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Живея в малък,китен
град на морето и много
от проблемите които
имаме в държавата  ре-
флектират и при нас.
Години наред аз , и мно-
го около мен мълчим ,
псуваме наум но нищо
не казваме, защото сме
уверени, че гласът ни
няма да се чуе, че голе-
мите правят нещата, а за
нас остава надеждата, че
при избори по – малко-
то зло ще надделее. И
всичко отново се повта-
ря! Предизборната аги-
тация на едните  е срам,
срам от това че същест-
вуваме, а другите пред-
ставят нещата така ся-
каш утре ще бъдем
Швейцария. Удържаме
нещата с лишения , с
усилията на цяло поко-
ление. Някъде бях писал,
че макар да не сме пре-
живели война ще упот-
ребя думите на Г. Стайн-
Lost   Generation.   Виж-
даме, че висши интере-
си карат ЕС да налива
милиарди в Гърция, за
да се задържат техните
пенсии и заплати десет
пъти по- големи от бъл-
гарските. Как се чувст-
ва нашенецът като само
за ток, вода  и хляб  му
стигат парите , и то не
винаги. Имаме умни хо-
ра, които са  изтласкани
от реалната власт- мно-
го е впечатляващ непо-
знатият ни  доскоро  Ат.
Семов- умен,знаещ . Но
ние не сме узрели да гла-
суваме още мажоритар-
но, стадното е неизкоре-
нимо. Не знам къде, в
коя бяла държава би ви-
рял престъпник ,от кого-
то доказано са пропи-
щели не един и двама,
да бъде кандидат за пре-
зидент. Явно  някой тря-
бва да си скъса опашка-
та и много хора да вля-
зат на топло. Вестника-
рите имат израз’” Няма
политическа воля”. Та-
ка ще бъде, докато има
овце за стригане. Пре-

живяхме чудовищни изма-
ми, сигурно и тези нека-
дърници ще преглътнем,
но се опасявам, че вече
нямаме време, моето по-
коление мина шейсетте.

А колко е красиво ут-
рото, как човек диша с
пълни гърди свежия
въздух. Бог ни е надарил
с гори , цветя, плодоро-
дна земя. Водих група
израелски офицери из
Двореца на румънската
кралица. Единият бе  от
български произход.
Като седнахме, човекът
ме попита аджеба знам
ли  аз на каква почва те
отглеждат зеленчуци.
Очите му се напълниха
със сълзи и двамата
млъкнахме. Той просто
бе отчаян. Нещо не ни
достига, но се срамува-
ме да си го признаем.
Политиците ни приглу-
шиха ушите, че трябва-
ло да има воля, но мис-
ля че трябва и акъл. Коя
държава не си използва
потенциала. Като взе-
мем властта, ние ведна-
га се  заобикаляме със
съмишленици /нищо,
че са тъпи, но в замяна
са послушни/, прияте-
ли, ласкатели. Правим
партия, стремим се да
спечелим, защото сме
сигурни, че ще си на-
пълним джоба Като спе-
челим изборите започ-
ваме да се страхуваме от
властта- какво ще напра-
ви тя с нас. Имаше и че-
шити, които обявиха, че
времето е тяхно, но те
бързо, бързо си отидо-
ха!. Не държим да сме
постоянно в една фор-
мация. Сменяме си убе-
жденията, договаряме
се, участваме в преда-
телства, но на плакатите
изглеждаме непоклати-
ми и уверени.Винаги
сме били на тъмно, и се-
га когато спорадично
излизат дълго скривани
истини, виждаме, че на-
шите водачи са ни има-
ли за стадо. Напр. през-
рението, което изпитва
‘Стопанинът на държа-
вата’ към ‘Електората’
се вижда в стъкления му
поглед и мисля, че вси-
чки от неговото котило
са подобни. Оказа се, че
заменките  не останаха
скрити за света. Калфин
иска да стане президент,
но как ще преглътне фа-
кта че ЕК иска да ни  гло-

би   8 млд.а всички знаят
че и той е бъркал в ме-
да. Това бе  най-голяма-
та далавера напоследък.
Тимошенко бе осъдена
7 год., без да е сложила
нещо в джоба,  само
превишила правомо-
щията си. А нашите ай-
дуци?  Няма един в зат-
вора, няма и да има, за-
щото след Вас сме Ние.
Съдът се чувства оби-
ден и се отдръпна, по-
лицаите стачкуват,/да
сте виждали такова чу-
до/. Всеки се чувства
ощетен, но никой не пи-
та тези 2 млн. пенсионе-
ри как живеят с  под 100
евро.Във властта се пре-
въртяха всички партии.
Видяхме докъде стигна-
хме. И може би трябва
да постъпим като Лат-
вия която все западен
мениджър да и управля-
ва разходите. Но мисля
че това няма да стане.
При нас започват да
пристигат пари от ЕС  -
сиреч, можем още да
откраднем! Навсякъде
се режат ленти само от
Премиера. Пък може-
ше и да си почине….
толкова  други искат да
вършат тази дейност.От-
белязах че синодалните
старци от БАН тотално
са игнорирани, особено
финансово. Няма пла-
новост в производство-
то на кадри. Икономис-
ти бол, не достигат ин-
женери, хвалим се със
селското стопанство, а
на година излизат по-
малко от тридесетина
агрономи. А в същото
време половината вис-
шисти не работят по
специалността си, зара-
ди ниски   заплати.
Спомням си преди мно-
го, много години, като
студенти, вероятно в ня-
какъв друг живот скан-
дирахме “Свобода”, ко-
гато и да пееш беше
престъпление. Младеж-
ките ни въжделения по-
тънаха дълбоко във все-
кидневието, което се
оказа най- големият
човешки порок, вървящ
срещу самия човек. Жи-
вотът ни тръгна с надеж-
ди и постепенно зави към
тъжните истини. Думите
вървят след  желанията,
които носят обреченост-
та- веднъж изречени, ни-
кога да не се сбъднат.

Г.ЙОРДАНОВ - Гого

Фирма “Северна корона - Варна
организира в Балчик курс за капитани

на 20 БРТ по море.
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Листата на коалиця
"Единни за община Бал-
чик" е изцяло граждан-
ска, далеч от партийни-
те централи. Всички
ние, кандидатите за об-
щински съветници, сме
хора в активна възраст,
с достойна лична и про-
фесионална биография.
Всички ние сме увере-
ни, че с почтеност и ди-
алог е възможно да бъ-
де чут гласа на гражда-
ните, да бъдат подреде-
ни приоритетите в об-
щината. Най-важните
ангажименти за нас са:
-Адекватни и редовни
връзки на общинските
съветници с жителите

на община Балчик.
- Промяна в отноше-

нието към парите на
данъкоплатцтите, ва-
шите пари, за да достиг-
нат бюджетните средства
до възможно най-широк
кръг жители на общината.

- Подобряване на ус-
ловията за разкриване
на нови работни места -
чрез коригиране на ме-
стните данъци и такси
спрямо актуалната
икономическа обстанов-
ка- за привличане на но-
ви инвеститори, чрез стар-
тиране на нови програми.
-Чуваемост към проб-
лемите и нуждите на
младите хора, поощрява-

не на постиженията им.
- Превръщане на об-

щина Балчик в УНИ-
КАЛНА  туристическа
дестинация чрез  трай-
на и   последователна
политика.

- Запазване и надгра-
ждане на добрите пос-
тижения и практики на
община Балчик във
всички области. Ние
сме едни от васи ни
вълнуват едни и същи
проблеми. Всеки един
от нас е доказал,че мо-
же да работи почтено,

отговорно и успешно.
Ние сме готови да чуем
и защитим вашето мне-
ние без партийни ло-
зунги и кампанийност.
Кандидати за общински
съветници: Красимира
Любенова,    Славянка
Стамова,   Валентин Ми-
шев,  Славка Маринова,
Дарина Костадинова,
инж.Стефан Петров,
Елена Малчева,  Пет-
ранка Колева, Галина
Димитрова,  Еню Ста-
нев,  инж.Васил Липо-
вански,  Васил Диков




