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Госп ода, време е
да излезете от офиси и клубове и да
отидете в училищата
при учениците. Разкажете им за Батак,
Брацигово, Перущица, за капитан Петко
Войвода, за Индже,
за капитан Мамарчев, Бенковски, Бачо Киро, Поп Харитон, Левски, Ботев,
майор Горталов, подполковник Калитин,
генерал Гурко, Скобелев, Емертински,
Тотлебен, Гюро Миха йлов. Разка жете
и м за ге рой ск и те
сражения на арменската доброволческа
рота при прохода Маказа и ротния им командир националния
герой на Армения Андраник Озанян, стигнал до чин генерал.
Не забравяйте и за летците ни Радул Милков, Продан Таракчиев, за полковник Мархолев, който влиза с
конните гвардейци в
Одрин, за подофицер
Михо Георгиев от с.

Добрич, който забива
българския флаг на
султан Селим Джамия в Одрин.
Кажете им за миноносец „Дръзки” как
успява да торпилира
модерн и я турс ки
крайслер „Хамидие”.
Не забравяйте да разкажете за полковник
Каварналиев, за полковник Дяков, който
с войниците си шуменци първи влиза в
Тут раканската крепост и румънците масово и панически я напуска т; за боевете
край Добрич и Кубадин, за генерал Тошев, майор Векилски,
за Белия ескадрон.
Разкажете за генерал
Вазов, началник на IX
пехотна Плевенска дивизия, която унищожава редица английски,
френски и гръцки дивизии. За аса на ВВС,
поручик Стоянов, който има 15 въздушни
победи в бой с американските самолети, за
поручик Списаревски
– живата торпила.

Не забравяйте да им
разкажете за генерал
Стойчев, за боевете
край Стражин и Драва; за българските мересиевци, закрили с
телата си амбразурите
на противниковите
бункери и със своята
саможертва спасяват
живота на другарите
си. Мересиевците –
офицерски кандидат
Георги Христов, парашутист ефрейтор Паскалев, редник Иван
Ганчев, гвардеец Израел Джалдети, бивш
партизанин; Буюклиев
– българин, сражавал
се в редовете на Съветската армия, на когото руснаците кръщават кораб.
Разкажете им за граничаря Васил Мичев,
родом от гр. Балчик,
който при охрана на
черноморската ни граница през 1944 г. край
с. Тюленово намира 2
тела на руски военни
летци, полюшвани от
вълните. Извежда ги
на брега и с граничарите от заставата ги

погребват с военни почести. Не забравяйте
да разкажете за матроса от БМФ Димитър
Атанасов, който спасява бойния си кораб от
взривяване и другарите си матроси от сигурна смърт, но с цената на своя живот.
И още, защо стоим
пред паметниците на
загиналите по бойните полета една единствена минута само?
Стоим пред паметниците за поклон пред
подвига на героите.
Дали от почит само
към загиналите или
отново да се разговорим в мечтите си и с
мечтите на героите,
имената на които са
изписани на паметниците пред нас. За тяхната много ранна земна смърт, стоим и
свеждаме глава, минута само и тръгваме
отново по пътищата –
ма мещи, далечн и,
към туй, което те не са
изживели.
Мильо Йочев –
стария войн
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„Българите се движат в правилна посока, но
ръководството им ,не!” /Греъм Уотсън/
Е,... вече съм доволен.
Винаги, ама винаги съм
мислил , че дядо Славейков е прав. Толкова години, а ние твърдо стоим на
същите позиции. Радвам се,
че скандалът с “Буда” видя бял свят и се разбра , че
ген. Борисов- носител на
ордени на Испания, Италия и други страни, е наистина прав като казва, че
това е инсценировка на определени партии.Толкова
мил и народен човек, а само как го калят. А...ами защо си мислят/глупаците/,
че той за четири години
като Гл. секретар , Гл. режещ ленти и още толкова
като Премиер не е “надникнал” в тази папка? Пък и
около него има толкова
предани момчета, които са
на “ТИ” с материала! Нищо ново под небето. Още
Ж. Фуше е
използвал
досието като компромат.
Американците ни натискат да признаем че”Хизбула” е виновна , но директорът на Европол Роб
Уейнрайт каза учтиво, че
връзката не е сигурна. По
стар навик пак ще се наложи да лижем задници!
Помните братя Галеви,
нали? Те поставиха в шах
политическата система и
съдебната власт. Държавата се видя в чудо, защото трябваше да ги допусне до участие в изборите,и то по време на поредната мисия на европейски наблюдатели, които трябваше да изготвят
доклад за състоянието на
правосъдната система и
вътр. ред у нас. И какво
направиха управляващите умници?
Сътвориха се различни закононарушения и
поредица от виртуозни
процедури, за да попречат да станат депутати,
а...милите , какво са виновни те? Държавата ги
създаде, дълго ги покровителства, а после лицемерно се опита да се отър-

ве от тях, като гнуслива
мащеха! И какво се получи: Осем магистрати
решиха, че въпросните
лица нямат “укоримо поведение”. След като тези
животни е..ха майката на
сума ти народ! Като се
вглеждат в огледалото
политици и магистрати
виждат образа на братята, а то е собственото им
изобличение. Казват шеговито, че идеята за държавност е; примат с бухалки въвежда ред, така
както той разбира!
Е......и затова хората от
Дупница ги подкрепят, защото виждат, че нашите герои са неустоими,горди!
Вотът за тях беше от сърце, извършен по убеждение.Те бяха народни момчета и трябваше да станат
народни представители!
Имаме и друг герой от
Беевград. То не бяха софри, то не беше пиене и ядене. Но човекът го умее, роден е за това!
България имаше и друга радост. Костов сложи за
Гл. прокурор един напълно луд човек- и срути цялата прокуратура. Но ние
няма да доживеем да го
опандизят.Защо? Ами Мавъра не отвори досиетата.
Пак защо? Защото Костов
бе лансиран в СДС от Луканов чрез Желев именно
с тази цел. Сега пък дойде
Ал. Йорданов-агент “
Борко” който продаде идеята за председателско място в Парламента. А как
зае поста на Ст. Савов- нагло и безпардонно!
Оказа се че и гардът на
мишока Станишев е доносник. Мисля, че е имало и
обратна информация.Кой
не иска да е информиран от
богатия фонд на мутрите?
Нормално е да се запитаме ; защо е това катерене? Защото използват
Парламента заради имунитета. Във всички кандидатски листи има хора за кауша.Но те са си платили и

Г. Йорданов - ГОГО
това ги прави герои. И както каза Е, Димитров -”И
горите са наши,и земята е
наша, ще правим каквото
поискаме! Машаллах!
Заглъхна Вальо Топлото, който би могъл да оглави Енергийната комисия в
Парламента. Добре, че
Мишо Бирата почина, че
не се знае как щеше да се
раздуха работата. Човекът
си живееше царски, а видяхте от един разсекретен
разговор животът му се
стъжни.
Геноцидът на глупостта
ни трая почти четвърт век,
откриха се чудовищни измами и какво?. Нищо!
Не можем да се преборим с бройката на героите в Народното събрание.
Първанов окачестви подписката преди 6 г. като намаляване на “интелектуалната мощ” на Парламента.Румъния 18млн.-300депутат и; Израел6, 5млн60депутати.Е.....евреите
по- глупави ли са от
нас.Крещящото кривосъдие е непоносимо, а за човешки права и за социална
справедливост не е нормално да се говори.
1 496 985 души”живеят”
с доход до 250 лв., а част
от тези хора , а именно 631
992 човека с доход до
145лв. Докога -? ,ще запитате Вие.
За последно ще В и
кажа какво е казал дядо
Славейков;
“Не сме народ, а мърша” Уви!
Георги ЙОРДАНОВ–
ГОГО

