
4 червня 

День боротьби з карієсом
1664 — Новий Амстердам 
перейменували у Нью-Йорк.
1775 — за наказом Катерини 
ІІ російські війська під коман-
дуванням генерала П.Текелі 
зруйнували Запорізьку Січ.
1975 — народилася Андже-
ліна Джолі, актриса.

1991 — прийнятий закон про 
громадянство Грузії, за яким 
громадянами вважалися 
тільки ті, хто володіє грузин-
ською мовою.
Народились:
1967 — Валдіс Пельш, теле-
ведучий.
1935 — актор Кахи Кавсадзе.

День журналіста
1850 — Леві Страус створив 
свої перші блакитні джинси.
1882 — Генрі Силі запатен-
тував праску.
Народились:
1799 — Олександр Пушкін.
1947 — Барі Алібасов, музи-
кант, наставник «На-На».

1919 — в Нью-Йорку вперше 
проведені письмові тести 
для отримання водійських 
прав.
1965 — компанія Sony пред-
ставила перший домашній 
відеомагнітофон.
1952 — народився Ліам 
Нісон, актор.

1824 — канадець Ноа Ка-
шинг запатентував пральну 
машину.
1869 — американець Айвз 
Макгаффні запатентував 
пилосос.
1947 — уперше відкрите 
судноплавство по всьому 
Дніпру.

1786 — у Нью-Йорку 
вперше надійшло в продаж 
морозиво.
1822 — у США запатентова-
на штучна щелепа.
1988 — стрибун із жердиною 
Сергій Бубка у Братиславі 
встановив світовий рекорд 
— 6,05 м.

1793 — у Парижі створено 
перший у світі публічний 
зоопарк.
1936 — у СРСР створена кі-
ностудія «Союзмультфільм».
1943 — угорець Ласло Біро 
винайшов кулькову ручку.
1929 — народилася Людми-
ла Зикіна, російська співачка.
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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 4 — 10 ЧЕРВНЯ
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Перлини автоперекладу на ро-
сійську: «олені плямисті» — «Еле-
не пятнистой»; «лапки жаб’ячі» — 
«кавычки лягушачьи»; «лист чаю» 
— «письмо чаю»; «мастила моторні» 
— «масла проворные».


Репортаж ТСН про напад на 

банк. Інтерв’ю з охоронцем:
— Коли я побачив, як заходить 

чоловік із панчохою на голові та в 
кепці, я відразу зрозумів, що він не 
прийшов класти депозит...


Україна оголосила, що відкриє 

Чорнобиль для туристів. Кажуть, це 
як Діснейленд, тільки двометрова 
усміхнена миша — справжня.


— Не підведеш?
— Не підведу! — сказав викон-

роб і не підвів ні газу, ні світла, ні 
води...


Хлопчик років п’яти приходить у 

молочний магазин, ставить на при-
лавок бідончик і каже:

— Мама шкажала шметани!
Продавець наливає сметану, 

малий бере бідон і йде до виходу. А 
продавець йому навздогін:

— Хлопче! А гроші!?
Малий:
— Мама шкажала — в бідоні…


Син питає у матері:
— Скажи, правда, що нас годує 

Бог?
— Звичайно, любий.
— А дітей приносить лелека?
— Ну, так.
— І подарунки роздає Дід Мо-

роз?
— Звичайно.
— Тоді я не розумію, для чого ми 

тримаємо батька...


У 40 років особливо гостро від-
чуваєш, що дитинство вже скінчи-
лося.


Чудовий сон наснився мені ко-

лись: чотири вантажники несли мою 
зарплату...

Стюардесам найлегше: всі чоло-
віки вже відсортовані по класах.


— Моя дівчина, як мобілка!
— Що, така ж маленька, сучасна, 

необхідна?
— Ні, коли гроші закінчуються, 

вона зі мною не розмовляє!


Начальник пасіки Петро Іва-
нович ніяк не міг визначити по об-
личчю, пиячили його робітники чи 
працювали.


Для того, щоб вирахувати лідера 

в незнайомому колективі, зверніть 
увагу, на чиєму робочому столі ле-
жить пульт від кондиціонера.


Підходять до чоловіка два мілі-

ціонери: 
— Ходімо, будете свідком... 
— Усе-таки вирішили зареєстру-

вати свої стосунки?


Увага! Загубився син начальника 
Київської податкової інспекції — 
хлопчик 12 років, особливі прикме-
ти — підполковник.


— Алло, це база?
— Ви помилилися, це ракетна 

база...
— Це ви помилилися! Хто тепер 

мені сарай відбудовувати буде?


Вчора троє невідомих напали на 
Володимира Кличка в темному про-
вулку і відібрали у нього... дві хвили-
ни часу.


В Україні хороший асфальт на 

дорозі не валяється.


У житті треба спробувати все. 
Головне  —  не  починати  з  Інтер-
нету.

«Науковці, ви ж розумні люди, 
з аналітичним складом розуму, 
ви бачите причинно-наслідкові 
зв’язки. І ви прекрасно повинні 
розуміти, що олігархічній владі 
наука сьогодні не потрібна. Вони 
«розробляють» золоті жили сиро-
винної економіки, їм ні до чого ви-
сокі технології».

Петро Симоненко, Компартія

«Чесно вам скажу, що я нічого 
не побачив. Я не зрозумів, як з-під 
мене вибили стілець, я не очіку-
вав, що буде такий сплеск емоцій».
Володимир Литвин, голова ВР про 

бійку між нардепами

«Добре виступати за народ, 
коли на хліб ікра намащена з двох 
боків».
Володимир Литвин, голова ВР про 
наміри скасувати депутатську недо-

торканність

«Ви побачите, що я йтиму з ось 
такими букетами троянд, а ви бу-
дете обдертий, голий і без трусів 
бігти».

Олег Ляшко, депутат Верховної 
Ради запропонував Михайлу Чече-

тову (ПР) вийти в народ

«Мені тут підказують, що це 
треба зробити напередодні Євро-

2012 і не тільки. Ми вважаємо, що 
територію нашої держави треба 
зробити небезпечною для життя 
наших громадян, а коли до нас по-
їдуть гості — тим паче».

Віктор Янукович, Президент Укра-
їни обмовився під час засідання 

РНБО

«За всієї поваги до Віталія, у 
нього немає партії. Довкола Клич-
ка крутяться риби-прилипали, які 
хочуть поживитися його високим 
рейтингом. А чи є в партії УДАР 
ідеологія? Яка вона?»

Сергій Одарич, міський голова 
Черкас 

«Коли я побачив, 
що питання 

вже переходить до 
голосування, я про-
сто перекотився че-
рез стійку, на якій 
стояв, і прорвався 
до Литвина... Після 
того, як він оголосив 
закриття сесії, при-
близно шість банди-
тів кинулися на мене 
з різних сторін... Я 
сконцентрувався, 
перекотився через 
бар’єр і навкарачки 
рвонув до Литвина. 
Така була моя такти-
ка, і, на щастя, вона 
спрацювала. Кров 
текла до самої ночі».
Андрій Парубій, НУ-

НС про бійку в Раді

Невиразний, нудний тиждень. Плани 
так і залишаються планами. Хай як ви 
намагатиметеся знайти спільну мову з 
керівництвом, претензій буде більше, 
ніж завжди.

Попрацювавши у поті чола на початку 
тижня, згодом будете відпочивати на 
лаврах. Можете пропускати поради повз 
вуха: варто покладатися лише на власну 
інтуїцію. 

Тиждень не багатий на події. Плідно пра-
цювати у команді не вдасться: дискусії та 
з’ясування стосунків змарнують багато 
часу, тож досягти практичного результа-
ту буде доволі важко.

Не варто засмучуватись, якщо перша по-
ловина тижня складатиметься не так, як 
хотілося б. Уникайте невиважених вчин-
ків: не варто палити за собою мости. По-
требуватимете підтримки рідні.

Аж ніяк не вдалий тиждень. Виникатиме 
чимало труднощів, які іншим здалися б 
нездоланними. Проте наполегливість і 
впевненість у власних силах, як завжди, 
допоможуть вам рухатися вперед.

Не варто переоцінювати свої можливос-
ті. Та якщо діяти спокійно і без метушні, 
то можна втілити бажане у життя. Зару-
читеся підтримкою впливових людей. У 
гаманці побільшає купюр.

Не поспішайте з важливими рішення-
ми: спочатку потрібно зважити усі «за» 
і «проти». Вами намагатимуться маніпу-
лювати. Опиратися цьому впливу буде 
доволі важко.

Ви дратівливі й нетерплячі, а тому самі 
собі створюєте проблеми. Небагатьом 
Терезам вдасться уникнути конфліктів 
на роботі й удома. Доведеться затягти 
пасок: імовірні фінансові проблеми.

На вас чекає важкий тиждень. Доведеть-
ся докласти неабияких зусиль, аби впо-
ратися з неприємностями. Люди, на яких 
ви звикли покладатися, відмовляться 
допомогти.

Хай там що відбуватиметься цього тиж-
ня — не панікуйте. Так, буде нелегко, та 
не час опускати руки. Пам’ятайте: не-
гативні тенденції тимчасові. Підтримка 
друзів буде доречною.

Упродовж усього тижня сонячний настрій 
не полишатиме вас. Імовірний початок 
бурхливого роману. Та не втрачайте 
голову. Навіть недоброзичливцям не 
вдасться зруйнувати ваші плани.

Грошенят у кишенях побільшає, а отже, 
й настрій помітно поліпшиться. Усе 
вдасться залагодити завдяки відвертій 
розмові. Будьте щирі, не бійтеся визнати 
свої слабкості.
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