
3 вересня

1912 — в Англії почав роботу 
перший у світі консервний 
завод.
1914 — американка Мері 
Фелпс Джекобс винайшла 
бюстгальтер.
1950 — перегонами на трасі 
в Італії завершився перший 
чемпіонат світу «Формула-1».

1837 — американський 
винахідник Семюел Морзе 
розробив азбуку Морзе.
1888 — американець 
Джордж Істмен отримав 
патент на фотокамеру, 
що працювала на плівці, й 
зареєстрував свою торгову 
марку — «Кодак».

1698 — щоби прищепити 
своїм підданим моду інших 
європейських країн, Петро I 
встановив податок на 
бороди.
1946 — народився співак 
Фредді Меркюрі, лідер бри-
танської групи Queen.

1819 — Томас Бланчард 
запатентував токарний 
верстат.
1952 — у Женеві підписали 
Всесвітню конвенцію про 
авторське право.
1766 — народився Джон 
Дальтон, хімік, фізик, дослід-
ник колірної сліпоти.

1892 — у США відбувся 
перший професійний боксер-
ський поєдинок за сучасними 
правилами — в боксерських 
рукавичках і з трихвилинни-
ми раундами.
1998 — заснована компанія 
Google.

1856 — у Монреалі відбувся 
перший політ повітряної кулі, 
зробленої в Канаді.
1930 — співробітник компанії 
MMM Річард Дрю винахо-
дить клейку стрічку — скотч.
1979 — народилася Пінк 
(справжнє ім’я — Алес Мур), 
американська поп-співачка.

1913 — київський військовий 
льотчик Петро Нестеров 
уперше у світі зробив на 
літаку «мертву петлю» — 
одну з фігур вищого пілотажу 
(«петля Нестерова»).
1970 — розпочато випуск 
автомобілів ВАЗ-2101 («Жи-
гулі», в народі — «копійка»).
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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 3 — 9 ВЕРЕСНЯ
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— Мамо, ну чого ти так розкри-
чалася? Це ж новий «Орбіт» із запа-
хом перегару!


У книгарні:
— Чи немає у вас чогось із пси-

хології виховання дітей від 5 до 12 
років?

— Ремінь солдатський, шкіря-
ний, у гарному стані.


Сьогодні побачила таргана, схо-

пила якийсь журнал зі столу і... Це 
був перший у світі тарган, який по-
трапив на обкладинку Forbes.


Вирішили якось перевірити ро-

зумові здібності депутатів. Дали 
кожному м’ячика, пірамідку, кубик і 
дошку з відповідними отворами. Ре-
зультати: половина тих, хто прохо-
див тест, — відсталі; друга половина 
— дуже сильні фізично.


Під час падіння зірки 

дев’ятикласник не встиг визначити-
ся з бажанням і наступного дня став 
власником багатошвидкісного вело-
сипеда з грудьми.


Українські швидкорозчинні до-

роги — просто додай води!


Часи змінилися: зараз важко 
повірити, що ще якихось сто років 
тому вчителі били учнів, а не навпа-
ки.


Відкриваю холодильник, загля-

даю, а там холодець тремтить. 
— Не трясися, — посміхаюся, — 

я за кетчупом.


Де б знайти рідину для зняття 
стресу після зняття макіяжу?


Зарплата дружини — це її зарп-

лата! А зарплата чоловіка — це бю-
джет сім’ї...


Якби в Україні за крадіжку від-

рубували руки, то у Верховній Раді 
замість кнопок для голосування 
були б педалі.

— Відправив тещу в круїз на те-
плоході «Чапаєв». Не «Титанік», зви-
чайно, але надія є.


На базарі:
— Ой, яка собачка. Сю-сю-сю! 

Ти ж моя маленька. Скільки коштує?
— 700 гривень.
— 700!? За оце казна-що з лапка-

ми?


Світ втрачає своїх геніїв: Енш-
тейн помер, Бетховен оглухнув, 
Пушкіна застрелили, тепер ось у 
мене щось голова болить...


— Як українська влада може по-

бороти корупцію?
— Лише шляхом суїциду.


Блондинка дзвонить чоловікові:
— Алло, любий, у мене дві нови-

ни: хороша і погана...
— Почни з гарної.
— Подушка безпеки працює!


В Україні священики їздять на 

«Мерседесах», але під час посту пе-
ресідають на «Ауді» та ВMW.


Розмовляють дві пенсіонерки:
— Нарешті відучила свого чоло-

віка гризти нігті.
— Як?
— Я ховаю його зуби.


Із свідчень водія: 
— Їду я на своєму «КамАЗику», а 

назустріч мені «Жигулище»!..


Якщо кури з вас сміються, роз-
кажіть їм, із чого роблять котлети 
по-київськи.


Якщо в чоловіка болить шлунок, 

значить, забагато жінок шукають 
шлях до його серця.

«Звітувати демографічними 
хвилями, що трапляються че-
рез покоління, — це все одно, що 
урядові звітувати фазами соняч-
ної активності. Влада врешті зна-
йшла чим пишатися — тим, що 
не відбила у громадян інстинкт 
розмноження. Якщо уряд прагне 
привласнити собі заслугу просто-
го збігу обставин, то хай не диву-
ється, коли його звинуватять у по-
венях або засухах».

Олександр Палій, політолог, 
вважає, що коли Микола Азаров 

заявив, що підвищення народжу-
ваності в Україні — найрадісніша 

подія за останні роки, то він довів, 

що урядові нічим звітувати

«У 2005 році я очолив держа-
ву, яка не приймала іноземних 
делегацій, а на міжнародних кон-
ференціях шукали такий алфавіт, 
щоб Україну десь у сінях посадити, 
тільки б не за головним європей-
ським столом».

Віктор Ющенко, екс-президент 
України

«Два роки тому я заборонив 
силувати і примушувати шкільні 
колективи, нав’язуючи підручни-
ки, написані не тією мовою, якою 
реально відбувається процес ви-

кладання».
Дмитро Табачник, міністр освіти 

і науки про те, що вже два роки 
школи замовляють підручники тією 
мовою, якою насправді здійснюєть-

ся викладання

«Комуністи вибрали собі 
«Укрспирт», митницю, щоб контр-
олювати кожен контейнер, який 
ввозиться-вивозиться з країни, і 
Фонд державного майна, який роз-
продає ті ж об’єкти, які вони зараз 
обіцяють повернути народу».

Анатолій Гриценко, народний 
депутат

«Мо ж л и в о , 
він (Чече-

тов) вважає себе 
геніальним дири-
гентом. Але навіть 
Герберт фон Кара-
ян (австрійській 
диригент), наскіль-
ки мені відомо, не 
намагався одно-
часно диригувати 
і співати арії. Це 
занадто складно 
навіть для людей із 
високою інтелекту-
альною організаці-
єю, до яких я пана 
Чечетова не відно-
шу».
Олексій Мустафін, 

консультант ПР

Ваша працездатність усіх здивує: й на 
роботі усе у руках горить, і з домашніми 
клопотами встигаєте упоратися. На оди-
ноких представників знака чекає роман-
тична зустріч.

Ви дуже спостережливі, тож не пропус-
тите повз увагу жодної важливої деталі. 
Не проґавте можливість похизуватися 
своїми знаннями й талантами перед ко-
легами та шефом.

Спокійний, приємний і безтурботний тиж-
день. Можете розслабитися і довіритися 
плину течії. Серйозні перешкоди на ва-
шому шляху не постануть, а з дрібними 
ви легко впораєтеся.

Тиждень видасться насиченим подіями і 
залишить купу спогадів та емоцій. Саме 
час перепочити від попереднього напру-
женого тижня і відновити сили. Ймовірне 
здійснення заповітної мрії.

Наполегливість, із якою ви беретеся за 
реалізацію будь-якого задуму, гідна по-
ваги. Вашому натиску ніхто не зможе 
опиратися. Фінансова ситуація покра-
щиться.

Легкий і гармонійний тиждень. Невичерп-
на життєва енергія — от що нині вабить 
до вас людей. Саме час для веселощів 
і гамірних компаній. Перебуватимете в 
центрі уваги.

Запаморочливого успіху цього тижня на-
вряд чи варто очікувати, та закласти міц-
ний фундамент майбутніх перемог таки 
зможете. Знадобляться відповідальність 
і серйозний підхід.

Дуже сильна інтуїція: прислухайтеся до 
її підказок, аби уникнути помилок. Цього 
тижня не поспішайте: перш ніж вирішити 
щось, зважте усі «за» та «проти». Зірки 
віщують цікаву подорож.

Ви радієте життю, а воно виправдовує 
ваші очікування. Ніщо не позбавить вас 
оптимізму: дрібні непорозуміння і труд-
нощі стануть щонайбільше приводом 
для жартів.

Тиждень пов’язаний із душевним підне-
сенням, припливом енергії і зростанням 
ваших можливостей. Скористайтеся 
впливом позитивних тенденцій, аби за-
лагодити давні проблеми.

Перед вами відкриваються неабиякі 
перспективи, і ви знаєте, що робити, аби 
схопити фортуну за хвіст. Щоправда, до-
ведеться добряче попрацювати. Утім, це 
навряд чи вас злякає.

Знадобиться бажання навчитися чомусь 
новому: тих знань, що маєте, недостат-
ньо для досягнення мети. Не плутайте 
особисті образи з професійними непо-
розуміннями.
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