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1889 — у Лондоні відкрили 
«Савой» — перший у світі 
готель із ванною в кожному 
номері.
1945 — американський 
бомбардувальник скинув 
ядерну бомбу на японське 
місто Хіросіма, спричинивши 
загибель 90-140 тисяч осіб.

1932 — у СРСР прийняли 
«закон про три колоски». До 
1 січня 1933 засуджено на 
строк понад 10 років 54 645 
осіб, розстріляно 2 110.
1982 — народилася Яна 
Клочкова, багаторазова 
олімпійська чемпіонка з 
плавання.

1786 — Мішель Паккар 
першим підкорив найвищу 
вершину Європи — Монб-
лан.
1899 — А. Маршалл (США) 
запатентував холодильник.
1985 — почалося виведення 
радянських військ із Афганіс-
тану після 9 років війни.

1859 — Натан Еймс (США) 
запатентував ескалатор.
1910 — американець Алва 
Фішер запатентував елек-
тричну пральну машину.
1945 — вибух атомної бомби 
в Нагасакі.
1973 — народився Олек-
сандр Пономарьов, співак.

1876 — у Канаді здійснили 
перший у світі міжнародний 
телефонний дзвінок, відстань 
між містами становила 13 км.
1985 — Майкл Джексон за 
47,5 мільйона доларів купив 
усі права на пісні «Бітлз».
1960 — народився Антоніо 
Бандерас, кіноактор.

1866 — у Сполучених 
Штатах відкрили перший у 
світі майданчик для катання 
на роликах.
1906 — в Англії Юджин Ласт 
запатентував звукове кіно.
1962 — вперше в СРСР 
провели прямий телесеанс із 
космічного корабля.

1962 — вирушив у космос 
перший український космо-
навт Павло Попович.
2000 — У Баренцовому морі 
затонув російський атомний 
підводний човен «Курськ». 
Усі члени екіпажу загинули.
1999 — в Україні прийняли за-
кон закрити всі витверезники.
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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 6 — 12 СЕРПНЯ
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Зустрілися два даішники, укра-
їнський і польський, поляк каже: «В 
нас п’яні водії їздять криво, а тверезі 
— прямо». А український відпові-
дає: «А в нас навпаки — п’яні їздять 
прямо, а тверезі об’їжджають ями».


Моє весілля буде найщасливі-

шим днем для моїх батьків! Так і 
бачу, як вони витирають очі хустин-
ками і примовляють: «Нарешті зди-
халися!».


«Одіссея» — яскравий приклад 

того, які казки може придумати чо-
ловік, пояснюючи своїй дружині, де 
він пропадав останні п’ятнадцять 
років.


Чоловік може поклястися в чому 

завгодно, поклавши руку на серце 
жінки.


Найбільша помилка жінок: він 

зміниться. Найбільша помилка чо-
ловіків: візьмемо літр, має вистачи-
ти.


— Так, ану підійшов сюди. В очі 

дивись! Це ти моїй дівчині коктейль 
купив?

— Ну купив...
— Купи мені, а?


Прокурори, вийшовши на пен-

сію, постійно длубаються на городі. 
Не заради врожаю — просто не са-
джати вони вже не можуть...


Інститут, п’ята пара. Всі студен-

ти втомилися. Просять викладача:
— Олегу Миколайовичу, ну від-

пустіть, ми втомилися дуже! 
— Ну добре, коли цей шматочок 

крейди закінчиться, тоді й додому 
підемо. 

Голос із задньої парти:
— Дайте я його зжеру!


Дід, уболівальник київського 

«Динамо», дивлячись футбол із ону-
ком, вболівальником донецького 
«Шахтаря», протягом матчу кілька 
разів переписував заповіт.

Коли у розмові з подругою ваша 
дружина повторює: «...і мій теж!», 
то ймовірність того, що вас хвалять, 
практично дорівнює нулю.


— Коханий, що тобі приготувати 

на сніданок? Є йогурт, сирок, можна 
мюслі з молоком...

— Давай йогурт, сир, мюслі. І 
щось поїсти.


Добре видресирувана совість не 

стане гризти свого господаря...


Перший клас. Учителька запитує 
сина програміста:

— Алфавіт знаєш?
— Знаю.
— Розказуй.
— й, ц, у, к, е...


Тато вкладає доньку спати. Через 

півгодини мама заглядає в кімнату:
— Ну як? Спить?
— Так, мам, спить.


Екскурсія. Гід:
— А зараз, якщо дами замов-

кнуть на хвильку, ми зможемо почу-
ти шум Ніагарського водоспаду.


Чоловік репетує на дружину:
— Ну ти й ідіотка!
— Правильно, якби вийшла за-

між за генерала, була б генеральша.


Попелюшка:
— Туфелька мені підійшла, коли 

весілля?
Принц:
— Це був півфінал. Зараз ми бу-

демо приміряти бюстгальтер…


— А пам’ятаєте, як ми у дитин-
стві пісок із водою змішували і нази-
вали це «каша-малаша»?

— Деякі жінки досі так готують.

«Специфіка України в тому, що 
у нас неефективний компромат. 
Наприклад, сказати, що політик 
краде — нічого не сказати. Тобто 
увагу на цю заяву ніхто не звер-
не. Якщо сказати, що кандидат не 
краде, це буде вже щось. Тому за-
силля чорного PR навряд чи варто 
очікувати. Відстрілу кандидатів 
теж не передбачається».

Дмитро Корчинський, 
лідер «Братства» про те, чого варто 

очікувати від виборчої кампанії

«Королевська останні п’ять 

років при владі, тож її можна оці-
нити — картонний лідер. Кличко 
— новий. Він захищений, бо весь 
його капітал за кордоном. Але в 
Кличка мало політичного досвіду, 
відсутня команда. «Товстолобики» 
присмокчуться, й благородний 
Кличко обросте потворними на-
ростами».

Ксенія Ляпіна, НУ-НС

«Якщо б достатньо було чи-
сто фізичною силою побороти цю 
проблему (високу ціну на газ), то, 
думаю, що, незважаючи на спор-

тивне яскраве минуле російсько-
го президента, наш президент усе 
одно б переміг».

Владислав Лук’янов, ПР

«Я повинен нагадати вам, що 
великий Кобзар України Тарас 
Григорович Шевченко писав ро-
сійською мовою. Хоча, звичайно, 
його вірші написані рідною мало-
російською мовою».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр у 
контексті мовного питання проана-
лізував творчість Тараса Шевченка 

та Миколи Гоголя

«Я не прошу 
випустити 

мене з клітки, по-
ставити тут кві-
ти, годувати мене 
делікатесами. Я 
прошу хоч раз 
виконати закон. 
Але у прокурорів 
лише одна звиви-
на, на якій напи-
сано: «Посадити 
Луценка!».

Юрій Луценко, 
екс-міністр вну-

трішніх справ

Цього тижня дозвольте собі розслабити-
ся. Нині ви прагнете отримувати винят-
ково позитивні емоції, та не забувайте, 
що життя складається не лише з них. Фі-
нансова ситуація помітно покращиться. 

Високий інтелектуальний потенціал, тож 
із вирішенням навіть найскладніших за-
вдань упораєтеся на «відмінно». У вас 
з’являться нові прихильники. Гарний час 
для легкого флірту.

Надзвичайно щедрий на події тиждень. 
Багато що залежатиме від того, на-
скільки ви вимогливі до себе. Не завжди 
впоратися з труднощами вдаватиметься 
самотужки. Та поруч із вами є друзі.

Аби все йшло, як заплановано, дове-
деться докласти зусиль. Не дозволяйте 
іншим вирішувати усе за вас. Ви готові 
до глобальних змін, у вас достатньо смі-
ливості, аби разюче змінити своє життя.

Незабутній та яскравий період. Власні 
можливості видаються вам мало не без-
межними. Цей період пов’язаний із при-
ємними сюрпризами. Ваше життя буде 
насиченим і цікавим.

Напружений і тяжкий тиждень. Намагай-
теся зайвий раз не привертати до себе 
уваги. Тримайтеся у тіні. Не раз дове-
деться зіштовхнутися з нерозумінням, та 
не варто вважати усіх своїми ворогами.

Ви досягли би значно більшого, якби зо-
середилися на справах. Та вас нині ва-
бить не успіх, а популярність. Намагаю-
чись опинитися в центрі уваги, ризикуєте 
нашкодити своїй репутації.

Навряд чи зможете цього тижня похва-
литися трудовою активністю. Ви б за-
любки переклали відповідальність на 
чужі плечі, втім, охочих прийняти такий 
«презент» нема.

Не час вилежуватися на дивані: що ак-
тивніше діятимете, то швидше досягнете 
успіху. Ваша чарівність не залишиться 
поза увагою. Нині ви здатні викликати 
симпатію навіть у затятого мізантропа.

Хочете отримати усе й одразу, та навіть 
пальцем лінуєтеся поворухнути, щоб на-
близити втілення бажаного у життя. Цьо-
го тижня ваш найбільший ворог — лінь. 
Змусьте себе розворушитися. 

Успіхи цього тижня будуть прямо про-
порційними до того завзяття, з яким ви 
беретеся до діла. Оптимізм допоможе 
подолати будь-які труднощі. Корисними 
будуть контакти з освіченими людьми.

Нелегкий тиждень. Справи йтимуть по-
ганенько, з’явиться чимало проблем, які 
потребуватимуть негайного вирішення. 
Не орієнтуйтеся на чужі поради, нама-
гайтеся діяти самотужки.
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