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'Ето какво си повтаряме 
непрекъснато ние от нашия вестникарски 
екип,които не можем да устоим на 
изкушението да забъркваме по своя 
рецепта коктейли, може би малке горчиви 
и доста трънчиви на вкус,но такова е и 
усещането ни за неспокойното ни 
настоявде.И така.изчаквайки да позатихне 
медийният шум около отбелязването на 
норедното завъртане на Земята около 
Слъицето,ние отново сме готовн да тьрсим 
и си създаваме нредизвикателства,за да не 
скучаем.

Онитваме се да пробудим в себе 
си онова немирно и малко щуро 
духче,което ни поддържа жизнеНи в иначе 
сковалото умовете ни време.Онитваме се 
да се научаваме да сърфираме ,както върху 
гребена на житейского ни битие(виж стр. 
"Нещага от живота”) ,така и върху 
безбрежните вълни от информация в одна 
друга реалност- светьт на Интернет (виж 
Интернет- страницата ни) "Спрете све
та ! Искам да сл8за!"- беше възкликпал 
някой, Това би било много удобно решение 
в един променящ се с шеметна бързина 
свят.И тъй като това не е возможно ,ние 
не преставаме да се питаме -къде е нашего 
място в този свят и как да се виишем в него 
с нашего си българско лице.

Имаме ли всъщност собствена 
физиономия и усещане за национална 
идентичност? Откъде е тази наша 
българска склонност да се отричаме от 
част от миналото си,а с това и да се 
самоотричаме - та кое минало не е 
противоречиво?Защо националните ни 
празници всъщност не са истннски 
нразници,а скучни и банално звучащи 
отбслязвания на историческите ни дати.на 
които се опитваме да опресним 
националната си памет,изтупвайки за 
кратко време от праха на забравата лич-
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ноети и събития,за да ги приберем отново до 
следващото честване?Оттук и усещането за 
отчужденост на доста от младите хора от родната 
ни история.

Сигурно отново ще ни обвините в л mica 
на оптимистична нагласа.Не бихме правили този 
нага вестник,ако не се опитвахме да мислим 
позигнвно.Но факт е, че живеем в страната на 
лошото обслужване и лошата реклама,на тъмните 
и непочистени улици,на безобразно допотопния 
и мръеен транспорт,да мизерията и 
безиересцекгивносгта.___________

А какво да кажем за неясного 
бъдеще на редовия българин в иначе 
устремената ни към евро-атлантическа 
интеграция държава?

Ние обаче.гледайки към това 
бъдеще и съзнавайки еобствената си 
'ценност и потенциал, се онитваме да 
го видим но един по-свеж и различен 
начин. И намираме осиованията за това 
в сноеобността ни да правим неща га 
,често нипук на мизерного ни настояще. 
Затова и в този втори брой на иашия 
вестник ние решихме да отделим място 
за различии мнения по тези човъркащи 
ни въпроси,какго и за никои от онези 
български културни факта от нашето 
съвремие,които са в състояние да 
подхранят националния ни дух и да 
повдигнат самочувствието ни като 
българи и граждаии на света. Един от 
тези факти е нрословутият мит за 
българската интелигеитиосг, който 
може да бъде потвърдеи или отречен 
примерно посредством резултатите от 
тсстовете на МЕНСА-М еждуна- 
родната организация на евръхумните, 
която има и своя филиал и в България. 
Повече информация за това как и к ьде 
да гествате своята интелигентное г може 
да намерите на нашата Интернет- 
стракица.А чувството си за хумор и 
способността си за един по-свежарски 
поглед над деиствителността може да 
проверите на последната ни страница, 
където ще откриете нашия специално 
наоравен за вас тест-"Тетевенец ли 
си?". Той може би ще ви номогне да си 
отговорите на жизнено важния въпрос: 
как да съчетаеш дълбоката си нривър- 
заност към Долната чеигма и Петрахиля 
с желанието да си част от Европа и 
света не само в гсографсжя смисъл.

"О, неразумний юроде, 
поради что се срамиш да 
се наречеш болгарин?"

v .

Българинът- между традициите на миналото и 
переспективите на бъдещето

! . Какво е вашего усещане и самочувствие като б:,л гари в днешно време ?
“Винаги съм.се гордяла, че съм българка.”
“Винаги съм бил българин и това е моя гордост.Основният мотив 3£ 

националното достойнство е местният патриотизъм.”
“Лично аз се гордея,че съм българин. Има фактори, които гарантират високс 

самочувствие, независимо от икономическото ни положение. Сметам, че нашатг 
гениалност ще просперира във всяка сфера макар и по-бавно в условията ш 
демокрацията.”

“ R н аш е впе.ме, н ям ям  сям п ч упсггвир. ” /пппл  irm  ? /
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Това,което сме 
забравили ние, 
"гражданите" 
на България...

Националното достойнство-един наболял проблем за 
нашето и без това измъчено съзнание.Съществува ли то или 
не и каква е ролята на българската литература в неговото 
формиране и развитие? Сериозен въпрос, изискващ сериозен 
отговор.Предполагай ше се съгласите,че нашата личност на 
броя определено умее да дава сериозни отговори, когато е 
нужно и да не ни съсипва от сериозност, когато на никой не 
му е до решаваие на проблеми с национално значение. Май е 
време да прекрати досадното подхранване на любопитството 
ви и да си кажа кой е този сериозен "несериозник” .Той е 
приятна компания в часовете,той е приятна компания извьн 
часовете,той определено е добър педагог и колега,той е 
висок...и...и...Абе изобщо...

Той е . Дами и господа-Димчо Диков.
Христина: -Господин Диков, според вас ,в момента, на българите пипсва пи ни национално достоинство?

Д.Диков: - На българите или по-точно на българина днес не му липсва достойнство,но му липсва “национално”.
Христина: -Това частни случаи ли са или това явление е характерно за повечето българи?
Д.Диков: - Повечето българи притежават свръхдоза “достойнство, но не могат да се съберат в името на
националното достойнство.
Христина: -Н е трябва ли гражданите на България сами да формират националното си достойнство (макар и косвено ) или 
трябва да очакват това да стане,след като получат необходимите условия в държавата за това?
Д.Диков: - Хан Аспарух “направи” българската държава, цар Борис я покръсти, а монахът Паисий ни упрекна в
това, което сме забравили ние, ‘гражданите” на България...
Христина: -Вие сте член на BM P О .Занимава ли се тази организация с този проблем?
Д.Диков: - Чл. 2 от Устава на ВМРО гшстановява:”ВМРО като общобългарско национално движение има за цел 
цялостното разрешаване на македонския въпрос,духовното единство на българската нация и изцраждането на 
силна и правова държава”.
Христина: -Каква според вас е причината за съществуването на национално достойнство и има ли то почва за развитие у нас? 
Д.Диков: - Причината за съществуването му не е политическа, а духовна.
Христина: - Може ли класическата българска литература да подхранва националното достойнство?
Д.Диков: - Българската литература и книжнина, в частност българската класическа литература,са архитипната
основа на българското национално достойнство: от старобългарската книжнина през Кирило-М етодиевата 
азбука, през литературата и културата на Възраждането до настоящата литературна класика в лицето на живия 
класик Йордан Радичков... _  Интернате

Благодарим на Господин Диков за лахоничните отговори! взе :̂ £истина-Ха

/от 1стр./ Анкета на броя

2 .К ои са ф ак то р и тс , ко н то  оп р ед ел ят чувството  за 
национално достойнство?

“Историята на нашия народ.”
“Факторитс са разнопосочни. Ние сме се изявили в 

много сфери, доказали сме на света, че сме нация.”
“Любовта към родината и към традициите, сьстоянието 

на политическата и правова система.”
“Сигурност, материално благополучие иусещ ането, че 

си част от една нормална и просперираща държава.”
3.М ожс ли  да посочите поне няколко  осн ования за 

национална гордост?
“ Културата, древноегга, нагласата, манталитетьт.” 
“ Н ационалната принадлежност.”

“ Гордея се с нашитс таланта, които заемат призови 
места в световните съревнования.”

“Историята. нашите велики патриота и писатели.”
“ Не мога да се сетя за нито одно. За всеки случай стотицитс 

хиляди ем игрирали българи не са повод за национална 
гордост.”

ТаЗи анкета с наш ият малък принос към станалата 
популярна в обществото ни дискусия за националната ни 
идентичност. Малко тъжно е,че свързваме националното 
достойнство само с миналото.
А настоящ ею  ни, а жалката ни борба за оцеляване.а грубо 
окаетренитс ни мечти ?А иначе, ако друго нямаме, то поне 
достойнство имаме.

За вас "социолози "в действие-Искра и Ивалина

Старата песен на нов глас....
(Размисли върху една доста изтъркана тема)

Н ац и о н ал н о то  ии  сам очувстви е с толкова 
обсъждапа тема и знам , сигурно ще ви е доста 
скучно да четете за нея.Всъщност,когато правите 
връзка с главния,сещатс ли сс понякога дали имате 
национално самочувствие или този израз ви бива 
напомнен само от учителите или в дните ,когато се 
празнува някаква годишнина , тя естествено е на 
някаква личност , борила се за националната ни 
свобода или посветила се на литературата ни и още 
много,и много подобии личности,чиито имена са ни 
втълпявани още от забавачницата.Тези годишнини 
са отсгчителни.О бикновено на такива дата ние- 
у ч е н и ц и те , б ивам е съби ран и  във ф о ай ето  и 
естествен о  ни сс  чете н я к а к в о  сл о во ,ц ел ящ о  
ед и н ствен о  д а  п р и п о м н и  д сл о то  на тази  
личност.захвърлено в някое прашно кътче на нашето 
еъ зн ан и е .В  т ак и в а  м ом ен ти  м н ого  р яд к о  сс 
заслусшвамс за това,за  което ни говорят,но ако 
решим да отпушим ушите си, сигурна съм, че би ни 
стан ало  и н тер есн о .В  так и в а  п ам стн и  д н и  по 
те л с в и зи ята  .зае м ащ а  едн а о гр о м н а  част  от 
свободното ни врсмс, сыцо има предавания.Нашата 
естествена реакция е да изключим телевизора или 
да. прсиключим на друг канал.Защо правим всичко 
това?Замисля ли ли сте се някога? Просто защото 
обичамс да пропускаме покрай ушите си всичко 
онова , което не ни интересува или не ни засяга

Не е ли възмож но обачс да 
направим , така че тези толкова скучни 
год и ш н и н и  д а  бъдат п р азн у ван и  по 
начин, който хем да бъде интересен на 
нас , тук не искам да насочватс веднага 
миелите си към онзи  безкраен купон 
С б и ра,секс  и рокендрол"),хем  да е с 
нужната почит към тези личности.

Вярвам,че във всеки един от 
вас се таи дълбоко екритата искрица на 
н а ц и о н а л н о то  « и  сам очувстви е и 
д о ст о й н с тв о .В яр в ам  д о р и .ч с  н ям а 
българин,на когото да липсва калчииа 
н ац и о н ал н а  горд ост.М ож е да същ с- 
ствуват и такиваличноста, срамуващи се 
от националната си принадлсжност.но тс 
не трябва да бъдат модел на подражание.

Е ,сп и р ам  д о  т у к ,з а  да не 
отнемам повече от времето ВИ,което е 
то л к о в а  п р еп ъ л н ен о  с "ан гаж и м сн - 
ти " .И с к р с н о  се н ад я вам  да не съм 
п розву ч ал а  к ато  н як о й  сп ец и ал и ст , 
обосноваващ  се с ф акти  и п роц ен та, 
съществува ли или не националното ни 
сам о ч у в с тв и е ,а  к ато  един  м лад чо- 
вск,когото тази тема малко или мното го 
вълпува.

Виктория XI б



Тази страница ще запьлваме с «формация, 
провокирала нашия интерс и свалена за вас дирекгно от 
Иитернет.В този брой ви предлагаме откъси от web- 
страницата на M ENSA-международната организация на 
ителигентните (името изглежда е комбинация между ла- 
тинското за здрав разум-mens sana)

Всыцност замисляли ли сте се какво знами да си ин- 
телигеитен? За всеки случай не това да знаеш коя е сто- 
лицата на Танзания или годината на раждане на Ш опен 
или пък за нула време и без калкулатор да сметнеш корен 
квадратен на 1347. Най-общо казано интелиген-тен е този 
човек, който може сравнително бързо да пра-ви 
взаимовръзки между фактите и гьвкаво да се ориен-тира в 
морето от информция. Неведоми са обаче пъ-тищата на 
човешкия ум и едва ли един тест може да ги изброди. И все 
пак открай време са налице опити да се изработи единна и 
универсална система за измерване на умствения потенциал 
(помислете доколко това е въз-можно). Всеки човек обаче 
има INTELLIGENCE (2иОТ1ЕЖ (1<3)-коефициент на 
интелигентност. Из-числено е, че около 60% от тази 
интелигентност се наследяват, а останалите развиваш сам 
или съответно не развиваш.Затова е полезно от време на 
нреме да про-веряваш и тренираш своя ум с най- 
разнообразни тестове и упражнения.

И така, седиш си малко уплашено пред странния 
списък от задачи и се чудит дали пифровият резултат 
накрая т е  съвпадне с представата ти колко велик и умен 
си всыцност.Това, което е сигурно обаче е , че истински 
интелигентният човек е този, който може да се усъмни в 
собственаха си интелигентност.И овце п ет о  накрая -ни
кой си философ (май Декарт) беше казал,че не е доста
точно да имаш добър ум, главното е добре да го ползват. 
Имайте го предвид, когато съберете кураж да тествате с 
какви оттенъци на сивото е еобсвеното ви мозъчно ве
щество.

Менса е най-старата 
и н ай -м асовата  меж ду
народна организация на хора 
с висок коеф ициент на 
интелигентност. Създадена е 
през 1946 година в Англия от 
Роланд Берил, адвокат, и д- 
р Ланселот Уеър, учен и 
юрист. Те имали идея за 
оощ ност, единственото 
условие за членство, в която 
да бъде високият к о е 
фициент на интелигентност 
(IQ). Първоначалните цели 
били , и продълж ават да 
бъдат и днес, да се създаде 
общ ност, която е непо- 
литическа и не се отличава 
с расова или религиозна 
принадлеж ност. Членове 
могат да станат хора от 
всички сфери на живота, 
чийто IQ ги поставя в 
горните 2% от населението,

желаецщ да се наслаждават 
на добра ком пания и да 
участват в различии со- 
циални и културни дей- 
ности. Понастоящем Менса 
обединява над 100000 
членове в над 100 държави.

Освен М енса 
сы цествуват и други 
м е ж д у н а р о д н и  
организации  на хора с 
висок 1Q, при които 
критерият за членство е по- 
висок от този на Менса 
(1:50 или 98%). Това са 
Интертел (1:100 или 99%, 
създадено през 1966), 
няколко организации от 
типа ед н о -н а-хи ляд а  
(1:1000 или 99,9% ), 
Прометей (1:30000, съз
дадена през 1982), Мега 
(1:1000000, 1982). Поради 
високият си критерий за 
подбор те не са толкова 
масови както М енса и 
членската им маса наброява 
от няколко стотин, до 
малко над сто при 
Ппометей и л Re лизин и ппи

Начал ото на българската Менса 
е поставено през 1991 година, 
когато са проведени първите 
тестове на Менса в България. 
П рез 1992 година М енса- 
България е регистрирана като 
сдружение. От тогава над 1800 
души са решили теста на ниво, 
позволяващ о им членство в 
Менса, от тях 35 са решили без 
греш ка и 36-те задачи. В 
момента редовните членове на 
Менса-България са около 500. 
На годишната отчетно-изборна 
срещ а, проведена от между- 
народната М енса на 9-11 
октомври’98 в Хонолулу (САЩ), 
българската Менса бе приета за 
пълноправен член (досега бе със 
статут на "временна", а има и 
трета категория - "ново- 
създадена") на борда на ди- 
ректорите (досега бе член само 
на Общия Съвет). Това ще рече - 
право на един глас на 
международно ниво.

т ц щ  и  1AJ

А ТОВА МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ 

НА СЛЕДНИЯ АДРЕС В ИНТЕРНЕТ-

MENS А . D IR . B G
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Мясетго в рубриката "Музика” на този брой. иосвещаваме на 
една българска група,чийто успех за пореден иът ни изнравя пред 

въпроса: какъв е шансът на талантливия и знаещ какво иска млад 
човек в България? Алтернатива№1:Просто си събира багажа и оти- 
ва шгёзде на по-добро място. Алтернагава№2:Престава да се оплак- 
ва и югенчи и намира начин да прави нещата въпреки, а не поради 
ус ловията. Колкого и абсурдно да звучи това,цяло поколение българ- 

с ки артисти,театрали,музиканти,режисьори доказват,ч& может да 
си върпшш работаха а  без да вдигаш много шум около себе си.Такава 
свежа и веседяшка тутта са унитсалтште.ироштчни и сериозни по своя 
си несериозен н а ч им - УМ КЕДА.

Наиьхаии от медиите в бодряшкия образ на купонджик и 
любимци на тийнеджьрите,У И К ЕДА не са само това.С едва дума 
'‘антидепресанти1',които ни разведряват. Музиката им реагира на 
безрадостите ни,на абсурда на живота ни днесдук и сега.Омесвайки 
ритъма и енергията на различии ст ил ове. УМ К ЕДА правят своите 
колажни парчета- пъзеяи,чисто нареждане не е задьлжително- 
можеш просто да се в е с е л и т  на тях/ганцувайки  и ыри- 
пявайки.Можеш обаче и да сеопиташ да ги "подреждаш",откривайки 
зад привидната лекота нс:ш,о повече.А одно от нещата,които правят 
"вповечето" на групата са текстовете.Освен енергията и радостта от 
звудите,м узиката на УИКЕДА "бъка" от сю ж ети,от добре 
"разказани", "естествени" истории.WICKED - тексты знае

лошите думи,знае,че греши .дяволито и иронично 
намигва на "високата" литература,пакостливо р^змеш 
вайки думите и с езика на всекидневието. И така да 
погледнем на УИКЕДА по един по-различен начин 
чрез един от текстовете им.

ЛИЦЕНАБРОЯ-
познатата на всички като "PRETTY WO MAN” - 

ДЖ УЛИЯ РОБЪРТС

Джулия Фиона Робъртс е родена в градчето Смирна, 
недалеч от Атланта, Джорджия на 28.октомври.1967г. и израства в 
семейство на актьори. Баща й и майка й се запонават в школата по 
актьорско майсторство, а лървитс им деда сс раждат докато обикалят 
Юга с театрална трупа.Тя е третото от четирите деца к често, още 
едва проходила, чака зад кулисите родителите си да свършат 
представленйето. Единадесет години по-големият й брат Ерик Робъртс 
и сестра й Лиза стават акгъори, но Джулия съвсем не изявява желание 
да поеме по техния път. А каква е искала да стане?

“Като малка на този въпрос отговарях така:’’Искам да стана 
висока 1,80”. После нък казвах, че искам да стана ветеришцаеа лекар. 
ТТри шанс за трети отговр казвах, че искам да съм заразително 
щастлива.”

Въодушевена от успеха на Ерик, след като завършва гимназията, 
Джулия се отправя към-Н» Йорк. След участие в  два па-малки филма 
печели и първата ей главна роля в "Мистична пипа” разказ за живота 
в затънтено градче в- Кънектикът,- Нейният следващ филм й дава 
призваниета Шгнай-красивите жени is ХоливуД- Усаехът на. “Хубава 
жена” s l  занжаива. в. клуба на холивудските богини, и д е ю  е почи
тана до дысс. (7х хогава играс в множество филми като по- известимте 
от тях са: ”Да спиш с врага си”, "Майкъл Колине”, ”Да умреш млад”, 
’’МерхгРайшг5, “Теорюгнаконспирацията”, ’’Сватбата на най-добрия 
ми приятел”, ’’Втората пайка”, ’’Нотинг хил”.

Ако трябва да се определи на коя холивудска актриса 
принадлежат 90-те години, то това определено е Джулия Робъртс.

Маргарита-Ха

ЗКАНАРХИЯ 2О0Д
“Не ,не ми харесва този свят 
и изобщо не съм сьгласен.”
Каза веднъж Райчо и ото»
От бутилката с гроздова.

-Кажи ми загцО така се нервираш? 
Глътни още веднъж и веднага 

Ще ти мине.
Няма да ми мине « крещи той и 

Пръска слюнка -  
лайнян е светът, а свършаи тази 

бутилка.
учудегКакво ли -  питам се 

Прави Райчо така яд^ а 
Маяки хора във малка «i,F,- 
В огромна вселена така величава. 
Бканархия - засега сме само двамина.

В България-  двсхиляг(ната година....

F.S.Между другого WICK на английски значи фит,ил 
Схващате ли връзката ?

ЁШШ*:
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Надявам се да няма фенаве на култовия клуб, отърсили се прекалено 
бързо от еуфорията, гоеподстваща над чувствата и миелите по време 
на Ш амиионага. Но ако случайно сте оставили еноровете за 
възможноетите и достойнствата на отбора да почиват до пролетта, ще 
направя опит да ги възродя с едно приложение от страниците на 
миналото.И ако никой иастьрвеп аптифеи обича да опровергав» факти 
с резултати от минали шамяионати,това е спекиално и за него, Нека 
да опресним споменнте за велики» тим, в който нграеха звездите на 
бъл-гапекия футбол-Г. Аепарухов,Ие, Вуцовг, Г. Георгиев, За да бъда 
но-ясна в твърденията си ще цитирам автора на статията от 1965 г.- 
”Да бъдеш футболен шамииоа-това е голям успех.Но да станет  
шамиион при обстановка га, при коя то изкова своята победа Левеки, е 
двосп успех.”А за кееполучнлитс-”Несполукитс да сс попасят 
твърдо!”...”а не с хулиганство.”През 1965г. Левеки взе Купата и 
знамето на република иски тампнон и застана на първо иясто в 
класацйята, следван от ЛокомотивСф.Славвя и ЦСКА Ч. знаме-чак 
на четвърто място. Какво друго-

« ЛЕВСКИ” ТЪРЖЕСТВУВА!
Рубриката подготвшХристина- Ха

Астерйке и О бел икс само 
ерещу Цезар ли ?

Ако се чудите от къде се появиха двамата етранни гали, 
герои от филма “Астерикс и Обеликс срещу Цезар” , и все 
още не сте раз1рыцали някои от иоредицата комикси, или не 
сте гледали анимационни те'филми по историята на Гусини 
и Юдзеро, ше ви кажа , че сте загубили няколко часа смях и 
развлечение . Не е чудно, че малкият хитър воин и дебслият 
добродушен наивник, изместиха Жана д' Арк и Анри IV от 
френския списък с национални герои. ТТрикдюченията на 
двамата приятели и обстановката в идилично- 
то,непревземаемоселце,заинтригуваха малки и големк по 
целия свят , особено след излизатгето на пълнометражния 
игрален филм. Но може ли в един филм да се обединят всички 
интересни приключения на рисуваните герои, без да се 
поокастрят толкова интересни момента, диалози и монолози. 
Истиката с ,чс с огромно удоиолствис да държиш в ръдс 
историите “ Астерикс и Обеликс срещу Цезар”, “Златният 
сърн” , “Астерикс и Клеопатра”, “Астерикс Британия” и да 
се наслаждаваш на отпускатция хумор на Гусини и Юдзеро .

Житслите на малкото селцс са наивни и нестични 
варвари , откъснати от прогреса на Великия Рим .Авторът не 
издига в култ положителните качества на простоватите герои 
, а ги осмива и възвисива едновременно, така че се получават 
образи на реалн и , дори съвременни хора. Чрез парадокса на 
историята непобедимата римска армия е превърната в стадо 
некацърници , а Великия Цезар в сприхав, капризен 
мегаломан. Величисто му с застращено от племенен вожд, 
който се страхува небето да не падне на главата му , откачен 
жрец , певец с особено спорен талант , дебел глупав гал, един 
малко по-умен гал и малко черно-бяло пале. Ако искатс да 
почувсгвате по -реално техния живот и да се запознаете по - 
отблизо със забавните им характери по - добре прочетете 
някой от комиксите и ще намерите още едно детско четиво за 
възрастни ( или обратно) ?
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СПИН-синдром на 
иридобитата имунна 

недостатъчност
"Ако т е днес не обединим усилията си в борбата 
против новата беда,връхлетяла човечеството - 

СПИН,утре вече може да бъде кьсно. " 
М. Гэрбачов 10,04,1987 г.

Забележителните научни открития през XX век следват едно след друго нъв 
всички области.Интснзивнитс изслсдвания,особено в мсдико-биологичната 
сфера, ни подиася поредица от нови постижения, много от които са истински 
събития в науката.Залисани в своего ежедневие ,ние често пъти не оценяваме 
революционизиращата сила на новите открития, споеобни да преобразуват 
мислснсто и живота на човска.
З.Що е СПИН?
фятално заболяване,което отслабва имунната система и прави организма 
беззащитен спрямо заболявания,които при нормални условия не са опаени. 
2,От какво се причинява СПИН?
От вирус, известен като човешки имунодефицитен вирус/H IV/
3.Кои са признаците на СПИН?
При напълно развито заболяване от СПИН признаците са постоянна 
кашлмна,треска и затруднения в дишан сто, характерна за 
ппевмонията.Множество пурпурин петиа и подувапия поТсожата могат да 
бъдат указание за болестта на Каноши-злокачсствено заболяване,свързано 
със СПИН.Вирусы може да причини и мозъчно увреждане.
4.Как се поставя диагнозата СПИН?
Чрез установяване на пневмония или друга постоянна инфекция,чрез 
изеледвания,които откриват увреждания на имунната система и посредствен 
положителен резултат при серологично изеледване за намиране на антитела 
срещу ХИВ/H IV /
5.Как може да се зарази човек от СПИН?
Най-често при полов контакт с инфектирано лице или 
посредством използване назамърсени игли или спринцовки при 
инжектиране на лекарства. Виру сът,който се намира в 
кръвта,спермата или вагиналния секрет,може да се предаде от 
един хомосексуален партньор на друг,от мъж на жена и от жена 
на мъж.
6.Кой е заетрашен най-много?
Най-мпого от бодните с а хомоссксузлни или биссксуални 
мъже.след тях са наркоманите .хетеросексуалните, лица получили 
кръв.Йма и заболели деца.
7.Как може да има еигуркост, че половият партньор е здрав?
Н ям а такава сигурност.Серологичното изеледване би 
подсигурило безопастносгга.
S. Как може да се избегне яредаването на СПИН?
Употребявайте презерватив! Избягвайте полови контакта с 
проституиращи лица!Наркоманите често се заразяват при 
използване на замърсени игли.
9;Колко достоверно е изеледването на кръвта?
То е много достоверно,не е безпогрешно.Сыцествуват 
усъвършенствани и скъпи контролни изеледвания,които могат 
да потвърдят или отхвърлят съмнителните резултати.
10. Какао трябва да правя,ако изеледванито даде положителен 
резултат?
Отилете веднага при лекар за медицински преглед’.Използвайте 
презервативи при полов акт!Не бъдете кръводарител или 
органодарител.Не използвайте чужди четки за зъби,бръсначки и 
друга неща,които могат да се замърсят с инфектирана кръв.

Рубриката иодготви Маргарита-Ха
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И накрая за всички,които се обичат: 

" Нека се обичаме без да се събличаме." 

Или мък;,ако предпочитате: 

"Нека се обичаме и безопасно да се 

събличаме.”

А ако и това не ви се струва достатьчно 

безонаено, изход има- нробвайте 

виртуален секс...

"Като сме без делниии, 
да не сме без празници

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ  .

ОСТАВЯМЕ НА ВАС ДА 
ИЗБЕРЕТЕ ОТ КАКВО ДА СП 

ОПИЯНЯВАТЕ..
ТРИФОНКА
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ВАЛЕНТИНКА



КОГАТО ЖИВОТЬТ ТИПОДНЕСЕ ЛИМОН.НЛП РАВИ СИ ЛИМОН,ЩИ
Не!Не си мисли.че те уча как 

да живееш.Но ми се струва,че това 
може би ще бъде най-добрият начин 
да присмсш проблсмите,чс и даже да 
им се насладит,защото те малко или 
много са част,една неделима част от 
живота ни.

И какво би представлявал той 
без проблеми!?Едно голо и сухарско 
сыцествуване,което не може да бъде 
описано или поне с нещо отличено 
от другите Ти трябва да си 
различен,да си себе си.Това е нещото 
,което най-много те отличава,това е 
твоето “себе си”.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ “ЛИ- 
МОНЧЕТАТА” В ЖИВОТА НИ?

Може би едни такива кисели 
“работи” ,дето винаги могат да 
разядат “самодоволната ти 
физиономия”.Или пък едни такива 
п ъ л н и ч к и , п р е к р а с н о  
“ухаещи”,забавни господа,които с 
удоволствие биха ти писали 2 за 
срока само,защ ото не знаеш  
ф ормулата за лим онената 
кмселина(аз пък я знам!)

..А защо не някой от родителите 
ти да се превъплати в ролята на 
гаден ,кисел лим он,който да те 
преследва във всеки момент и 
непрекъснато да пръека по малко сок 
в очите ти,защото:”Как м ож ет да 
гледаш толкова розово на живота , 
когато аз кямам пари за ”

Друг сорт лимони пък могат да 
бъдат нриягелите ти! Значи нредегави 
си една такава ситуация: ”Ти ми беше 
най-добрата приятелка,как можеш да 
ме предадеш?...или...” -Пьска така- 
ва!” ..” -Дългокос подвижен некро
лог!” ...и  разни такива!Т ака че 
“лимончета” , колкото щеш,номерът е 
да направит лимонадата.

“РЕЦЕПТА ЗА ЛИМОНАДА”
В такива случаи от голямо значение 

е дали търбухът, който ще я погыше 
не е капризен, дали няма претенции 
относно съставките и съотношението 
им.Та значи , класичееката рецепта за 
лимонада(ама не купешка.а домашна) 
е: 1 хубав узрял лимон,малко захар, 
хубаво да се омесят и да престоят 
накиснати известно време във вода.

Като за начало:дресирай се да не 
отвръщаш на киселините с кисе- 
лини(хапчетата против кисе-лини 
са много скъпи).След това хвани 
лимона(проблема) за рогата и 
хубаво го разучи от всички 
страни.Въоръжи се със захарта 
(известна степен добри чувства и 
непукизъм) и добре меси, докато 
получит една гладка и не много 
рядка смес (абе като за палачинки, 
ама не баш!) и я изсипи в едно 
шише. С други думи тегли на ли
мона, ох, проблема една тънка и 
дълга и го закопай някъде. И 
накрая се запаси, с. една. огромна 
доза търпение,

Уверявам те,че ефекта е 
поразителен.Няма караници, няма 
“наранени”, просто се отегляш по 
възможно най- добрия за теб 
начин, без да пострадаш.Е, малко 
его-истично се шлучава,по к'во ти

i че,пии си лимонадата
К КС МИСЛК За . МОН ИТ

Кремена XI в

ПОТРЕБИТОЛОГИЯ 
И ТЬРГОВИЯ

Още ли ви е зле? Незнайно защо 
нещо би човърка? Аз ще ви кажа-вие 
сте пазарували, да, ходили сте ка пазар, 
в магазина, на сергияга и т.н. Въобще 
при статута на бьлгарския “клиент” 
напълно разбирам  причините за 
главоболието, което ви мъчи. Ако 
някога ви се е случвало лелката зад ' 
тезгяха да випрецака, ако вис сами сте 
се прецаквали с  цената, прочетете 
следпите умотворения, извлечени 
специално за вас от страниците на 
безценните “Закони на Мърфи”.

ЗАКОН НА ЛУИС:
Колкота и дъага и. усьрйна да а± 

търсил нещо, слей ката го купит,някъде 
ще го видиш на по- ниска цена.
На много от нас се с случвало да 
обикаляме като улави София, Плевен, 
Пловдив или друг голям град, да си 
купим нещо к след три или по-малко 
магазина да го видим на почти половин 
пена.

ЗАКОН ЗА НАЗАРА:
Ако само един човек предлога едно 

нещо, цената ще е неразумно высока. 
Сравнете цената на ананасите на 
тетевенския пазар (доколкото може да 
ги откриете) с тази на някой 
софийски,

ЗАКОНИ НА МЪРЕЙ:
1. Никога не питай бръенар дали 

имаш нужда от подстригване.
2. Никога не питай търговец дали 

цената му в изводно.
А попитайте. ако смеете ле.*„

ЗАКОН НА С И Н ТЕ ТО ЗА 
ПОТРЕБЛЕНИЕТО:

Двумесечнатпа гаранция  
гараитира, че изделиегпо ще се само- 
унищожи на първия »ен от щретня 
месец.

С амоунищ аж ават Сб те, 
самоуншцожават се и още как.

И накрая Си епомняме 
крилатата фраза на един 
български еке-ареша£р5”3а 
бога,брата, не куаувайтеГ’Ние 
обаче, потребители и 
консуматори едва-jh* можем да 
се откажем да яазаруваме. И 
все пак, имайте си едно 
наум,когато се втурнете към 
пазара следващата еъботя.

Дакда XII а



7, Къпали ли сте се в Тетевенската градска баня?
а)В Тетевенската баня- ГОЛЯМ КЕФ !
б) What is this ?
в)Ползвайте сапуны TEG, за да не ви подхлъзнат...

Ако отговорите та са предшпно
а)-Ти си алк,охолак,умирша.,.бавно...бавно...
б)-Ти си тетевенец или поне живееш в Тетевен.
в)-Не знам какво си,иди да те изследват,ако и ти не знает като 
си,може да научиш много нови и иктересни неща.

Вне държите второто издание на нашия 
училинден вестник. Ако вече ете ирелиетилн 
^ссрйознйГб,9стрй1ШЦй на чстйбото ни,сега вй 
иредяагам да се  настаните удобно и да 
“вкусите55 от нашата лафо-“логия”.

Не неким да са миг- 
Да дойдет и да си заминеш. безвозвратно 

Не искам да си вик- 
Првсторияге да разлюлееги и да стихнет. 

Не искам да си сън- 
Тъй (п,рзо ясичка да се евьрши.

Не искам да си зеьн- 
Отекнал в мен и другаае загльхнал.

Аз искам да си пламьк- 
Към мен да тръгнеш и да ме обгърнвш,

■ ‘ : -р‘ JyZU дЛИН,
S40V~.*S/fT* « л н и и н  л  я л ^ л п к л  л я  я п л л т я и л шv- c4jrt*sjsett& и/м

Гергана IX б . . .  .

" Когато на готин човек му е 
кофти това с блус , а когато на кофти 
човек му е готино, това е чалга."

2 Къде е”М омина поляна”?
а)Няма значение къде е,а кат е спирт продават.Какъв 

спирт продавит ?
б)М алко или п ад”Елпромската”хиж а,ако си повече 

турист,иначе си е бая над”Еяпромската”; 
в)Туй не бете ли село край Русе?

3  Какво е ’’Двата бора”?
а)Материал за джип(татко казваше,че най-хубавият е от 

борова иглычки);
б) Рестораны, дискотека, ако иямате нищо против чалгшящ

в)0-о-о,ама вий там и чалга ли слушате,браво!

4- Чувал ли ск за И она Спъткика?
а)Стщи тика се порязах,не само спъпшищи и звезда гледам;
б)Снощи ми пав им по край "Червените пераета”и оная пак 

пияна.само нейкият глас се чуваше;
в) Y.O.N.A? Хм-м~м,бях чувал само за НОТ BIRD и ASTRA.

>. Кой е построил Гимназкята ?
а)Не знам.
б)Не знам.
в) Не знам.

бЛюбували ли сте се на Тетевен от Хайдушката поляна?
а)Абе аз и други работа съм правил там, ома не е за пред хорвгяя;
б)Кой из ли? Аз по-високо от Тимназияша не съм се качвал~,
в)Любувам се само ни себе си.

Т е т е в е н е ц  ли. с и  ?
Шиеш ли Гстевенска сливова?

а)Пия Тепгевенска, Троянски, Сунгунларсщ, няколко 
oomceiosctitij съ1що tttasca во̂ к£*уЛ1СпТ*1£1у лшстшиса^фз г̂солоа и ор*

б ) П и Я у  FHO G C fnu& u и  l€!ri€6€H C rC u СЛи&Оои д и  Н €  пЫ Щ

в) Лия вино(ио възможност с лимонада, чино каза,че така глава 
не боли).


