
25 червня

1498 — в Китаї винайшли 
зубну щітку (дата приблизна).
1957 — створено іграшку 
«фрізбі».
1969 — заснована група 
«Машина времени».
1953 — Арешт Лаврентія 
Берії на засіданні Політбюро 
ЦК КПРС.

1925 — прем’єра в Голлівуді 
фільму Чарлі Чапліна «Зо-
лота лихоманка».
1945 — у Сан-Франциско 
представники 50 країн під-
писали Статут Організації 
Об’єднаних Націй.
1961 — народився Ману 
Чао, французький музикант.

1929 — в нью-йоркських 
лабораторіях Белла була 
продемонстрована система 
передачі кольорового теле-
зображення.
1931 — у США український 
винахідник Ігор Сікорський 
отримав патент на перший 
вертоліт.

1914 — у Сараєво було вби-
то спадкоємця австрійського 
престолу Франца Ферді-
нанда, що стало приводом 
для початку Першої світової 
війни.
1996 — у Верховній Раді 
України прийнято Конститу-
цію України.

1888 — був створений один 
із найстаріших звукозаписів.
1916 — перший політ літака 
компанії «Боїнг».
1964 — створений пульт 
дистанційного керування 
телевізором.
1964 — народився Сосо 
Павліашвілі, співак.

1894 — відкритий найзна-
менитіший — Тауерський — 
лондонський міст.
1894 — Корея оголосила 
незалежність від Китаю.
1910 — закінчено укладан-
ня телефонного кабелю 
між Європою і Південною 
Америкою.

1858 — Чарлз Дарвін у Лон-
доні представив свою теорію 
еволюції, через рік її вперше 
опублікували.
1911 — польський біохімік 
Казимир Функ уперше ви-
користав слово «вітамін».
1961 — народилась англій-
ська принцеса Діана.
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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 25 ЧЕРВНЯ — 1 ЛИПНЯ
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— Дівчино, дозвольте я вам до-
поможу!

— Спасибі, але сумка не важка.
— А я не про сумку. Я пластич-

ний хірург...


— Так хочеться чогось чистого, 
світлого! — мрійливо каже дружина.

Чоловік:
— Пиво будеш?


У готелі пожежа. Всі кричать:
— Води! Води!
З вікна вигулькує грузин:
— А в 30-й номер — шампан-

ського!


Підходить кіт до миски: 
— Фу-у ! Гречка! 
На другий день: 
— Фу-у-у-у!!! Вчорашня гречка!!! 
На третій день: 
— О! Гречка!!!


— Ти що, сам із собою розмов-

ляєш? 
— А чому б не поговорити з ро-

зумною людиною?


Кладовище вночі — це, мабуть, 
єдине місце на землі, де п’яного 
амбала з битою злякаєшся менше, 
ніж самотню маленьку дівчинку в 
біленькому платтячку з кісками та 
бантиками.


Чоловік зайшов у поїзд на Одесу, 

бачить — місць немає. Вирішив одну 
штуку втнути. Ходить і примовляє: 

— Нічого, все одно її спіймаю! 
— Кого? 
— Та кобра з сумки втекла... 
Пасажирів як вітром здуло, а той 

ліг і заснув. Уранці прокидається і 
питає у провідника: 

— Скоро Одеса? 
— Та яка Одеса? Вчора якийсь 

ідіот кобру випустив, то вагон від-
чепили, й ми стоїмо...


У школі на випускному побили-

ся фізрук і трудовик. Переміг трудо-
вик, тому що карате — це карате, а 
молоток — це молоток.

Не бійся старості — в Україні це 
ненадовго.


Циганська кулінарна книга по-

чинається словами «Вкрадіть ка-
струлю»...


Дев’ятирічний Миколка матюк-

нувся при мамі, яка чистила рибу. Це 
єдиний випадок, коли людина отри-
мала ляща карасем.


Питання: чому в «Кока-колу» до-

дають ортофосфорну кислоту? Це 
робить її смачнішою?

Відповідь: ні, це єдине, що 
роз’їдає гамбургери.


— Уявляєш, учора в автобусі твій 

чоловік розказав мені такий анек-
дот, що я ледве з ліжка не впала!


Коли Павло зламав штопор, 

Коля — зуби, а Діма — палець, ді-
вчата перестали капризувати і поча-
ли пити горілку.


Ніч. Українське село. Зі скрипом 

відкриваються двері комори, з неї 
вилізає здоровенний товстий па-
цюк. В одній лапі тримає шмат шин-
ки, у другій — трилітрову банку сме-
тани. Хвостом відсовує мишоловку 
з маленьким засохлим шматочком 
сиру. Подивився на пастку, чухаючи 
черево, зітхнув і каже: «Як діти!».


Народна мудрість: що ближче се-

сія, то голосніше вітається студент.


Ось що таке сенсорний телефон: 
кіт, обнюхуючи його, зробив три 
фото, надіслав п’ять SMS і викликав 
наряд міліції.


Іноземні вболівальники впевне-

ні: салат «Шуба» — це торт із борщу.

«Якщо йти за логікою недо-
умків із Генпрокуратури і читати 
те, що вони наклепали у своєму 
могильнику, то вже ведіть мене у 
Биківню і стріляйте».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«Білоруси на все, що скаже 
влада, відповідають «так», укра-
їнці — «ні», росіяни — мовчать. У 
нас більше протиріч усередині, але 
й більший простір свободи. Хоч 
як це дивно, але білоруси — більші 
європейці за нас. Вони здатні гра-
ти за правилами. А в нас правило 
одне — жодних правил».

Роман Безсмертний, колишній 
віце-прем’єр 

«Мене часто запитують: чи 
можу я стати президентом? Від-
повідаю: можете, але треба зро-
бити це своєю метою і працювати. 
Спросоння ніхто не потрапляє у 
другий тур президентських ви-
борів. Це — результат цілеспря-
мованої й тривалої попередньої 
роботи».

Роман Безсмертний, колишній 
віце-прем’єр 

«Я порадила б міністру наза-
вжди викинути зі свого лексично-
го запасу словосполучення «непо-
трібна мова».

Анна Герман, радник Президента 
України вважає, що міністр освіти 

Дмитро Табачник повинен вибачи-
тися перед людьми за свій вислів 

про «непотрібну мову»

«Боїшся помилитися — йди з 
влади. Не помиляється тільки той, 
хто нічого не робить».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про помилки уряду в процесі про-

ведення реформ

«На жаль, ми не можемо зараз 
сказати «алаверди» стосовно ситу-
ації з українською мовою в Росії».

Володимир Єльченко, Надзвичай-
ний і Повноважний Посол України в 
Росії про те, що в Україні нема про-

блем із російською мовою

«Якщо говори-
ти про те, що 

зробила демократиза-
ція, то ми перестали 
нав’язувати регіонам 
підручники на непо-
трібній мові. Бюджет 
задихається, я бачив це 
апокаліптичне похмуре 
видовище».

Дмитро Табачник, 
міністр освіти, науки, 

молоді та спорту назвав 
українську мову «непо-

трібною» перед росій-
ськими вчителями

Будьте обережні у спілкуванні. Ви надто 
довірливі, тож завиграшки можете стати 
жертвою чиїхось маніпуляцій та інтриг. 
Доволі важко буде знайти спільну мову 
з людьми похилого віку.

Дуже важливо вчасно продемонструвати 
свої хороші якості. Ви вчините мудро, 
якщо виявите ініціативу й покажете, 
на що здатні. Ймовірне просування 
кар’єрною драбиною. 

Вдасться впоратися зі складними за-
вданнями, узяти гору над супротивника-
ми. Поліпшиться настрій, приємно зди-
вуєте рідню невпинними веселощами та 
життєлюбством.

Напружений, складний тиждень. Та не 
зривайте злість на рідних і друзях — 
сварки з близькими ще більше роз’ятрять 
душу. Цей похмурий період просто треба 
перечекати, аби знову засяяло сонце.

Врешті Леви зможуть зосередитися на 
сімейних справах, які давно потребували 
вашої уваги. Що стосується роботи, то 
зараз потрібно не лізти попереду батька 
у пекло, а терпляче чекати.

Професійні досягнення будуть доволі 
скромними: ви надто багато розміркову-
єте, а часу на конкретні дії не вистачає. 
Можлива сварка з коханою людиною. 
Намагайтеся контролювати емоції.

Ймовірні сварки з коханою людиною. Ви 
надміру вимогливі й дратівливі. Можли-
во, варто дещо більш поблажливо ста-
витися до недоліків другої половинки? 
Уникайте різких висловлювань.

Атмосфера у сім’ї помітно поліпшиться. 
Родинний затишок допоможе розслаби-
тися й набратися сил. Буквально роз-
квітнете, тож не доведеться докладати 
зусиль, аби зачарувати когось.

Цього тижня ви вкрай вразливі. Важко 
зберігати спокій. Діви страждають від пе-
репадів настрою. Не варто розпочинати 
службовий роман, інакше це може стати 
фатальною помилкою.

Людина, яку ви вважали мало не янго-
лом, викриє свою диявольську натуру. 
Зрозумієте, що надто багато таємниць 
довірили цій особі. Флірт цього тижня не 
завжди буде доречним.

На вас очікує неспокійний тиждень. Вто-
рована стежка здасться вам надто нуд-
ною, тож будете раз у раз вигадувати 
щось нове, дивуючи знайомих екстрава-
гантними витівками.

Мусите вдовольнятися скромними пере-
могами на тлі конкурентів, що тріумфу-
ють. Та це триватиме недовго: невдовзі 
саме ви опинитеся на коні. Будьте обачні 
з обіцянками.
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