
23 липня

1901 — німецький лікар 
Роберт Кох висунув теорію, 
що переносником бубонної 
чуми є пацюки.
2002 — на острові Тасманія 
на берег викинуло велетен-
ського кальмара. Важив він 
250 кг, а довжина щупалець 
перевищувала 15 м.

1938 — виробили першу 
партію розчинної кави.
1990 — у Києві біля будівлі 
мерії вперше підняли синьо-
жовтий стяг.
1908 — на бенкеті на честь 
Олімпіади П’єр де Кубертен 
повторив лозунг «Головне — 
не перемога, а участь».

1978 — у Британії народила-
ся дівчинка, зачата в резуль-
таті штучного запліднення.
1984 — Світлана Савицька 
стала першою жінкою-
космонавтом, яка вийшла 
у відкритий космос. Була 
двічі удостоєна звання Героя 
Радянського Союзу.

1722 — у Бостоні (США) 
оприлюднили декларацію 
про війну з індіанцями. За 
скальп індіанця обіцяли від 
15 до 100 фунтів.
1909 — англійський паса-
жирський пароплав Waratha 
з 300 людьми на борту зник 
безвісти в океані.

1965 — президент Джонсон 
(США) підписав законопро-
ект, що вимагав друкувати 
на сигаретах попередження 
про шкідливість куріння.
1994 — в Індії заборонили 
робити тести на визначення 
статі дитини в зв’язку з вели-
кою кількістю абортів.

1851 — уперше в світі сфо-
тографували повне сонячне 
затемнення.
1858 — відбитки пальців 
уперше використали для 
ідентифікації.
1862 — у штаті Монтана 
(США) знайшли золото, що 
зумовило золоту лихоманку.

1952 — здійснено перший 
безпосадковий рейс реак-
тивного літака через Тихий 
океан.
Народились:
1817 — Іван Айвазовський, 
художник.
1981 — Фернандо Алонсо, 
чемпіон світу в «Формулі-1».
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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
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23 — 29 ЛИПНЯ
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Як тато сказав, так по-маминому 
і буде.


Краще б комарі смоктали жир, а 

не кров!


Найпопулярніша фраза, коли гу-
ляєш із друзями: «Тихо, мама дзво-
нить!».


Вийшов український аналог 

ляльки Барбі — «Маруся». У комп-
лект входять: її друг Іван, хата, літня 
кухня, два гектари поля, трутка від 
жуків, собака Сірко...


— Любий, ти де був?
— Бігав!
— А чому твоя футболка суха, а 

шорти мокрі?
— Не добіг! 


— Привіт!
— Привіт!
— Що робиш?
— Прес качаю.
— А що це?
— Корисно для здоров’я і для 

фігури.
— Скинь посилання, я теж ска-

чаю...


Середньовічний спам. У 15-му 
сторіччі принц чекає листа від ко-
ханої. Три дні й три ночі чекає... 
Прилітає поштовий голуб. Щасли-
вий принц відкриває конверт, а там: 
«Кую мечі... недорого».


— А я в Євпаторію їжджу 15 ро-

ків підряд, у мене вже 15 фотографій 
із мавпочкою! Коли я їх удома став-
лю в ряд, то реально бачу, як вона 
старіє!


— Ну, як там, онучко, поживає 

твій грейпфрут?
— Бабусю! Скільки можна! Це не 

«грейпфрут», а «бойфренд»! Бойф-
ренд!


З давніх-давен львівські монахи 

варили пиво. Але напивалися горіл-
кою!

Пенсіонер у санаторії знайо-
миться з дамою свого віку та каже їй:

— Я представник найдревнішої 
професії. Сплю за гроші.

— ???
— Сторож я...


— Тату, а коли я виросту вели-

ким, то нарешті зможу робити усе, 
що захочу?

— Ні, синку. Тоді ти будеш уже 
одружений...


У зоопарку:
— Мама, це вже мавпа?
— Hі, це ще касир…


Як винести сміття:
1. Виставте пакет зі сміттям на 

сходову клітку.
2. Подзвоніть за телефоном 

служби порятунку та повідомте про 
підозрілий пакунок.


Якщо ви знайшли жінку своєї 

мрії, то з рештою мрій можете вже 
розпрощатися.


Тривають змагання між трьома 

країнами: хто довше зуміє протри-
матися під водою. Першим пірнає 
американець. 2, 3, 4 хвилини — ви-
ринає. Глядачі аплодують. На запи-
тання кореспондентів, як йому це 
вдалося, відповідає:

— Система йогів.
Другим пірнає француз. 10 хви-

лин! Глядачі у захваті:
— Як вам це вдалося?
— Система йогів, — каже.
Черга українця — пірнає. 20 хви-

лин — немає його. 30 хвилин — ви-
ринає. Глядачі в шоці:

— Як же вам це вдалося?! Це що, 
система йогів?

— Та яка система йогів... Плавки 
за корч зачепилися...

«Чотири години запізнення… 
замість того, щоб поспішати на зу-
стріч — зупинка, аби хильнути чар-
ку з байкерами. Це просто говорить 
про те, що таким чином показують, 
хто є хто. Це дипломатичний ляпас 
і дипломатичне хамство».

Володимир Огризко, екс-глава 
МЗС України обурений запізненням 

Володимира Путіна на зустріч із 
українським Президентом у Ялті 

через візит до байкерського табору 

«Зрозуміло, що владу завжди 
не люблять, але влада — не дівчи-

на, її не потрібно любити, її треба 
відчувати».

Нестор Шуфрич, 
заступник секретаря РНБО

«Ні тоді, коли голодували по-
літики, ні тоді, коли було силове 
протистояння з «Беркутом», ні 
зараз, коли цю естафету перейня-
ла патріотична молодь, Ющенко 
жодного разу не сказав слова під-
тримки і не був присутній біля 
Українського дому, якщо не раху-
вати крадькома поставленого під-

пису на столиках біля Українсько-
го дому. Нас усіх вражає глибина 
політичного падіння Ющенка».

В’ячеслав Кириленко, НУ-НС

«Заявляю клопотання закле-
їти мені рот скотчем, очі — теж 
скотчем і проводити суд, оскільки 
я позбавлений всіх прав захисту... 
А ще краще — перенести суд у 
Биківню і повісити мені табличку 
«Луценко Юрій Віталійович. 2012 
рік».

Юрій Луценко, екс-глава МВС про 
судовий процес над ним

«Можна за-
борони-

ти якусь мову, а 
просунути дуже 
важко. Культура 
не регулюється 
законами. Наші 
політики вирі-
шили зайти на 
мінне поле».

Всеволод 
Речицький, 

політолог

Можете й не сподіватися, що цей тиж-
день видасться спокійним. Спершу по-
чуватиметеся безпомічними у складній 
ситуації, та швидко опануєте себе й ві-
зьмете усе під контроль.

Найбільша проблема цього тижня — 
ваша неспроможність дійти компромісу 
й порозумітися з опонентами. Дізнаєтеся 
щось надзвичайно важливе, що змінить 
ваше життя на краще.

Дуже складний тиждень. Вплив негатив-
них тенденцій доволі сильний. Якщо ді-
ятимете виважено й холоднокровно, ба-
гатьох труднощів вдасться уникнути. Не 
варто переоцінювати свої можливості.

Дуже вдалий період. Можете сміливо 
втілювати у життя грандіозні плани. На-
решті покажете, на що ви здатні, тим, хто 
у вас сумнівається. Умійте радіти своїм 
перемогам, адже ви цього варті.

Дуже важко зосередитися на роботі, 
адже те, що вас насправді цікавитиме 
цього тижня, не має до неї жодного сто-
сунку. Ви схильні смітити грошима налі-
во й направо.

Тиждень минув би спокійно, якби Водолії 
самі собі не створювали проблем. Утім, 
у цьому ви мастаки. Спілкуватися з вами 
у цей вибухонебезпечний період здатні 
лише дуже терплячі люди.

Інтуїція цього тижня буде незвично мов-
чазною, тож доведеться покладатися 
винятково на логіку. Гучні компанії втом-
люватимуть, а от дружні посиденьки у 
вузькому колі, навпаки, додадуть сил.

Тиждень щирого спілкування, гамірних 
компаній і легкого флірту. За серйозні 
справи братися не радимо: однаково не 
вдасться зосередитися. Ймовірно, вашу 
таємницю розкриють.

Досягти балансу буде важко. Цього 
тижня ви то підійматиметеся, то стрімко 
падатимете униз. Та, попри те, що бажа-
ного досягти виявиться нелегко, Діви не 
налаштовані здаватися.

Лейтмотив тижня: що більше намагаєте-
ся опинитись у центрі уваги, то більше 
неприємностей сиплеться на вашу голо-
ву. Є ризик потрапити у незручну ситуа-
цію через спалах гніву чи імпульсивність.

Зачаїться і чекайте — це єдина вдала 
тактика, щоб уникнути неприємностей. 
Період хоч і не найкращий, та терпіти 
можна. Головне — до всього ставитися 
по-філософськи. 

Якщо діяти енергійно, можна багато чого 
досягти. Нині девіз Цезаря «Прийшов, 
побачив, переміг» пасує вам якнайбіль-
ше. Головне — прийти саме туди, куди 
потрібно. 
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