
18 червня

1583 — перше страхування 
життя. У Лондоні Річард 
Мартін застрахував Вільяма 
Гібсона на суму 383 фунти.
1964 — встановлено 
пам’ятник Тарасу Шевченку в 
Вашингтоні (США).
1976 — народився Максим 
Галкін, російський пародист.

240 до н. е. — грецький уче-
ний Ератосфен Кіренський 
уперше обчислив радіус 
Землі.
1862 — у США скасовано 
рабство.
1885 — із Франції до Нью-
Йорка доставлено подарунок 
— статую Свободи.

1863 — заснований перший 
у США банк (Національний 
банк Девенпорт штату Айова).
1867 — президент США 
Ендрю Джонсон оголосив 
про купівлю Аляски.
1990 — у Німеччині прийнято 
рішення про перенесення 
столиці з Бонна до Берліна.

1893 — на виставці в Чикаго 
продемонстрували перше 
«чортове колесо».
1913 — вперше жінка (ві-
сімнадцятирічна американка 
Джорджія Бродвік) здійснила 
стрибок із парашутом.
1962 — народився Віктор 
Цой, російський рок-співак.

1634 — Рембрандт одружив-
ся зі Саскією ван Ейленбюрх, 
яка відтоді стала його музою.
1889 — Німеччина першою в 
Європі ввела пенсії за віком.
1941 — почалося вторгнення 
військ нацистської Німеччини 
на територію колишнього 
СРСР.

1868 — Крістофер Шоулз зі 
штату Вісконсін одержав па-
тент на друкарську машинку.
1987 — Сергій Бубка 
встановив світовий рекорд у 
стрибках із жердиною — 6 м 
і 3 см.
1965 — народився Валерій 
Меладзе, російський співак.

День митної служби України
1901 — у Парижі в галереї на 
вулиці Лафітт відкрилась пер-
ша виставка Пабло Пікассо.
2011 — у Печерському ра-
йонному суді Києва почався 
суд над Юлією Тимошенко.
1987 — народився Ліонель 
Мессі, футболіст (Аргентина).

19 червня 20 червня 21 червня 22 червня 23 червня 24 червня

 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 18 — 24 ЧЕРВНЯ
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Даішник зупиняє машину і каже:
— Ви перший, хто проїхав на 

цьому перехресті без порушень, ось 
вам 100 доларів.

— О! Права куплю!
— Ви без прав?
Дружина:
— Не слухайте його, чого напід-

питку не скажеш?
— То ви ще й п’яний?!
Теща:
— Я ж казала, що на краденій ма-

шині далеко не заїдеш!
Голос із багажника: «Ми вже на 

кордонi?».


— Здрастуйте, це радіо?
— Так... 
— Мене всі чують? 
— Так, усі. 
— І в магазинах, і на ринках? 
— Так, і в магазинах і на ринках!
— Добре... Ваню, молоко не ку-

пуй, мама вже купила!


— Пив? 
— Ні, люба, не пив! 
— Тоді скажи: «В надрах тундри 

видри в гетрах крадуть в відра ядра 
кедрів».

— Пив!


— Соняшникове насіння — це 
своєрідний наркотик української 
нації.

— Ага, а бабусенції — наркоба-
ронеси!


Якщо в ковбасі є м’ясо, це озна-

чає, що на виробництві стався не-
щасний випадок.


Діти офіцерів самі собі міняють 

підгузки за 45 секунд.


Баба з дідом знайшли у Колобка 
під подушкою журнали з булочками.


Після пляшки коньяку бесіда пе-

ретворюється на витік інформації.


— Дівчино, ви така фешенебель-
на, що мені нерентабельно!



Учитель:
— Ну що, діти, які звуки ми чули 

сьогодні на фермі? 
Діти по черзі:
— Му-у-у-у-у…
— Кря-кря-кря…
— Бе-е-е-е…
— Ану звалив із трактора!!!


Якщо на карту України наноси-

ти всі випадки корупції інспекторів 
ДАІ, то вийде атлас українських ав-
тодоріг.


Дивлюсь новини — всі щось 

купують: хто яхту, хто віллу, хто 
футбольний клуб... Піду і я... хліба 
куплю.


Чоловік, який плакав у тещі на 

похороні, отримав «Оскара» за най-
кращу акторську гру.


Депутат на відкритті Олімпій-

ських ігор:
— О...О...О...О...О...
Його радник підказує:
— Це олімпійські кільця... текст 

нижче...


Жінка з чорним поясом карате 
— це міцна сім’я, виховані діти, ти-
хенька свекруха, люблячий і вірний 
чоловік.


— Знову п’яна?! Шуруй туди, де 

так набралася!
— Алло! Баби, я відпросилась!


Якщо ти засиділася в Інтернеті, а 

твій борщ уже почав смажитися, ви-
хід є! Подай до столу овочеве рагу!


Провізор міської аптеки №6 із 

двадцятирічним стажем під час по-
дорожі країнами Близького Сходу 
випадково розшифрував клинопис.

«Шановні колеги, це не робить 
вам честі, бо деякі ваші дії нагаду-
ють курку, яка тікає від півня і ду-
має: чи не дуже швидко я біжу?».

Володимир Литвин, спікер ВР за-
явив, що голосування за «мовний» 
законопроект відбулось за домов-
леністю між опозицією і більшістю

«Імпотентна поведінка так 
званої «об’єднаної опозиції» під 
час голосування за мовні зако-
нопроекти вилилась не у само-
аналіз… Спрацювала інша логіка, 
притаманна юрбі підлітків-дріб-
них хуліганів: свою нікчемність 
та інфантилізм компенсувати без-
глуздою агресивністю і щурячими 

укусами. Вони, як писаки на пар-
канах, міркують, кого і за що хто 
підвісив. Їхня нечоловіча поведін-
ка доводить ще одне: їх, власне, і 
підвісити немає за що».

«Народна партія» Володимира 
Литвина вважає, що так звана 

«об’єднана опозиція» демонструє 
імпотентну поведінку

«Ми живемо не на окремому 
острові від усього світу. Від того, 
як будуть складатись геополітичні 
розклади Україна — Європа — Ро-
сія, буде залежати, в який момент 
буде розіграна карта російської 
мови в Україні».

Володимир В’язівський, «Наша 

Україна»

«Може, мафіозі в костюмах 
«Бріоні», оточені обділеними ін-
телектом гоблінами, — неминуче 
зло первісного нагромадження 
капіталу. Але, чорт забирай, чому 
вони повинні писати закони, а тим 
більше — керувати країною?» 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Пам’ятаєте казку про росій-
ських велетнів? Прямо підеш — 
один результат, ліворуч — другий, 
направо — третій. Віктор Федоро-
вич заблукав». 

Леонід Грач, народний депутат 

«П’ять міністрів 
закордонних 

справ Європейсько-
го Союзу в своєму 
листі намалювали 
ясну картину: угода 
про асоціацію (між 
Україною і ЄС) пе-
ребуває у в’язниці, і 
ключ від неї лежить 
у Києві». 

Ганс-Юрген 
Гаймзьот, 

посол Німеччини в 
Україні

Гарний тиждень для вирішення будь-
яких питань — і дріб’язкових, і найсклад-
ніших. Усе йтиме як слід. Вдасться по-
долати труднощі, докладаючи мінімум 
зусиль. 

Вплив негативних тенденцій доволі силь-
ний. Ви схильні йти на повідку у власних 
примх, поводитися так, як вважаєте за 
потрібне, навіть якщо це виходить за 
межі моралі.

Головна проблема цього непростого 
тижня — ваша схильність спочатку ро-
бити, а вже потім думати. Близьких об-
ражатиме ваше егоїстичне прагнення 
втілити власні бажання.

У цілому непоганий тиждень, але вас 
дещо дратуватиме його помірний плин. 
Та не намагайтеся форсувати події — 
ліпше підлаштуйтеся під нинішній не-
квапний ритм життя.

Складний тиждень. Не будьте довірли-
вими та наївними — велика ймовірність, 
що хтось намагатиметься використати 
вас. Не варто прислухатися до порад — 
навряд чи вони будуть слушними.

Прислухайтеся до порад досвідченіших 
людей: ті, кому ви небайдужі, намага-
тимуться вас застерегти від необачних 
вчинків. Грошей у гаманці поменшає, тож 
доведеться затягнути пасок.

Самодисципліна цього тижня стане у 
пригоді: якби не вона, ви б неодмінно за-
плутались у павутинні спокус. Імовірний 
початок нового роману. Тож налаштуй-
теся на романтику.

Якщо не гайнуватимете часу, тиждень 
буде дуже плідним. Залишаться позаду 
проблеми, які тривалий час вас бентежи-
ли. Тож зітхнете з полегкістю. Ймовірні 
зміни в особистому житті.

Навряд чи цей тиждень потішить Дів: 
надто він уже нудний і невиразний. По-
думки раз у раз повертатиметеся до ско-
єних помилок. Звісно, самоаналіз — річ 
хороша, та не варто ним надуживати.

Нервуватимете через кожну дрібницю. 
Ви схильні змішувати особисте й профе-
сійне, а це неабияк ускладнює станови-
ще. Постарайтеся на роботі абстрагува-
тися від домашніх клопотів.

Не поринайте у похмурі роздуми, женіть 
геть погані думки, інакше похмурого на-
строю не уникнути. Самокопирсання — 
не найліпше заняття влітку. Ваш песи-
мізм неабияк налякає рідню.

Не чекайте від долі дарунків, а від людей 
— приємних сюрпризів. Усе, чого прагне-
те досягти, доведеться виборювати са-
мотужки. Звісно, це втомлює, але згодом  
матимете привід собою пишатися. 
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