
30 липня

1898 — Вілл Келлог винай-
шов кукурудзяні пластівці.
1971 — астронавти «Аполло-
на-15» Д. Скотт и Дж. Ірвін 
здійснили посадку на Місяць.
1984 — На NBC розпочався 
показ «Санта-Барбари».
1947 — народився Арнольд 
Шварценеггер, кіноактор.

1910 — вперше в світі для 
затримання злочинця поліція 
використала радіо.
Народились:
1937 — Едіта П’єха, співачка.
1945 — Ян Табачник, 
композитор.
1945 — Леонід Якубович, 
ведучий шоу «Поле чудес».

1774 — англійський учений 
Джозеф Прістлі відкрив 
хімічний елемент Оксиген.
1953 — швейцарський 
учений Огюст Пікар закінчив 
будівництво батискафа 
«Тріест», на якому в 1960 
році його син спустився на 
глибину 10916 м.

1887 — Роуелл Ходж (Спо-
лучені Штати) запатентував 
колючий дріт.
2007 — на апаратах станції 
«Мир» уперше в світі росі-
яни досягли дна Північного 
Льодовитого океану, де 
вони залишили капсулу 
майбутнього.

1995 — літак Іл-76 із Воло-
димиром Шарпатовим і ще 
шістьома членами екіпажу 
здійснив вимушену посадку 
в районі Кандагара. Події 
описані в фільмі «Кандагар».
1988 — амністували німця 
Матіаса Руста, який посадив 
літак на Червоній площі.

1693 — французький монах 
П’єр Периньйон виготовив 
шампанське.
1962 — Нельсон Мандела 
ув’язнений на 28 років. Він 
став символом боротьби ПАР 
проти расистського режиму 
апартеїду. Після виходу Ман-
делу обрали президентом.

1884 — на острові в Нью-
Йорку заклали перший 
камінь у підніжжі статуї 
Свободи.
1939 — під час бою на Хал-
хин-Голі російський льотчик 
Михайло Ююкін перший у 
світі скерував палаючий літак 
на наземну ціль противника.
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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 30 ЛИПНЯ — 5 СЕРПНЯ
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Кожен кіт вважає, що риба зна-
чно смачніша на паласі у коридорі, 
ніж у мисці на кухні.


Перше, що кажуть дівчата, узяв-

ши до рук цифровий фотоапарат: 
«Як видаляти?».

 
— Лікарю, щось мені погано...
— Так? Хм... Проковтніть ось цей 

шуруп! Проковтнули? Ну і як ви те-
пер почуваєтеся?

— Ще гірше...
— Я так і думав! Алергія на шу-

рупи!


Найбільша помилка дитинства: 
ми думали, що бути дорослими —  
класно...


Уночі Мальвіна любила диви-

тися одним оком на зоряне небо і 
згадувати про той незабутній поці-
лунок, який їй подарував Буратіно.


— Давайте просто посидимо 

мовчки? Тут так гарно, не хочу по-
рушувати цю тишу...

— Тягни білет!


— Кохана! Який смачний торт!
— Звісно, я ж його в магазині ку-

пувала...
— А сама такий спечеш?
— З чого? В нас ні глютамату на-

трію, ні Е-517, ні Е-452 немає...


— Ось скажи, якби я їхав на 
дев’ятці, а не на «Мерсі» й запропо-
нував тебе підвезти, ти б сіла до мене 
у машину? 

— А якби я стояла у фуфайці, а 
не у міні, ти б зупинився?


— І давно вони разом?
— Хто?
— Твої брови.


Брутальна вчителька ОБЖ під-

палила школу і тим, хто встиг вибіг-
ти, поставила «відмінно» за семестр.


Батьки часто ставили його у ку-

ток, щоб гості не бачили діру в стіні.

Любите струнких? Запам’ятайте:  
на зміях жиру не буває!


— Вийдеш за мене?
— Звичайно, коханий! Я так дов-

го цього чекала!
— Тоді завтра о 9:00. Спецівка у 

Михайловича в підсобці. 


Вчора купив пральний порошок, 
на коробці написано: «100 грамів 
безкоштовно». Прийшов додому, 
відкрив, а там тільки порошок...


— Круто! Пінна вечірка!
— Кохана, вийди звідти! Це ав-

томийка!


Вийшли з дружиною з крамни-
ці, а на сходах — кошеня. Дружина 
чуйним голосом: «Яке гарненьке... 
Давай йому голову відірвемо». Люди 
навколо почали хвилюватися й 
обертатися, поки ми рибу з пакета 
не дістали.


Дзвінок у «швидку»:
— Рятуйте! Я помру через 59 се-

кунд!
— Хвилиночку...


Я думала, що гірше реклами 

«Палмолів» мені нічого бачити не 
доведеться. Тоді я ще не знала, що у 
Королевської є мрія...


«Добрий ранок» — це коли на го-

диннику 11:00, в календарі субота, а 
за вікном Атлантичний океан!


Питання вранці до мами: «Мам, 

де моя куртка?», «Мам, де мій рюк-
зак?», «Мам, що мені одягнути?», 
«Мам, а що взяти на сніданок?», 
«Мам, а даси грошей?», «Мам, а де 
мої ключі?» тощо. Питання вранці 
до тата: «Тато, а де мама?».

«Судячи з усього, вони на це 
підуть (депутати підпишуть «мов-
ний» закон), навіть попри ці про-
тести, навіть розуміючи, що це рве 
та ділить Україну, вони не відмов-
ляються від цієї дурної ідеї. Через 
те, мені здається, що накласти вето 
Президенту — це все одно, що ки-
нути всю оцю свою камарилью і 
дати їм дулю під самого носа».
Володимир Яворівський, «Батьків-

щина» вважає, що Янукович підпи-
ше скандальний «мовний» закон

«Під час цієї передвиборчої 
кампанії головний акцент буде 
зроблено на підкуп виборців — 
гречка і консерви вирішать бага-
то чого. Рекламні площі теж віді-
грають свою роль. Але це не та 
«зброя», за допомогою якої кан-
дидати збираються перемагати. 
Плакати, білборди й інше лише 
підкреслюють статус кандидата, 
його політичну вагу».
Сергій Таран, політолог про перед-

виборчу агітацію

«А ця малеча, яка нас зараз 
критикує, починає розповідати 
про якісь свої гігантські плани».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
розкритикував опозицію за те, що 
вона не реалізувала жодного про-

екту з водопостачання

«Микола Азаров сам є продук-
том радянської системи».

Андрій Павловський, депутат від 
БЮТ

«Реклама ко-
муністів, як 

іржа. І на колір, і 
проникає скрізь. 
Як сарана, лізе з 
білбордів, теле-
візора. Просто 
забембала, заму-
чила, як Пол Пот 
Камбоджу. Вони 
збираються по-
вертати народу 
країну… Пудрять 
мізки комуніз-
мом: не треба 
працювати, а всі 
блага впадуть «на 
шару». Тільки за-
були сказати тим, 
кому адресоване 
все це «повидло», 
що як обдирали 
їх усе життя, так 
і тепер пропону-
ють кістки з бар-
ського столу».

Віктор Балога, 
міністр із надзви-

чайних ситуацій

Попереду — плідний тиждень. Вдасться 
врахувати усі фактори, помітити навіть 
те, що не впадає у вічі. Ймовірні цікаві 
знайомства. Рутина неминуча, та вона 
не здасться гнітючою.

Аби досягти бодай найменшого резуль-
тату, доведеться докласти титанічних 
зусиль. Потрібна жорсткість і навіть жор-
стокість, аби протистояти ворогам, захи-
щати свої інтереси.

Поки не візьметеся за розум і не почнете 
керуватися логікою, все йтиме поганень-
ко. Багатьом Близнюкам доведеться піти 
на поступки, про що вони згодом пошко-
дують. 

Вдаватиметься абсолютно усе, за що 
братиметеся. Аби завоювати симпатію, 
достатньо буде поводитися й почувати-
ся природно. Намагайтеся спокійно реа-
гувати на критичні зауваження.

Не варто замахуватися на щось масш-
табне. Іноді краще синиця в руках, аніж 
журавель у небі. Це саме такий тиждень. 
Важко буде вгамувати негативні емоції, 
іноді роздратування братиме гору.

Чого не варто робити, то це залишатися 
наодинці з гнітючими думками. Самоко-
пирсання ні до чого доброго не призве-
де. Найліпший варіант — відпочинок у 
веселій компанії. 

Ви дієте надто імпульсивно. Це може 
стати причиною невдач. За спалахами 
роздратованості йтимуть напади пригні-
ченості. Цей «хиткий» емоційний період 
треба пережити.

З’явиться бажання врешті впорядкува-
ти своє хаотичне життя: тут головне не 
гарячкувати, обміркувати усе, не рубати 
з плеча. Нині ви дуже вразливі, навіть 
дрібниця здатна вибити з колії.

Не відмовляйтеся від допомоги, яку вам 
пропонують, — упоратися самотужки ви-
явиться доволі складно. Ймовірний по-
чаток нового роману — неочікуваного та 
шаленого.

У особистому житті усе, на заздрість 
сусідам, гармонійно. Рідні піклуються 
про вас і дослухаються до вашої думки. 
Одинокі Риби цього тижня, ймовірно, зу-
стрінуть свою половинку. 

Намагаючись отримати бажане якомога 
швидше, представники знака припуска-
ються однієї помилки за іншою. Ви ладні 
довіритися будь-кому, та не варто розпо-
відати особисте першому зустрічному.

Вашій активності та працездатності мож-
на лише позаздрити. Утім, тактичності й 
дипломатії вам трохи бракує. Спілкуван-
ня з протилежною статтю додасть упев-
неності у собі.
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