-3898
F: +1 416-800-4164
E: immpaths@gmail.com
www.immigrationpaths.ca
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Фотограф заведе 
дело срещу Христо 
Явашев–Кристо за 
авторски права

Ф о т о г р а ф ъ т 
Джанфранко Горгони 
заведе дело за авторски 
права срещу Христо 
Явашев–Кристо и Smith-
sonian– фондацията, която 
управлява National Museum 
of Natural History Muse-
um. Той ги обвинява, че са 
откраднали правата върху 
негови снимки на една от 
най-известните творби на 
Кристо – Running Fence 
от 1976 г. Горгони твърди, 
че не е давал разрешение 
снимките му да бъдат 
използвани в издадена 
през 2010 г. книга „Спомен 
за Бягащата ограда“ и 
за съответния филм, 
използвани при изложба 
в една от галериите на 
Smithsonian. Първоначално 
фотографиите са били 
включени и издадена през 
1978 г. книга, озаглавена 
Christo Running Fence, 
в която той надлежно е 
посочен като носител на 

авторските права. Според 
иска му обаче през 2007 г. 
Кристо продал снимките 
на Smithsonian, като той 
и покойната му съпруга 
Жан-Клод не са уточнили 
пред фондацията, че не 
притежават правата върху 
фотографиите. Горгони, 
който пази негативите от 
снимките си, каза също, 
че по-късно неуспешно 
се опитал да договори 
лицензионно споразумение 
с подсъдимите. Адвокатът 
на Кристо е отказал 
коментар,  от Smithso-
nian също засега не са 
отговорили на исканията 
за коментар, отбелязва 
Reuters. 75-годишният 
Горгони претендира в съда 
за декларация, че е носител 
на авторските права на 
снимките и настоява за 
обезщетение, чийто размер 
не се посочва, съобщава 
БТА.

Съдът отмени акт на КАТ за 
нечетлив почерк

Нечетлив почерк е причината акт на 
КАТ да падне в съда, без въобще да се 
обсъжда дали посоченото в него нарушение 
е извършено или не.  Около 11.40 ч. на 10 
май т.г. водач на лек автомобил Toyota бил 
засечен от пътни полицаи да шофира по ул. 
“Васил Левски” в Асеновград, говорейки 
по телефона, без да ползва hands-free, 
пише dir.bg. Полицаите написали акт за 
50 лв. и връчили препис на нарушителя. 
Написаното обаче било крайно нечетливо и 

шофьорът подал възражение, като обяснил, 
че неяснотите в текста ограничават 
правото му на защита. От КАТ обаче не 
уважили жалбата и издали наказателното 
постановление. Тогава шофьорът се 
обърнал към Районния съд в Асеновград, 
който се произнесъл в негова полза, защото 
всеки има право да е детайлно наясно в 
какво точно е обвинен. Решението не е 
окончателно и може да бъде обжалвано 
пред Административния съд в Пловдив.

Българин е издирван за убийство в Холандия
Състав на апелативния съд във 

Варна потвърди определението на 
Окръжния съд в Търговище, с което 
39-годишният Метин Мехмедов 
от Търговище остава с мярка 
„задържане под стража”. Срещу 
Мехмедов има издадена европейска 

заповед за арест от края на октомври 
и е издадена от прокуратурата на 
гр. Бреда, Нидерландия. Властите 
са посочили, че спрямо Мехмедов 
се води наказателно преследване 
за убийство. Българинът е търсен 
за престъпление от февруари, 

миналата година, в гр. Осендрехт, 
когато в жилище, в което се 
намирала наркооранжерия, е бил 
открит трупът на прострелян мъж. 
Свидетели на убийството насочили 
вниманието на разследващите към 
няколко мъже, които в последствие 

се оказало, че са български 
граждани. Ако бъде доказана вината 
на Метин Мехмедов, законите в 
Холандия за такова престъпление 
предвиждат лишаване от свобода 
до 30 години.

Испански производители търсят  
800 жени за бране на ягоди

… чрез EURES мрежата на 
Агенцията по заетостта. Това 
съобщиха от пресцентъра на 
Агенцията. Интервютата за подбор 
ще се състоят в началото на януари 
2018 г. Очакваното заминаване 
на одобрените кандидати е през 
февруари и март 2018 г., като 
трудовите договори се подписват 
на място в Испания и съдържат 

клауза за пробен период до 15 дни, 
предаде petel.bg. Работното време 
е 39 часа седмично, разпределени 
неравномерно и гъвкаво през 
седмицата според необходимостта 
на предприятието. В периода 
между 15 февруари и 1 юни при 
необходимост работодателят има 
право да изведе работниците си на 
полето и в неделя, ако се събират 

бързо развалящи се плодове като 
ягоди, малини, боровинки и къпини. 
Кандидатите трябва да са само жени 
на възраст от 25 до 40 г., да имат 
опит в селскостопанска работа или 
желание да работят на полето, да са 
физически здрави, без заболявания 
на опорно-двигателния апарат, 
да нямат проблеми с кръвното 
налягане, алергии и да са свикнали 

на тежък физически труд, който се 
полага ежедневно. Работодателите 
предлагат брутна заплата от 40.39 
евро на ден. Настаняването е в 
жилища на работодателя, които са 
безплатни. Кандидатките трябва 
да заявят своя интерес в бюрата по 
труда по местоживеене до 5 януари 
2018 г.

Добре е между България и Куба да има поне 
чартърна линия

…, заяви  във Варна посланикът 
на Куба Педро Пабло Сан Хорхе 
Родригес, предаде БТА. По думите 
му такава стъпка би дала нови 
хоризонти за обмена на туристи 
между двете страни. Дипломатът 
посочи, че през последните години 

рязко е нараснал броят на българите, 
които посещават родината му. По 
думите му те вече са над 5,000 
годишно. Има огромен потенциал 
за развитие на икономическите 
отношения между двете държави, 
допълни Хорхе Родригес. Като 

атрактивни сектори той посочи 
туризма, транспорта, хранителната 
промишленост, корабостроенето и 
кораборемонта.  При посещението 
си във Варна посланикът на Куба 
бе придружен от Алейда Гевара 
Марч - дъщеря на легендарния 

Ернесто Че Гевара, и Елио Сотеро 
Гамес Нейра - зам.-председател 
на Кубинския институт за 
приятелство с народите.

НЦРРЗ: Радиоактивен облак с рутений-106 не е 
преминал над България

Опасност за здравето на 
гражданите няма, уверяват 
от Националния център по 
радиобиология и радиационна 

защита (НЦРРЗ). Експертите от 
НЦРРЗ посочват, че стойностите, 
публикувани на страницата 
на Изпълнителната агенция 

по околна среда (ИАОС), не 
налагат предприемане на никакви 
радиационно-защитни мерки на 
територията на цялата държава. 

Отговора на НЦРРЗ идва във връзка 
с твърдения, че радиоактивен облак 
с рутений-106 (Ruthenium-106) е 
преминал над България.
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.. на 18 ноември в 
Китай. На второ място е 
мексиканката Андреа Мезе, а 
трета – британката Стефани 
Хил.  Победителката 
получи короната си от 
миналогодишната носителка 
– пуерториканката Стефани 

дел Валде, на пищна 
церемония. Високата 175 
см. Мануши е родена на 
14 май 1997,  студентка е 
по медицина. За участие 
в конкурса пристигнаха 
момичета от 118 държави на 
възраст от 18 до 26 години.

Индийката Мануши 
Чхилар стана Miss 
World 2017

Синеок писател на 
ужаси запали света 
по норвежката 
литература

Запазена марка на 
Ю Несбьо (Jo Nesbø) са 
ужасяващи романи които 
провокират такъв интерес, 
че завладяват от първата 
страница. Несбьо е роден 
на 29 март 1960 г. в Осло, 
напуска училище, за да 
стане футболист във FK Mol-
de, впоследствие завършва 
финанси, автор на песни, 
китарист и солист на група 
Di Derre. Напуска Норвегия 
през 1996 г. и заживява в 
Австралия. Пише първата 
си книга през 1997 и печели 
международно признание. 
След това заживява в Банкок, 
където издава Cockroaches. 
Изключителен хит по целия 
свят става поредицата му 
за Хари Хуле – полицейски 
инспектор, който се сблъсква 
с най-ужасяващите убийства 
в Норвегия. Неведнъж е 

споделял, че винаги е искал да 
пише, като вдъхновение са му 
разказите на баща му, които 
е слушал като дете. Обичал е 
да впечатлява приятелите си 
със страшни разкази, които 
измислял. Наскоро по кината 
излезе британския трилър 
The Snowman с участието на 
Майкъл Фасбендер, който 
направи романите на Несбьо 
още по-популярни. Писателят 
основава фондация Harry 
Hole, която цели да помага в 
битката с неграмотността в 
държавите от Третия свят. 
В класацията на Publish-
ers Weekly e сред 20-те най-
продавани автори в САЩ за 
2009 г. Романът Headhunt-
ers е обявен за най-добрия 
норвежки криминален роман 
на всички времена в Норвегия 
в класация на читателите.

Загадъчният астероид с необичайна издължена форма, напомняща …
… за пура, който беше 

засечен през октомври, идва от 
друга слънчева система, предаде 
AFP, позовавайки се на сп. Na-
ture. Безпрецедентното откритие, 
потвърдено от астрономи, дава 
нови възможности на учените да 
изследват как са се формирали 
други светове в нашата галактика 
Млечен път. Астероидът, наречен 

Oumuamua от откривателите си, 
е дълъг 400 метра. Дължината му 
е около десет пъти по-голяма от 
широчината му. Необичайната 
му форма няма аналог сред около 
750-те хиляди астероиди и комети, 
наблюдавани досега в нашата 
Слънчева система, в която са се 
формирали. Учените са убедени, че 
въпросният астероид идва от друга 

слънчева система. Специалистите 
отчитат, че подобни астероиди 
преминават през вътрешността на 
Слънчевата система около веднъж 
годишно. Те обаче са трудни 
за проследяване и досега не са 
откривани. Според астрономите 
необичайният астероид е пътувал 
сам из галактиката Млечен 
път в продължение на стотици 

милиони години, преди да прекоси 
Слънчевата система и да продължи 
пътя си. Астероидът Oumuamua, 
чието наименование на хавайски 
означава „пратеник“, първоначално 
беше взет за комета. Той е открит 
на 19 октомври с телескопа Pan-
STARS1 на Хаваите.

TRAVEL RISK MAP 2018
… (https://www.travel-

riskmap.com) е създадена от 
специализираната компания в 
областта на сигурността Interna-
tional SOS и показва нивото на 
заплаха в света в три категории 
– здравна безопасност, сигурност 
и пътни инциденти, пише Dai-
ly Telegraph. Скандинавските 
страни са на висока позиция и в 

областта на пътната безопасност, 
докато в Европа Италия, Белгия 
и Португалия са с най-висок 
риск от катастрофи. В категория 
„сигурност“ обаче малко страни 
имат ниско ниво на риск. В Европа 
страните с „незначителен“ риск 
са: 1.Норвегия, 2. Финландия, 3. 
Дания, 4. Исландия, 5. Швейцария, 
6. Словения, 7. Люксембург. Косово, 

Русия и Украйна имат „средно“ 
ниво на заплаха. Източна Украйна 
получава оценка „изключителен 
риск“ заради продължаващия 
конфликт там, обяснява Interna-
tional SOS. Докладът World Risk Re-
port 2016 на ООН анализира и най-
уязвимите страни към природни 
бедствия. Първите десет са: 1. 
Вануату, 2. Тонга, 3. Филипините, 

4. Гватемала, 5. Бангладеш,  6. 
Соломонови острови, 7-8. Коста 
Рика и Бруней, 9. Камбоджа, 10. 
Папуа Нова Гвинея, 11.Ел Салвадор.  
За най-опасни страни за шофиране 
са определени: 1.Еритрея, 2. 
Доминиканска република, 3. 
Либия, 4. Тайланд, 5. Венецуела, 6. 
Нигерия, 7. Южна Африка, 8. Ирак, 
9. Гвинея Бисау, 10. Оман.
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ПОРЪЧАЙТЕ

Specialized In  
Greek & Middle Eastern Pastries,

Wedding & Birthday Cakes, Grocery

1961 Kennedy Rd, Scarborough  
( just South of 401) 

Tel: 416-754-7857  
Monday to Wednesday. 9 am - 8:30 pm,  

Thursday to Saturday - 9 am - 9 pm, 
Sunday - 10 am - 7 pm

Over 25 years in business

Сладкарница и 
деликатесен магазин  

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

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

Lunch Special,  
Frozen  

Home dinners

Bloor St. W

Six point Rd.

Chauncey Ave.
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There’s SEW much more at LEN’S MILL STORES

• Fabrics and sewing supplies from around the world
• The area’s most extensive yarn selection

• Notions, Yarn, Sewing and Craft Supplies for all your Special Projects
• Upholstery, Vinyl, Fashion Fabrics and Drapery

• Brand Name Clothing for the entire family
• Socks and Under Garments

• Basic Housewares and Linens• Basic Housewares and Linens

AT FACTORY OUTLET PRICES!

There’s SEW much more at LEN’S MILL STORES

AT FACTORY OUTLET PRICES!AT FACTORY OUTLET PRICES!
Come Visit One Of Our

11 Locations

BARRIE • BRANTFORD •  CAMBRIDGE • GUELPH •  HAMILTON
HAWKESVILLE • LONDON • PORT DOVER • TORONTO

WATERLOO •  WOODSTOCK
NEW! GTA

YEARS

CELEBRATING

WWW.LENSMILL.COM WWW.LENSMILL.COM
Follow us on

“They have all my sewing needs, are very knowledgeable and helpful”
~ Customer in Toronto
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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 

POWERWASHING    УЛУЦИ    САЙДИНГУСЛУГИ
- Power Washing and Sealing ( Веранди, Патио,        
Каменни плочки, Стени, Фасции, Сводове)
- Eavestrough Cleaning (Почистване на Улуци)
- Corner Sealing
- Leafguards Installation (Монтажна защита от Листа)
- Bird Spikes Installation (Монтажна защита от Птици)

РЕМОНТ И МОНТАЖ
Eavestrough (Улуци)
Fascia (Фасция)
Soffit (Соффит)
Sidding
Aluminium Capping (Козирки)

647-465-6957 | Denys | dzakaliuk@gmail.com

Мрачната история на 
богатите брандове 
Coca-Cola била тясно свързана с  кокаина,  основателят 
на Hugo Boss бил пламенен привърженик на нацистите, 
Хенри Форд -  убеден антисемит, а „Коко“ Шанел била 
нацистка шпионка с  кодовото название Westminster

Мрачен и понякога насилствен 
произход стои зад просперитета 
на някои от най-известните марки 
в света. Coca-Cola била тясно 
свързана с кокаина при създаването, 
основателят на германската 
марка Hugo Boss бил пламенен 
привърженик на нацистите, а Хенри 
Форд бил убеден антисемит и 
вярвал, че международен еврейски 
заговор ще унижощи Америка. 
Фармацевтичният гигант Bayer 
AG имал връзки с подкрепяна 
от нацистите компания, която 
използвала Аушвиц като фабрика 
за разработване на лекарства, 
тествани върху евреи,  а Габриел 
„Коко“ Шанел била нацистка 
шпионка с кодовото название West-
minster. Братята Даслер, които 
възприели търговските имена Adi-
das и Puma, произвеждали ботуши 
за нацистките войници и пушките 
Panzerschreck. И двамата братя 
получили призовки за армията, като 

Рудолф отишъл в Гестапо, а Ади 
служил само една година. Рудолф 
се озовал в американски лагер за 
военнопленници, подозирайки, 
че е бил предаден от брат си, 
който по това време произвеждал 
бейзболни и баскетболни обувки 
за американците. Двамата братя 
били разделени от вражда, която 
продължила през целия им живот, 
след което разделили и компанията 
– Ади създал Adidas, а Рудолф 
поставил началото на Puma. 
Писателят Мат Макнаб разказва за 
потуленото в мистерия начало на 
някои от най-популярните марки 
днес в книга си A Secret History of 
Brands: The Dark and Twisted Be-
ginnings of the Brand Names We 
Know and Love. Британският в. 
Daily Mail публикува някои от най-
интересните истории в книгата. 
Книгата е достъпна на amazon.ca 
(ISBN-10:1473894174).

Идват ли сгъваемите 
смартфони?

Китайската компания Oppo е 
поредната, която се готви да пусне 
сгъваем смартфон. Производителят 
притежава вече патент, като за 
разлика от патентованите идеи на 
Apple, Huawei и Samsung, решението 
на Oppo е абсолютно асиметрично. 

От описанието на изобретението 
става ясно, че се предвижда 
свиване на устройството само до 
1/3. Първият опит да се създаде 
смартфон със сгъваем корпус е на 
японската компания NEC.

108 голи снимки на 
Мадона на търг от $800 
до $1,200

108 голи снимки на Мадона 
ще бъдат предложени на търг, 
като всяка е оценена от $800 до 
$1,200. Търгът на сайта Gotta 
Have Rock and Roll започна на 22 
ноември и ще продължи до края 
на месеца. Снимките се продават с 

оригиналинте негативи и авторски 
права. Снимките са направени от 
фотографа Сесил Тейлър, когато 
Мадона е била на 18 години, като 
на тях е в балетни пози, на много 
без дрехи.

Германия отново пред 
избори?

Германският канцлер Ангела 
Меркел заяви, че би предпочела 
нови избори вместо да оглави 
правителство на малцинството, 
предаде Reuters. Тя говори след 
като преговорите за съставяне 
на трипартийна коалиция се 
провалиха. “Моята гледна точка е, 
че нови избори са по-добрият път”, 
каза Меркел в интервю за немската 

телевизия ARD. Г-жа Меркел 
отбеляза, че не вижда причина 
да подава оставка и вместо 
това ще търси  формирането 
на стабилно управляващо 
мнозинство. „Уверена съм, че моят 
консервативен блок ще се яви 
на едни нови избори по-единен 
отпреди“, подчерта тя.
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Обадете ни се  
на 647-333-0536  

за всички ваши празненства:
Рождени дни, Годежи, 
Сватби, Кръщенета, 

Партита при пенсиониране, 
Бъдещи майки

TRADITIONAL 
BALKAN FOOD

385 The West Mall, Etobicoke
(416) 913-9258, (647) 333-0536

Join us at Flamingo’s this 
weekend for your special night 

out with the best live music,  
A party you will not want to miss!

10 years  
Flamingo’s Birthday

Nov 24, 8 pm.
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Sokolova Medovina, 
прекрасен подарък  
за празниците!
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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
Доставки	по	домовете	с	Uber	Eats	>>

We are looking for a waitress. Full or part time.
Please call: 647-606-5844 or apply in person.

FRESH 

MEAT

Kostas Bakery 265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 

Всеки ден нови сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, сладкиши, кремове, 

бакава, кадаиф. Пити и жито.

HOMEMADE, FRESH
HEALTHY § TASTY

HOMEMADE, FRESH
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Three Brothers Restaurant

657 Queensway, Toronto
www.threebrothersbarandgrill.com

416-253-8809Best Food Ever!

SARAJEVO Grill and Meat

225 The East Mall, Etobicoke 
(647) 748-2112

128 O’Connor Drive

Dine- In - Take Out - Catering -Delivery
416.461.5200

Grilled Lamb Chops

KOKORETSI

The best  
Greek Food you’ve never had!

Different  
daily 
specials  
every day!

CATERING for your 
event. Our  
Mobile kitchen can 
serve all kinds of 
special events. 
Ask us!

Download full menu from our website!
www.greekgrill.ca

* Licensed LLBO   
* Wheelchair Access 
* Free parking * Kids Menu  
* 2 section enclosed patio

ДОСТАВКА ПО ДОМОВЕТЕ

КЕТЪРИНГ ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД 
ТЪРЖЕСТВА

   Lamb rotisserie

Кontosouvli

- 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

Оld Мill Pastry & Cafe

- Автентични сараевски кебабчета и плескавици
- Баници със сирене, спанак, картофи
- Кебабчета на грил, кебабчета с прясно месо
- Домашно приготвена храна
- Голям избор на деликатеси и хранителни продукти
  Пресно месо и салами
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416-253-8809

Р Е К Л А М А

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

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

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents  
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire,  
Local/ Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Ontario:
Missisauga,
North York, 
Thornhill,
Scarborough,
Vaughan, 
Richmond 
Hill,
Brampton,
Hamilton, etc.
Quebec  
(Montreal)

Call 24 hours, ask David 
(647) 210 4047

Full Insured Company

Пренасяме вашите домове, офиси.
Добри цени, гарантирана доставка  

в определеното време!
ПРОФЕСИОНА ЛНО,

БЪРЗО,  К АЧЕС ТВЕНО!

visa, master card, certified cheques, 
money order and cash

www.smatimoving.com
We accept:

Suite 700 – 700 Dorval Drive
Oakville, Ontario, L6K 3V3

- 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)

Внимание! 
 

DK Legal Practice се преместиха на нов адрес:
Suite 700 – 700 Dorval Drive, Oakville, On, L6K 3V3
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Лидер в доставката на  
колетни пратки до България  

и други крайща на Европа

Експресна доставка 
на колети до 
България

СЪБИРАМЕ КОЛЕТИТЕ ОТ ВАШИЯ ДОМ!

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

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

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

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

Тракинг проверка на 
колета:

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

ДОСТАВКА ОТ КАНАДА ДО БЪЛГАРИЯ
 НА КОЛИ, МОТОРИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ

В 20’ И 40’ КОНТЕЙНЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ НУЖДИТЕ ВИ
Нашата компания е създадена 1992 г. 

 и е специализирана в превоз на  
автомобили, машини,  
мотори и лични вещи  

от Канада до България.
Доверете се на нас! Ще натоварим и укрепим колата и 

вещите ви, ще ви асистираме с документацията  
по износ и внос!

All-Freight Канада е част от All-Freight Forwarding Inc. и 
разполага със склад под митнически контрол, предлага 

надежни спедиторски услуги и работи директно 
с всички основни морски превозвачи.

Освен това сме лицензиран автомобилен дилър 2212907 Ont 
Inc & All Freight Automobile Purchasing & Trading Inc. и можем 

да закупим от името на нашите клиенти автомобили за износ!
В България нашият партньор Freeline ltd ще ви асистира с 

разтоварнането и локалните процедури!
 За цени и повече информация звъннете на тел.:

905-671-8020  
saleem@allfreight.ca 

www.allfreight.ca 
www.facebook.com/allfreight.warehousingsvcs

Also Looking to hire
warehouse helpers!

Please call us.
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Отговорите на сканди вижте на стр. 25 
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www.eurovintage.com

DRINK & DESSERT RECIPES

INGREDIENTS:
1 1/2 oz Cortel Brandy
1 1/2 oz triple sec
1 1/2 oz cranberry juice
1 lime twist

METHOD:
Combine �rst three 
ingredients into a cock-
tail glass, blending 
well, then garnish with 
a twist of lime.

CORTEL
COSMO

INGREDIENTS:
1 oz Cortel Brandy
1 1/4 oz milk
1/2 simple syrup
1 egg yolk
Garnish with nutmeg

METHOD:
Pour the brandy and 
milk into a simple cock-
tail shaker. Add simple 
syrup and egg yolk 
with crushed ice.
Shake well and strain 
into a stemmed co�ee 
mug or glass. Garnish 
with fresh grated 
nutmeg if desired.

NAPOLEON
EGG-NOG

INGREDIENTS:
2 oz Cortel Brandy 
1 1/2 oz orange liqueur
1 leaf bruised sage
1 cherry of choice
Citrus fruit of choice

METHOD:
Stir brandy and liqueur 
lightly over rocks. Gar-
nish with sage, cherry 
and citrus fruit of your 
of your choice.

GIRL’S NIGHT
BRANDINI

GIRL’S NIGHT
BRANDINI

INGREDIENTS:
2 oz Cortel XO Brandy
4 1/2 oz ginger ale
Garnish with lime twist

METHOD:
Combine Cortel brandy 
and ginger ale in a tall 
glass over decorative 
ice, then top with a 
lime twist.

XO
GINGER-SPLASH

NAPOLEON
XO

CORTEL

NAPOLEON
VSOP

CORTEL

LCBO #245043 - $ 29.95

LCBO #287409 | $ 25.75LCBO #892314 | $ 14.40

1. Heat oven to 325°F.
2. Beat Cortel Brandy, 
cream cheese, sugar and 
vanilla with mixer until 
blended. Add eggs; beat 
just until blended.
3. Pour into crust.
4. Bake 40 min. or until 
center is almost set. 
Cool. Refrigerate 3 hours.

INGREDIENTS:

+ 3 oz Cortel Brancy
+ 16 oz Cream cheese

+ 1/2 cup Sugar
+ 1/2 tsp. Vanilla

+ 2 Eggs
+1 ready-to-use 

Graham-Cracker crust

+ 3 oz Cortel Brancy
+ 16 oz Cream cheese

Graham-Cracker crust

1. Heat oven to 300°F.
2. Beat egg yolks, 4 tbsp sugar & 
vanilla until thick & creamy.
3. Pour mixture into bowls.
4. Bake 30 min. Cool. Refrigerate 
1 hour.
5. Combine Cortel Brandy, 2 tbsp 
sugar and custard. Melt for 2 
minutes and let cool over 
previous mixture.

INGREDIENTS:

+ 2 oz Cortel Brancy
+ 6 Egg yolks

+ 6 tbsp. Sugar
+ 1/2 tsp. Vanilla

+ 2 cups heavy Cream
+ Fruit garnish of  choice

BRANDY-TOPPED
CREME-BRULEE

CORTEL
CHEESECAKE
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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

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

На екзопланетата 55 Cancri Е  
има кислород

Екзопланетата 55 Cancri Е 
има атмосфера, сходна по състав 
с тази на Земята, съобщи NASA. 
Това счита астрономът Реню Ху 
въз основа на данни, получени от 
Spitzer Space Telescope. 55 Cancri Е 
се намира в съзвездието Рак, което 
е на разстояние 40 светлинни 
години от Слънчевата система. 
Едната страна на екзопланетата 
винаги е обърната към звездата, а 
другата остава в сянка. В резултат 
едната половина заема океан от 
лава, докато другата половина е 
обхваната от студ и мрак. Масата 
на въпросната екзопланета е 8 

пъти по-голяма от тази на Земята. 
Учените твърдят, че атмосферата 
на 55 Cancri Е съдържа молекули 
на азот, вода и дори кислород, 
тоест по състав тя е близка с 
атмосферата на нашата планета. 
Плътността също е сходна със 
земната, тъй като е скалиста, а не 
се състои от газове. Но топлината, 
излъчвана от звездата, е твърде 
голяма, за да поддържа живот на 
55 Cancri Е, а водата не може да 
съществува в течно състояние там. 
Температурата от горещата част на 
планетата е 2,300 градуса Целзий.

Алла Пугачова и Максим Галкин се 
венчаха 6 г. след като сключиха брак

Руската певица Алла Пугачова 
и естрадният артист Максим 
Галкин се венчаха в църква 6 
години след като сключиха брак, 
съобщи младоженецът в Instagram. 
„Случи ни се радостно и светло 
събитие! Венчахме се” (У нас 
радостное светлое событие! Мы 
венчались), пише Галкин. Галкин 
е пети съпруг за Ала Пугачова, 
която е родена на 15 април 1949 в 
Москва. Двамата сключиха брак 

през декември 2011, а две години 
по-късно с помощта на сурогатна 
майка се родиха близнаците 
Елисавета и Хари. Максим Галкин 
е роден на 18 юни 1976. Той е 
комик, шоумен, телевизионен 
водещ и актьор. От 2001 започва и 
да пее. Първият му вокален опит е 
песента „Будь или не будь”, която 
изпълнява в дует с Ала Пугачова. 
Оттогава започва връзката му с 
певицата.
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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

Т Т

Опитен инструктур дава  
УРОЦИ ПО ШОФИРАНЕ.

Early road test booking./Записване 
за шофьорски изпити за по-ранна 

дата. Drive with Pleasure.
: 416- 34-5152 N22

Medical Insurance for Visitors to Canada,
Parent Super Visa and Canadian Travellers 

Toll Free: 1-877-838-0020
www.VISITORSinsurance.ca     www.TRAVELLERSinsurance.ca

Owned and Operated by Easy Links Financial Inc.

ЗАСТРАХОВКИ

          

Патриция Алексиева и Младен Алексиев

ТЪРСИМ	ЕКИПИ	ЗА	БОЯДИСВАНЕ	
С	ОПИТ,	НЕОБХОДИМИ	СА	ЗА	 

 EXTERIOR AND INTERIOR  
SUBDIVISION	WORK.

Трябва да имат инструменти, кола и SIN.
Обадете се на: 905-814-8629   

Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Водоравно: Пилигрим, Топлик, 
Имот, Бемол, Апаратна, Вола, 
Легия, Етаж, Алкохол, Рет, Кактус, 
Пота, Кон, Папрат, Сок, Анчар, 
Достлук, Ветрило, Ака, Арес, 
Къдрица, Сап, Изглас, Кормило, 
Тано, Еталон, Плисе, Митар, Арам, 
Матрица, Кечист, Рас, Маслина, 
Кенар, Газ, Застава, Мост, Аар, 
Астика, Пустош, Жал, Птица, 
Кашмер, Гад, Публика, Катион, 

Гепи, Ярд, Ала, Комикс, Кънев, 
Ането, Машина, Табела, Цака, 
Падина, Товарач, Сито, Певица, 
Макара, Аутодафе, Такел, Леа, 
ВАЦ, Аташе, Босилек, Калцуни, 
Хонорар, ДСБ, БТР, Арт, Нонин, 
Депо, Икс, Мерзост, Ресор, Свила, 
Фирма, Табакера, Иночество, 
Авиал, ТТТ, Гаяне, Боинг, Основа.

 
 

Отвесно:	Либеро, Китара, Апраци, 
Активиа, Легенда за разблудната 
царкиня, Лимит, Глас, Екоу, Слон, 
Гоя, Псалом, Заплата, Таца, Аче, 
Арл, Катран, Мастило, Потури, 
Заплес, Мастика, Педант, ФСБ, 
Яма, Крус, Частица, Маваши, 
Мито, Петак, Тлака, Кадифе, 
Нерви, Статут, Коприва, Кошице, 
Хормон, Орас, Върлина, Камина, 
Бонза, Паж, Седмица, Патина, 

Тонио, Алт, Мотриса, Мушика, 
Масонство, Ина, Криле, Космос, 
Такир, Таис, Скалп, Ицо, Кестен, 
Токелау, Бан, Коала, Ментор, 
Кавалер, Рало, Животно, Тича, 
Гъбар, Дек, Мохач, Сатира, 
Генерал, Десета, Поло, Ананас, А 
капела, Експорт, Талер, Портер, 
Дивачка, Борат.

ОТГОВОРИ НА СКАНДИ

Beyti kebab is looking for a waitress.  
Full or part time.

Please call: 647-606-5844  
or apply in person.

1650 Dundas Street East
Mississauga 

Drivers Wanted Immediately! 
Experienced minimum 3yrs AZ / DZ drivers  

required for Mississauga company. 
Full time, lots of hours and great pay!  

Please call  

905-820-6620

24 Hour Service 
Call Vahan: 647-381-8213

Accidents, 
Booster Service, Car Rentals,  
Flatbed Service, Flat Tire, Local/ 
Long Distance Service,  
Recovery Specialists

TOWING

Българката Габи отвори врати за козметични услуги  
във фризиорския салон на Валя “ Hair & More Salon”.
266 Donlands Ave, East York, Габи: 647-780-1379 

Услуги: 
- diodе laser hair removal - microdermabrasion

- chemical peels - RF skin tightening

( безплатна консултация )

Адвокат Станислав Христов,  
гр. София.

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

гражданско, търговско и 
административно право, трудово-

осигурително право, семейно  
и наследствено право.  

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

stashristov@yahoo.com
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ПРЕВЪЗХОДНИ ВИНА  
за вашата трапеза

www.eurovintage.com

Pascual Toso Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 35170
Tasting Notes
Pascual Toso Malbec is spicy and rich.  
Encapsulating aromas of coffee, violets and 
blackberry with a hint of tobacco notes, the Pascual 
Toso Malbec wine is Old in style with soft tannins 
and a medium-bodied taste.

Rioja Bordon  
Gran reserva 2007 
SPAIN
LCBO#: 428060
Tasting Notes
Medium ruby in colour with a hint of garnet at 
rim; expressive, forward aromas of red and black 
fruit, chocolate, toasty oak, sandalwood and baking 
spice; dry, with full body , supple tannins and lively 
acidity; red berry fruit and savoury spice on the 
palate with chocolate and smoky notes woven into a 
lengthy finish.

Продукти: 
3 яйца
200 г извара
черен пипер
2-3 скилидки чесън
1 чаша смлени орехи
За украсата:
черен пипер на зърна
1 червена чушка
1/2 краставица
1/2 китка магданоз
кората от половин лимон

Приготвяне: Сварете твърдо яйцата. Обелете 
и настържете. Добавете изварата и орехите. По 
желание добавете малко счукан чесън. Ако не 
очаквате на гости малки деца, добавете и черен 
пипер. Омесете хомогенна смес и оформете 
снежни човеци от голяма и малка топка яйчена 
смес, както и конус за тялото на елхата. 
 
За	елхичката:	Нарежете магданоза на дребно. 
С него покрийте конуса и тялото на елхата е 
готово. Украсете с помощта на малки кръгчета в 
червено (чушка) и жълто (кора от лимон), които 
прикрепете към елхата с помощта на клечки за 
зъби. Изрежете звездичка от кората на лимона и 
поставете най-отгоре. Ето че елхич 
 
За	снежните	човеци: От зрънца черен пипер 
направете очите и копчетата на снежния човек. 
От червената чушка изрежете “морков” за нос. 
Шапката направете от две парченца краставица. 
Прикрепете с помощта на клечка за зъби. 
Подредете снежковците около елхата.

Снежни човеци и 
елхичка за предястие

A
R

G
EN

TI
N

A
Pascual Toso Limited 
Edition Malbec 
ARGENTINA
LCBO#: 162610
Tasting Notes
Aromas of plum and blueberry with spice and pep-
pery notes. Dry with good aroma replays. Struc-
tured with soft tannins and a solid fruity finish.

www.eurovintage.com
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Weight Loss Grants Program
ЗА ПЪРВИ ПЪТ ИМАМЕ ПРОГРАМА ЧРЕЗ, КОЯТО МОЖЕ ДА СИ 
ВЪРНЕТЕ ПАРИТЕ , КОГАТО ОТСЛАБНЕТЕ 15 кг. ИЛИ ПОВЕЧЕ. 
Програмата, която използвам е много специфична и модерна. 
Изработена е от доктори и специално дизайнвана да помогне 
индивидуално на човек, според неговите изследвания на кръвта.

 
Запазете си час за консултация. Консултацията е безплатна.  
Аз ще ви обясня: 

Какво представлява
Как работи
Как да се кандидатсва 
и всякакви други въпроси свързания с нея.

905-916-4900

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
749 Lakeshore Rd. (przy Cawthra) L5E 1C6 Mississauga

www.nutritionistmississauga.ca

ДОБРЕ ДОШЛИ!

Choosing a Safe and 
Successful Weight-loss 
Program?

Do you think you need to lose 
weight? Have you been thinking 
about trying a weight-loss pro-
gram?

You are not alone. More than 
60 percent of Canadian adults are 
overweight or have obesity—and 
many of them try to lose the extra 
pounds through different kinds of 
weight-loss programs. A number 
of these programs are advertised in 
magazines and newspapers, as well 
as on the radio, TV, and internet. 
But are they safe? And will they 
work for you?

What should I look for in a 
weight-loss program?

To reach and stay at a healthy 
weight over the long term, you 
must focus on your overall health 
and lifestyle habits, not just on 
what you eat. Successful weight-
loss programs should promote 
healthy behaviors that help you lose 
weight safely, that you can stick 
with every day, and that help you 
keep the weight off.

Safe and successful weight-loss 
programs should include:

• behavioral treatment, also 
called lifestyle counseling, that can 

teach you how to develop and stick 
with healthier eating and physi-
cal activity habits—for example, 
keeping food and activity records 
or journals

• ongoing feedback, monitor-
ing, and support throughout the 
program, either in person, by 
phone, online, or through a combi-
nation of these approaches

• slow and steady weight-loss 
goals—usually 1 to 2 pounds per 
week (though weight loss may be 
faster at the start of a program)

• a plan for keeping the weight 
off, including goal setting, self-
checks such as keeping a food 
journal, and counseling support

The most successful weight-
loss programs provide 12 sessions 
or more of behavioral treatment 
over at least 6 months—and are led 
by trained staff.

BIOMEDICINE HOLISTIC HEALING CLINIC
749 Lakeshore Rd. (przy Cawthra), Mississauga
www.nutritionistmississauga.ca, 905-916-4900

Iridology  

How Does Iridology Work
The iris of the eye is an extension of 
the brain with many nerve endings 
that connect to every organ and tissue 

in the body by way of the nervous 
system.
Through this immense communica-
tions network, over time, the iris 
develops unique identifiable mark-
ings that relate to the body’s relative 
condition(s). Iridology maps those 
regions of the iris to the tissues and 
organs of the body and qualified 
Iridologists use this map to assess its 
state of health.
What Iridology Tells you 
about your state of health

Body constitution
Inherent weaknesses
Inflammation
Toxicity levels
Where in the body it is located
And at what stage it’s in
Disturbances and condition of the 
digestive system 
State of the nervous system
Lymphatic system congestion
Under-activity of the eliminatory 
channels
Psycho Emotional Dynamics

Registered Holistic Nutritionists 
(RHNs) are professionals trained in 
Natural Nutrition and complementary 
therapies, whose principal function is 
to educate individuals or groups about 
the benefits and health impact of op-
timal nutrition. The word “Holistic” 
means looking at the body as a whole, 
rather than just the symptoms and 
working on improving specific areas 
of your body at the functional level.

Although most people are aware 
of the benefits of sound nutrition, the 
range of conflicting information avail-
able to the consumer is often confus-
ing. As your Holistic Nutritionist, it is 
my intention to guide you through the 
maze of information from books, mag-
azines, supplements and diets on the 
market and help educate you about the 
best food and lifestyle choices for you. 
Because everyone is different, every 

effort will be made to understand your 
unique individual needs, likes and dis-
likes in order to formulate the best diet, 
supplement, and lifestyle approach that 
will work for you. Together we will 
create a plan that suits your comfort 
level and your individual needs. 

Benefits of Working with a Holis-
tic Nutritionist

Improve digestive health
Weight loss

Increase energy
Stress reduction
Improve sleep
Restore hormone balance includ-

ing PMS and Menopause
Improve skin clarity (eczema, 

acne)
Address food allergies and/or sen-

sitivities
Immune support
…and so much more!

What is a Registered Holistic Nutritionist?

647-818-8005 
    contact@grazielanutrition.com

www.grazielanutrition.com
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IS HIRING FOR FULL TIME!
Starsky Fine Foods  is  hiring for full
time positions,     including          Deli, 
Cheese, Stock, Hot Food, Meat,  and
many more.  We   o�er   competitive 
pay,     employee      rebates,         and  
advancement opportunities.   If you 
would  like  to  be  part  of   dynamic 
team then we need to hear from you.  
Please send  your  resume  to e-mail  
below   or   apply    in-store   at     the  
              Customer Service desk.

info@starskycanada.com
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Danforth Ave.

2825 Danforth Ave
(416) 887-7930

www.tuanafood.com

ТУРСКА  И  БЪЛГАРСКА  КУХНЯ
- Турска пача
- Български кебабчета
- Пълнени миди с ориз
- Булгур кюфте (без месо)
- Турски стил Kokorec

Доставки	по	домовете	с	 
UBER	EATS	&	JUST	EAT / tuanafood

К А Н А Д АР Е К Л А М А

OPEN 7 DAYS !!!
Mon. - Fr. : 9 AM - 7 PM
Saturday: 9 AM - 4 PM
Sunday  : 9 AM - 2 PM

Продукти от Европа.
Домашно приготвена храна,  

сладкарски изделия

Открийте дълбока мъдрост и божествена красота 

"5000 години китайски 
музика и танци,  

в една нощ."   

— Ню Йорк Таймс 

“Шен Юн” ще ви отведе на 
пътешествие през петхилядолетната, 
вдъхновена от божественото китайска 
култура. Древни легенди от минали 
династии, вдъхновяващи истории 
от съвременността, най-добрите в 
света изпълнители на класически 
китайски танци и анимирани декори 

предлагат забележително изживяване, 
допълнително обогатено от мелодиите 
на внушителен оркестър с източни и 
западни музикални инструменти. “Шен 
Юн” отваря врата към цивилизация с 
пленителна хубост и просветлителна 
мъдрост, оставяйки милиони хора по 
света в захлас.

JAN 3– 28  ShenYun.comToronto • Mississauga 
Hamilton •  Kitchener 1-855-416-1800
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Понятието “холистичен 
нутриционист” е чуждица в 
българския език и невинаги 
е правилно разбрано.  
Най-близкото определение е 
експерт по хранене, а работата 
на холистичният нутриционист 
е да научи хората как храните и 
храненето влияят върху здравето 
им, как да разбират по-добре 
потребностите на собствените си 
тела и как с помощта на правилно 
хранене и отношение към тялото 
си да живеят по-качествено, по-
пълноценно и по-щастливо.

Грациела Александрова е 
холистичен нутриционист с 
диплома от Канадското училище 
по натурално хранене (Canadian 
School of Natural Nutrition – CSNN) 
в Торонто. Фокусът на нейната 
работа е :

проблеми	 с	 храносмилането 
които включват проблеми като 
постоянно подут стомах и/или 
корем, рефлукс, кожни проблеми, 
дефицит на ценни вещества, чести 
стомашно-чревни проблеми, като 
запек, диария, болка и т.н.

хормонален	 дисбаланс, 
който се установява с помоща на 

хормонални панели чрез слюнка 
тест (saliva hormone testing)

хранителни	 непоносимости 
които се установяват чрез 
иновативен кръвен тест, който 
може да открие хранителни 
алергии от забавен тип (Zonulin, 
Diamine Oxidase/Histamine Food 
Sensitivities testing)

проблеми	с	теглото 
							детоксификация	 
							ирисова	диагностика

Грациела е сертифициран 
инструктор на Метаболитен 
Баланс® иновативна, напълно 
естествена хранителна програма, 
която балансира хормоните, 
оптимизира общото здравословно 
състояние и в резултат води 
до дългосрочно решение на 
проблемите с теглото. Тя също 
така е сертифициран ирисолог, 
който чрез анализ на ириса на 
окото може да  получи цялостна 
картина за здравето на пациента

Грациела силно вярва, че 
здравето ни е избор и ние правим 
този избор всеки ден с храната, 
която допускаме до тялото си 
и мислите, които допускаме до 
съзнанието си

Грациела Александрова  
Тел:	647-818-8005 
contact@grazielanutrition.com
www.grazielanutrition.com

холистичен  нутриционист

www.tuanafood.com

О Б Я В И
Р Е К Л А М А

Specializing in pistachio, cashew, almond, walnut and hazelnut baklava & other regional pastries and sweets.  
Everything is hand-made from scratch, using the finest ingredients and prepared fresh daily.

Call (647) 351-20152086 Lawrence Аve. Еast 
(East of Warden) Scarborough

#1  
Baklava in 

Toronto
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LCBO +287409 | $25.75                     LCBO +892315 | $14.40

XO

LCBO +245043 | $29.95
LCBO +287409 | 

IT’S BETTER WITH CORK!

за истинските ценители на добрия конякнагради за добро качество! в LCBOЗЛАТЕН    МЕДАЛ!

ПРЕКРАСЕН  
   ПОДАРЪК за          
       ПРЕДСТОЯЩИТЕ  
            ПРАЗНИЦИ!

ОТКРИЙТЕ  
РОМАНТИКАТА НА 

       ФРАНЦИЯ 

ЕЛЕГАНТНА  

ПРАЗНИЧНА  
КОЛЕКЦИЯ  

ОТ ФРЕНСКИ ВИНА

ПРАЗНИЧНА
ОТ ФРЕНСКИ ВИНА

ПРАЗНИЧНА

Аvailable at LCBO Vintages on Saturday, November 25

награди за добро качество!ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ!

Продава се 
в кутия за 
подарък
в кутия за в кутия за 
подаръкподарък

The 2015 Côtes du Rhône Premiere 
Côte, which is based on 60% Grenache, 
30% Syrah and 10% Mourvèdre, its 
deep ruby/purple color is followed by 
terri�c notes of blueberries, strawber-
ries, spring �owers and hints of gar-
rigue. Drink this soft, medium-bodied, 
totally charming Côtes du Rhône on re-
lease and over the following 3-4 years.

O�ering more depth and richness, 
with tons of black raspberry, graphite, 
leather and pepper, the 2015 Côtes du 
Rhône Villages Le Ponnant (60/40 Gre-
nache and Syrah) is medium to full-bod-
ied, has beautiful purity, �ne tannin and 
a great �nish. It has a touch of modern 
�air, but everything is perfectly balanced 
and it has serious potential.


