
26 січня

Міжнародний день митника
1905 — у Південній Африці 
знайшли найбільший у світі 
алмаз «Куллінан» вагою 
3106 каратів.
1944 — народилась Анжела 
Девіс, американська кому-
ністка, борець за громадян-
ські права чорношкірих.

Міжнародний день пам’яті 
жертв Голокосту
1926 — у Лондоні винахідник 
Джон Лоджі Бейрд провів 
публічну демонстрацію 
телевізора.
1983 — в Японії збудували 
найдовший підводний за-
лізничний тунель.

1820 — російська експедиція 
на кораблях «Схід» і «Мир-
ний» відкрила Антарктиду.
1992 — національний синьо-
жовтий стяг ВР затверджено 
Державним Прапором 
України.
1955 — народився Ніколя 
Саркозі, президент Франції.

1896 — фізик Еміль Груббе 
вперше використав радіоак-
тивне випромінювання для 
лікування раку.
1970 — народився Дмитро 
Маліков, російський поп-
співак.
1860 — народився Антон 
Чехов.

1930 — здійснений запуск 
першого у світі радіозонда 
для дослідження атмосфе-
ри, винайденого Павлом 
Молчановим.
1923 — народився Леонід 
Гайдай, російський режисер.
1930 — народився Всеволод 
Нестайко, письменник.

1865 — хімік Дмитро Мен-
делєєв захистив дисертацію 
«Про з’єднання спирту з 
водою». Умовна дата наро-
дження рецепта горілки.
1911 — народилася Ванга, 
болгарська ясновидиця.
1981 — Джастін Тімберлейк, 
американський поп-співак. 

1893 — Томас Едісон 
створив у Нью-Джерсі першу 
кіностудію «Чорна Марія».
1930 — газета «Таймс» 
надрукувала перший у світі 
кросворд.
1994 — вступила в силу 
Шенгенська угода, підписана 
країнами ЄС.
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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 30 СІЧНЯ - 5 ЛЮТОГО 
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Один чоловік — іншому:
— Ходімо, купимо горілки. Змі-

шаємо її з соком.
— З апельсиновим?
— Зі шлунковим!

☺☺☺
—  Лікарю, мені потрібний ефек-

тивний засіб для схуднення! 
— Немає проблем. Я вам пропи-

шу вугілля. 
— В таблетках? 
— У мішках. Вагони будете роз-

вантажувати!
☺☺☺

— Морква або життя! — кричав 
заєць, погрожуючи сніговикові фе-
ном.

☺☺☺
Для мене задача з фізики/хімії 

виглядає приблизно так: летіли два 
верблюди, один рудий, другий налі-
во. Скільки важить кілограм асфаль-
ту, якщо їжачкові 24 роки?

☺☺☺
Хто рано встає, тому... весь день 

спати хочеться.
☺☺☺

Що старшою стає людина, то 
більше побачення нагадують спів-
бесіди...

☺☺☺
Доведено, що ввічливість бере-

же ваші зуби вдесятеро краще, ніж 
«Орбіт».

☺☺☺
Якщо ви досі вважаєте жінок 

слабкою статтю, спробуйте вночі пе-
ретягти ковдру на себе.

☺☺☺
Питання: «Який кінець мотузки 

слід кидати депутату, що тоне?». Від-
повідь: «Обидва».

☺☺☺
Недільний ранок:
— Кохана, хочеш випити каву в 

ліжку?
— Із задоволенням!
— Тоді принеси і мені чашечку!

☺☺☺
— Що робиш?
— Я люблю, я сумую, мені так 

тебе не вистачає. Ти снишся мені 
щоночі, я не можу без тебе, а ти?

— Ковбасу їм.

Вишкрябано на партi: «Тут було 
жорстоко вбито час».

☺☺☺
У суді:
— Навіщо ви вкрали разом із 

куркою ще й яйця?
— Розумієте, ваша честь, я вирі-

шив, що це не гуманно — розлучати 
дітей із матір’ю.

☺☺☺
— Кажуть, що капуста збільшує 

груди.
— Ще й як! Якщо запхати два ка-

чани у ліфчик...
☺☺☺

— Коли у мене народилася ді-
вчинка, то я хотів назвати її Сашею. 
Але дружина була проти, мовляв, 
буде незрозуміло, дівчинка це чи 
хлопчик.

— І як малу назвали? 
— Женею!

☺☺☺
— Тобі грибочків покласти?
— Ні, дякую, кохана, я гриби 

тільки збирати люблю.
— Якщо хочеш, то можу й по 

підлозі розкидати.
☺☺☺

Молодій господині на замітку: 
«Пам’ятай, що пляшка горілки не 
тільки прикрасить стіл, але й прихо-
ває всі кулінарні промахи».

☺☺☺
— Скільки вам років? 
— Вісімнадцять. 
— Але ж два роки тому ви казали 

те ж саме... 
— Я не з тих, хто сьогодні каже 

одне, а завтра інше.
☺☺☺

Приходить чолов’яга додому 
п’яний. Дружина питає:

— Де був?
— У Грицька в шахи грав.
— Чого ж від тебе пивом тхне?
— А що, шахами має тхнути?

«Я хочу звернутися до «Бать-
ківщини»: чи здатні ви сьогодні 
врятувати Україну? Ні, ви навіть 
не здатні врятувати Юлію Тимо-
шенко. Швидше за все, вона врятує 
вас. Я хочу звернутися до Арсенія 
Яценюка: чи здатні ви самі вряту-
вати Україну? Якщо ви підете самі, 
то не буде ні фронту, ні змін…».

Василь Шкляр, письменник звер-
нувся до опозиції під час мітингу 22 

січня на Софійській площі

«І що ми маємо? Репресії, пе-
реслідування, грабунки, етноцид 
української нації, зґвалтовану 
Конституцію. Соборність — це не 
лише об’єднання земель, це висока 
духовна категорія, яка знаходить 

вияв у єднанні нації та її провід-
ників».

Василь Шкляр, письменник

«Влада — мафія, яка поставила 
собі за мету знищити українську 
державу… У влади є продажні 
депутати, куплені суди, але у них 
немає правди та підтримки людей. 
Усі розуміють, що така влада при-
речена. Вона закінчить життя са-
могубством і впаде».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-
міністр України

«Люди вже не можуть чути 
слова «реформи», вони хочуть 
змін на краще. Політики танцю-
ють навколо цього бажання, але 

ніхто не пропонує конкретних 
дій… Зараз начебто консолідуєть-
ся влада — хтось там приєднується 
до «Регіонів»… Але для політиків 
консолідація означає домовитися 
про квоти: «я не лізу на твою тери-
торію, а ти на мою».

Олег Рибачук, колишній голова 
Секретаріату Президента, один із 

ініціаторів партнерства «Новий 
громадянин»

«Дуже рано вони почали бити 
в бубон і виконувати шаманські 
танці навколо того, що вони по-
єднуються».
Вадим Колесніченко, Партія регіо-
нів не вірить в об’єднання опозиції

«Партія зараз 
— як піра-

міда. Хто зверху — 
той завжди виграє. 
Тобто збирається 
група людей, фор-
мує партію. Далі — 
як у ракеті. Кабінка 
з керівництвом ви-
ходить на орбіту, а 
модулі відпадають 
і згоряють в атмос-
фері. Це шлях пе-
реважної більшості 
партій в Україні».

Олег Рибачук, 
колишній голова 

Секретаріату 
Президента, один 
із ініціаторів парт-

нерства «Новий 
громадянин»

Що наполегливіше працюватимете, то 
важче буде досягти мети. Зірки наче глу-
зують із вас. Тож реалізацію грандіозних 
планів відкладіть. Маєте час зосередити-
ся та розібратися у своїх думках.

Подбайте про своє здоров’я. Накопи-
читься багато справ, тому почуватимете-
ся втомленими. Енергетичний запас ви-
черпається, знадобиться «підзарядка». 
Не зациклюйтеся на дрібницях.

Легко досягнете бажаного. Гарний час 
для кар’єрних змін. Можливо, отримаєте 
підвищення чи добавку до платні. Зовою-
єте симпатію корисної людини. Знайдете 
нових друзів.

Тиждень мине у хатніх клопотах. У роз-
мові з коханими краще не торкатися го-
стрих тем, бо може спалахнути сварка. 
Авторитет у товаристві зросте: вас слу-
хатимуть, роззявивши роти.

Найкращий час для будь-яких починань. 
Щоправда, доведеться докласти зусиль: 
задарма нічого не отримаєте. В кишенях 
зашелестять купюри. Не обділяйте рід-
них увагою.

Конфліктуватимете з шефом, але згла-
дити гострі кути таки вдасться. Особли-
вість цього періоду — зближення осо-
бистого та професійного, тож можливий і 
службовий роман.

Сил та енергії вам не бракуватиме: нині 
ви ладні й гори звернути. Тож варто мак-
симально ефективно використати цей 
період. Не ображайтеся на критику, що 
лунатиме на вашу адресу.

Можливі розчарування, та навіть у най-
скрутніші хвилини збережете душевну 
рівновагу. З боку виглядатимете навіть 
дещо відсторонено. Важко буде зосе-
редитися на нудних справах.

Доволі важкий тиждень. Доведеться 
здолати чимало перепон. Намагайтеся 
сприймати всі труднощі тверезо, не га-
рячкуйте та не поспішайте: поступово 
все вдасться.

Головне ваше завдання — скористатися 
сприятливим збігом обставин. Не нама-
гайтеся здолати нездоланне, увійти в 
зачинені двері. Дочекайтеся, доки вони 
відкриються, а тоді вже дійте.

Не варто «запрягатись» у справи од-
разу. Заждіть трошки: в середині тижня 
вдасться вирішити усе, докладаючи вдві-
чі менше зусиль. Є ризик стати жертвою 
чиїхось маніпуляцій.

Дуже хороший тиждень. Насолоджуй-
теся життям! Усе, що відбуватиметься, 
буде на краще, а ви це розумітимете, 
тож сприйматимете зміни спокійно. Гар-
ний час, аби відпочити.
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