
Мно гія лю дзі скар-
дзяц ца на тое, што 
іх шкар пэт кі бяс-
след на «зні ка юць» 
у пра жэр лі вых не-
трах праль ных ма-
шын. Але ёсць ку-
ды больш эк за тыч-
ны ва ры янт ско ну 
гэ тых прад ме таў 
адзен ня. Ура чы ве-
тэ ры нар най клі ні кі 
ў Порт лен дзе (штат 
Арэ гон, ЗША) пад-
час апе ра цыі да ста лі са страў ні ка са ба кі 43 з па ло-
вай шкар пэт кі. Пас ля хі рур гіч на га ўмя шан ня жы вё ле 
ўда ло ся ад на віц ца.

Апе ра цыя прай шла ў лю тым, але су пра цоў ні кі клі ні кі рас-
па вя лі пра яе толь кі ў ве рас ні. Гас па дар ня мец ка га до га не 
змог рас тлу ма чыць, як та кая коль касць шкар пэ так тра пі ла ў 

страў нік жы вё лы. Ён звяр нуў ся да ве тэ ры на раў пас ля та го, як 
са ба ка не каль кі дзён не еў і яго па ста ян на ва ні та ва ла. У клі ні-
цы жы вё ле зра бі лі рэнт ген, які па ка заў на яў насць у страў ні ку 

ста рон ніх прад ме таў. Ад нак вы-
зна чыць, што гэ та бы лі ме на ві та 
шкар пэт кі, уда ло ся толь кі пад час 
апе ра цыі.

Кі раў ніц тва клі ні кі на кі ра ва ла 
рэнт ге наў скі зды мак страў ні ка са-
ба кі для ўдзе лу ў га лі но вым кон кур-
се «Што яны елі?» Гэ тае ме ра пры-
ем ства ла дзіць ча со піс Veterіnary 
Practіce News, які вы да ец ца для ве т-
у ра чоў. Вы па дак з са ба кам, ра зам 
з жа бай, якая з'е ла 30 ка мя нёў, а 
так са ма яшчэ ад ным са ба кам, які 
з'еў ра жон для гры ля, увай шоў у 
трой ку пе ра мож цаў. Прыз у па ме-
ры 500 до ла раў быў на кі ра ва ны ў 

фонд да па мо гі гас па да рам хат ніх га да ван цаў, якія не ў ста не 
апла ціць па слу гі ве тэ ры на ра.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.35 19.36 13.01
Вi цебск — 6.23 19.27 13.04
Ма гi лёў — 6.25 19.26 13.01
Го мель — 6.23 19.22 12.59
Гродна — 6.51 19.51 13.00
Брэст — 6.53 19.50 12.57

Iмянiны
Пр. Ганны, Анатоля, 
Арсенія, Георгія, Дзяніса, 
Паўла.
К. Ірмы, Лукі, Мікалая.

Месяц
Поўня 9 верасня.

Месяц у сузор’і Авена.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

11 верасня 2014 г.

1816 год — на ра дзіў ся Карл Фрыд рых Цэйс, ня мец кі 
оп тык-ме ха нік. За вод, за сна ва ны ім у Вей ма ры, 

хут ка стаў ад ным з са мых вя до мых і га лоў ных вы твор цаў 
оп ты кі ў Гер ма ніі. Ра зам з Эрн стам Абе і Ота Шо там ня мец-
кі ін жы нер вы най шаў рэ цэпт вы ра бу шкла, што па кла ла 
па ча так ства рэн ню лін заў но ва га ты пу. У май стэр ні Цэй-
са ста лі вы раб ляць мік ра ско пы, якія не ме лі ана ла гаў па 
якас ці і ма гут нас ці. У 1861 го дзе на пра мыс ло вай вы ста ве 
ў Цю рын гіі ап тыч ныя пры бо ры Цэй са пры зна лі най леп шы-
мі на ву ко вы мі да сяг нен ня мі Гер ма ніі. З ча сам май стэр ня 
ву чо на га пе ра тва ры ла ся ў са мы вя лі кі за вод у кра і не. 
Аб' ек ты вы, мік ра ско пы, тэ ле ско пы, лін зы для аку ля раў, 
што вы пус ка юц ца пад мар кай «Карл Цэйс», да гэ та га ча су 
з'яў ля юц ца эта ло на мі якас ці.

1943 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сла бод ка Лю бан ска га 
ра ё на) Ле а нід Мі хай ла віч Ла ба нок, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не фі зі я ло гіі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі 
(1996), док тар ме ды цын скіх на вук (1990), пра фе сар (1993). 
Аў тар больш як 270 на ву ко вых прац у га лі не ге ран та ло гіі, 
ра дые бія ло гіі, фі зі я ло гіі.

1973 год — у Чы лі ад быў-
ся дзяр жаў ны пе ра-

ва рот — ва ен ная хун та на ча ле 
з ге не ра лам Пі на чэ там зверг ла 
за кон на га прэ зі дэн та Саль ва-
до ра Аль ен дэ, які за гі нуў у час 
штур му прэ зі дэнц ка га па ла ца. 
У кан цы 1960-х у Чы лі з'е ха лі-
ся з уся го све ту на цысц кія ва ен ныя зла чын цы, якія ха ва лі ся 
ад пра ва суд дзя. Бы лыя эсэ саў цы слу жы лі кан суль тан та мі, 
экс пер та мі, а ча сам і кі раў ні ка мі ў ство ра ных хун тай канц-
ла ге рах у Ча ка бу ка, на вост ра ве Да сон, на Вог нен най Зям лі. 
Хоць Пі на чэт і хун та па ста ян на аб вя шча лі ся бе «аба рон ца мі 
хрыс ці ян скіх каш тоў нас цяў», рэ прэ сі ям пры ва ен ным рэ жы-
ме пад верг лі ся ты ся чы ні ў чым не ві на ва тых лю дзей.

Алесь АДА МО ВІЧ, пісь мен нік, сцэ на рыст, лі та ра ту-
раз на вец:

«Ка лі ба яз лі ва па кі нуць цём ныя без да ні зза ду, 
ані чо га не зра зу меў шы, яны зноў апы нуц ца ў ча-
ла ве ка пад на га мі».
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Іх жыц цё кру ціц ца ва кол пэў ных і час та 
дра ма тыч ных ра шэн няў, якія яны вы му ша ны 
пры маць. Гэ тыя лю дзі ве да юць, як ка рыс тац ца 
ўла дай, яны лю бяць здзіў ляць на ва коль ных, 
га на рац ца тым, што здоль ныя ры зы ка ваць. 
Яны са зня ва гай ста вяц ца да ўся го, што сум на, 
шэ ра і мар кот на. Сло вы гэ тых лю дзей рэд ка 
ра зы хо дзяц ца са спра ва мі, ча ла ве чыя па чуц ці 

свя шчэн ныя для іх. Ка лі яны за па до зры лі ка гось ці ў хлус ні, то 
на заў сё ды вы крэс лі ва юць яго з ко ла сва іх зна ё мых і ўво гу ле 
са свай го жыц ця. Яны цу доў ныя кі раў ні кі з ар га ні за тар скім 
та лен там, з вя лі кай лю боўю ста вяц ца да дзя цей і мо гуць быць 
цу доў ны мі баць ка мі. Больш за ўсё на ма ган няў ім не аб ход на 
тра ціць на тое, каб кант ра ля ваць свой на строй.

ca
ric

atu
ra

.ru

11
верасня

НА РО ДЖА НЫЯ

Zа мор'еZа мор'е  ��

Муж чы ну з аме ры кан ска га шта та Ін дыя на прос та 
аба вя за ны па спа чу ваць кож ны прад стаў нік моц на-
га по лу, бо тое, што зда ры ла ся з ім, з муж чын ска га 
пунк ту гле джан ня, жу дас на. Жон ка ад маў ля ла яму 
ў ін тым ных ста сун ках, пры чым доў га, упар та і без 
сур' ёз ных на тое пад стаў! Вось не ба ра ка з го ра і на-
ма ля ваў таб лі цу, дзе ад зна чаў усе вы пад кі ад мо вы 
жон кі і яе тлу ма чэн ні. У да ку мен це бы лі апі са ны 27 
спроб муж чы ны за няц ца сек сам, ад нак толь кі тры з 
іх ака за лі ся па спя хо вы мі.

26-га до вая жан чы на апуб лі ка ва ла таб лі цу, якую ёй да слаў 
муж, на за баў ляль ным сай це Reddіt. Муж чы на вёў свае на зі-
ран ні з 3 чэр ве ня па 16 лі пе ня 2014 го да. У тлу ма чэн ні да ма 
на пі са ла, што зна ё мая са сва ім му жам ужо пяць га доў, з іх 
два га ды яны ў шлю бе. Акра мя та го, яна ўдак лад ні ла, што 

іх сек су аль нае жыц цё ста ла не та кім на сы ча ным, як ра ней, 
толь кі ў апош нія ме ся цы. У таб лі цы муж чы на згад ваў та кія 
пры чы ны ад мо вы, як «Я ста мі ла ся», «Я за над та п'я ная» або 
«Я за шмат з'е ла», «Я ад чу ваю, што мне трэ ба ў душ», «Я не 
ха чу». У не ка то рых вы пад ках жон ка ад маў ля ла яму без тлу ма-
чэн няў. Пас ля та го, як муж чы на пе ра слаў таб лі цу жон цы, яна 
па спра ба ва ла звя зац ца з ім, але, ма быць, ус пых ну лі крыў да і 
аб ра жа ны го нар, і ён не ад ка заў на яе SMS і зван кі. Жан чы на 
рас па вя ла, што па доб нае зда ры ла ся ўпер шы ню.

Не менш ка міч ны вы па дак са сфе ры ўза е ма ад но сін па лоў 
ад быў ся ў чэр ве ні, ка лі аў стра лі ец, які вы крыў здра ду сва ёй 
жон кі, вы ста віў на ан лайн-аукцы ён яе вя сель ную су кен ку і 
ўдак лад ніў, што яна «па шы тая з адзен ня Іу ды».

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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СЯ ДЗЕМ УСЕ!

КРЭ МЕНЬ-БА БУ ЛЯ

У МЯ НЕ ЎСЁ ЗА ПІ СА НА!

ПРАЛЬ НЫЯ МА ШЫ НЫ АД ПА ЧЫ ВА ЮЦЬ

Хо ча це не па-дзі ця чы па ся дзець, 
а па-да рос ла му па ва ляц ца? Едзь-

це ў Са ра таў! Бо ме на ві та там вы-
ра бі лі ка на пу даў жы нёй 1006,61 
мет ра, па ста віў шы но вы су свет ны 
рэ корд. Прад мет мэб лі па ста ві лі 
на га рад ской на бя рэж най, і па лю-
ба вац ца на яго прый шлі 15 ты сяч 
ча ла век.

Каб да ста віць ме га-ка на пу на на-
бя рэж ную Вол гі, спат рэ бі ла ся дзе-
сяць фур. Даў жы ня яе да зво лі ла ад-
на ча со ва сес ці 2,5 ты ся чам гас цей. 
Ган на Ор фард, суд дзя Кні гі рэ кор даў 
Гі не са, зра бі ла за мер ка на пы з да-

па мо гай та хе а мет ра. Экс перт аб вяс-
ці ла аб уста ля ван ні но ва га рэ кор ду і 

ўру чы ла па свед чан не ар га ні за та рам 
ме ра пры ем ства. Аў та рам іні цы я ты вы 
стаў буй ны ра сій скі вы твор ца мэб лі, у 
яко га на вы раб ка на пы пай шло сем з 
па ло вай кі ла мет раў экас ку ры чыр во-
на га ко ле ру. Прад стаў ні кі кам па ніі рас-
па вя лі, што вя лі кую ка на пу вы ра ша на 
бы ло па дзя ліць на 500 стан дарт ных і 
вы ста віць на про даж. Част ка вы руч кі 
(10%) бу дзе пе ра да дзе на на даб ра чын-
насць. Ра ней рэ корд Гі не са ў ка тэ го рыі 
«Са мая доў гая ў све це ка на па» на ле-
жаў нар веж скім вы твор цам мэб лі (даў-
жы ня ка на пы-рэ кард сме на скла да ла 
890 мет раў).

Гэ тая на ві на — сур' ёз ная пе ра сця ро га ама та рам лёг-
кай не за кон най на жы вы. Бо ця пер ім да вя дзец ца 
моц на па ду маць, перш чым лез ці ў дом да без аба рон-
ных пен сі я не раў. Так, у Ін дыі 85-га до вая жан чы на з 
го ра да Рат лам ака за ла вель мі год нае і, што ад мет на, 
па спя хо вае су пра ціў лен не двум ра баў ні кам, якія пра-
бра лі ся да яе ў дом.

  Да пры ез ду пра ва ахоў ні каў яна ад бі ва ла ся ад зла мыс-

ні каў вяд ром і пал кай. А на пра цэ ду ры апа знан ня ў па лі-
цэй скім участ ку пры му сі ла зла чын цаў пры ся даць у якас ці 
па ка ран ня.

Па цяр пе лая рас па вя ла па лі цэй скім, што жы ве ад на, і ра-
баў ні кі раз бу дзі лі яе, ка лі спра ба ва лі тра піць у дом. Спа чат ку 
яна кі ну ла ў іх пус тое вяд ро, а пас ля та го як адзін з іх сха піў 
яе за ру ку, па ча ла біць іх пал кай. Су се дзі, па чуў шы шум, вы-
клі ка лі па лі цыю, якая пры еха ла на вы клік праз не каль кі хві лін 
і арыш та ва ла го ра-зла чын цаў.

Хо чаш гро шай у два ра-
зы больш? Па кла дзі іх пе-
рад люс тэр кам.

З раз мо вы школь ні каў:
— Ка лі 1 ве рас ня — свя-

та, то ча му яно не вы хад ны 
дзень?

«Бо жа мой! Які цес ны 
свет, які цес ны!» — па ду-
маў ле кар, пры зна ча ю чы 
да іш ні ку па шэсць кліз маў 
на дзень...

Рэ зю мэ.
«Шу каю пра цу! 

Ха чу пра ца ваць 
дзі цем у дзі ця чым 
са дку. Раз гле джу 
ва ры ян ты ад ма-
лод шай да пад-
рых тоў чай гру пы. 
Ясель ную гру пу 

не пра па ноў ваць! Аба вя зу-
ю ся: доб ра ес ці, моц на спаць 
у ці хі час, цац кі ма гу пры но-
сіць свае!»

Гуль ня «Што? Дзе? Ка-
лі?», вя ду чы:

— Ува га, пы тан не! Як 
вы ду ма е це, спа дар Друзь, 
жон ка вам здрадж вае?

— Не, спа дар вя ду чы!
— А за раз ува га на эк-

ран!..


