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Home for Sale 
Dufferin/  

Major Mackenzie 
Executive home for sale. 4 

Bedrooms.  
4 Bathrooms.  

Double car garage.    
$1,380,000

Condo for sale 
Bathurst/ Centre 

Beautiful Penthouse unit!  
2 Bedroom plus den.  

1000 Sq. Ft.Hardwood, 
Granite. 

Parking. Locker. 
$688,000

www.dm-realestate.com

www.BulgarianFlame.com

ИМИГРАЦИЯ В КАНАДА

Михаела Керезова 
Тел. (416) 800-3898

(416)755.1964, 
(905)482-2990
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БРИЛЯНТНО ЗАКРИВАНЕ НА FASHION ART TORONTO IFATI  
С БЪЛГАРСКАТА МАНЕКЕНКА ЗЛАТИНА ТИЛЕВА

Photo courtesy by Raymond Chow

Photo courtesy by Jonathan Hooper

FASHION ART TORONTO IFATI
ARTS & FASHION WEEK / APRIL 21-25, 2015

Десетото издание на Седмицата на модата 
и изкуството в Торонто събра повече от 200 
канадски и международни дизайнери, художници 
и артисти, представящи над 50 модни колекции, 
творчески филми и авторски изложби. 

Над 5000 гости се наслаждаваха на 
поразяващи въображението оригинални материи, 
цветове и дизайни.

Нашата сънародничка, манекенката Златина 
Тилева, бeше избрана да закрие събитието с 
изкусно изработения “haut couture” тоалет на 
дизайнерска къща TFL COUTURE. 

Златина Тилева е завършила актьорско 
майсторство за филм и телевизия в Humber  
College и театрално изкуство в Ryerson  
University, Торонто. 

Работи с множество канадски и 
международни дизайинери, фотографи и 
режисьори. Пише статии за DestinationFemme. 

Тя е и един от създателите на Училище за 
български народни хора и обичаи “Игранка”. 

За повече снимки и информация, вижте:
www.facebook.com/zee.tileva

Защо лошите новини са 
това което търси читателя?
Автор: Вяра Димитрова, Редактор в-к “Пламък”

Едно скорошно изследване 
на Вашингтонския държавен 
университет направо 
ме разтърси. Според 

изследователите, съставили  
алгоритъм за анализиране на 
потребителското търсене, това 
което хората искат да прочетат 

във вестниците,  да чуят от 
телевизионните екрани или 
в радиоефира са …  лошите 
новини…  

Прод. на стр.2 >>>
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Up2date Accounting
Chartered Professional Accountants

Пълно счетоводно и данъчно обслужване 
Данъчни декларации - частни лица,  
фирми, корпорации

Office: (647) 495-8850, Office: (905) 432-3596  
Mobile: (905) 922-6000 

zorka@up2dateaccounting.com, www. Up2dateAccounting.com 
 

Accounting, bookkeeping,  
and tax services 
Income tax returns - individuals,  
sole proprietorships, corporations

Професионализъм, коректност, доверие 
Professional, accurate and friendly service

И тъй като живеем в свят, 
движен от принципите на търсене и 
предлагане, медиите предоставят на 
клиентите именно това, което искат. 
Да ви призная, изводите от това 
изследване за мен бяха леко казано 
„новина“. Нима лошото е което 
хората търсят? Нима нещастията, 
човешките трагедии, негативните 
емоции, озлоблението, страха, ужаса 
са това, което кара съвременния 
човек да чете и слуша? Нима 
наистина съвременното ни свръх-
модернизирано и информирано 
общество се нуждае единствено от 
новини за убийства, земетресения, 
цунами, финансови сътресения, 
военни конфликти, безпощадни 
джихадисти или обществен разпад?  
Нима това търсим ….? Или това е 
което с годините ни бе внушено, че 
е важно и единствено определящо 
битието ни? Бомбени скривалища, 
студени и топли войни, еко-
катастрофи, безумни предсказания 
за катаклизми, които за съжаление 
може и да се случат. С носталгия 
си спомням за онова време, в което 
скъпата ми баба, която не бе нито 
университетски преподавател, нито 

медиен изследовател, държеше 
ръката ми и ми разказваше приказки 
за доброто и красивото в живота. И 
създаваше у мен човекът, който да 
търси позитивното, хубавото, онова 
което те зарежда и кара да дишаш 
с пълни     гърди. Тогава наистина 
нямаше Facebook, Twitter, Google 
Maps, 24-часови месинджъри и 
непрекъснато стиснати в ръцете 
ни смартфони. Не бяхме толкова 
информирани, не знаехме много 
за света, бяхме по-наивни и 
получавахме новините по един 
архаичен за съвременния човек 
начин. Но имаше и нещо друго. 
Тогава новините идваха от онези, 
от които искахме да чуем и сами 
избирахме дали да допуснем да 
влезнат в съзнанието ни, или пък от 
професионални журналисти, които 
в онова време в което да пишеш бе 
привилегия, можеха да преживяват с 
тази не лесна професия. Днес, всеки 
който иска пише, публикува снимки, 
прави „анализи“, дава „прогнози“, 
създава обществени нагласи и 
определя мисленето ни. Затова може 
би и лошите новини са именно 
онова което  информационният 

пазар търси. Защото много по-лесно 
е да накараш някой да прочете за 
разчленени трупове, сексуални 
извращения, наводнения и военни 
конфликти, отколкото „Малкият 
принц“ на Екзюпери, приказката за 
Лунната девойка, любовните строфи 
на Димчо Дебелянов или Светата 
Библия например. Човешкото 
съзнание грубо определено 
е обществен продукт,  и като 
такъв то се формира на стадния 
принцип. Или простичко казано 
„колкото повече, толкова повече“. 
Колкото повече хита има интернет 
страницата ти, толкова повече пари 
са готови да дадат рекламодателите, 
и колкото по-голям е тиражът на 
изданието, колкото повече хора 
гледат или слушат предаването ти – 
толкова повече приходи ще получи 
„информиращият".  И в света, в 
който всеки пише и информацията ни 
залива отвсякъде, в този свят в който 
сме дотолкова забързани да оцелеем 
в една неспираща надпревара и  в 
който всичко е само пари, много 
по-лесно се грабва вниманието 
като покажеш снимката на отрязана 
от терористите глава, премазани 

хора или природни катаклизми, 
отколкото да накараш някои да 
се замисли върху онова което е 
накарало летецът Екзюпери да гледа 
дълго звездите и какво е искал да ни 
разкаже приказния „звезден принц“ 
в пустинята Сахара.  Аз съм голямо 
момиче и знам, че принцове няма. Но 
вярвам в доброто. И в това, че хората 
трябва да го търсят, за да го открият.  
Защото то е в нас, някъде около нас 
и в нещичко което  ще остане от нас. 
Светът е умирал и се е възраждал 
много пъти преди ние да се появим, 
и сигурно това отново ще се случи. 
Наш избор не е в какво време живеем, 
а какво ще приемем в сърцата си и 
какво ще оставим след нас самите. 
Наш избор е също както „малкият 
принц“ да не приемаме безумията на 
човечеството и простите мъдрости, 
които възрастните забравят, когато 
пораснат.  Аз избирам мечтите, 
вярата и добротата, защото въпреки, 
че не са това, което съвременните 
читателите търсят, със сигурност 
са онова без което не могат и което 
рано или късно отново ще пожелаят.    

<<< Прод. от стр.1

Защо лошите новини са това, 
което търси читателя?

Автор: Вяра Димитрова, Редактор в-к “Пламък”

3 млн. българи живеят с 360 лева  
на месец

Oколо 3 милиона са българите, 
които живеят със средства до размера 
на минималната работна заплата, 
която е 360 лева, сочи изследване 
за 2015 г. Това обяви пред БНР 
Виолета Иванова от Института за 
социални и синдикални изследвания 

към КНСБ. По думите й над 50% от 
домакинствата в страната живеят 
с 64% от необходимите средства за 
издръжката а живота. "Това означава, 
че тези домакинства са принудени да 
се самоограничават в разходите си", 
заяви Иванова. 

Държавата отне хотели и коли за 13 
млн. лева през 2014

Комисията за отнемане на 
имущество придобито от престъпна 
дейност е прибрала имоти за над 
13 млн. лева през миналата година. 
Това стана ясно от доклада на 
комисията, приет от парламента 
днес.  28 съдебните дела е спечелила 
комисията през 2014 г. Това са 
реално отнети хотели, апартаменти, 
коли на осъдени за престъпления, 

посочи шефът на комисията Пламен 
Георгиев. През 2013 г. комисията 
също е събрала имущество за около 
13 млн. лева, през 2012 г. - за малко 
над 12 млн., а през 2011 г. - за 9 млн. 
лева. От доклада става ясно, че най 
- много са престъпленията, свързани 
с пране на пари, следвани от 
престъпления по служба и укриване 
на данъци в големи размери.
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WEDDING AND EVENT HALL

- СВАТБИ
- ПАРТИТА
- КОНЦЕРТИ
- КРЪЩЕНЕТА
- РОЖДЕННИ ДНИ

Зала за 470 човека
Покривките за маси и столове се доставят 

от нас и са включени в цената

С ХРАНА ИЛИ  БЕЗ ХРАНА

821 Runnymede Rd,Toronto, ON, M6N 3V8
Office:  647 349 5199. Cell:+416 473 5895

www.serenadeeventhall.ca

  SERENADE
Испански ресторант в Етобико
2980 Bloor St. W. Etobicoke, ON (East of Royal York)

(416) 234-5858, www.casabarcelona.ca
ТЕСТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИНА

Три други банки са били с проблеми през 2014 
Освен затворената Корпоративна 

търговска банка (КТБ) и поставената 
под специален надзор нейна дъщерна 
банка "Виктория", пред миналата 
година БНБ е открила в още три 
банки проблеми с управлението 
на кредитния риск, състоянието 
на капитала им и способността 

да генерират печалба. Съответно 
им били издадени предписания 
за решаване на проблемите, а на 
четвърта банка била поставена под 
наблюдение заради констатирани 
нарушения. Това се посочва в 
годишния доклад на Българската 
народна банка, който бе внесен в 

парламента. Имената на банките, 
където са били констатирани 
проблемите обаче не се посочват. 
В документа също така се посочва, 
че медийни публикации са довели 
до ескалирането на проблемите 
с ликвидността на КТБ, срива на 
банката, поставянето на дъщерната 

й банка "Виктория“ под специален 
надзор и застрашили сериозно 
Първа инвестиционна банка, на 
която бе оказана държавна помощ с 
позволението на Брюксел. 

Германия и Франция безкомпромисни към българските работници
Германия и Франция са 

настояли пред българските власти 
са налагане на по-строг контрол 
върху българските фирми, които 
изпращат работници в чужбина със 
статут на командировани, съобщи 
вицепремиерът и министър на труда 
Ивайло Калфин пред БНР. Двете 
европейски държави се опасява, 

че командированите работници се 
използват за своеобразен социален 
дъмпинг на техните трудови пазари. 
Ивайло Калфин вече е представил 
идеите на България за намаляване 
на трудовите измами по време 
на неформалната среща на ЕС, 
посветена на борбата със сивата 
икономика, провела се в хърватския 

град Дубровник. По думите му 
България ще участва в инициативата 
за партньорство между трудовите 
инспекции в държавите от ЕС 
за борба със сивата икономика.  
Според Калфин България ще 
е безкомпромисна в борбата с 
работодателите, които наемат без 
трудов договор. Той напомни, че 

работещите без договор са подложени 
на сериозен риск да загубят живота 
си, а работодателят им трябва да 
носи наказателна отговорност. Сега 
се налагат единствено глоби при 
трудови злополуки с работници, 
наети без договор.

Канада облекчaва визовия 
режим за български граждани

Българските граждани ще могат 
да ползват значителни облекчения 
при пътуванията си до Канада от 
следващата година. За това съобщава 
в писмо до министър-председателя 
Бойко Борисов канадският му 
колега Стивън Харпър, предаде 
правителствената пресслужба.

Според приетото от канадските 
власти решение, от 2016 българските 
граждани, които са имали виза от 
Канада в последните 10 години, както 
и притежателите на неимигрантски 
визи за САЩ, са освободени от 
кандидатстване за разрешение за 
пътуване до Канада. За тях ще е 

необходима само регистрация по 
Електронната система за разрешение 
за пътуване (eTA) на Канада.

„Това решение ще улесни 
пътуванията на много български 
граждани. Надявам се, че 
нововъведените облекчения 

ще доведат до разширяване и 
задълбочаване на вече добрите 
взаимоотношения между нашите два 
народа и на силните икономически 
връзки между страните ни”, се казва 
в писмото на премиера Харпър.

Б Ъ Л Г А Р И Я
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„Всички с чужди номера да 
си платят данъците. Ще снимаме 
колите отпред“. С тези думи се 
обърна премиерът Бойко Борисов 
към гостите на пролетния бал на 
КРИБ тази вечер в София. Балът 
на най-голямата работодателска 
организация събра над 400 гости. На 
него присъстваха представители на 
бизнес елита и всички икономически 
министри. „На никого никаква 
толерантност, никакъв фандък, 

казано на жаргон, ако не си плащат 
данъците“, допълни Борисов. Той 
определи бизнеса като гръбнака 
на икономиката, а изкореняването 
на бедността - като основна цел 
на политиката. По тази причина 
премиерът споделя виждането, 
че от стратегия към оцеляване, 
икономиката ни трябва да премине 
към стратегия за растеж, но такъв, 
който да е основан на иновации.

Б Ъ Л Г А Р И Я

• Located in Toronto

• Specializing in Wedding 
Cakes, Cakes & Pastries

• Catering Services, 
Sweet Tables, and 
Wholesale

• Over 15 Contracts With 
Restaurants And Stores

• Well-Established for 20+ 
years

• Prime High Traffic 
Location, Close To All 
Amenities

• 2,000 SQ.FT

• Successful Business 

• Owners is Retiring

• Don't miss out on  
this opportunity 

• All Equipment, Two 
Walk-In Fridges, Two 
Walk-In Freezers

• 5 Year Option For 
Qualified Buyer

Dir 416.567.9585
chinov@trbenet.com

Off 416.226.9770

Bakery

$329,000

CHRIS 
HINOV

holylandmonuments@gmail.com
www.holylandmonuments.com

Business Hours: Mon - Fr 10:00 - 5:30, Sat 10:00 - 5:00  
Evening and Sunday Appointments available

Two locations to serve you:  
750 Birchmond Rd, Unit 56, Scarborough 

FACTORY OUTLET Holyland Monuments Center 
30 Capstan Gate, # 2, Concord, L4K1M4

Since 1991

Candles & Wreaths Available at Wholesale Prices

We Specialize in: Design of Monuments   Engraving
       Cemetery Lettering        Portraits on Stone etc.
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750 Birchmond Rd, Unit 56, Scarborough, ON, M1K 5H7 
1 KM North Of Pine Hills Cemetery ( on Birchmond Rd.)

Sam & Ringo Tel: 416.755.1964, (905)482-2990, Fax: 416.755.3164

Новата книга на Стоян 
Съргойчев озаглавена ПОЕТИЧНА 
ПАЛИТРА излезе от пеачат. Тя 
се продава от amazon.com която 
има дистрибуторска мрежа в 
цял свят. Тази компания вече 
може да публикува книги и на 
български език. Книгата съдържа 
60 стихотворения, от които 24 са 
текстове на песни, а мелодиите 
композирани също от автора са 18. 
Осем от тези песни са поставени 
във видеоклипове и публикувани 
във youtubе.com (търсене: 

Stoyan Sarg songs или песни). 
Накрая е включена една научно-

популярна статия от автора за 
енергиите в природата. Линкът 
към книгата е: http://www.amazon.
com/Poetic-Palette-Bulgarian- 
Stoyan-Sargoytchev/
dp/1508515980/

На 26 април 2015 авторът 
представи книгата си на рецитала 
"NEW FRONTIERS" в Paper-
mill theatre, 67 Pottery Rd, To-
ronto, организиран от Канадско-
Българската поетична асоциация 
през седмицата на Българската 
култура. Авторът прочете две от 
стихотворенията си и беше пуснат 
запис на една негова песен.

Съдия изпълнител и 
полиция нахлуха в ТВ7
Лично Борисов се намеси за оттегляне 
на полицията

Безпрецедентно шоу на живо се 
разигра в сградата на ТВ7, която на 
29 април буквално бе обсадена от 
столичната полиция, която трябваше 
да съдейства на частен съдебен 
изпълнител при изземването на 
техника, заложена по необслужван 
банков кредит към фалиралата 
Корпоративна търговска банка (КТБ). 
Скандалът достигна кулминацията 
си малко след 15 ч., когато полицаи 
влязоха в новинарското студио и 
възпрепятстваха излъчването на 
следобедната емисия новини. Така 
се стигна до личната намеса на 
премиера Бойко Борисов, който 
обяви в ефира на медията, че е 
изпратил вицепремиера и вътрешен 
министър Румяна Бъчварова да 
"остави един полицай там". "Този 
панаир нито е в синхрон с моето 
управление, нито е в синхрон със 
сигурността и спокойствието, 
което цари в държавата", обобщи 
премиерът, докато в този момент 
вътрешният министър влизаше 
в сградата на телевизията. "Най-
мразя подобни неща – да се струпва 

полиция по подобни случаи", 
възмути се Борисов. Денят приключи 
с решение на синдиците на КТБ да 
дадат едноседмична отсрочка на ТВ7 
за уреждане на необслужван заем 
от около 10 млн. евро. До намесата 
на Бойко Борисов и пристигането в 
телевизията на Румяна Бъчварова 
се стигна заради напрежението, 
предизвикано от присъствието 
и действията на 85 униформени 
полицаи  и възмущението на полици 
и общественици, че случващото се в 
ТВ7 е полицейщина и посегателство 
срещу свободата на словото.  
Журналистите от ТВ7 опитаха да 
направят жива верига пред входа на 
сградата, за да попречат на хамалите 
да изнесат техниката отвътре, което 
предизвика намесата на полицията.  
"ТВ Седем" ЕАД, чиято собственост 
са ТВ7 и "Балкан българска 
телевизия" ЕАД, е еднолична 
собственост на "Краун медиа" ЕАД, 
притежание на кипърската офшорка 
"Краун медиа".

Бойко Борисов: Всички коли с чужди 
номера да си платят данъците

„На никого никаква толерантност, никакъв фандък, 
казано на жаргон, ако не си плащат данъците“
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Alternative investments have gar-
nered greater attention as interest rates 
continue to remain at historic lows.  
With investors looking to earn greater 
returns, alternative investments like 
syndicated mortgages are viewed as 
an encouraging option to invest their 
money.

So, what is a Syndicate Mortgage?
A Syndicated Mortgage is a single 

mortgage instrument with a common 
maturity date, created for a group 
of lenders when they lend money to 
a Developer or Builder in order to 
finance a Real Estate Development 
Project. The Mortgage is secured 
against the professionally appraised 
value of the land and related project 
assets as collateral for the mortgage. 
This type of lending is no different 
from the way in which the banks lend 
money to you when you obtain a 
mortgage by placing a charge against 
the property with the Land Registry 
Office to secure their loan to you. 
Many residential communities, office 

and commercial buildings across Can-
ada are financed in part through the 
use of a Syndicated Mortgage. In fact, 
there are currently over 100 active 
medium to large scale construction 
projects in Ontario financed by Syn-
dicated Mortgages. Lenders typically 
use CASH accounts, RRSP, TFSA and 
other Registered Accounts to invest in 
the projects in order to achieve fixed, 
predictable, above average returns in 
their retirement and savings accounts 
with security.

Main Benefits
The main benefits to lenders are as 

follows:
Principal Secured: Your investment 

principal is secured by placing a direct 
charge against the subject property at 
the Land Registry Office and regu-
lated by the Government of Ontario 
just like the Banks do on your own 
personal mortgage.

Fixed Returns: You receive a fixed 
and predictable return of 8-10% (de-
pending on project) per year through-
out the mortgage term. This above 

average return is typically higher than 
what you will receive in a mutual 
fund, bond, GIC or term deposit from 
your local bank.

Defined Term: Your investment 
will have a fixed term usually between 
1.5 -5 years. There is no guessing as 
to how long you will be investing in a 
particular project.

Value in Place: Conservative valu-
ations are provided only by Appraisers 
certified by the Appraisal Institute of 
Canada to ensure there is sufficient 
value in place prior to the advance of 
any funds to the project.

Diversification: Syndicated 
mortgages provide smart lenders 
with the opportunity to participate 
in the proven field of Canadian real 
estate development by adding another 
professionally managed asset class to 
their investment portfolio.

No Market Fluctuations: Unlike 
the stock market where the value of 
your investment can change daily, 
your principal and the interest you 
earn remain the same until maturity 

providing peace of mind in uncertain 
times.

Professional Management: Each 
project is made up of an experienced 
project team in addition to the Builder 
and/ or Developer and which normally 
includes Architects, Planners, Engi-
neers, Quantity Surveyors and Project 
Managers among others.

Simplicity & Transparency: Most 
lenders understand how a mortgage 
works since it is commonly used in 
home purchases.

Call me to learn more about cur-
rent Syndicate Mortgage investment 
opportunities and let your savings earn 
fixed 8-10 % per year with security 
and collateral.

Jaroslaw Dalek, 
Mortgage Investment Manager, 

Lic. M13000616
Tel. 416 -904-1181    

      dalekmoney@gmail.com

How to earn fixed 8-10 % per year
by investing into Syndicated Mortgage?

МОЖЕТЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ   
МИНИМУМ 8% НА ГОДИНА
ИНВЕСТИРАЙКИ В SYNDICATE MORTGAGE

Jaroslaw Dalek
Mortgage Investment Manager  

Licence #: 12010

 Tel: 416-904-1181
dalekmoney@gmail.com

ФИКСИРАНИ  

ГОДИШНО

МИНИМУМ"With a university education in 
finance and over 16 years of expe-
rience in the banking sector, I am 
well-positioned to help you choose 
the right mortgage investment for 
your portfolio"

фиксирани месечни или тримесечни плащания на лихви, 
• principal fully secured by a charge on real estate,
• the investment has no unit fluctuations, no correlation to 
stock market,
• return of principal in previous projects confirmed by a 
certfied audit,
• безплатна правна помощ и съдействие на адвокатска 
фирма
• сертифицирани оценки и становища, 
• за инвестици можете да използвате: CASH, RRSP, LIRA, 
RRIF & TFSA
• инвестициите варират: 1,5 - 5 години
• Вашите инвестиционни партньори са добре известни 
development companies

Четете в. “Пламък” онлайн
www.bulgarianflame.com
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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

416-356-7173 
Мими

Минералите на Др. Волак 
ПОМАГАТ ЗА: 
- болки в гърба и краката,  
- язва,  
- анемия от ниско желязо, умора, 
- високо кръвно,  
- диабет тип2,  
- сърдечни заболявания,  
- остеропороза, артрит,  
- депресия, алцхаймер и др.

За да се извършват всички процеси в човешката клетка 
(делене, размножаване), са необходими 90 основни 
съставки (90 essential nutrients) всеки ден. Това са 60 
минерала, 16 витамина, 12 амино-киселини, 3 мастни 
киселини.

КОЛОИДНИ МИНЕРАЛИ 
Това са течни минерали, произлизащи от растения 
отпреди милиони години (подобно на нефта). Извличат 
се по специална технология от планина в Юта, САЩ и 
са разпространени в САЩ, Австралия, Нова Зенландия, 
Япония. В Европа не са познати. 

Редовният секс води до  
по-големи доходи

Редовният секс оказва положително 
влияние върху кариерното израстване 
на човека. Това установиха учени 
от британския Anglia Ruskin Uni-
versity. Те са анализирали данните 
на 7500 души, сравнявайки техните 
успехи в кариерата и редовния 
секс. Експертите са достигнали до 
извода, че тези, които редовно правят 
любов, имат стабилна заплата, а 
тези, които го правят по-рядко, имат 
ниска. Двойките, които се радват на 
интимност два или три пъти седмично, 

получават с 4,5% повече, отколкото 
по-малко активните под завивките. 
Авторът на изследването - доктор Ник 
Дридакис, твърди, че сексуалният 
живот не само прави хората по-
щастливи и положително се отразява 
на здравословното им състояние, но 
спомага и за обогатяването им. Казано 
на обикновен език, човекът, който е 
доволен от своя интимен живот, се 
чувства по-уверен и на работното 
място. Той винаги ще се стреми да 
постигне поставената цел.

Google ще приема 
изобретения на сайта си 
между 8 и 22 май

Google  обяви, че пуска сайт за изобретения, предаде Reuters. На уеб 
страницата всеки изобретател ще може да предложи своето откритие. Ако то 
е интересно за  Google,интернет-гигантът  ще закупи патента. Подаването на 
изобретенията ще може да става между 8 май и 22 май.

Президентът на Венецуела 
даде апартамент на жената 
замерила го с манго

Президентът на Венецуела 
Николас Мадуро обяви, че предоставя 
апартамент на жена, която наскоро го 
замерила с манго, предаде  AP. Върху 
мангото жената изписала молбата си 
до президента да има дом. Аз прочетох 
посланието и реших да изпълня 
молбата й, каза Мадуро. Миналата 

седмица по време на посещение в щата 
Арагуа Мадуро, който е бивш шофьор, 
подкара автобус и беше замерен с 
манго от жена от наблюдаващото го 
множество. По време на обиколките си 
из страната Мадуро събира всякакви 
петиции и жалби от сънародниците си. Японски влак вдигна 

603 км.в час
Японски влак на магнитна 

левитация („Маглев“) счупи 
световен рекорд за скорост при тест 
до планината Фуджи, достигайки 
скорост от повече от 603 километра 
в час, съобщава Guardian. Влакът, 
който е бил със седем вагона, е 
достигнал скорост от 603 километра 
в час и е поддържал скорост над 600 

км. в час в продължение 11 секунди, 
обявиха от Централния железопътен 
транспорт на Япония. Седмица по-
рано компанията регистрира скорост 
от 590 км.в час, подобрявайки 
собствения си рекорд от 2003 г., 
когато беше достигната скорост от 
581 км. в час. Влакът се движи на 10 
сантиметра над линиите, задвижван 

от електрически заредени магнити. 
Японските железници искат влакът 
да влезе в употреба през 2027 г. 
Запланувано е да се използва за 
трасето от 286 км. между Токио и 
централния град Нагоя. Предвидено 
е влакът да се движи с максимална 
скорост от 500 км. в час и да свързва 
двата града само за 40 минути - 

по-малко от половината време в 
сравнение с днешния влак-стрела. 
До 2045 г. „Маглев“ се очаква да 
свързва Токио с Осака (396 км.) 
само за час и седем минути. Цената 
на линиите е колосална - близо 
$100 млрд. до Нагоя, като повече 
от 80% от маршрута се очаква 
да минава през скъпи тунели.  

Американка 
завърши училище 
на 103 г.

…, съобщава в. New York Daily News. 
103-годишната Мари Хант от щата 
Уисконсин, е изоставила училището 
преди 90 години, за да се грижи за своите 
осем братя и сестри. „Исках винаги да го 
направя. Но досега нямах възможност. Сега 
90 години по-късно успях", заяви Мари 
Хант. В момента тя се e замислила дали да 
не … постъпи в колеж.
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К У Х Н ИКухни за всеки бюджет!
Направени по поръчка, най-добри цени, директно от 
фабрика, без посредник. 
Плотове: Formica, гранит, кварц. Имаме евтини мивки & 
смесители. Може да свържем вашата миялна машина, 
перална машина, абсорбатори, вода и отдушник.  
Ще намерим кухня за парите ви, можем и да инсталираме 
закупена от Home Depot или IKEA.

FREE ESTIMATION & компютърен дизайн.  
Обадете се сега: 416-878-0031

Мивки и кранчета за мивки на половин цена!

Sales, Service, Installation
Electric Opener, FREE Estimates�

24 Hr. Service

www.garage-door-service.ca
daniel@garage-door-service.ca

ВРАТИ   
И ПРОЗОРЦИ 

ЗА ВАШИЯ ДОМ  
СЪС СУПЕР 
КАЧЕСТВО

TANTE SERVICES
Windows &   Doors Replacement

647-886-3506 
tanteservices@yahoo.com

Таня Стоянова

• EIFS STUCCO / Външна топлоизолация
• Plastering / Пластер
• Moulding /Молдинг
• Cultured Stone
• Water Proofing / Хидроизолации
• Drywall  
• Taping
• Painting / Боядисване
• Fence & Deck / Огради и декове 
• Renovation / Ремонт

Call for FREE ESTIMATE Sam:   416-473-5895 
(на английски или турски)

www.newlandbayizgaconstruction.com

GENERAL CONTRACTING

Newland B. Construction Ltd.
ЦЯЛОСТЕН  РЕМОНТ
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147 Finch Ave. West  
( west of Yonge)

Тел: 416-733-7660

„Слонско“ яйце се продава в Лондон 

Цената вероятно ще надхвърли $70,000
Изключително рядко яйце от 

изчезнала слонска птица, за което се 
смята, че е на повече от 400 години 
и е близо 200 пъти по-голямо от 
кокоше, ще бъде предложено на търг, 
организиран от Sotheby’s  в Лондон, 

предаде Reuters. Очаква се цената, 
която да бъде платена да надхвърли 
$70, 000. Яйцата на слонските 
птици, обитавали Мадагаскар и 
изчезнали през XVII век, нямат 
аналог. По размер им отстъпват 

дори динозавърските. Самите 
птици, смятани за най-големите, 
съществували някога на Земята, са 
достигали на височина до три метра 
и тегло до половин тон. Дейвид 
Голдторп от Sotheby’s  коментира, че 

да се открие непокътнато яйце като 
това е невероятна  рядкост. През XIX 
в. са намирани частични останки от 
яйца на слонски птици, които след 
това са били "сглобявани". 

Бивша съпруга остана само с … $1 млрд.,  
защото осребрила чека си

Бившата съпруга на американски 
петролен магнат остава само с  … $1 
млрд. след развода, който е един от 
най-скъпите в историята на САЩ, 
след като искът ѝ беше отхвърлен 
от Върховния съд, съобщи AFP. 
Върховният съд на щата Оклахома 

прие доводите на Харолд Хам 
срещу съпругата му Сю Ан Арнъл, 
която получи почти милиард долара 
компенсации за развода през 
ноември, но беше убедена, че има 
право на повече. Така беше сложен 
край на един от най-скъпите разводи 

в  САЩ. Обяснението на съда е, 
че Сю Ан Арнъл вече е осребрила 
чека си. Харолд Хам е един от най-
богатите хора в САЩ, благодарение 
на притежаваните 68% от  петролната 
групировка Continental Resources 
чието състояние са оценява на $14 

млрд.  През 2012 г. сп. Time  го 
включи в списъка си на 100-те най-
влиятелни хора, като подчерта, че 
голяма част от състоянието му е 
направено със спорната технология 
фракинг.

Американка откри близо 4-каратов диамант  
в парк в Арканзас

Американка откри 3,69-каратов 
бял диамант в парк в Арканзас, 
САЩ, познат още като „Кратер 
на диамантите“, предаде USA 
Today.  Кратерът на диамантите 
е единственото диамантено 

находище в света, където всеки, 
който пожелае, може да търси 
съкровище съвсем свободно. 
Хубавото е, че намереното си 
остава за откривателя. Точно това 
се случило на късметлийката Сузи 

Кларк. „Боже, ще ми помогнеш ли 
да намеря диамант днес“, попитала 
вярващата жена, а отговорът дошъл 
само няколко минути по-късно. 
През годините посетителите на тази 
дестинация са открили общо 75 000 

жълти, бели и кафяви диаманта. 
Най-големият диамант, който някога 
е откриван в този парк в Арканзас, е 
40,23 карата
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- hydronic heating

LTD.LTD

Dimitre Dencheff
Car Accident Specialist

416-566-8131

Personal Injury Claims 
Legal Advise

Medical Advise
Body Shop Services

Car Rentals

Free Consultation

П О М О Щ  П Р И 
З Л О П О Л У К И

Съветите за здравословното 
хранене са безброй. И колкото те са 
по-категорични, толкова повече се 
увеличава вероятността да са далеч 
от истината. В действителност това, 
което през вековете се е появило на 
нашата трапеза носи повече полза 
на организма, отколкото вреда. В 
противен случай тези продукти 
биха изчезнали от менюто – на 
принципа на естествения подбор. 
В света на храненето всичко е 
много относително. И все пак 
по-скоро трябва да се говори не за 
неподходящи и дори вредни храни, 
а за лоши хранителни навици. 
А към тях трябва да причислим 
и някои на пръв поглед 100% 
правилни напътствия:  
 
1. Трябва да се ядат колкото се 
може повече зеленчуци.  
Този съвет не предизвиква 
никакви съмнения – зеленчуците 
съдържат витамини и целулоза, 
те са нискокалорични, създават 
чувство за ситост и понижават 
кръвното.  Но твърде голямото 
количество зеленчуци се отразява 
негативно на хората с проблем в 
стомашно-чревния тракт (колити 
и т.н.). Жените не трябва да се 
хранят само със зеленчуци, защото 
недостигът на желязо ще се отрази 
на техните детеродни способности. 
Те се нуждаят задължително и от 
продукти от животински произход. 
2. Завинаги да се откажем от 
мазната храна.  
Това е напълно възможно, но 
дали е необходимо и още повече 

- дали е полезно? Вярно е, не 
трябва да злоупотребяваме с 
тези продукти, защото те са 
източник на холестерол, който 
в големи количества способства 
за развитието на атеросклероза 
и проблеми със сърцето. Но 
отказвайки се напълно от 
мазнините, ние се отказваме от 
витамин А, отговорен за зрението и 
витамин Е, наречен още “витамин 
на красотата”. Освен това, казвайки 
не на мазнините, хората по правило 
започват да употребяват повече 
захар.  
3. Маслото трябва да се замени с 
маргарин.  
Наистина тази смяна е полезна за 
сърцето, тъй като в растителните 
масла няма холестерол. Но 
например краве маслото 
доказано е от полза за зрението, 
а и укрепва имунитета. 1/3 от 
общото количество необходими 
мазнини трябва да постъпва за 
сметка на наситените мазнини – 
препоръчителното количество е 
еквивалента на 20 г краве масло.

4. Да се откажем от 
въглехидратите!  
Звучи логично – да се откажем от 
сладките неща! От една страна 
обаче те са основен източник на 
енергия, някои техни компоненти 
са съставна част на клетките и 
тъканите, докато от друга – при 
тяхната прекалено голяма употреба, 
те преминават в мазнини. Затова се 
откажете от простите въглехидрати, 
които лесно се усвояват от 

организма (захар, сладки, тестени 
изделия), но не и от сложните – 
тези в плодовете, зеленчуците, 
пълнозърнестия хляб.  
5. Можем да изяждаме 
максимум 2-3 яйца седмично. 
Това твърдение се основава на 
факта, че в яйчния жълтък се 
съдържа дневната доза холестерол, 
но пък освен това в него има 
лецитин с холин, които разрушават 
холестерола. Негативното 
влияние на холестерола, който 
е мастноразтворим, може да 
се намали, ако заедно с яйцето 
приемаме масло или майонеза. 
Възрастните хора, които по-
често водят заседнал начин 
на живот, както и склонните 
към атеросклероза не трябва 
да злоупотребяват с яйцата, но 
младите и активните се нуждаят от 
тях, защото са източник на желязо, 
магнезий, мед, кобалт и пълноценни 
белтъчини. Те са и прекрасно 
средство за лечение на малокръвие, 
а съдържащият се в тях фосфор 
е необходим за пълноценното 
хранене на нервната система и 
главния мозък. 
6. Морските продукти могат 
да се ядат в неограничено 
количество. 
Те действително съдържат 
пълноценни белтъчини, йод, 
витамини А и D, омега-3 
ненаситени мастни киселини, за 
които е доказано, че намаляват 
нивото на артериалното налягане 
и предпазват от образуването на 
тромби. Но скаридите съдържат 2 

пъти повече холестерол, отколкото 
сметаната с 20% масленост и 
кренвиршите, от които диетолозите 
така настояват да се откажем.  
7. Да забравим за солта!  
Добър съвет! Но не се отказвайте 
напълно. Просто намалете 
употребата й поне 3 пъти, особено 
ако страдате от хипертония. 
показват, че ако намалите 
употребата на сол от 10 до 3,5 
г в денонощието, ще намалите 
артериалното си налягане с 
4-6 мм рт.ст. и ще направите 
медикаментозното лечение на 
хипертонията много по-ефективно. 
Пълният отказ от сол води до 
нарушения в образуването на 
стомашен сок и обезводняване, 
а и натрият - основният елемент 
в готварската сол е необходим за 
поддържането на необходимия 
солен състав на кръвта.  
8.          Откажете се от пиенето! 
Т.е. от алкохола. Но изследвания 
са доказали, че ако човек всеки 
ден изпива по 60-65 г концентрат, 
структурата на мазнините в кръвта 
му ще се нормализира. Това 
означава, че алкохолът в малки 
дози има противоатеросклеротичен 
ефект. Препоръчително е обаче 
горното количество да бъде червено 
вино. Още от народната медицина 
е известно и че горещото вино 
помага при настинка. С бира с яйце 
пък са лекували твърде слабите 
хора и тези, които са страдали от 
изтощение и недостиг на сили.

Какво пречи на правилното хранене: 8 погрешни навика
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US-тийнейджър най-
добър в подреждане 
кубчето на Рубик

Тийнейджър от САЩ подобри 
световния рекорд за подреждане 
на кубчето на Рубик, успявайки 
да се справи за 5,25 секунди, 
пише в. Daily Mirror.  Колин 
Бърнс е отбелязал постижението 
на  състезание в Дойлстаун, 
Пенсилвания, организирано от 
World Cube Association (WCA), 
която регулира и провежда 
проявите. От организацията 

съобщават, че състезанието е 
протекло според всички правила 
и изисквания, и потвърждават 
новия световен рекорд за 
подреждане на класически 
куб на Рубик (3х3x3). Колин 
Бърнс подобрява досегашното 
постижение на холандеца Матс 
Валк с 0,3 секунди. Валк подреди 
кубчето на Рубик през 2013 г. за 
5,55 секунди.

В Британска Колумбия откриха 
историческа „магистрала“ със 
стотици древни отпечатъци от 
динозаври, предаде The Canadi-
an Press. Според специалистите 
следите може да са на повече от 
100 млн. години. Пътеката била 
в близост до езерото Уилистън, 
което е на хиляда и петстотин 
километра от най-големия 
мегаполис на провинцията – 
Ванкувър. Въпреки солидната 
възраст пътеката по нея отчетливо 

личат различни следи на отдавна 
измрели животни, запечатани в 
камъните и скалите. По този път 
редовно са минавали 20 различни 
видове животни. Видимата част 
на "магистралата на динозаврите" 
е равна на три футболни игрища 
и е най-голямата динозавърска 
пътека, откривана някога в света, 
като възрастта и е оценена на 
115-117 милиона години. Очаква 
се мястото да се превърне в 
туристическа атракция.

В Канада откриха 
пътека на динозаври 
на 100 млн. години
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Il viaggio a Reims* (Реймс, Франция)
Статията се предоставя със съкращения от patepis.com 
Автор: Анжело Ангелов

Когато пристигнахме в Брюксел, 
вторият най-добър съвет, който 
получих, беше „не оставяй на 
лошото време да попречи на 
плановете ти за пътуване“. И така, 
гонейки късчето синьо небе на 
югоизточния хоризонт, неусетно 
преминахме Ардените и стигнахме 
до Реймс, град в Североизточна 
Франция.  Въпреки че е 
дванайстият по численост на 
населението (около 190 хил.) град 
във Франция, той не е нито 
префектура на департамента, нито 
столица на региона, поне 
официално. Няма сведения за 
населението на района преди 
римския период. Известно е, че 
опидиумът (oppidium – лат. 
временно селище, оградено със 
защитен вал или палисади, форт) 
Дурокортер (Durocorter) се е 
намирал на мястото, където сега е 
Реймс. Топонимът Дурокортер на 
келтски означава „кръгла крепост“, 
а може би идва от галски – dure 
(„кула“ или „вода“) и cort 
(„селище“) и означава „селище край 
вода или край кула“. За съжаление, 
тъй като галският език се предава 
само устно, за историята можем да 
съдим само по чужди източници. 
Според „Записки за галската война“ 
на Юлий Цезар селището се нарича 
Дурокорторум (Durocortorum), а 
според Страбон — Дурикортора 
(Δουρικορτόρα). Известно е, че 
градът се е считал за „последното 
цивилизовано място“ в северна 
посока.. Като отговор на 
нахлуването на армията на Юлий 
Цезар, населениението на северните 
племена, белгите, се обединили 
срещу опасността, но ремите 
станали съюзници на римляните. 
През 57 г. пр.н.е. белгите нападнали 
опидиума Бибракс (сега Laon), но 
римляните се притекли на помощ 
на съюзниците си и белгите били 
разбити. Постепенно с римска 

помощ ремите подчинили 
съседните племена и земите им се 
простирали от река Сена до Марна 
и Маас (Мьозе). През 53 г. пр.н.е. в 
Дурокортурум Цезар свикал Con-
cilium Galliae за осъждане на 
въстанието на галските племена. 
Римляните платили за верността на 
ремите с привилегията те да запазят 
своето законодателство, религия и 
система на управление. В 406 г. 
градът бил превзет и св. Никасий 
Реймски, 11. епископ на града, бил 
обезглавен на стъпалата на 
църквата, посветена на Светата 
Дева, в която се скрило населението 
на града. Според легендата, 
светецът станал след посичането, 
взел главата си и се отправил към 
мястото на погребението си. Реймс 
играе важна роля в историята на 
Франция като място за кралските 
коронации. Историята започва със 
св. Реми (фр. Remi, лат. Remigius), 
патронът на града. Той покръстил 
първият крал от династията на 
Меровингите – Кловис (Хлодвиг, 
Clovis) и неговите 3000 войни след 
победата им срещу алеманите през 
496 г. Най-известният и най-
посещаваният, от 1,5 млн. души 
годишно, обект в града е 
знаменитата катедрала „Нотр Дам“, 
посветена на света Богородица. 
Други храмове са се намирали на 
мястото на сегашната сграда. На 
мястото на древните гало-римски 
бани е имало раннохристиянска 
катедрала, първата сграда на 
Запада, посветена на Богородица, 
предшествана от баптистерий, в 
който бил кръстен Кловис в края на 
пети век. По това време готическите 
катедрали от първо поколение вече 
са издигнати в Сенлис, Нойон, Лаон 
и Париж, като постепенно 
закръглените форми са изоставени 
за сметка на извисяването към Бога, 
според изискванията на теолозите. 
Строителите на катедралата за 

първи път прилагат използването на 
прозорци с тънка рамка, както 
заменят и каменните розетки над 
входовете със стъклени витражи. 
Катедралата има нов покрив от 1481 
г., когато отново избухнал пожар. 
Разрушена е от германската 
артилерия през I световна война 
(над 300 снаряда попадат в 
катедралата), а по-късно е 
възстановена от Анри Дено (Henri 
Deneux), архитект-специалист по 
исторически монументи, с 
финансовата помощ на Джон 
Рокфелер (John David Rockefeller 
Jr). През 1974 г. Марк Шагал 
изработва три от витражите, като в 
рекламните материали се твърди, че 
на тях е изобразена единствената 
Мадона в синьо. Нашите лични 
впечатления са, че тези твърдения 
са пресилени. Една от 
забележителностите, отличаващи 
Реймската катедрала от всички 
останали, са статуите. 2303 на брой 
(според някои източници в 
катедралата в Шартр са повече), от 
които 211 с височина 3 до 4 м и 788 
животни от всички размери. Най-
известните са „Усмихнатият ангел“, 
символ на града, и Савската царица 
на левия портал, Галерията на 
царете с кръщенето на Кловис в 
центъра на западната фасада. Тук 
през лятото на 1429 г. дофинът 
Шарл получил короната. След като 
земите на Франция били завзети от 
англичаните, английският крал 
оспорил трона на законния 
престолонаследник. Жана д’Арк 
застанала начело на френската 
войска и повела народа към 
освобождението. На 16 юли тя 
тържествено влязла в Реймс – 
символа на френската кралска 
власт. На следващия ден Шарл VII 
бил коронясан. Само коронация в 
Реймс потвърждава правото на 
владетеля над френския престол. 
Традицията е поставена от Луи I 

Благочестиви, син на Шарлеман, 
през 816 г. В „Нотр Дам“ са 
коронясани 25 френски владетели 
– от Луи VII Млади до Шарл X. 
Изключение правят само Анри IV и 
Наполеон. Церемонията ставала 
винаги в неделя. Кралят трябвало 
да прекара в молитви цялата нощ в 
резиденцията на архиепископите 
– двореца То (Тау). Монасите 
донасяли свещения съд от 
базиликата в абатството Сен Реми, 
построена през ХII в. над гроба на 
светеца специално за неговите 
мощи. С клетва да бъде предан на 
християнската вяра кралят се 
посвещавал в рицарство. Херцогът 
на Бургундия му давал рицарските 
шпори, а в олтара на катедралата 
архиепископът му връчвал шпагата. 
Накрая му надявали ръкавиците и 
една халка – символ на мистичния 
му брачен съюз с Франция. Веднага 
след това той получавал скиптъра и 
короната. През Първата световна 
война градът е разрушен повече от 
60 % и е обявен за град-мъченик 
(фр. ville martyre), символ на цяла 
Франция. Може би затова тук на 7 
май 1945 г. в 2,41 ч. сутринта е 
подписана капитулацията на 
Нацистка Германия във Втората 
световна война от 
главнокомандващия съюзническите 
войски генерал Айзенхауер, 
главнокомандващия Вермахта 
генерал Алфред Йодъл и 
райхспрезидента гросадмирал Карл 
Дьониц. Въпреки някогашните 
разрушения, благодарение на 
силната реставрационна програма, 
можете да видите и Базиликата и 
музея Сен Реми. Тази базилика, 
бивша църква на едноименното 
абатство, е сред най-почитани 
светини в Реймс. Тук е погребан 
закрилникът на града св. Реми, в 
съществуващия преди това 
параклис, посветен на св. 
Христофор. Този стар епископски 
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<< Прод. от стр.10

дворец от ХII в. е великолепен и 
носи това име заради приликата на 
плана му с гръцката буква „τ“. 
Също така тази форма напомняла 
старите епископски кръстове. 
Построен е в сегашния си бароков 
вид между 1690 и 1710 г. от Робер 
де Кот (Robert de Cotte) и Жул 
Мансар (Jules Hardouin-Mansart). В 
залите на двореца се е извършвала 
гощавката, последваща коронацията 
на френските крале. В двореца 
могат да се видят оригинални 
статуи и гоблени от катедралата, 
чудодеен талисман на Шарлеман, 
както и реликварии и др. предмети, 

използвани при коронациите.  
Триумфалната арка от 3. Век е 
наречена по името на намиращият 
се наблизо храм на Марс, 13 м 
висока и 33 м дълга, е служила за 
вход на крепостта до 1544 г. Това е 
най-широката триумфална арка в 
римския свят. Исторически 
монумент на френската държава от 
1840 г. На арката все още могат да 
се забележат релефните 
изображения на Юпитер, Леда, 
Ромул и Рем. Дом Тиери Руинар, 
добър приятел (и племенник) на 
Дом Периньон, вероятно е 
притежавал някои от тайните на 

монаха. Възходът му идва с 
развитието на ресторантьорството, 
с известно затишие през войните и 
нов подем след 1949 г. Избата заема 
3 етажа от гало-римските 
катакомби. Понсард, инициативната 
вдовица на Филип Клико, основава 
фирмата през 1772 г. Тя е основна 
фигура при започването на 
бутилирането на шампанското през 
1826 г. Избата има 265 ха лозя и 
изнася 3/4 от продукцията си в 
чужбина. Избите Taittinger /
Титанже/, основани през 1734 г., 
притежават 250 ха. гроздови 
масиви. 15 милиона бутилки 

отлично шампанско, подредени на 
пирамиди, отлежават в римските 
катакомби и криптите на старото 
абатство св. Никасий (13 в., 
разрушено през Революцията). 
 
------------------------- 
* Il viaggio a Reims – в буквален 
превод от итал. „Пътуване до 
Реймс“.  Il viaggio a Reims е 
считана за последната опера на 
Джоакино Росини, чиито последни 
творби са на френски език. (бел.р.) 

За девета поредна година кукерската 
дружина от Торонто и някои околни села 
прогони зимното безродие и де що има 
лоши зимни сили и даде път на пролетно-
лятното плодородие. Както винаги, обичаят 

премина забавно с весело взаимодействие 
между кукери и присъстващи.  
     И, както се казва в приказката, "и аз бях 
там; ядох, пих и се веселих". Догодина пак. 
Заповядайте и вие!КУКЕРИ
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Пиле с 
топено 
сирене  
и гъби

Продукти: 
8 бр. долни бутчета или друго 
пилешко месо за 4 порции
500 г пресни гъби или 2 
бурканчета стерилизирани
300 г топено сирене за мазане
черен пипер, сол
3-4 с.л. олио
магданоз за поръсване по 
желание

Измийте бутчетата и ги сложете 
в подходяща дълбока тава. 
Измийте и нарежете гъбите на 
филийки и ги прибавете към 
бутчетата. Поръсете с олиото, 
черния пипер и малко сол 
(внимавайте със солта защото 
топеното сирене е солено) и 
хубаво разбъркайте. Залейте 
ястието с топла вода да покрие 
бутчетата, завийте с фолио и 
сложете да се пече в загрята на 
200С градуса фурна.
След 30 минути извадете тавата 
от фурната и махнете фолиото. В 
купа сложете топеното сирене и 
разбивайте като добавяте горещ 
бульон от ястието да се получи 
гладка каша като боза. Изсипете 
тази каша в тавата разбъркайте 
хубаво и върнете ястието във 
фурната. Печете още 20 минути. 
Ястието не трябва да става гъсто 
- соса трябва да е редичък. При 
сервиране може да се поръси със 
ситно нарязан магданоз. 

Ако ви остане сос може да го 
използвате за приготвяне на 
гювечета с готови кебапчета или 
кюфтета. Може да се замрази 
във фризера.
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Всеки ден нови 
сладкарски изделия. 
Пресен хляб, торти, 
сладкиши, кремове, 
баклава, кадаиф. 
Пити и жито.

265 Ellesmere Rd 
(647) 748-9229 

Kostas Bakery 
Р А З Н И

(905) 884-3519
Голям магазин за хранителни стоки - Приготвена храна - Салами, сирена и кашкавали

Just north of  
Weldrick Rd.

Загрейте фурната на 190 градуса. 
Върху тавичка объркайте брюкселското 
зеле в мазнината, за да се покрие 
равномерно. Запечете във фурната за 20 
минути, като разбърквате по средата на 
печенето, за да се изпекат равномерно. 
Извадете зелето от фурната и включете 
само грила на висока степен, като 
поставите решетката на фурната в 
горната й третина.

В малка купа разбийте останалите 
продукти и излейте върху брюкселското 
зеле, като го разтърсите, за да се 
покрие равномерно. Запечете на грил 
за 5 минути, докато захарта в чили 
соса започне да образува мехурчета 
и се карамелизира. Наблюдавайте 
внимателно, защото лесно загарят! 
Махнете от фурната и поднесете 
веднага! 

Печено 
брюкселско 

зеле в  
чили сoc
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Alex Driving 
Instructor
Опитен и търпелив инструктор 

дава уроци по  
шофиране

Говори Руски и Английски
Алекс: 416-500-6571

Подготовка и тестове за G , G2.  
Възможност за G road test без да се 
качвате на магистралата. (попитайте ни как)
 
Сертификат за намаляване на 
застраховката.

Записване за шофьорски курсове за по-
ранна дата и Quick Road Test.

Помощ за изпити на възрастни и инвалиди.

www.alexdrivingschool.weebly.com
Района на North York

TRIPS ALL OVER  
CANADA  
AND USA

6550 DANVILLE RD. MISSISSAUGA ON L5T 2S6 
Tel. (416) 913-2823, Tel. 1-800-277-7532, Fax: 1 877 867 8922

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА
Тел:   (416) 913-2823   
Тел: 1-800-277-7532

Aко се нуждаете от стабилна 
работа на изгодни условия -  

MULTILINE е за ВАС!

Търсим шофьори A-Z
Заплащане до $0.53/Per mile
Допълнително заплащане на pikups/drops
Нови камьони
Extended health benefits, Dental coverage, 
Life insurance,   
Disability Insurance. 

Търсим OWNER-OPERATORS
Заплащане  $1.35 /mile 
Заплащане на Insurance, Plates, Tolls. 
Extended health benefits, Dental coverage,  
Life insurance,   
Disability Insurance. 

Търсим City drivers

   

ТЪРСИ 
Шофьори A-Z  

OWNER-OPERATORS
ЗА ШОФЬОРИ
- До $ 0.50 на миля натоварен или празен
- Заплащане на pickups and drops
- Заплащане всеки петък
- Ново оборудване
- $ 500,00  в бонус
- Платен мобилен телефон
- 27/7 dispatch
- No force dispatch

OWNER-OPERATORS
- Платени 90%
- Заплащане всеки петък
- Equipment lease avalible
- 24/7 dispatch
- no force dispatch
- Secure Yard

Tel 888 509 0002 
Fax 905 333 5212

dispatch@deluxefs.ca
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Rani Randhawa
Pardeep Sharma

Registered Insurance Brokers
Good Rates for Experienced Drivers,

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

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

Lehman Insurance Brokers Inc.

Low Rates for small business  
liability Insurance

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

Specializing In:
Painting
Carpentry
Electrician
Plumber
Renovation
Floor Installation
Cleaning

Indentifying & Managing your Insurance Needs

We also insure accident, Tickets,  
Suspension and Impaired Driving

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  на личнос 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

TRIPS ALL OVER  
CANADA  
AND USA

6550 DANVILLE RD. MISSISSAUGA ON L5T 2S6 
Tel. (416) 913-2823, Tel. 1-800-277-7532, Fax: 1 877 867 8922

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА
Тел:   (416) 913-2823   
Тел: 1-800-277-7532

Aко се нуждаете от стабилна 
работа на изгодни условия -  

MULTILINE е за ВАС!

Търсим шофьори A-Z
Заплащане до $0.53/Per mile
Допълнително заплащане на pikups/drops
Нови камьони
Extended health benefits, Dental coverage, 
Life insurance,   
Disability Insurance. 

Търсим OWNER-OPERATORS
Заплащане  $1.35 /mile 
Заплащане на Insurance, Plates, Tolls. 
Extended health benefits, Dental coverage,  
Life insurance,   
Disability Insurance. 

Търсим City drivers

А В Т О

Тодор Тодоров
Sales Representative

3059 Southcreek Rd. Mississauga, ON, L4X 2E9 Lease and Financing Available

Добри цени на Авто Застраховки

redlinemoto@sympatico.ca
905-282-1030 

416-566-8131
Dimitre Dencheff

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ

Гарантираме възстановяване на  
Bad Credit чрез финансиране  

покупка на автомобил.
Customers after Bankruptcy welcome

ТЪРСИМ

ШОФЬОРИ
за работа до      

    USA
и МЕХАНИК

     Възнаграждение 
до (.48 cents per mile) 
За  Owner-operators 
предлагаме  МНОГО 
ДОБРИ условия!

Call: 905-789-6287
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Четете в. Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com

scan me

Най-горчивото често е 
най-полезно

dieti.info

Вкусотерапията е възникнала на 
основата на Аюрведа и се базира 
на постулата, че болестите могат 
да се лекуват, като се въздейства 
на вкусовите рецептори на 
човека. Разположени на езика, те 
са свързани с всички система на 
организма и затова въздействието 
на една или друга част от езика 
лекува съответните органи, твърди 
традционната индийска медицина. 
Например за стомаха отговаря 
средната част на езика, а за сърцето 
- неговият връх. Различните 
вкусове (сладък, горчив, солен или 
кисел) могат да оказват определено 
въздействие и върху различните 
органи. Вкусотерапията в домашни 
условия много малко се различава 
от обикновената кулинария. 
Единственото условие е да изберете 
един вкус. Тук ви предлагаме кратък 
обзор на осем от най-горчивите, 
но и най-полезни продукти:  
1. Ряпата – общоукрепващо средство  
Тя все още не е оценена напълно. 
Ряпата съдържа полезни органични 
киселини, минерални соли, 
витамини, ферменти, фитонциди, 
етерични масла, белтъчини и 
аминокиселини. За нея се твърди, че 
подобрява обмяната на веществата, 

повишава имунитета и извежда 
излишните течности от организма.  
- Противопоказания: заболявания 
на органите на стомашно-чревния 
тракт, наскоро прекаран инфаркт. 
2. Хрянът – убива вредните 
бактерии, премахва възпалението. 
Той притежава почти всички 
положителни свойства на ряпата, 
но освен това има и бактерицидно 
и антисептично действие. 
Ежедневното натриване на 
кожата със сок от хрян премахва 
луничките, смята Аюрведа. След 
промишлената обработка на хряна в 
него остава само целулозата, затова 
се препоръчва да се използват 
пресни корени, които могат да се 
настържат и подправят с лимонов 
сок или да се добавят към салата 
от два червени домата, подправени 
с лъжица растителна мазнина.  
- Противопоказания: 
същите като при ряпата. 
3. Горчицата – лекува нервите  
Подходяща е при заболявания 
на нервната система – от 
нервна възбуда и неврит на 
седалищния нерв до истерия.  
- Противопоказания: същите 
като при ряпата и хряна. 
4. Грейпфрутът - за стройна фигура  

Той съдържа инозитол и пектин, 
които изгарят мазнините по 
естествен път, подобрява апетита, 
способства за храносмилането и 
активизира дейността на черния 
дроб. Освен това нормализира 
работата на кръвоносните съдове, 
намалява нивото на холестерол, 
тонизира нервната система, помага 
за преодоляването на апатията, 
премахва умората. Грейпфрутът 
се смята за най-полезния плод. 
От полза са и неговите семена – 
те имат бактерицидни свойства.  
- Противопоказания: не са 
открити, но е доказано, че сокът от 
грейпфрут е способен да засилва 
токсичността на лекарствата. 
5. Кафето – за профилактика на диабет. 
 Съвременната медицина 
е доказала, че в кафето се 
съдържат антиоксиданти, които 
предотвратяват диабет от втори 
тип и рак на черния дроб.  
Кафето помага да се справим със 
стреса, стимулира дихателния център 
на мозъка (помага на астматиците да 
преодоляват пристъпите), извежда 
излишния холестерол от организма. 
В кафето се съдържат също полезни 
въглехидрати, мазнини, жизнено 
важни минерали и микроелементи.  
- Противопоказания: заболявания 
на сърдечно-съдовата система. 
6. Чаят - за здрави кости  
Той отлично помага в борбата с 
остеопорозата и другите заболявания 
на костите. Това се дължи на ефекта 
на полифенолите (вещества 25 пъти 
по-ефективни от витамин С), които 
предпазват генетичният материал на 
клетките от увреждане. Чаят укрепва 
стените на кръвоносните съдове и 
стабилизира артериалното налягане, 
укрепва имунитета, лекува някои 
видове алергии и намалява риска 
от ракови заболявания. Добавянето 
на мляко в чая прави напитката 
отлично средство за камъни в 

бъбреците и пикочния мехур.  
- Противопоказания: изострена 
язва на стомаха и заболявания на 
бъбреците, безсъние, глаукома. 
7. Бирата – за запазване на зрението  
Според американски и канадски 
учени, публикували част от свое 
изследване в списание Preven-
tion, съдържащите се в бирата 
антиоксиданти предпазват зрението 
от възникването на катаракта. 
Бирата регулира дишането 
и кръвообращението, влияе 
положително на храносмилането 
и разтваря камъни в бъбреците. 
В скандинавските страни 
бирата официално е призната 
за антидепресант. Най-полезни 
са тъмните видове бира.  
- Противопоказания: няма явни, 
като всичко зависи от изпитото 
количество. Учените препоръчват 
ежедневно да не се употребява 
повече от половин литър. 
8. Натуралният шоколад – за 
укрепване на съдовете и предпазване 
от сърдечни заболявания. 
В декемврийския брой на 
американското списание The Heart 
швейцарски учени правят извода, 
че 60 г шоколад възпрепятстват 
свиването на артериите, подобряват 
циркулацията на кръвта и намаляват 
вероятността от образуването 
на тромби. Освен това кофеинът 
и теоброминът, съдържащи се с 
горчивото лакомство, стимулират 
работоспособността и творческата 
активност на човека, помагат при 
повишено натоварване. Млечният 
шоколад не притежава тези 
свойства поради съдържанието 
на млечна киселина, която 
неутрализира действието на 
антиоксидантите – флавоноиди. 
- Противопоказания: не са открити.

Инсулт: Всеки пол си има своята най-опасна възраст

Опасността от инсулт, оказва се, 
е съвсем различна при двата пола. 
Поне що се отнася до това кога рискът 

от инсулт е най-голям. Това 
показват данните от изследване, 
проведено съвместно от 
американски и финландски 
учени. Според изнесените 
пред информационните 
агенции цифри, при мъжете 
най-висок е рискът от инсулт 
след прехвърляне на 40-те 
години, докато при жените 
тази опасност е най-голяма с 
приблизително 10 години по-

рано. Изследването на специалистите 
от Медицинския здравен център на 

щата Тексас и Централната болница 
към Хелзинкския университет 
е обхванало над 1000 души от 
двата пола на възраст между 15 
и 49 години. В неговия ход било 
установено, че около 40-те години 
при мъжете и около 30-те при жените 
се наблюдава най-високия риск от 
инсулт, тъй като на тази възраст при 
всеки от двата пола най-често се 
получава блокиране на кръвоносен 
съд и съответно опасността от 
инсулт нараства. Допълнителните 
данни сочат, че при 60% от 

мъжете, получили инсулт, е бил 
налице повишен холестерол, около 
половината са били пушачи, а 39% са 
страдали от високо кръвно. Съветът 
на специалистите е да се обръща 
повече внимание на профилактиката 
срещу инсулт – по-чест контрол 
на кръвното налягане, нивото на 
холестерола в кръвта, следене на 
телесното тегло, както и да се води 
по-активен начин на живот, свързан с 
повече движение и отказ от цигарите. 

здраве.bg
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Отговори на сканди от предишния брой:
ВОДОРАВНО: Коластра, 

Абрау, Сакси, Възкресение 
Христово, Тиква, Манна, Градел, 
Ай Би Ем, Татул, Лата, Реал, Таз, 
Напа, Балама, Аполо, Сид, НТВ, 
Имел, Пора, Сметка, Угар, Долар, 
Дилема, Седмица на страданията, 
Икар, Анод, Направа, Риган, 
Рабаб, Маи, Джунгла, Попарт, 

Ест, Ут, Гонение, БНТ, ЯГ, Внос, 
Благодатен огън, Пасха, Рол, 
Катод, Дакар, Прилив, Тибет, Куру, 
Ак, Уна, Иконом, Караул, Юли, 
Корнер, Воля, Миза, Рало, Какини, 
Бас, Стречинг, Ирфан, Що е то?, 
Козунак, Великден, Ет, Табела, 
Стомана, Цейба.

   ОТВЕСНО: Ловище, Туейн, 

Апоел, Рулетка, Лък, АБВГД, 
Орион, Арини, Роб, Развала, 
Амиди, Пергола, Резе, Скай, 
Лирик, Гран, Оли, Качул, БТР, 
Блам, Цака, Рияд, Виолина, 
Рети, Медар, Натегач, Крона, 
Час, Еталон, Тон, ГКС, Емма, 
Ла, Пекинез, Рана, Запас, Набор, 
Иво, Бинт, Порт, Тотем, Крем, 

Тренажор, Гот, Вафла, Ахат, 
Лада, Съд, Кокаин, Тур, Уно, 
Ид, Калинка, Игла, Слава, Жена, 
Дурян, СССР, Помен, Пруст, Пара, 
Ищец, Атала, Емигрант, Вакуум, 
О, не!, Шкода, Стая, АБГ, АНСА, 
Либе, Светлик, Тувалу, Охра, 
За теб, Виола, Дама, Абатиса, 
Красота.
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За повече информация и 
закупуване на минералите, 

можете да ми позвъните  
на тел: 416-356-7173 

Мими

Минералите на Др. Волак 

МИНЕРАЛИТЕ НА ДР. ВОЛАК 
ПОМАГАТ ЗА: 
болки в гърба и краката, язва,  
анемия от ниско желязо, умора, 
високо кръвно, диабет тип2, сърдечни 
заболявания, остеропороза, артрит, 
депресия, алцхаймер и др.

За да се извършват всички процеси в 
човешката клетка (делене, размножаване), 
са необходими 90 основни съставки (90 
essential nutrients) всеки ден. Това са 
60 минерала, 16 витамина, 12 амино-
киселини, 3 мастни киселини.

КОЛОИДНИ МИНЕРАЛИ 
 Това са течни минерали, произлизащи 
от растения отпреди милиони години 
(подобно на нефта). Извличат се по 
специална технология ои планина в 
Юта, САЩ и са разпространени в САЩ, 
Австралия, Нова Зенландия, Япония. В 
Европа не са познати. 

Не е добре на стари години 
да четеш "Книга за джунглата". 
Изречението "Маугли лежеше в 
храстите и кротко галеше питона" 
звучи съвсем различно.. 
 
 
 
Двама шофьори си говорят: 
- КАТ съвсем са мръднали.  
- Защо?  
- Днес ме спряха и питат - Вие що 
сте без кола?? 
 
 
 
 
Малко момченце загрижено пита 
баща си: 
- Тате, татеее, колко лева струва 
мойта чурка? 
Бащата, силно изненадан от този 
въпрос, смотолевил: 
- Ами.. колко 100 лева. 
- А твоята колко струва тате? - 
продължило да пита детето. 
- Еее, 1000 лв. -  Още по-
сконфузено отговорил бащата. 
- Ооооо - разочаровало се детето и 
почти се разплакало. 
- Защо сине, защо питаш? 
- Защото вчера, мама каза на чичо 
Кольо по телефона: Кольооо имаш 
чурка за милиони... 
 
 
 
Наркоман отива на преглед. 
Доктора му казва: 
- Ще ти предпиша тука едни 
тревички да пиеш. 
- Хм, ти още малко и ще поискаш 
спринцовки да смъркам. 
 

 
 
След корабокрушение единственият 
спасил се пътник попаднал на 
необитаем остров, на който имало 
само кози. 
След няколко години случайно го 
откриват и го спасяват. Моряците 
обаче с изненада виждат и малко 
момченце на плажа. 
- Ти пък какъв си? - питат го. 
- Аз съм от ме-е-е-стните жители. 
 
 
 
 
Двама стари ергени си говорят и 
стигат до темата за готвенето. 
- Ти как се оправяш с готвенето? 
- Ами горе-долу, измислям там 
някакви манджи. 
- Нямаш ли готварска книга? 
- Абе имам, ама те все едни 
фантастики там... 
- Защо? 
- Ами всичките рецепти почват с 
"Вземете една чиста чиния..." 
 
 
 
Лъвът се разхожда из гората. Среща 
жирафа: 
- Ей, дългия! Кой е най-красивия в 
гората? 
- Ти, лъвчо. 
След малко среща зебрата: 
- Ало, раираната! Кой е най-
красивия в гората? 
- Ти си, лъвчо. 
Продължава нататък и вижда слона: 
- Ти там, клепоухия! Кой е най-
красивия в гората? 
Слонът го хваща с хобота, мята го в 
блатото и си продължава по пътя. 

Лъвът излиза от калта, отръсква се 
и мърмори: 
- Ей, кво се нервираш бе... Можеше 
просто да кажеш - "не знам". 
 
 
 
Трима пияници седят на една маса. 
Първият: 
- Да знаете, че аз пия от радост. 
Вторият: 
- Аз пък пия от мъка. 
Третият: 
- Аз пък пия от сутринта. 
 
 
 
- Колко наркомана са нужни,за да 
завинтят една крушка? 
- 15 - един да я държи и 14 да 
пафкат, докато се завърти стаята. 
 
 
Реклама в Сомалия: 
- Купете си "Тик-Так" - ЦЕЛИ 2 
калории! 
 
 
 
 
 
Възрастна жена за първи път в 
живота си опитва уиски. 
- Странно - отбелязва тя. 
- Поразително напомня на 
лекарството, което мъжът ми 
пие против болки в стомаха вече 
тридесет години. 
 
 
 
 
Бащата чете сутрешния си вестник. 
Внезапно скача и изкрещява на 

сина си, който си пише домашните: 
- "Петдесет милиона за един 
футболист!" Не си губи времето с 
глупости! Марш навън, да играеш 
футбол!“ 
 
 
 
 
Съдия-изпълнител описва копие на 
картината на Леонардо да Винчи 
"Леда и лебедът". В протокола той 
записва: 
"... формат 80 на 100, рамка 
от светъл дървесен вид, гола 
блондинка на видима възраст около 
двадесет и пет, изнасилвана от 
възбудена гъска..." 
 
 
 
- Защо се разведе с мъжа си? 
- Отнасяше се с мен като с куче. 
- В какъв смисъл? 
- Искаше да съм му вярна. 
 
 
– Тате, купи ми шоколад! 
– Вече си голяма за такива неща. 
– Наистина? Значи може да пия, 
пуша, да каня момчета вкъщи? 
– Какъв искаш? Млечен или 
натурален? 
 
 
 
 
– Тате, мама шофира кола много 
по-добре от теб! 
– Е, аз не бих казал… 
– Но ти сам каза, че при дръпната 
ръчна спирачка не можеш да караш 
и един метър, а мама ме вози така 
цели 10 километра.

Четете в. Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com

scan me
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Сърдечно-съдовите 
заболявания са водеща причина 
за преждевременна смърт днес, 
въпреки че някои от тях вече се 
лекуват или поне състоянието се 
стабилизира. Лекарствата помагат 
за един почти нормален начин на 
живот. Но все пак са необходими 
някои ограничения. А, разбира 
се, най-добре е да се погрижим 
за здравето си още преди да се 
наложи да се лишаваме от нещо. 
Повече от всичко сърцето обича 
движението. 30 минути разходка 
всеки ден са необходимо условие 

за поддържането на сърдечния 
тонус. Дори след прекаран 
инфаркт лекарите препоръчват на 
пациентите си кратки разходки 
2 пъти дневно. Сърцето се влияе 
много и от правилното хранене 
- повече плодове, растителни 
мазнини, леко сготвена храна. 
Растителните мазнини са главния 
източник на ненаситените мастни 
киселини, които поддържат нивото 
на холестерол в нормалните 
граници. Сърцето не обича 
излишните килограми. Смята се 
за нормално, ако човек през целия 

си живот запази теглото, което 
е имал на 25-годишна възраст 
(разбира се ако не е страдал в 
детството си от затлъстяване или 
прекомерна слабост). Ако можете, 
откажете цигарите – напрежението 
и натоварването на сърцето ще 
намалее. Ако не сте в състояние 
да откажете вредния навик, поне 
се опитайте да намалите бройката 
на изпушваните цигари. Пушенето 
вреди не само на здравето, но и 
взаимодейства с някои лекарства, 
като отслабва тяхното действие. 
Сърцето обича, когато сме 
спокойни. Лошото настроение и 
агресията са разрушителни емоции 
не само за околните, но и за нас 
самите. Разбира се, не е възможно 
е да се предпазим от всички видове 
стрес, но можем да се научим 
да реагираме по-правилно и да 
контролираме тези състояния. 
Алкохолът не е добър помощник 
при напрежение – след кратко 
време той отпуска и дори засилва 
отрицателните фактори. Сърцето се 
нуждае от достатъчни количества: 
• калий, който има съществена 
роля за извеждане от организма 
на течностите над нормата, 
за подобряване дейността на 
сърдечния мускул. Голямо 
количество калий съдържат 
фасулът, соята, грахът, кайсиите, 

сушените сливи, прасковите, 
черният чай, какаото. 
• магнезий, който притежава 
съдоразширяващо и диуретично 
действие. Основен източник 
на магнезий са растителните 
продукти: грах, овес, диня, бадеми, 
лешници, морско зеле, черен чай, 
кафе. 
• йод, който оказва благоприятно 
влияние на обмяната на веществата 
(особено съществено при 
атеросклероза). Най-богати на йод 
са рибата, калмарите, скаридите, 
морското зеле. Йод се съдържа и в 
яйцата, месото, млякото, цвеклото, 
салатата, картофите, зелето, 
краставиците, сливите. 
• витамин С, който укрепва 
кръвоносните съдове. Някои от 
най-добрите източници на витамин 
С са червените чушки, ябълките, 
лимоните, копърът, шипките, 
касисът. 
• витамин Р, който укрепва 
малките кръвоносни съдове и ги 
прави по-еластични. Съдържа се 
най-много във вишните, касиса, 
чая, граха, портокалите, лимоните, 
шипките, малините и ягодите.

З Д Р А В ЕЗ Д Р А В Е

Хава: 416-834-5626

подстригване - дамско,  
мъжко и детско

боядисване  
кичури  

къдрене
сешоар

Вторник до събота:  
10 am - 6 pm

980 Pape Ave / Gowan Ave

Българска 
фризьорка  

в българския 
квартал

Да помогнем на сърцето си

Четете в. Пламък онлайн
www.bulgarianflame.com

scan me

здраве.bg
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6351 Yonge St.  
(2 blocks south of Steeles)

U N I T E D  O P T I C A L

416-222-6002

МОДЕРНИ РАМКИ / СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
 
КОНТАКТНИ ЛЕЩИ

- Меки лещи:  
  Цветни, еднократни, бифокални

- Пропускливи и твърди лещи:  
  Boston, Bifocal

Очни прегледи 
( Позвънете за да си запишете час)

Mon.- Fr. 10am - 6:30pm
Sat. 10am - 4 pm

Welfare Disability & Insurance  
Forms Accepted ( Приемаме затраховки)

Фризьорски  
и Козметични услуги

647 408 5606 - Мира
647 400 5488 - Светла

Business Hours
Mon. to Fr. 10:00am - 8:00pm
Saturday   10:00am - 5:00pm
Sunday      Closed 

Огледалце, огледалце, я кажи - коя жена  
е най-красива на света?

И огледалото отговорило: Най-красивата си Ти, защото 
вълшебните ръце на Светла и Мира се грижат за  

съвършенството на твоята прелест.

469 Cosburn Ave
(416) 421-5207

8 Six point Road ( Kipling & Dundas)
(416) 503-2950

                                               Vin Bon Mississauga East
1248 Dundas St. E, Unit #3, Mississauga Ont., L4Y 2C1

Tel. 905-232-9463

ЧЕРВЕНО ВИНО: 
Cabernet Sauvignon  
$89 (26 бутилки)

БЯЛО ВИНО 
Pinot Grigio  
$89 (26 бутилки)
 
 

БУТИЛКИТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО  
($1 едната, а при повторно закупуване на вино, да ги 
използвате отново. Може да си донесете и ваши бутилки.)

Повече от 70 различни вина 
произведени от пресен сок, 
а не от концентрат.

Подходящо за всякакви  
видове тържества!

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 !

Др.Балкански на нов адрес

ВЗЕМИ СЕГА !
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Tél.: 514-591-0899 
infonotaire@gmail.com

 АЛБЕНА ИЛКОВА, НОТАРИУС, 
 LLB, DDN, член на Chambre des notaires du Québec

 3468, Drummond, suite 2
 Montréal, Québec, H3G 1Y4 
 cell.: 514.661.5000 
 bur: 514.398.0638, fax: 514.398.0754; 
 e-mail: albena.ilkova@notarius.net 

Сфери на дейност:
- Вещно право (покупко-продажби, ипотеки, 
рефинансиране, дарения, сервитути и други вещни права);
- Завещания, ликвидация на наследства;
- Търговско и корпоративно право, договори за наем на 
търговски имоти; 
- Сключване на бракове, брачни церемонии, брачни 
договори и конвенции при съжителство без брак;
- Mандати в случай на недееспособност, пълномощни, 
удостоверения.

БИЗНЕСИ В МОНРЕАЛ

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

З Д Р А В Е

YOUR AD HERE
Call now!

416-821-9915

90 дни подмяна или връщане
безплатни батерии за 3 години
3 години гаранция
застраховка при повреда или загуба
безплатно обслужване на слухови апарати
Real-Ear тест

Нашите специалисти  

говорят руски

YOUR AD HERE
Call now!

416-821-9915
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3850 Steeles Ave. W, Unit 11 - Second floor, Woodbridge, ON L4L 4Y6

 fax: (289) 371-3197
416-906-6663 

Small Claims Court (Граждански Дела )
Landlord and Tenant Board (Дела между  
Наемодател и Наемател) 
Traffic tickets (Пътно Транспортни Нарушения) 
Criminal Law - Working in association with an experienced 
criminal lawyer. (Наказателно право - работим с опитен 
криминален адвокат)

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

Member of:
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Newly renovated luxury suites,  
family owned and operated 
in the town of Crystal Beach.

It offers apartment-style suites 
with a sitting room, a full kitchen, 
and the choice of one or two bed-

rooms with an suite bathroom. 

One can find themselves sur-
rounded by the conveniences of 
everything they would need in 
the case that the clear waters of 

Lake Erie manage to quench their 
thirst for sports and leisure.

 
The facility of Lakeside Suites is 
on a walking distance from the 

beach, boat launch, playground, 
picnic area, restaurants, night life 

and many more attractions

Visa, MC & Debit Card accepted

In the vicinity of: 
Fort Erie Slots & Race Track - 15 min. 

Humberstone Speedway - 15 min 
Buffalo, Ne York - 20 min.
Port Calborne - 20 min.
Niagara Fallas - 25 min.

Niagara on the lake - 35 min.

 3827 Crystal Beach Drive,
Crystal Beach, Ontario 

Call Nora and 
George to book your 

suite: 
(905) 894-5935

Living Area & Kitchen Bedrooms

“All the comforts  
of home 

and the fun  
of a vacation” Great places to eat, shop and play! 

1 bedroom - 1 queen size bed 
2 bedrooms - 2 queen size beds in 
fullen suite in masterbedroom

Large ,opening 
windows 

in all bedrooms,
all linens included  

and TV  in each room

Amenieties in each suite
Secure code entry lock
Free Wi-Fi
Dishwasher
Kitchen supplies (pots, utensils, 
cutlery, dishes, coffeemaker)
Full size refrigerator with freezer
Full size stove top and oven
Towel warmer
Hair drier

За резервации
позвънете на  

Нора или Жоро:
(905) 894-5935

ПОСЕТЕТЕ  
Lakeside Suites Crystal Beach

www.lakesidesuites.ca
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за 1 път  - $ 10  за 4 пъти - $35,  
в рамка допълнително $10

 

Tel: 416-821-9915

Classi�eds

ДО 20 ДУМИ

КРАТКИ ОБЯВИ

ЗДРАВЕ

n8

www.ethelcosmetics.com

J10

Access Air inc / Ник. Георгиев
Превоз на коли, лодки, 

мотори, лични вещи  
и др. товари

905-676-8323 / xt.116,  
ops01@accessair.ca

ТРАНСПОРТ

.

N22

K J Transport търси 
да назначи на работа  

AZ шофьор и  
Owner Operator.

Добро заплащане,  
Good miles.

Минимум 2 години 
опит в шофирането.
Тел: 647-628-6100

РАБОТА

Alex Driving Instructor
Опитен и търпелив инструктор дава уроци по шофиране 

Call Alex 
 416-500-6571

Търсим гледачка за 2 
годишно момче за пълна 

работна седмица.  
Живеем в East York.

Добро заплащане в брой.  
Тел: 647 677 4092

ДЕЦА

Александрина Вълова  
АДВОКАТ 

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 
Tel: 416-924-0123,  

Fax: 416-934-0123
alex@valovalaw.com 

603 1/2 Parliament St, Suite 302,
Toronto, ON, M4X1P9 

www.valovalaw.com

А ДВОКАТИ

Търсим домашна 
помощница за почасова 

работа ( 3 следобяда 
в седмицата) в района 
на Lawrence & Donway 

West). Tel: 647-272-5367

ДЕЦА

ДЕЦА
Търсим детегледачка за 
18 месечно момиченце за 
пълна работна седмицата. 

Живеем в North York  
(Yonge & York Milss) близо 

до градски транспорт 
 . Tel: 647-638-1564

Wioletta May1

ТЪРСИМ ЕКИПИ ЗА БОЯДИСВАНЕ С ОПИТ, 
НЕОБХОДИМИ СА ЗА  

INTERIOR SUBDIVISION WORK.
Трябва да имат инструменти, кола и SIN.

Обадете се на: 905-814-8629   
Пон.-Петък  7AM-5PM. 

Козметика от най-добрите 
производители.  

Натурални масла, 
ароматични соли,кремове, 

шампоани,пасти за зъби, и др. 
Всички продукти съдържат 

розово масло. 
647-393-2393, 416-835-6818 
556 А Sheppard Ave. West 

(Sheppard& Bathurst)

БЪЛГАРСКА 
 КОЗМЕТИКА

РАБОТА

Susan, May 15

Full Time Painters
Looking for professional  

commercial painters who can 
roll, brush and spray.  

Must have tools and car.  
Minimum 5 years experience.

905-780-1468.  
Leave message in English.

Hollyland Xpress  
търси да назначи на работа 
AZ шофьори,
за път Канада-Америка:

Стабилно заплащане,  extra drop/pickup, waiting
time, 27/4 поддержка на диспетчер.
Тел: 647-221-4491, Майкъл

YOUR AD HERE
Call now!

416-821-9915
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