
22 грудня

1882 — Едвард Джонсон 
придумав ялинкову електро-
гірлянду і прикрасив нею 
ялинку на Різдво.
1833 — народилася Марко 
Вовчок (укр. письменниця).
День енергетика
День працівників 
дипломатичної служби

1954 — в Бостоні (США) 
пройшла перша успішна 
пересадка нирки у світі.
1968 — американські 
астронавти стали першими 
людьми, які досягли орбіти 
Місяця.
1777 — народився Олек-
сандр I (останній цар Росії).

1903 — у Великій Британії 
видано перший реєстрацій-
ний номер для авто.
1798 — народився Адам 
Міцкевич (польський поет-
романтик).
1981 — народився Діма 
Білан.
День працівників архівів

336 — у Римі було перше 
документально підтвердже-
не святкування Різдва.
1991 — відставка Михайла 
Горбачова з поста президен-
та СРСР.
1971 — народився Вла-
дислав Галкін (російський 
актор).

1931 — у Токіо засновано 
автомобільну компанію, яку 
наступного року переймену-
вали в «Nissan».
2004 — найбільш смерто-
носний землетрус у сучасній 
історії.
1949 — народився Михайло 
Боярський (російський актор).

1945 — у Нью-Йорку пред-
ставники 28 країн підписали 
угоду про створення Міжна-
родного валютного фонду.
1595 — народився Богдан 
Хмельницький (український 
гетьман).
1971 — народився Сергій 
Бодров (російський актор).

1869 — американець Вільям 
Фінлі Семпл запатентував 
жувальну гумку.
1951 — народилася На-
таля Вітренко (український 
політик).
1954 — народився Дензел 
Вашингтон (американський 
актор).
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 ГРУДНЯ — 1 СІЧНЯ  

В
ід

о
м

о
ст

і.
U

A

№
 5

2
 (

5
8

7
)

2
2

 -
 2

8
 г

р
уд

н
я

 2
0

1
1

 р
о

к
у

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

/

«Тож треба було так напитися, 
щоб не пам’ятати, де голову згубив», 
— дивувався Змій Горинич, розгля-
даючи герб Російської Федерації.

☺☺☺
Цигaнкa — чоловіку:
— Позолоти ручку, любасику! 

Що хочеш скaжу! 
Той дістaє 500 євро:
— А скaжи-но мені період напів-

розпаду рaдію!
Цигaнкa в шоці, очі витріщилa. 
— От бачиш, не зaслужилa.

☺☺☺
Чолов’яга витягнув із моря ятір, 

a тaм однa рибкa. Й каже людським 
голосом:

— Відпусти мене, стaрче... 
І тут зрозумів чоловік, що про 

«Фукусіму» нам багато недоговорю-
ють... 

☺☺☺
— Люба, ось тобі 200 гривень, 

йди і купи собі туфлі, які ти хотіла.
— Але ж ти не знаєш, скільки 

вони коштують!
— Зате ти тепер знаєш...

☺☺☺
Під час сварки в секс-шопі клі-

єнт, лаючись на продавця, перераху-
вав увесь асортимент магазину.

☺☺☺
— Вчорa купив собі новий 

aнтирaдaр.
— І що?
— А він зa тристa метрів до 

дaішникa починає кaнючити: 
«Дістaвaй гроші! Дістaвaй гроші!».

☺☺☺
— Мені байдуже, що їсти: чорну 

ікру чи чорний хліб.
— Проте, бачу, ти все ж їси ікру, 

а не хліб...
—А яка різниця?

☺☺☺
Здається, у мене проблеми з зо-

ром: заходжу в магазин — очі роз-
бігаються, дивлюся на ціни — очі на 
лоб лізуть, заглядаю в гаманець — 
нічого не бачу...

☺☺☺
Дівчата, вчіться готувати, адже 

за кого б ви не вийшли заміж, воно 
все одно хотітиме їсти!

— Ти кота погодував?
— Він води поїв...

☺☺☺
— Дай фломастер. Палець по-

трібно пофарбувати.
— Навіщо?
— У гості йду, шкарпетка дірява.

☺☺☺
До кімнати вбігає перелякана 

бліда покоївка:
— Мадам! Ваш чоловік лежить, 

не дихаючи, посеред вітальні, в руці 
в нього якийсь папірець, а поруч — 
згорток.

— Ура! Нарешті прибула замов-
лена мною шуба!

☺☺☺
— Чим карається двоєженство?
— Двома тещами.

☺☺☺
Базікають в офісі два співробіт-

ники:
— У другій половині дня абсо-

лютно нічого не хочеться робити.
— А в першій?
— А в першій хотілося їсти...

☺☺☺
—Мамо, ти точно хочеш, щоб я 

святкував Новий рік удома?
— Звичайно!
— Тоді піди кудись 31-го...

☺☺☺
В олігарха беруть інтерв’ю:
—У вас є якісь захоплення?
— Ну, скажімо, раніше я марки 

збирав...
— А зараз?
—Ну, марок не стало — тепер 

євро збираю...
☺☺☺

— Лікарю, ви мені виписали по 
таблетці чотири рази на день під час 
їжі, а я б хотів по дві таблетки двічі 
на день.

— Чому?
— Бо їжі на чотири рази не ви-

стачає.

«Спочатку потрібно потрапи-
ти в парламент. Я ж людина само-
критична, розумію, що набрид. І в 
суспільній свідомості багато чого 
втрачаю, враховуючи безглуз-
ді дії, які нерідко відбуваються в 
парламенті. Якби в нас був свій 
олігарх… Але ви самі знаєте, що 
безкоштовний сир буває тільки в 
одному місці».

Володимир Литвин, спікер 
Верховної Ради

«Границя між тваринами й лю-
диною проходить на рівні моралі. 
Тимошенко вже кілька місяців неза-
конно утримується в СІЗО, яка різ-

ниця — це та камера чи не та? Якщо 
Кузьмін вважає, що так добре, то 
нехай зі свого шикарного будинку з 
Пущі-Водиці виїжджає й сідає в ка-
меру. Може, туди ще перські кили-
ми з приймальні Хорошковського 
постелили перед зйомкою».

Сергій Власенко, 
«БЮТ-Батьківщина», адвокат Юлії 

Тимошенко

«У мене вісім дірок у зубах! 
Коли я буду їх лікувати? Коли я по-
бачу свою дитину? Я вимагаю для 
себе розстрілу, не можу більше це 
терпіти».

Роман Ландик, депутат Луганської 
міськради

«Без сумніву, на жаль, сьогодні 
парламент перетворився на під-
розділ Адміністрації Президента 
й тупо друкує все те, що мав би 
робити як альтернативу. Все це за-
раз підтримується як кроки Адмі-
ністрації Президента».

Сергій Соболєв, фракція 
«БЮТ-Батьківщина» 

«Реакція десятків тисяч грома-
дян Російської Федерації дає надію 
на те, що експеримент «царської 
демократії» завершується».

Юрій Луценко, лідер «Народної 
самооборони» про мітинги в Росії

«Якщо хтось хоче, 
щоб я їздив на 

велосипеді, то цьо-
го не буде. Може, я і 
хочу, але не буду їз-
дити у Житомирі на 
ровері. Мій автомо-
біль («Toyota Camry») 
привіз в область 126 
мільйонів гривень… 
І взагалі, у нас цивілі-
зація. Це не питання 
дешевого авторитету 
й «хлопця в дошку». 
Я вважаю, що їздити 
електричкою — це ні-
кчемно».
Сергій Рижук, голова 
Житомирської облад-
міністрації відмовля-
ється їздити до Києва 

електричкою

Цого тижня можна сміливо братися за 
вирішення складних проблем. Зміни в 
особистому житті цілком імовірні, до того 
ж саме вам треба їх ініціювати. А рішу-
чості, повірте, вам не забракне.

Нарешті впорядкуєте свої фінансові 
справи. Також варто поновити обгово-
рення з компаньйонами питань, що сто-
суються грошей. Доволі напруженими 
будуть стосунки у сім’ї.

Сміливо купуйте й інвестуйте, адже нині 
зірки віщують вам успіх у фінансових 
справах. У кишенях знову зашелестять 
купюри. Деяких Близнюків очікує любов-
на пригода. 

На цьому тижні варто бути дуже розсуд-
ливими та заощаджувати життєві сили. 
Ваш енергетичний потенціал невисокий, 
тому важливо знаходити час для повно-
цінного відпочинку.

Будете змушені повернути старі борги 
або виправити помилки, що лишилися 
з минулого. В особистому житті можуть 
відбутися зміни, які зоставлять помітний 
слід у вашій душі.

Ви можете з успіхом реалізувати себе у 
фінансовій діяльності, вирішити важливі 
питання практичного характеру. Трохи 
часу залишається на романтичні пере-
живання, використайте його.

Цей тиждень буде не найпростішим. Од-
наче потішать сприятливі зміни в сфері 
особистих стосунків, можливі нові зна-
йомства. Будьте готові взяти на себе від-
повідальність за близьких людей.

Обставини вимагатимуть від вас ініціа-
тивності, наполегливості та цілеспрямо-
ваності. Не втрачайте можливість по-
казати свої таланти і ділові якості. Доля 
готує вам чимало приємних сюрпризів.

Тиждень принесе вигідні ділові пропо-
зиції. Дехто замислиться, чи не змінити 
роботу на якусь цікавішу й престижнішу. 
Ваше коло спілкування може стати шир-
шим.

Заради того, щоб зберегти стабільність 
фінансового становища, відмовтеся від 
усіх сумнівних заходів й авантюр. Багато 
складних справ благополучно будуть за-
вершені, якщо будете уважні.

Можливі нові пропозиції професійного 
характеру, просування по кар’єрних схо-
дах. Також імовірне романтичне знайом-
ство, але перспектива розвитку стосунків 
поки туманна.

Не переймайтеся та не лякайтесь, якщо 
не всі плани вдасться реалізувати. На 
цьому тижні вам не варто братися за 
складні проекти. Приймаючи нові пропо-
зиції, будьте прискіпливими.
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