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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 30 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

3 март - 9 март 2011 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

жк. Балик
0895 65 30 12
Крайпътен
комплекс
0896
82 05 12
Тел:052/ 46 00 66
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

Склад
Магазин

Тел: 7 22 89
GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88
GSM: 0878 408 005

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32

Продължение на в.”Морски телеграф” БАЛЧИК, пл.”21 септември” №1 офис 105 х-л “Балчик” GSM:089/965 52 49 E-mail:vestnikat@abv.bg

3 ìàðò - Äåí íà íàøåòî
Îñâîáîæäåíèå

Íèå è ñâîáîäàòà

Свободата по принцип, а особено пък свободата на изразяване, е
свята. Никакви съображения от държавна или
политическа важност не
могат да бъдат основание
за ограничаване на човешката свобода, за ограничаване на нечия свобода. Опасно е да се смята,
че понеже дадени личности били „не знам си какви”,та по тази причина да
им се цензурира мнението. Принципът е над всички съображения да стои
безусловната по важност
свобода на отделния човек. Допусне ли се туктам да се наруши този
принцип в името на държавни или политически
съображения от „особена важност” , а също дори и в името на абстрактни „морални принципи”
свободата на всички е застрашена , поради което
всички сме в правото да
откажем отпор. Скоро у
нас дойде г-н Саймън
Холт, експерт икономист.
Неистово желаехме да ни
похвали, но той каза, че
ако не ликвидираме монопола на олигарсите, ще
изпаднем в икономическа робия. Даде и пример.

Дизелът ни е по-скъп от
този във Франция и още
осем страни в ЕО, спомена и за олиото в Холандия. Политиката ни се
персонализира. Няколко хитреци застанаха начело на политическите
партии, свързаха се с богатите, и сами се обогатиха. Ние сме в невъзможност да изберем нов
човек, просто системата
не разрешава. Проклятието на властта и богатството, на ерозията на
доверието са ужасни. Задръстиха ни мозъците с
големи думи, че не остана място за истинското вярата. Всичко това спира емоционалното развитие на подрастващите, а
те са бъдещето. Често сме
склонни към забрава, а тя
е българската прокоба и
подмяната е подвластна
ней. Това превръща времето в нещо безформено,
забавя неговия ход, то
застива в някакви неясни очертания. И….носи
само заблуди.Целта на
всеки диктатор е първо
да унищожи гражданското общество.
Винаги трябва да сме нащрек, да се борим за свободата си, да я защитаваме,

да жертваме всичко друго
заради нея.
Защото ако някъде някому отнемат или ограничат свободата, а пък останалите по наш български
маниер си казват; е.. му
се майката, хак му е’, то
това е предпоставка скоро от свободата на всички да не остане и помен.
И често в свят, в който
правилата се пишат от неуки, да си учен и свободолюбив е недостатък,
който те застрашава. Ако
искаме да станем държава, в която да си траем и
гледаме как репресират
този или онзи, и смирено
да чакаме своя ред- като
малодушни жертви-тогава нека да си стоим. Но
смятам, че ние трябва да
се борим за свободата си
всеки ден. Защото няма
нещо по - важно за всички човешки същества, а
мълчанието и преклонената глава са предпоставка
за диктатура, а впоследствие и заробване. И все
още вярвам, че ще дойде
ден и нещата у нас ще се
променят, и тогава никой
няма да критикува неистово друг, ако той не следва пътя на останалите!
Георги Йорданов-Гого
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Ръчно изработени мартеници на деца от Общинския детски комплекс в
Балчик ще отпътуват за
Европейския парламент.
Те ще бъдат закичени на
председателя Йежи Бузек
и други деп ут ати на 3
март, когато ще бъде отбелязан денят на България.
Арх. Емилия Георгиева,
директор на дирекция „Устройство на територията, собственост и инвестиции”, е
включена в българската делегация заедно с проф. Николай Овчаров, музикантът
Теодосий Спасов, други артисти и общественици. /Б.Т./
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