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1938 — американська фірма 
«Дженерал Моторз» першою 
у світі почала серійне вироб-
ництво дизельних двигунів.
570 — народився Мухаммед, 
пророк, засновник ісламу.
1809 — народився Едгар 
Аллан По, американський 
поет.

1958 — у Лондоні з’явилися 
перші поліцейські з радара-
ми для визначення порушни-
ків швидкості руху.
2009 — президентом став 
Барак Обама — перший тем-
ношкірий президент США.
1952 -— народилась Ірина 
Алегрова.

ООН: Міжнародний день 
обіймів.
1796 — Едвард Дженнер 
відкрив метод вакцинування 
від віспи.
1840 — француз Дюмон-
Дюрвіль на вітрильнику 
«Астролябія» відкрив нову 
землю — Антарктиду.

1970 — відбувся перший ре-
гулярний політ «Боїнга-747» 
із пасажирами на борту — 
літак вилетів із Нью-Йорка 
і через шість із половиною 
годин приземлився в Лондоні
1954 — народився Леонід 
Ярмольник, російський 
актор.

1556 — у китайській провінції 
Шенсі стався землетрус, 
який вважається найбільшим 
за кількістю жертв — загину-
ло близько 830 тисяч людей.
2002 — Руслан Пономарьов 
достроково став наймолод-
шим в історії чемпіоном світу 
з шахів за версією ФІДЕ.

1848 — у Північній Каліфорнії 
Джеймс Маршал знайшов 
золотий злиток, що дав по-
штовх до виникнення явища, 
яке через рік стало називати-
ся «золотою лихоманкою».
2010 — бойовик «Аватар» 
став найкасовішим фільмом 
в історії.

1919 — у Нью-Йорку від-
крили найбільший готель у 
світі — «Пенсільванія» (на 
2200 номерів).
1955 — учені Колумбійського 
університету створили ядер-
ний годинник, який показує 
час із похибкою 1 секунда на 
300 років.
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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 23 - 29 СІЧНЯ 
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Краще бути коровою в Індії, ніж 
свинею в Україні.

☺☺☺
Що таке для чоловіка вдало одру-

житися? Запхати руку в мішок із га-
дюками й вийняти звідтіля вужа.

☺☺☺
З інтерв’ю з українським еконо-

містом:
— Чому українська економіка 

така слабка?
— Тому, що вона весь час пере-

буває у тіні і їй не вистачає вітаміну 
«D». 

☺☺☺
Пес на присадибній ділянці копає 

землю... лопатою. Сусідський барбос 
здивовано на нього витріщився. Пес 
обертається й сумно каже: «А все 
почалося з того, що я, дурень, на-
вчився капці приносити...».

☺☺☺
Зустрів майстер свого викладача 

з вузу років через вісім після закін-
чення вишу, розговорилися, згадали 
старі часи. Професор і питає:

— От я вам читав три роки вищу 
математику. Скажи, в житті тобі ці 
знання колись знадобилися?

— А й справді, був випадок...
— Дуже цікаво! Розкажи, а я на 

лекції переповім, аби втямили, що 
вища математика — не така вже й 
абстрактна й може згодитися.

— Ішов я якось вулицею і мені 
капелюха вітром зірвало у калюжу. 
То я взяв шматок дроту, загнув його 
у формі інтеграла — і капелюха діс-
тав! 

☺☺☺
— Любий, я так хочу на свята 

шубу…
— Моя ти господинька! Зараз же 

піду куплю буряк і оселедця!
☺☺☺

Перебивати розгнівану жін-
ку можна лише у крайньому разі й 
лише словами «Куплю!», «Люблю!», 
«Так, я дурень!», «Пожежа!».

☺☺☺
Чим відрізняється наш Дід Мо-

роз від їхнього Санта-Клауса? Їхній 
завжди тверезий і сам, а наш — 
п’яний і з якоюсь дівулею.

А ще ж не так давно пультом від 
телевізора був наймолодший у сім’ї.

☺☺☺
Українська народна прикмета: 

«Собака качається по снігу — випав 
сніг!».

☺☺☺
Усі чоловіки шукають розумну, 

красиву, веселу, доглянуту, стиль-
ну, начитану, сексуальну, молоду, з 
квартирою, машиною, а найголовні-
ше — вірну і безкорисну... Виникає 
одне питання: а ти їй навіщо?

☺☺☺
Цієї зими нам, напевно, дове-

деться кидатись асфальтом і ліпити 
грязьовиків...

☺☺☺
98% людей, домиваючи посуд, 

думають: «От халепа, ще ж і сково-
рідка!».

☺☺☺
Дитяча логіка:
— Віка! Вдягни капці. Ти ж каш-

ляєш! 
— А я і в капцях кашляю.

☺☺☺
Якщо опівночі на спадаючий мі-

сяць підійти до дзеркала, тримаючи 
в одній руці дві запалені свічки, а в 
іншій — землю з цвинтаря, шкіру 
жаби й хвіст щура, то у відображенні 
можна побачити недоумка, який від-
став від життя років на триста.

☺☺☺
— У мене ідеальна теща.
— Це як?!
— До неї всі анекдоти ідеально 

підходять.
☺☺☺

— Куме, не лежіть обличчям у 
холодці — застудитеся! Переляжте 
в олів’є!

☺☺☺
Найбільша студентська брехня 

— «Список використаної літерату-
ри».

«Парадоксально та значною 
мірою трагічно для України, що 
російський високопосадовець з 
прізвищем Оніщенко глузує над 
українською владою, а його колега 
— український чиновник із пріз-
вищем Аніщенко — боїться захис-
тити дії України».

Микола Томенко, заступник голо-
ви Верховної Ради України про 

«сирний» скандал між Росією та 
Україною

«Ми по-доброму ставимося 
до сусідів на Заході, особливо до 
України та Білорусі, оскільки вони 
найближчі... Ми — за розвиток 
відносин із Україною і Білоруссю, 
але тільки все — за світовими ці-

нами… Щоб Україна не говорила, 
що вона годує нас, щоб Білорусь 
не казала, що її картопля або мо-
локо кращі. Все — торгуємо за сві-
товими цінами».

Володимир Жириновський, лідер 
Ліберально-демократичної партії 

Росії 

«Якщо враховувати ту обста-
вину, що передвиборчі баталії бу-
дуть надзвичайно складними, то я 
хотів би побачити того депутата, 
який прорветься через виборчі 
перепони, переможе своїх супер-
ників і з першої ж пропозиції ко-
мусь продасться. Він буде знати 
собі ціну…».
Володимир Литвин, спікер ВР вва-

жає, що депутати-мажоритарники 
не продаватимуться

«Я думаю, що не всі ще віді-
йшли від важкого похмілля, оче-
видно, цим пояснюється метуш-
лива рухливість опонентів».

Дмитро Табачник, міністр освіти 
й науки, молоді й спорту про пікет 

студентів біля ВР

«…Необхідно вести розумні 
переговори, а не сидіти як собака 
на сіні: і сам не гам, і іншому нічо-
го не дам».
Олександр Єфремов, лідер фракції 

Партії регіонів вважає, що укра-
їнська ГТС може втратити свою 

актуальність

«У Росії неза-
лежно від 

того, хто перебуває 
при владі в Укра-
їні, є стратегічне 
завдання бити по 
Україні».

Тарас Чорновіл, 
фракція «Реформи 

заради майбут-
нього»

Тиждень розпочнеться доволі нудно, але 
наприкінці нудьгувати не доведеться. Не 
будьте надто мляві, бо конкуренти не 
дрімають. Зірки радять виявляти ініціа-
тиву, прислухатися до свого серця.

Цей період виявиться складним і стре-
совим. Настрій часто змінюватиметься, 
а ці перепади втомлюватимуть. Важко 
буде зосередитися на чомусь і справити 
враження серйозної людини.

Доволі непоганий тиждень. Зумієте по-
єднати у собі три важливі компоненти: 
наполегливість, упевненість у собі й обе-
режність — тож досягнете мети. Та не 
варто форсувати події.

Вам доведеться доробити все, на що 
раніше бракувало часу. Й те, скільки на-
збиралося справ, неприємно вразить. 
Грошей не вистачатиме, тож саме час 
затягнути пасок і заощаджувати.

Пристосуватися до шаленого ритму цьо-
го тижня буде досить важко, проте вам 
це вдасться. Одначе будьте готові до 
купи завдань, які зваляться наче сніг на 
голову.

Ризикований тиждень, сповнений адре-
наліну, авантюр і брехні. Не розкидайте-
ся словами, бо сварка може спалахнути 
через одну необережно кинуту репліку. 
Кінець тижня буде романтичним.

Доведеться сидіти над тим, до чого душа 
не лежить, але нагорода за сумлінну 
працю потішить. На зміну оптимізму при-
йде відчуття внутрішньої спустошеності, 
тож навіть друзі не зможуть розрадити.

Мінливий період. Якщо маєте владнати 
важливу справу, то тричі відміряйте, а 
тоді вже ріжте. Мусите діяти виважено й 
обережно, аби нічого не напсувати. Якщо 
є змога — відкладіть на потім.

Якщо хочете досягти успіху, доведеться 
озброїтися красномовством. Те, що ви 
говоритимете цього тижня, матиме на 
оточуючих магічний вплив. А відстоюва-
ти свої позиції таки доведеться.

На вас чекає купа нових знайомств. Але 
старайтеся не бовкнути зайвого й не над-
то довіряйте новим приятелям. Необхід-
ний час, аби перевірити людину. А от із 
ріднею можна розслабитися.

Можна багато чого досягти, якщо вдало 
обрати момент для рішучих дій. Нама-
гайтеся дивитися на світ із оптимізмом, 
попри надокучливі й дрібні труднощі, що 
раз у раз поставатимуть на шляху.

Попри те, що фінансова ситуація буде 
стабільною, здійснювати спонтанні по-
купки не варто, бо пізніше річ розчарує. 
Попереду на вас чекають романтичні 
пригоди й радісні зустрічі.
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