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ЯК МЫ КУПЛЯЛІ МАШЫНУ
Ў НЯМЕЧЧЫНЕ У

мінулым нумары «Звязды» мы пісалі пра тое, як журналіст Яўген ВАЛОШЫН і яго напарнік Алесь выправіліся ў Нюрнберг па машыну. Пабылі ў нямецкім аўтахаўсе, выбралі сімпатычны «Сітраэн С3» (дызельны рухавік
1400 см3 , год выпуску — 2003).
На першы погляд, машына была ў дасканалым стане:
нефарбаваная, нябітая, падвеска не грымела, рухавік
працаваў роўна. Прабег быў вельмі малы, і сервісныя
дакументы сведчылі, што кіламетраж не адматалі. З іншага боку, праверыць машыну ў справе мы не змаглі
— выехаць у горад без нумароў нельга, а на маленькай
пляцоўцы аўтахаўса не разгонішся.
Тым не менш, нашы аўтаперагоншчыкі рызыкнулі і набылі прапанаваны «Сітраэн». Прыгоды пачаліся неўзабаве...

Расплаціўшыся за аў то, мы з з горкі, наш дызельны і, па ідэі, цяАлесем пастанавілі ў гэты ж дзень гавіты «Сітраэн» адмовіўся выцісвыправіцца дадому. Пра начлег у каць больш за 100 км/г пад горку.
Нюрнбергу мы загадзя не пакла- Ну і гісторыя!
паціліся, ды і каштавала б гэта мі— Каб вы спруцянелі! Што зданімум па 50 еўра з носа.
рылася з машынай? Няўжо паляАднак не паглядзець знака- цела турбіна? — пачаў я панікаміты баварскі горад, прыехаўшы ваць.
сюды за 1500 км, не маглі. СпаАлесь, уявіўшы пакутніцу-турбічатку проста праехаліся на аўто. ну, толькі прамычаў...
Пабачылі здалёк знакамітую крэ(Пазней высветліцца, што спрапасць «Бург» на гары. Сфатагра- ва была ў паліўным і паветраным
фавалі дом, дзе ў 1356 годзе Кай- фільтрах, якія здорава засмеціла
зер Карл Чацвёрты прадыктаваў папярэдняя гаспадыня. Фільтры
да плешкі запоўнены папярэдняй
надзвычай дэмакратычны звод паспяхова заменяць у Мінску — і
гаспадыняй.
законаў «Залатая Була». Пабачы- машынка пойдзе, як новая. А па— Во немцы! Нашы перад пролі велічны цэнтральны вакзал ХІХ куль мы валачэмся па нямецкім
дажам шклянку ў бензабак плюхстагоддзя. Потым мы доўга-доўга аўтабане і думаем трывожную дунуць, і едзь да першай запраўкі,
шукалі бясплатную паркоўку ў ста- му...)
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у Германію...»

— Ну і прэ! Як на ракеце! — уразіўся Алесь хуткасцям на нямецкім аўтабане. — Дай і я націсну на
педаль.
Але, разагнаўшыся да 150 км/г

Будзьце пільныя! Прыкладна за
400 км, якія мы праехалі да мяжы з
Польшчай, пабачылі толькі тры-чатыры запраўкі. Добра, што паліўны
бак у нашай машыне быў амаль

Сталі ў чырвоны канал і гераічна чакалі свайго лёсу. Вялікай
чаргі ў ранішні панядзелак на мяжы не было. Палякі дык увогуле
зрабілі сваю справу за 10 хвілін —

супрацоўнік мытні паадчыняў усе
дзверцы, суаднёс дакументы з нумарам на рухавіку і дазволіў ехаць
на беларускую тэрыторыю.
Тут нашы пашпарты праверыў
памежнік, потым дзве стомленыя
кабеты (транспартная інспекцыя)
ляпнулі пячатку ў так званы «кантрольны талон», што выдалі памежнікі. З паўгадзіны мы чакалі, пакуль
скончыцца перазменка. Тут да нас,
усміхаючыся і паціраючы рукі, падышла мілага выгляду супрацоўніца мытні:
— Ну, давайце, хлопчыкі, свае
дакументы.
Пакуль мы шукалі ўсе паперы,
мытніца распавяла нядаўнюю гісторыю:
— Прыязджалі днямі два такія
ж перагоншчыкі, як вы. У нямецкім аўтахаўсе сапраўдны пакупнік
пабег сустракацца з нейкай мясцовай сяброўкай, а дакумент, які
сведчыць пра пакупку машыны,
аформілі на яго сябра. А нам жа
патрэбна прозвішча сапраўднага
пакупніка! На яго ж трэба размытнёўку рабіць. У выніку давялося
адпраўляць іх назад...
Пакуль пасінелы ад жаху Алесь
шукаў дакументы, я ўзгадаў, што
ў нашым аўтахаўсе менавіта я завіхаўся ля дакументаў, а Алесь
Перагоншчык мае
ўсе магчымасці, каб атрымаць
асалоду ад праменаду
па старым нямецкім
горадзе.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ВЫ ПРАСІЛІ РАСКАЗАЦЬ

Як утаймаваць
апетыт
Вельмі хочацца пахудзець. Аднак
жаданне з'есці што-небудзь бывае
проста нясцерпным. Ці ёсць спосабы, якія дапамагаюць суняць апетыт?
Не перабівайце апетыт. Не спрабуйце суняць голад, з'еўшы перад абедам
кавалачак шакаладу ці цукерку. Гэта памылка, быццам ад такой «закускі» прападае жаданне есці. Наадварот, ад
салодкага ў арганізме выпрацоўваецца шмат інсуліну — гармону, які стымулюе апетыт. Чым яго больш, тым мацней жаданне падсілкавацца.
Патрыце... вушы. За 30 хвілін да яды інтэнсіўна патрыце рукамі
вушныя ракавіны. Уздзейнічанне на актыўныя кропкі, размешчаныя
на вушах, паніжае апетыт.
Глядзіце, што ясце. Звяртайце ўвагу на склад прадуктаў. Вытворцы
спецыяльна праз меру дадаюць харчовыя дабаўкі, якія распальваюць
апетыт. Такім каварным кампанентам з'яўляецца, напрыклад, дабаўка
Е621 (глутамат натрыю). Яе шмат у каўбасах, пячэнні, булёнах з пакецікаў, кетчупах, рыбных, курыных, грыбных, соевых паўфабрыкатах, у
чыпсах, сухарыках, розных сухіх прыправах. Вялікая колькасць гэтага
і іншых узмацняльнікаў смаку змяшчае ежа ва ўстановах фаст-фуда. І
хоць яны дазволеныя да прымянення, аднак, паспрабаваўшы прадукт,
у склад якога яны ўваходзяць, вы, хутчэй за ўсё, захочаце яшчэ. На
гэта і разлічваюць вытворцы, бо іх задача — прадаць паболей.
Паменшыце порцыі. Ад шчодрага прыёму ежы страўнік расцягваецца. Менавіта таму пасля некалькіх дзён святочных застолляў
есці хочацца мацней і часцей. Калі ж прымаць ежу малымі порцыямі,
страўнік скарачаецца і не будзе пасылаць у галаўны мозг імпульсы з патрабаваннем даць паболей ежы. Каб хутчэй дабіцца выніку, скараціце
памер сваіх порцый, аднак ешце пры гэтым часцей — хоць праз кожныя
2-3 гадзіны. А раз на тыдзень карысна рабіць разгрузачныя дні.
Удыхайце пах цытрусавых. Водар цытрусавых заспакойвае апетыт. Пастаўце на кухні аромалямпу і запаліце яе, калі будзеце гатаваць
ежу, апетыт прападзе цалкам.
Не жуйце жуйку. Узмоцненае выдзяленне страўнікавага соку, якое
адбываецца ад працэсу жавання, падсцёбвае апетыт. Акрамя таго, любая жуйка змяшчае вугляводы, якія ператвараюцца ў тлушч. Адмоўцеся
ад жуйкі зусім ці жуйце яе пасля яды не больш чым 15—20 хвілін.

ДАПАМАЖЫ САБЕ САМ

Націсніце на вуха!

ДА ВАШАГА СТАЛА

Капуста на закуску
Капусту можна нарыхтаваць рознымі спосабамі: заквасіць, закансерваваць, засаліць, нават замарынаваць. У бочках, вёдрах, бачках,
слоіках, адкрытым спосабам ці закатаць... У кожнага — свае асаблівасці і перавагі. Прапануем некалькі арыгінальных рэцэптаў.
МАРЫНАВАНАЯ
Смачная марынаваная не толькі белая капуста, але і квяцістая,
брусельская, брокалі.
Качан разбярыце на суквецці ці нашаткуйце, пабланшыруйце 1-2
хвіліны ў кіпені, адцісніце і шчыльна раскладзіце ў слоікі. Дадайце чорны
перац гарошкам і гваздзіку (па 4-5 штук),
па 2-3 г карыцы і кмену. Прыгатуйце заліўку з разліку 250 г на літровы слоік: у
гатаваную ваду пакладзіце 120 г цукру
і 50 г солі, уліце 200 г 9-працэнтнага воцату, заліце слоікі з капустай і пастаўце
стэрылізавацца (літровыя — 15 хвілін,
паўлітровыя — 3-5 хвілін), закатайце.
ВОСТРЫЯ ТРУБАЧКІ
Качан белай ці чырвонай капусты апусціце ў кіпень на 5 хвілін, дайце
крыху астыць, разбярыце на лісце.
Буйна натаркаваную моркву змяшайце з тоўчаным часнаком, злёгку ператрыце рукамі і закруціце ў падрыхтаванае лісце ў выглядзе
трубачак ці рулецікаў. Трубачкі шчыльна адна да адной складзіце ў
эмаліраваную або шкляную салатніцу, заліце гарачым расолам: 1 ст.
лыжка солі на літр вады. Зверху пакладзіце цяжар, каб расол накрываў
трубачкі. Праз два дні арыгінальная закуска гатовая.
МАЗАІКА
Вельмі прыгожая святочная закуска. Вазьміце 2 кг белакачаннай капусты, па 2 рознакаляровыя перцы (чырвоны, жоўты, зялёны),
здрабніце, перамяшайце, пасыпце дробнай соллю (1 ст. лыжку), зноў
перамяшайце, пакладзіце зверху цяжар, каб выдзеліўся сок. Капуста
будзе гатовая праз два-тры дні. Зялёны перац можна замяніць зелянінай пятрушкі ці кропу (2 пучкі).

МУЖЧЫНА Ў ДОМЕ

Вырашаем праблемы з замком
Каб у адзін цудоўны момант не апынуцца перад наглуха зачыненымі дзвярыма, скарыстайце наступныя парады. Такім чынам, калі...
... ключ у замку паварочваецца з цяжкасцю
Паспрабуйце прачысціць замок дроцікам ці прадуць пыласосам —
гэта дапаможа выдаліць з механізма дробнае смецце. Ні ў якім разе не
змазвайце замок! Для лепшай работы засыпце ў шчыліну для ключа
крыху графіту.
... замок заядае
На выцягнуты язычок замка капніце крыху машыннага масла і пакруціце туды-сюды ўхаластую, каб яно расцяклося. Тое ж самае зрабіце
і з ключом. Калі не дапаможа, давядзецца зняць замок, разабраць яго і
пачысціць. А каб не заблытацца ў дэталях пры разбіранні, складвайце іх
адна за адной на стале, затым проста збярыце ў адваротным парадку.

На кожнай вушной ракавіне знаходзіцца каля 170 біялагічна актыўных кропак,
пры дапамозе якіх можна мабілізаваць
скрытыя рэзервы арганізма і адрэгуляваць работу ўнутраных органаў.
 Часта «закіпаеце» па дробязях, зрываецеся без прычыны на дамачадцаў?
Зняць нервовае напру жанне і супакоіцца
дапаможа антыстрэсавая кропка. Яна знаходзіцца ў ямцы ў верхняй частцы вушной упадзіны.
 Разбалелася галава? Не спяшайцеся хапацца за таблеткі. Знайдзіце і памасіруйце на працягу 2-3 хвілін кропку на частцы, якая выступае, насупраць казялка — боль хутка павінен адступіць.
 Заўважылі, што зрок стаў пагаршацца? Як толькі з'явіцца вольная хвіліна, расцірайце мочку вуха.
Дарэчы, менавіта на мочку вуха спецыялісты раяць звярнуць асаблівую ўвагу. Калі на ёй заўважыце невялікую зморшчынку-складачку,
не марудзьце са зваротам да кардыёлага. А вось уладальнікам вялікай
патоўшчанай мочкі можна толькі пазайздросціць — яны, як правіла,
вылучаюцца моцным здароўем.

Сёння без праблем можна набыць
шмат рознай экзатычнай садавіны, у тым
ліку і фейхоа.
Фейхоа — адзіны плод, які па колькасці ёду
можна параўнаць нават з морапрадуктамі. Ён
назапашвае водарастваральныя злучэнні ёду,
што лёгка засвойваюцца нашым арганізмам.
Акрамя таго, плады фейхоа багатыя на вітамін С, а скурка змяшчае фенольныя злучэнні. Гэтыя біялагічна актыўныя рэчывы — моцныя антыаксіданты, якія садзейнічаюць прафілактыцы анкалагічных захворванняў.
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ВАРТА ПРЫСЛУХАЦЦА

Чым карысная фейхоа

Нямецкі аўтабан знешне падобны на шашу Брэст—Масква. Толькі
хуткасць у некаторых месцах не абмежавана, пакрыццё служыць
не менш за 30 гадоў і ў прыдарожных туалетах няма дрэннага паху.

збольшага гойсаў каля машыны
і правяраў, каб яна не была бітая.
Дзякуй Богу, той самы дакумент
быў аформлены як трэба.
Ад да лі мыт ні цы ру жо вую
страхоўку, нямецкі тэхнічны пашпарт, запоўнілі з чацвёртага разу
дэкларацыю.
— Хлопцы, а што гэта ў вас за
колы ў багажніку ляжаць, цэлая
партыя? — зацікавілася мытніца.
— Гэта ж зімовыя запаскі! —
адбівалі мы яе службовую атаку.
— Гэта ж каб аварый не нарабіць,
калі выпадзе снег.
Аказалася, што правозіць такія
запаскі можна. Пры гэтым важна,
каб на іх былі жалезныя дыскі. Іначай падумаюць, што вязеш шыны
на продаж.
Мы далі слова гонару, што не
будзем на запасках рабіць бізнэс.
Пасля ўзважылі колы на спецыяльнай вазе, бо нам загадалі ўпісваць
іх наяўнасць у дэкларацыю. Атрымалася па 26 кг на нос (максімальная колькасць — не болей за 50 кг
на аднаго чалавека ў месяц).
Пасля ўсіх працэдур заплацілі
размытнёўку ў банку — 490 еўра (0,35 еўра за 1 см3). Зрабілі
некалькі ксеракопій, усе паперы
аддалі мытніцы. На афармленне
машыны пайшло паўтары гадзіны.
Калі ўсе фармальнасці былі вырашаны, паехалі на сталіцу.

У колькі абышлася
машына
з Нямеччыны?
Трэба сказаць, што шаша Е30
па тэрыторыі Беларусі — гэта незямны рай нават у параўнанні з

некаторымі еўрапейскімі дарогамі.
Шырокая, свабодная. Праўда, пакрыццё не такое роўнае і гладкае,
як на нямецкіх аў табанах, затое
машын у некалькі разоў менш.
Хоць і на шырокіх беларускіх дарогах умеюць шчыра здзіўляць. Як
толькі мы даехалі да пункта аплаты, касірка запатрабавала з нас
восем тысяч беларускіх рублёў.
— Добрай раніцы! — уз'еўся
Алесь. — Мы ж свае, беларусы.
Магу пашпарт дастаць. Ні ў Нямеччыне, ні ў Польшчы з нас не ўзялі
грошы, а вы абдзіраеце, як ліпку!
— Мяне не турбуе, якія ў вас
пашпарты, — строга адказала касірка. — Нумары транзітныя — значыць плаціце.
Пакуль ехалі да беларускай
сталіцы, з нас на такім жа пункце
аплаты садралі яшчэ чатыры тысячы беларускіх рублёў.
Прыехаўшы дадому, праверылі
«сітраэн С3» на СТА. Аказалася,
што машына і сапраўды ў цудоўным стане, а разганяцца і ісці пад
гару яна не хацела з-за засмечаных
фільтраў, якія тут жа памянялі.
Падвеска аказалася цудоўнай,
кузаў — дасканалым, а больш эканамічную машыну ўвогуле складана знайсці. Тым не менш, набыўшы такое неправеранае аўто, мы
моцна рызыкавалі. Калі б, скажам,
турбіна была сапсаванай, то на рамонт давялося б выкласці сотні і
нават тысячы долараў. Але нам
пашанцавала.
Падлічылі, у якія грошы нам
абышоўся «Сітраэн». А гэта —
яго кошт у аўтахаўсе (4800 еўра),
страхоўка і транзітныя нумары (70
еўра), паліва на вяртанне дадому (усяго каля 50 еўра, таму што
амаль поўны бак пакінула папярэдняя гаспадыня), размытнёўка
(490 еўра). Выйшла — 5410 еўра
(ці 7300 долараў ЗША).
Прагледзеўшы газеты і інтэрнэт-старонкі з аб'явамі аб продажы
патрыманых аўто, мы пераканаліся, што купіць «Сітраэн С3» нашай
камплек тацыі за такія ж грошы
магчыма і ў Беларусі. Але ці будзе машына ў дасканалым стане,
з празрыстай гісторыяй? Гэта вялікае пытанне.
У нямецкім аўтахаўсе мы маглі набыць больш танную машыну
такога ж класа. Але стан яе быў
значна горшым.
— У любым выпадку добра павандравалі, — падсумаваў Алесь.
P.S. На наступным тыдні чытайце ў «Звяздзе» парады прафесійных перагоншчыкаў: якія
памылкі мы зрабілі падчас набыцця «Сітраэна» і дзе за мяжой
найбольш выгадна купляць патрыманыя машыны. Таксама мы
правядзём параўнальны аналіз:
дзе больш бяспечна набываць
машыну — за мяжой ці на Бацькаўшчыне?

20 лістапада
1899 год (вёска Сялітранка Барысаўскага
раёна) — нарадзіўся беларускі паэт, драматург, празаік, крытык, аўтар гімна Беларусі
«Мы, беларусы» Міхась Клімковіч.
1945 год
— у Нюрнбергу пачаўся судовы працэс
над лiдарамi германскага фашызму.
Працэс праводзiў Мiжнародны ваенны
трыбунал, створаны Лонданскай дамовай памiж СССР, ЗША, Францыяй i Вялiкабрытанiяй, да якога далучылiся яшчэ
19 дзяржаў. Галоўным абвiнаваўцам ад
СССР выступаў Раман Рудэнка. Пад суд
былi аддадзены 24 ваенныя кiраўнiкi фашысцкай Германii. Падчас працэсу адбылося 403 пасяджэннi, заслуханы
паказаннi 116 сведак, разгледжана больш за 5 тысяч дакументальных
доказаў, у тым лiку пра злачынствы нямецка-фашысцкiх захопнiкаў
на тэрыторыi Беларусi. Гэта былi паведамленнi i акты Надзвычайнай
дзяржаўнай камiсii, сведчаннi пра знiшчэнне савецкiх людзей шляхам
заражэння сыпным тыфам у трох канцлагерах на Палессi, пра расстрэлы жыхароў у Гомелi, Пiнску, Лiдзе, пра знiшчэнне дзяцей у Брэсцкай
вобласцi. Вiна падсудных была цалкам даказана, i кожны з iх атрымаў
свой прысуд. Так упершыню ў гiсторыi былi пакараны арганiзатары
агрэсiўнай вайны, а агрэсiя прызнана найцяжэйшым мiжнародным
злачынствам.

«Нам падабаюцца людзi, якiя смела гавораць тое, што думаюць, пры
ўмове, што яны думаюць гэтак жа,
як i мы».
Марк Твен (1835—1910),
амерыканскi пiсьменнiк.

ПАНЯДЗЕЛАК
Панядзелак — адзін з самых складаных дзён
тыдня. У традыцыйнай культуры ўсходніх славян
за ім устойліва замацавалася характарыстыка неспрыяльнага дня.
 Першы, або пачатак, мадэляваў, у значнай ступені
прадвызначаў развіццё падзей як на адзін дзень, так і на ўвесь тыдзень,
месяц, год ці нават усё жыццё. Народная мудрасць даволі безапеляцыйна падводзіць вынікі: «Не пашанцавала з раніцы, не пашэнціць і
вечарам».
 За панядзелкам замацавалася вызначальная рыса «цяжкі», у сэнсе
«бесперспектыўны», «неспрыяльны» для распачынання важных спраў.
У традыцыйнай культуры славян гэтым эпітэтам пазначаны яшчэ толькі
адзін суб'ект культуры — чалавек з «цяжкай» рукой, якому нельга было
засяваць, купляць карову ці парасят, быць сватам, нават наліваць чарку
гарэлкі — усё пойдзе прахам: насенне не прарасце, жывёла не будзе
гадавацца, заручыны не ўдадуцца, гарэлка «колам» стане.
 «У панядзелак работы не пачынай і ў дарогу не выязджай» — негатыўнае стаўленне да гэтага дня з'явілася падставай цэлага шэрагу
забарон, якія датычыліся гаспадарчай дзейнасці чалавека і яго паводзін.
У панядзелак не пачыналі вяселле, улазіны, не здзяйснялі куплю-продаж; не пазычалі грошы; не саджалі лён і капусту; не садзілі птушку на
яйкі — будуць адны пеўнікі.
 У характарыстыцы панядзелка ёсць і станоўчыя моманты. Разлічваючы на магію «першага», некаторыя гаспадыні сеялі ў панядзелак
фасолю, гарбузы і агуркі: «Першы дэнь — першыя й гурочкі, не будэ
пустацвету».
 Менавіта за тое, што панядзелак стаў першым днём тыдня, з яго
часцей за ўсё пачыналіся святочныя тыдні: Масленічны, Велікодны,
Русальны (Духаў дзень) і інш. Шыльным, Шылаватым панядзелкам пачынаўся Перадвелікодны пост.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.
Віншуем з днём нараджэння Уладзіміра Уладзіміравіча ЗАХАРЧЭНЮ. Жадаем здароўя, шчасця, дабрабыту.
Саслужыўцы, г. Нясвіж.

ВАДЗІЦЕЛЬ, ЯКІ СЕЎ ЗА РУЛЬ
НЕЦВЯРОЗЫМ, АШТРАФАВАНЫ
НА 12 МІЛЬЁНАЎ 250 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ
Такое пакаранне вынесена судом Кастрычніцкага раёна г. Гродна 37-гадоваму М., паведамілі карэспандэнту «Звязды» ў абласной
Дзяржаўтаінспекцыі.
Першы папераджальны «званок» у выглядзе адміністрацыйнага штрафу (1 мільён 50 тысяч рублёў) і пазбаўлення правоў на тры гады для гэтага кіроўцы прагучаў у жніўні сёлета, калі ён у нецвярозым стане ездзіў
па горадзе на аўтамабілі «Нісан Мікра». Ужо не маючы вадзіцельскага
пасведчання, М. зноў сеў п'яным за руль, на гэты раз «Нісана Альмеры».
Рашэннем суда яму прызначана прымусовае лячэнне ад алкагольнай
залежнасці і пакаранне — штраф у суме 12 мільёнаў 250 тысяч рублёў
з пазбаўленнем права кіравання транспартным сродкам на пяць гадоў.
Пры гэтым на абодва вышэйзгаданыя аўтамабілі накладзены арышт, і
іх можна пазбавіцца, калі штраф не будзе выплачаны ва ўстаноўлены
тэрмін.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

У БЯЛЫНІЦКІМ РАЁНЕ НА ПАЖАРЫ
ЗАГІНУЛІ ДВА ЧАЛАВЕКІ
18 лістапада а 5-й раніцы ў МНС паведамілі, што ў раёне вёскі Запакулле на шашы Магілёў—Мінск, дзе ідуць работы па пашырэнні дарогі,
гарыць будаўнічы вагончык. У ім было двое: 50-гадовая вартаўніца будоўлі загінула ў агні, а мужчына, нягледзячы на апёкі амаль усяго цела,
здолеў выбрацца з палаючага вагончыка. Аднак праз некалькі гадзін ён
памёр у рэанімацыі раённай бальніцы. Будаўнічы вагончык і аўтамабіль,
які стаяў побач, практычна знішчаныя агнём.
Як паведамілі ў Магілёўскім абласным упраўленні МНС, следчыя
цяпер адпрацоўваюць некалькі версій. У спісе: неасцярожнасць пры курэнні, парушэнне правілаў бяспекі пры эксплуатацыі печкі і іншыя.
Ілона ІВАНОВА.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Дэвіз Шаляў — дакладнасць ва ўсім,
а Стральцоў — больш спраў і менш слоў
АВЕН. Пажадана не адкладаць на будучыню завяршэнне важных
спраў і нарэшце прыняць канчатковае рашэнне. Вам спатрэбіцца
такая якасць як камунікабельнасць, менавіта яна дапаможа дамагчыся
поспеху. Паспрабуйце рэальна ацэньваць свае магчымасці і не засмучацца ў выпадку раптоўнай няўдачы. Проста выпраўце дапушчаныя
памылкі — і вы абавязкова дасягняце мэты. А вось ад авантурных планаў пажадана цяпер адмовіцца. Паменш давайце абяцанняў, таму што
выканаць іх будзе даволі цяжка, а ваш аўтарытэт можа пацярпець.
ЦЯЛЕЦ. Гэты тыдзень будзе проста вар'яцкі. Не адмаўляйцеся
ад прапанаванай дапамогі, бо ў адзіночку будзе складана завяршыць некаторыя важныя справы. Паспрабуйце на працы не ўступаць
у канфлікты з калегамі, бо ў чымсьці яны, можа быць, і маюць рацыю.
Падумайце, ці так неабходныя цвёрдыя і нязменныя прынцыпы — можа
часам варта адступіць ад правіл і зрабіць выключэнне. Вы ад гэтага не
столькі прайграеце, колькі выйграеце. Больш усміхайцеся і жартуйце,
гэта не толькі падніме ваш уласны настрой, але і палепшыць эмацыйны
стан навакольных. Сябры парадуюць своечасовай дапамогай.
БЛІЗНЯТЫ. У пачатку тыдня не варта спакушацца бачным поспехам
і будаваць вясёлкавыя планы. Як бы спрыяльна ні складаліся вашы
справы (асабліва ў той частцы, дзе нешта залежыць ад іншых людзей,
у прыватнасці — ад начальства), спадзявацца трэба выключна на ўласныя сілы. Ніхто не жадае вам зла — проста абставіны будуць складацца
самым мудрагелістым чынам, і пра вас могуць забыцца. Да серады не
варта рызыкаваць і пачынаць сур'ёзныя справы, ды і наогул лепш узяць
адпачынак і адправіцца ў рамантычнае падарожжа. Калі адпачынак не
патрабуецца або ён ніяк немагчымы, можна паспрабаваць падняцца
па кар'ернай лесвіцы на пару прыступак, але тады будзьце гатовыя
працаваць без перапынкаў на сон і абед. На выхадных давядзецца папрацаваць — калі не на асноўнай працы, дык на падпрацоўцы.
РАК. Ваша асабістая актыўнасць можа быць звязаная з нейкімі партнёрскімі абавязкамі, пры гэтым у сярэдзіне тыдня вы дамовіцеся па
ўсіх пытаннях. У аўторак не варта сумнявацца ва ўласных сілах, асабліва
калі недаверлівасць ужо не раз падводзіла вас. Паверце: гэтым разам
вы зможаце ўвасобіць у жыццё свае задумы. Інтэнсіўнасць працы будзе
прама прапарцыйная ўзнагародзе, якую вы за яе атрымаеце, а значыць
— сачкаваць не варта. У чацвер удала пройдуць дзелавыя перамовы,
вашымі прапановамі зацікавіцца начальства.
ЛЕЎ. Залішняя ўразлівасць і спазненні могуць стаць прычынай непрыемных сітуацый, якія вы, атрымліваецца, створыце сваімі рукамі.
Вы, вядома, выдатна валодаеце словам і наогул незаменны супрацоўнік,
але вастрасловіць у прысутнасці начальства ўсё ж няварта. Гэта можа
прывесці да канфліктнай сітуацыі. Перш чым штосьці змяняць у сваім
жыцці, паспрабуйце ўзважыць усе «за» і «супраць». Планы, якія вы будавалі на гэты тыдзень, зведаюць змены пад ціскам абставін. Дзелавая
паездка ў пачатку тыдня можа адкрыць перад вамі новыя далягляды.
У дзяцей могуць паўстаць пэўныя праблемы: ім сапраўды спатрэбіцца
ваша дапамога, не спісвайце гэта на простыя капрызы.
ДЗЕВА. Першая палова тыдня з найбольшай верагоднасцю пройдзе
ў мітусні і сямейных клопатах. Пачынаючы з чацвярга давядзецца
працаваць упарта і шмат, сістэматызуючы велізарную колькасць назапашанага матэрыялу. Гэты працэс, не вельмі цікавы збоку, для вас апынецца захапляльным і займальным. Яго вынік будзе вельмі нечаканым
і прывядзе да з'яўлення прывабных даляглядаў. У пятніцу пры выбары
новага кірунку ў працы прыслухайцеся да вашага сэрца, бо розум усё
роўна будзе на адпачынку.
ШАЛІ. Галоўныя задачы будуць звязаныя з дакладнасцю, таму вашы думкі павінны быць стройныя, як калоны ў храме. Вы ў стане
вырашыць усе праблемы самастойна — і пачаць тут трэба з таго, каб,
прынамсі, не ствараць залішніх складанасцяў іншым. Вам ад гэтага
адразу стане лягчэй жыць. Не прыбядняйцеся — энергія віруе, прычым
ва ўсіх кірунках. Час увасабляць на практыцы запаветную мару, у вас
усё атрымаецца.
СКАРПІЁН. Можа павысіцца ваша сацыяльная актыўнасць, з'явіцца
магчымасць кіраваць сітуацыяй, якая склалася, і нават уплываць на
будучыя падзеі. У сераду паспрабуйце слухаць навакольных, пажадана
не карыстацца цвёрдымі і безапеляцыйнымі інтанацыямі, інакш можаце
выклікаць у калегаў па працы незадавальненне.
СТРАЛЕЦ. У цэлым справы пойдуць лёгка, будзеце сябе добра
адчуваць і атрымаеце поспех практычна ва ўсіх пачынаннях. Могуць адбыцца важныя падзеі, якія закрануць інтарэсы вашай сям'і або
сяброў. На працы не варта шмат пра сябе распавядаць, даючы ежу
для плётак. У панядзелак паспрабуйце захоўваць бесстароннасць. У
пятніцу не пачынайце новых спраў, не завяршыўшы старыя, інакш ні ў
чым не будзе поспеху.
КАЗЯРОГ. З'явяцца новыя дзелавыя партнёры і заступнікі, так што ў
сувязі з гэтым зможаце рэалізаваць самыя дзёрзкія планы, стварыць
добры зачын на будучыню, палепшыць сваё матэрыяльнае становішча.
Поспех будзе спадарожнічаць у самых розных справах. Першая палова гэтага перыяду будзе поўная цікавых і нават загадкавых сустрэч і
запомніцца надоўга. У аў торак, магчыма, вы нарэшце справіцеся з
нейкімі складанымі задачамі, што выкліча шмат змен у прафесійным
плане. Цалкам рэальныя праблемы з пажылымі бацькамі, а таксама
візіт кагосьці са сваякоў.
ВАДАЛЕЙ. Не пачынайце дзейнічаць, не вызначыўшыся з мэтамі,
інакш толькі выдаткуеце час і сілы марна. Не давярайце без праверкі фактам і лічбам: калі інтуіцыя пярэчыць прыняццю, здавалася
б, відавочнага рашэння, тут нешта не так, і да яе варта прыслухацца.
Надзвычай вялікія шанцы вырвацца з руціны. Можаце разлічваць на
дапамогу і разумныя парады сяброў.
РЫБЫ. Паспрабуйце прыцішыць свае амбіцыі. Вас будуць асільваць
эмоцыі такой сілы, што вашы памкненні нават не ўспрымуць сур'ёзна. У той жа час з'явіцца шанц з'яднаць вакол сябе сяброў і аднадумцаў.
Неабходна адэкватна ацаніць становішча, якое склалася, і знайсці канструктыўныя метады для яго паляпшэння. У сярэдзіне тыдня захочацца
пазбавіцца ад усяго аджылага і пачаць жыццё спачатку — памятайце,
што ўсё ў вашых руках.

Усміхнемся!
— Вось я ўзімку нарадзіўся. Цяпер
растлумачце, адкуль я ўзяўся? Буслы
не лётаюць, капуста не расце...
— Снегавікі зляпілі.
☺
Новая патэльня ад Тefal — не
толькі з антыпрыгарным пакрыццём, але і з мяккім дном з адваротнага боку. Тefal клапоціцца
пра вас, мужчыны!
☺
У фотасалоне:
— Мадам, вы хочаце вялікія ці
маленькія фотаздымкі?
— Маленькія.
— Тады вы не павінны
ўсміхацца.
☺
Стаяць «ака» і «мерседэс» на скрыжаванні
на чырвоным. Кіроўца
«акі» сядзіць і газуе, націскаючы на газ, як быццам зараз рване, як на
ракеце. Кіроўца «мэрса», убачыўшы гэта, вырашае паспаборнічаць з
«акой». Загараецца зялёны... і «мэрс» знікае ў
кропку. «Ака» застаецца
на месцы. Кіроўца «мэрса» вяртаецца назад і

кажа кіроўцу «акі»:
— Ты чаго, спужаўся? Я з табой падаганяцца хацеў, а ты мяне так абламаў...
Кіроўца «акі»:
— Мужык, не паверыш... На
жуйку наехаў!
☺
Чыгуначніца пытае ў мужыка,
які бяжыць за цягніком і размахвае рукамі:
— Мужчына — вы што, на цягнік
спазніліся?
— Не, блін, — я яго з вакзала
выганяю!

Дарагі, вялікую
анучу з твайго
заплечніка я
памыла. А яшчэ
паклала табе
ўсё неабходнае.
З любоўю,
твая жонка.

