
11 червня

1742 — американець Бен-
джамін Франклін винайшов 
кухонну плиту.
1889 — Джон Перді і Джеймс 
Садгвар із Вашингтона вина-
йшли складаний стілець.
1895 — за маршрутом 
Париж — Руан проведено 
перші в світі автоперегони.

1665 — Англія встановила 
своє правління у Нью-
Амстердамі (колишнє гол-
ландське поселення). Новий 
Амстердам перейменований 
у Нью-Йорк.
1931 — Аль Капоне і 68 його 
соратників були засуджені за 
порушення «сухого» закону.

1825 — мешканець Нью-
Йорка Волтер Гант запатен-
тував безпечну шпильку.
1983 — На ринок у США 
надійшов перший серійний 
мобільний телефон. При-
стрій виробництва Motorola 
важив майже 800 г, а його 
довжина складала 33 см.

1834 — Ісаак Фішер із 
Спрингфілда (США) одержав 
патент на наждачний папір.
1783 — в Криму заснована 
перша російська військо-
во-морська база, названа 
пізніше Севастополем.
1928 — народився Ернесто 
Че Гевара, революціонер.

1844 — Чарлз Гуд’їр запа-
тентував вулканізацію гуми.
1851 — у Балтиморі молочар 
Джекоб Фуссель заснував 
першу у світі фабрику з ви-
робництва морозива.
1914 — народився Юрій Ан-
дропов, керівник КДБ СРСР 
(1967-1982).

1633 — суд інквізиції виніс 
вирок про покарання Галілео 
Галілея за єресь.
1903 — створено компанію 
Ford Motor.
1903 — у США зареєстрова-
на торгова марка «Пепсі».
1934 — створено Спілку 
письменників України.

1950 — чиказький лікар 
Річард Лоулер за 45 хвилин 
здійснив першу операцію з 
пересадки нирки людині.
1935 — створена амери-
канська компанія Paramount 
Pictures.
1940 — в селі Мещери (Росія) 
випав дощ зі срібних монет.
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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 11 — 17 ЧЕРВНЯ
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Як слід відповідати мажорам:
— Та ти хоч знаєш, хто мій бать-

ко?!
— А що, твоя мати тобі не ска-

зала?


Кореспондент:
— Скажіть, як вам вдалося до-

могтися таких високих надоїв?
Фермер:
— Просто щоразу, входячи в ко-

рівник, я голосно запитую: «Ну, що 
сьогодні будемо давати — молоко чи 
м’ясо?»


Це ж як треба було розчарува-

тися в людях, щоб словом «Дружба» 
назвати бензопилу...


— Чи є таблетки від голоду?
— Так, називаються «котлети».


— Коли я вранці чую звук бу-

дильника, мені здається, що в мене 
вистрілили.

— І ти підхоплюєшся?
— Ні, лежу як убитий.


В узбецькому магазині «Дитячий 

світ» стоїть м’яка іграшка-зебра, а 
знизу напис: «Ішак-матрос».


Якщо з першого разу у вас нічого 

не вийшло — парашутний спорт не 
для вас.


Пацієнт тицяє лікарю банкноту 

й каже:
— Величезна вам подяка, лікарю!
Ескулап, скоса поглядаючи на 

купюру:
— Не перебільшуйте, не така вже 

вона величезна…


Золоте правило українських ме-
ханіків звучить так: «Що випало, те 
зайве».


— Коханий, ми вже три роки ра-

зом, тож немає ніяких «ти» і «я», є 
тільки «ми».

— Тобто ти хочеш сказати, що 
ми витратили три тисячі гривень на 
ці кляті босоніжки?!

Завод із виготовлення мідних 
тазів накрився власною продукцією.


У Києві вчора ввечері джип із 

донецькими номерами врізався в 
пам’ятник Богдану Хмельницькому. 
Проти Богдана Хмeльницького по-
рушено кримінальну справу.


— У мене серце кров’ю облива-

ється, коли бачу заспиртованих тва-
рин!

— Та годі тобі, там усього лише 
три жаби.

— Та три, але спирту літрів із де-
сять на них зіпсували!


Іде екскурсія на атомній елек-

тростанції. За склом два працівни-
ки, вдягнуті в спеціальні протира-
діаційні костюми, дуже акуратно 
тягнуть маленький тюбик. Чоловік 
питає в екскурсовода:

— Вибачте, а що буде, якщо вони 
впустять цей тюбик?

— Тю! Та нічого не буде... в раді-
усі 115 км.


Валера не любив пробіжки, екс-

трим, адреналін, але три ротвейлери 
з сусідського саду розкрили в ньому 
потенціал.


У селі після випускного батьки 

вдруге знайшли сина в капусті.


Львів, ковзанка: «Прокат ковза-
нів — 5 гривень»; «Прокат коньков 
— 25 гривен».


Якщо після двох дощових і по-

хмурих днів сонячно і тепло, це 
означає, що прийшов понеділок.


Ніколи я не бачив таких гарних 

жінок, як на восьмому місяці служ-
би в армії.

«Ющенко на літаках держав-
ної авіакомпанії «Україна» усіх із 
Монако, з Ніцци, з інших країн, де 
вони, бандити, ховалися, особисто 
всіх, зі своєю охороною, привіз на-
зад в Україну».

Геннадій Москаль, народний 
депутат

«Ми всі посольства попереди-
ли, що фани купатися не повинні. 
Це не тому, що пляжі не готові, а 
тому, що він (фанат) вип’є 300 гра-

мів, стрибне і потоне, а потім роз-
повість, що у нас пляжі не готові».

Анатолій Голубченко, заступник 
голови КМДА

«Це показує, що ми маємо 
демократичний лад у країні. Ви 
уявляєте таку бійку в парламенті 
Білорусі чи Росії? Це приклад де-
мократії. Маємо те, що маємо».

Олег Надоша, Партія регіонів про 
бійку в парламенті

«Якийсь персонаж, регіонал 
Колесніченко, відкрито, нахабно 
поводиться як великоросійський 
шовініст, ображаючи при цьому 
національні почуття і національну 
гідність десятків мільйонів наших 
співгромадян... А як ще можна 
охарактеризувати людину, яка па-
тологічно, до істерик і безумства 
ненавидить Україну і все україн-
ське. Пардон, але це діагноз».

Зорян Шкіряк, лідер ГО «Новий 
Київ», екс-депутат Київради

«Віддає пев-
ною дикіс-

тю, коли в законо-
давчий орган, що 
представляє укра-
їнський народ, 
потрібно вводити 
наглядачів у осо-
бі приставів, які 
б дисциплінували 
народних депута-
тів».

Володимир 
Литвин, голова 
Верховної Ради 

України про ідею 
введення інсти-
туту приставів у 

парламенті

Нейтральний тиждень, що порадує від-
сутністю проблем. Фінансове становище 
покращиться. За роботу братиметеся 
без особливого ентузіазму, тож просува-
тиметеся уперед повільно.

Засмутить зустріч із людиною з вашого 
минулого. Не намагайтеся повернути 
стосунки, які себе вичерпали. Ймовірні 
незаплановані витрати. Не варто очіку-
вати надто багато від людей.

Доведеться побігати як білка в колесі: не 
матимете й хвильки, щоб перепочити. Та 
такий шалений темп не втомить, а лише 
додасть вашому життю драйву. На вас 
чекає приємна несподіванка.

Дізнаєтеся щось дуже важливе. Й цій 
інформації вдасться знайти застосуван-
ня — вона стане вашою зброєю проти 
недоброзичливців. Із легкістю зачаруєте 
людей, яким симпатизуєте.

Випадкова зустріч може стати доленос-
ною. Інтуїція загостриться, і ви вчините 
мудро, якщо прислухаєтеся до неї. Гама-
нець потовщає, та все ж не варто тринь-
кати гроші.

Грошенят у кишенях побільшає. Зміни 
підуть тільки на користь. У сім’ї панува-
тиме цілковита гармонія: розумітимете 
рідних із півслова. Гарний час для укла-
дання шлюбу.

На вашій вулиці — свято! Усе склада-
тиметься саме так, як ви запланували. 
Тож головне — якомога ефективніше 
скористатися моментом. Спілкування з 
друзями подарує заряд оптимізму.

Виявлятимете рідкісну упертість, тож 
таки досягнете бажаного. Дуже корис-
ною виявиться здатність до імпровізації.  
Здивуєте колег нестандартними рішен-
нями.

Отримаєте неочікувану, але дуже при-
ємну звістку від людини, що вам небай-
дужа. Не тамуйте своїх емоцій, навіть 
якщо ваша радість може бути надто 
бурхливою.

Спокійний тиждень. Відпочивайте, насо-
лоджуйтеся життям. Нові знайомства бу-
дуть приємними. Можете дозволити собі 
розслабитися і пливти за течією. Проти-
витися плину подій не варто.

На вас чекає чимало приємних сюрп-
ризів. Скористайтеся тим, що зірки на 
вашому боці. Ви чарівні, й люди просто 
не в змозі сказати вам «ні». Робіть світ 
кращим — ви на це здатні.

Ймовірні несподіванки. На жаль, не 
лише приємні. Але йдеться про дрібни-
ці, тож надто перейматися цим не варто. 
Ставтеся до труднощів із гумором — і 
легко усе здолаєте.
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