
29 грудня

1891 — Томас Едісон за-
патентував радіо.
1709 — народилася Єлиза-
вета, російська імператриця, 
дочка Петра I.
1966 — народився Нестор 
Шуфрич, український по-
літик, народний депутат, 
підприємець.

1616 — надрукували «Часос-
лов» (перша друкована книга 
в Києві).
2006 — У Багдаді страчено 
через повішання президента 
Іраку Саддама Хусейна. 
1906 — народився Сергій 
Павлович Корольов, учений-
винахідник, конструктор.

1898 — відкрито першу 
міжміську телефонну лінію 
Москва — Петербург.
1938 — в Індіанаполісі 
презентували прилад, який 
визначав вміст алкоголю у 
крові за допомогою повітря.
1937 — народився Ентоні 
Гопкінс, англійський актор.

1967 — Всесвітній день миру
1995 — розпочала роботу 
Світова організація торгівлі.
1999 — введено безготівко-
вий євро.
1907 — народився Леонід 
Брежнєв.
1909 — народився Степан 
Бандера.

1839 — Луї Дагер зробив 
першу фотозйомку Місяця.
1959 — СРСР робить пер-
ший запуск ракети «Луна-1» 
до Місяця. Пізніше вона 
загубиться в космосі.
1975 — народилися фут-
болісти Владислав Ващук, 
Олександр Шовковський.

1957 — компанія «Hamilton 
Watch» презентувала пер-
ший електронний годинник.
1956 — народився Мел 
Гібсон, кіноактор, режисер, 
сценарист.
1969 — народився Міхаель 
Шумахер, семиразовий 
чемпіон «Формули-1».

1885 — штат Айова, доктор 
Вільям Грант провів першу 
в світі успішну операцію з 
видалення апендикса.
2004 — марсохід «Спіріт» 
здійснив посадку на Марсі.
2010 — Відкрито найвищий 
хмарочос у світі — «Бурдж 
Дубай»

30 грудня 31 грудня 1 січня 2 січня 3 січня 4 січня

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

СВЯТКОВИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ 
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Прийняти чоловіка таким, яким 
він є, може тільки військкомат!

☺☺☺
З блоку новин: «Учорa нa 

центрaльній площі сталося зіткнен-
ня aвтомобілів ВМW Z3 і «Нammеr». 
Учaсники ДТП відбулися легкими 
вогнепальними пораненнями».

☺☺☺
Жінки — дуже дивні істоти: вони 

замазують синці під очима й намазу-
ють їх над очима.

☺☺☺
Ну й що, що груди маленькі, зате 

намисто рівно лягає.
☺☺☺

Як можна не прислухатися до 
свого внутрішнього голосу, коли він 
щоранку каже: «Поспи ще, поспи».

☺☺☺
Оголошення в дитсадку: «Ша-

новні батьки! Не вірте, будь ласка, 
всьому, що ваша дитина розповідає 
про садочок! Натомість ми обіцяємо 
не вірити всьому, що вона розпові-
дає про вас!».

☺☺☺
— Мамо, я буду виходити заміж. 
— За кого? 
— За Миколу, мого однокласни-

ка. 
— Рано про таке думати — 

тільки-но в десятий клас перейшла! 
— Мамо, це вигідно! 
— Як це? 
— Будуть одні книжки на двох.

☺☺☺
— Цієї ночі ми робитимемо те, 

що не можна...
— На нуль ділити чи що?

☺☺☺
Оптміст — це людина, впевнена 

в тому, що якщо бутерброд намасти-
ти маслом із обох боків, він узагалі 
повисне в повітрі, так і не збагнув-
ши, на який бік падати. Песиміст же 
переконаний, що, впавши на підло-
гу, бутерброд підскочить і ляпнеться 
вдруге, але вже іншим боком.

☺☺☺
Дорогий Дідусю Морозе! Я не 

люблю солодкого… тому цього року 
подаруй мені, будь ласка, ящик на-
півсолодкого!

Якщо страуса лякати кожні 15 
см, то можна садити картоплю.

☺☺☺
— Що тобі подарувати на Новий 

рік? 
— Ой, любчику, ну я навіть не 

знаю... 
— Добре, даю тобі ще рік на роз-

думи...
☺☺☺

Кіт, що заснув у пральній мaшині, 
прокинувся тільки нa п’ятому колі, 
але вже нa шостому вибився в ліде-
ри, обігнaвши шкарпетки та бюст-
гальтер...

☺☺☺
Красива спідня білизна, як вища 

освіта: її не видно, але самооцінку 
піднімає!

☺☺☺
У деяких людей бактерії — це 

єдина культура!
☺☺☺

Запотиличник — це спосіб пере-
дачі інформації від одного поколін-
ня іншому.

☺☺☺
Дівчина легкої поведінки — це 

така дівчина, яка з погляду моралі 
ставиться до сексу так само, як чо-
ловіки.

☺☺☺
— Ну, як додому дійшов?
— Нормально... Усе одно телефон 

я міняти збирався... Та й цими двома 
зубами я майже не користувався...

☺☺☺
Чи можу я вважати себе Санта-

Клаусом, якщо мене оточують одні 
олені?

☺☺☺
Сиджу вдома, чую: щось у під-

логу гупає. Хвилин десять минуло — 
гепання не припиняється. Спустився 
на поверх нижче, дзвоню до сусіда. 
Той відкриває, на голові каска:

— Ваню, заходь! Я батут купив!

«Мені здається, головне, з чим 
зіткнулися в році, що минає, всі 
народи, уряди, глобальний бізнес 
й інтелектуали, — це «мерехтіння 
майбутнього». Зараз змінюється 
не лише економічна реальність, що 
уже визначена як «криза», «пере-
хід», а й увесь старий світ».

Андрій Єрмолаєв, політолог, 
директор Національного інституту 

стратегічних досліджень 

«Народ не розуміє: якщо ми — 
брати, то чому в нас договір, як у во-
рогів? Навіть із німцями ціни інші. 
Виходить, що спільна історія нічого 

не значить для тих, хто сьогодні си-
дить у Кремлі».

Володимир Зубанов, Партія 
регіонів, про газові переговори між 

Україною й Росією

«Не можна йти в майбутнє бо-
ком, або, як кажуть, задом».
Віктор Янукович, Президент України 

«Ти розумієш, що Господь — 
твій єдиний друг, твоя єдина до-
ступна родина, тому що, будучи 
позбавленою навіть доступу до свя-
щеника, я не можу нікому більше 
довірити свої думки й надії. Сіра й 

мертва нічна тиша, раптові далекі 
вигуки ув’язнених, крики розпачу… 
Цей «світ» оживляє твій розум… 
Ця свобода духу є справжнім не-
сподіваним подарунком у різдвяну 
пору».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-
міністр України

«Я вам не заздрю! (сміх у залі) 
Ми добре один одного знаємо. Ре-
шту додумайте самі».
Віктор Янукович, Президент України 

у відповідь журналістові Мустафі 
Найєму на запитання про вертоліт і 

«Межигір’я»

«Завдання полі-
тиків — обго-

ворювати закони. 
Боротися за гума-
нітарний інтерес 
— це, швидше, за-
вдання інтеліген-
ції, інтелектуалів. 
Того самого, поки 
ще тендітного, ду-
ховного середови-
ща, яке мовчить 
або ховається по 
кухнях. Це, до речі, 
стосується і питань 
про національну 
відповідальність».
Андрій Єрмолаєв, 

політолог, дирек-
тор Національного 

інституту стратегіч-
них досліджень 

У святкові дні Овни фонтануватимуть 
енергією. Вас поглине нестримний вир 
веселощів, та пийте помірно, аби не до-
велося потім казати: «Розумієте, щороку 
31-го ми з друзями ходимо в баню…». 

Скільки усього треба встигнути зробити 
цього тижня, а життєві сили на нулі. Аби 
підживитися енергією, тікайте геть з «бе-
тонної коробки» — і гайда на свіже пові-
тря, аби мороз пощипав щічки!

Розтринькаєте на подарунки під ялин-
ку купу грошей, хоч можна вкластись у 
скромнішу суму. Щоби не заснути облич-
чям в олів’є, будьте обачні зі споживан-
ням хмільних напоїв.

Тримайтеся: попереду святкова метуш-
ня й біганина. Неодмінно знайдеться гад, 
який за столом кине: «Гарно виглядаєш, 
трохи погладшав, але тобі личить». Хай 
такі дрібниці не псують вам настрою.

Нині Леви ладні вийти на арену і влашту-
вати цирк, а від розлюченого царя звірів, 
повірте, нікому не втікти. Тож, зважаючи 
на свою «легкозаймистість», перекладіть 
святкові клопоти на плечі інших. 

У кишенях зашелестять грошенята. Й 
шурхотітимуть надалі, попри те, що до-
ведеться чимало викинути на ігристе, 
пахучі мандарини, хлопавки й інше ново-
річне добро (свята ж!).

Цього тижня Стрільці гострі на слівце. 
Тож, аби не зіпсувати ні з ким стосунки, 
вчасно припніть язика. На святковому 
застіллі ваші дошкульні кпини будуть за-
йвими. Тому будьте приязні.

Якщо маєте якісь плани, тримайте рота 
на замку, бо конкуренти здатні на будь-
які хитрощі, аби витягти з вас інформа-
цію. У дружній гамірній компанії свята 
минуть весело.

У новорічну ніч закортить розпочати 
життя з чистого аркуша, тож після свят-
кувань Діви неодмінно кинуть палити, 
цмулитимуть винятково зелений чай і 
вивчать кілька поз йоги.

На свята Риб наче біс поплутає: святоші 
нап’ються до поросячого виску, а фанати 
гучних застіль лишаться тверезими. Му-
сите утнути те, чого досі не робили, хай 
навіть станцювати ламбаду на столі. 

Надзвичайно щасливий тиждень. За-
здрісники кусатимуть лікті не в змозі 
збагнути, з якого дива ви стали пестун-
чиком долі. Чекайте на радісну звістку. 
Святкові подарунки неабияк потішать.

Нині у Скорпіонів мінливий настрій. Тож 
контролюйте емоції, інакше неодмінно 
пожбурите у когось миску «Мімози» чи 
святкового пирога. Якщо прислухаєтеся 
до поради, свята минуть мирно. 
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