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

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

Колкото и да ми е не-
приятно, все пак трябва
да призная едни изклю-
чителни качества на  на-
следниците на комуни-
стическата номенклату-
ра, десарите и потомци-
те на обслужващия ги
персонал.Те са ненад-
минати манипулатори,
изобретателни крадци
на всичко, което може
да им донесе власт,обла-
ги и привилегии и тол-
кова голямо безсрамие,
че нормалните хора за-

Âëàñò, ïðîòåñòè, ìàíèïóëàöèè!

немяват.
Абсолютни некадър-

ници да постигнат няка-
къв стопански растеж  в
държавата, те са шампи-
они в злоупотребите с
власт за лично обогатя-
ване. Категории като
морал, чест и достойнс-
тво в политиката за тях
не означават нищо.
Власт на всяка цена и с
цената на всичко е обе-
диняващата философия
на управляващата в мо-
мента коалиция. Няма

подлост, на която да не е
готова, за да се задържи
колкото може по-дълго
във властта.

След като им мина
първоначалният страх
от уличните протести,
предизвикани от нагло-
стта им да сложат туло-
вището Пеевски за шеф
на ДАНС, те съвсем се
самозабравиха. Убеде-
ни, че власт се взема с
кръв и с кръв се дава /не
тяхната, разбира се, а на
разни „глупави идеали-
сти“/, те  започнаха де-
белашки да осмиват
мирните шествия на хо-
рата. На изискания ху-
мор, верният слугинаж
от медии и многоброй-
ният персонал от поли-
тически хамелеони отго-
вориха с канонада от
простотии, лъжи и обви-
нения. Дори публикува-
ха снимка на момиче
без бельо, което уж би-
ло от протестиращите,
нищо,че беше открад-
ната от някакво чуждо
списание. В извратени-
те им представи липса-
та на гащи е по-голямо
престъпление от грабе-
жа и превръщането на
държавата в гето за ма-
лоумници. Четиримесе-
чните протести на хора-
та ги обиграха да се при-
движват или с голяма
охрана, или като плъхо-
вете в канализациите,
използвайки задните из-
ходи. И се чувстват мно-
го хитри!

Точно се напаснаха
със „соросоидите“/как-
ва ли представа буди то-

ва понятие, което изми-
слиха и разпространиха/
и ето че студентите, вме-
сто да се разхождат по
улиците, взеха да окупи-
рат университетите.
Първо СУ , след него и
другите! Сега вече вла-
стта не е уплашена. Тя
просто е побесняла! Са-
мо няколко дни  след
възникването на студен-
тските протести, тя сто-
вари цялата си омраза и
агресия върху главите на
младежите, които искат
да живеят в прилична
държава, в която мора-
лът означава нещо. Ко-
мунизмът, който никога
не си тръгна от главите
на значителна част от те-
хните преподаватели и
обикновено оглавява
академичната общност,
се оказа, че не е успял
да промие мозъците на
всички. И сега един след
друг излизат да се въз-
мущават, как 200 – 300
души пречели на хиля-
дите да учат. Хора,  нес-
тъпвали в университет,
са най-запалените защи-
тници на висшето обра-
зование. Като имаме
предвид, че всяка годи-
на вузовете обявяват ня-
колко хиляди места по-
вече, отколкото са всич-
ки завършващи абиту-
риенти, не е кой знае ка-
кво да завършиш ВУЗ в
България. Вместо вузо-
вете да се редуцират и
да се пенсионира цяла-
та ретроградна препо-
давателска сбирщина,
която вместо да се зани-
мава с наука, се навър-

та край партийните яс-
ли – седнали „другари-
те“ от Академичния съ-
вет да съдят студентите.
Можели да протестират
и дори исканията им би-
ли справедливи, ама не
в сградата на универси-
тета! Може би трябва да
протестират в чалготе-
ките? Колко доволни са
властите, когато цялата
студентска енергия се
излива в заведенията на
студентския град, къде-
то сред пиянства, побо-
ища, проституция и на-
ркотици израства слав-
ното бъдеще на Бълга-
рия! А това „незначител-
но“ малцинство, както
презрително определи
протестиращите видни-
ят политолог ли беше,
социолог ли – не помня
– Кольо Някой си, пре-
чи на ученолюбивите
почитатели на свинщи-

ните в държавата да чу-
ят великите премъдрос-
ти в мухлясалите лекции
на хора, които от десе-
тилетия са замръзнали в
комунистическата си
идеология. За съжале-
ние в този дълъг период
от време, са успели да
промият мозъците на
значителна част от насе-
лението и да си отхранят
преторианска гвардия
от наемници, които сма-
зват всеки смислен про-
тест, като го обезкуража-
ват.

Срещу окупаторите на
държавата, загнездили се
в парламента, правител-
ството и  навсякъде, къ-
дето може да се краде от
държавния бюджет,са се
надигнали граждани, ко-
ито защитават интереси-
те и на тези, които власт-
та използва като щит, за
да си запази привилеги-

Студентите изпитват държавата, протестирайки
срещу правителството на Орешарски.

ите. Нелепицата „контра-
протестиращи“ – изоб-
ретение на българската
партийна „гениалност“,
утре ще се стовари с ця-
лата си социална несъс-
тоятелност върху глави-
те на манипулираните
наивници, защитаващи
от невежество интереси-
те на мафиотизираната
управляваща върхушка.

Хората, които сега про-
тестират, винаги ще на-
мерят начин да се реали-
зират, ако не тук, то дру-
гаде, защото това е най-
активната и мислеща
част от населението. Не
ги плюйте, а ги подкре-
пете. Тяхната единствена
вина е, че искат да живе-
ят в една нормална, демо-
кратична държава – като
тези, в които заминаха 2
милиона българи с едно-
посочен билет.

Юлита ХРИСТОВА

Студентите от СУ “Кл. Охридски” окупираха университета и вдигнаха
лозунг “Оставка” на правителството.

Гостуване на 4 ноември (понеделник) от 18:00 ч.

2 íîåìâðè - Ãîëÿìà
Àðõàíãåëîâñêà çàäóøíèöà.
Òúðæåñòâåíà ñëóæáà îò 08:00

âúâ âñè÷êè õðàìîâå íà Îáùèíàòà.
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