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1922 — у Берліні відбувся 
перший у світі публічний 
показ звукового фільму.
1949 — під час пожежі на 
причалі в Канаді знище-
но корабель «Норонік», 
найбільший пасажирський 
пароплав на Великих озерах. 
Загинуло понад 130 осіб.

2006 — запуск космічного 
корабля «Союз ТМА-9» із 
першою космічною турист-
кою і одночасно першим 
іранським космонавтом 
Ануше Ансарі на борті.
1885 — народився Муслім 
Магометович Магомаєв, 
композитор.

1888 — у Бельгії на курорті 
Спа пройшов перший в 
історії конкурс краси.
1893 — Нова Зеландія стала 
першою країною, що надала 
жінкам право голосувати.
1928 — у Нью-Йорку від-
булася прем’єра першого 
мультфільму з Міккі Маусом.

2002 — обвал льодовика 
Колка в Кармадонській 
ущелині (Північній Осетії). В 
результаті стихійного лиха 
загинув Сергій Бодров.
Народилися:
1934 — Софі Лорен, італій-
ська акторка.
1974 — Катя Лель, співачка.

1940 — відкрито Львівський 
театр опери та балету.
Народилися:
1965 — Фредерік Бегбедер, 
французький письменник.
1947 — Стівен Кінг, амери-
канський письменник.
1866 — Герберт Веллс, 
англійський фантаст.

2000 — у Австрії опублі-
кована доповідь ученого з 
Лондонського університету 
Сари-Джейн Блейкмор, при-
свячена лоскоту.
1791 — народився Майкл 
Фарадей, англійський фізик і 
хімік, розробник генератора.

1848 — американець Джон 
Куртіс у себе вдома зробив 
першу жувальну гумку.
1939 —  в Нью-Йорку була 
закладена капсула часу, яку 
повинні розкрити в 6939-му. 
У неї вклали жіночий капе-
люшок, чоловічу люльку для 
куріння і 1100 мікрофільмів.
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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. 
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 17 — 23 ВЕРЕСНЯ
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Сексапільна білявка (90-60-90, 
ріст — 175 см, довжина внутрішньої 
поверхні стегна — 56 см, обхват пле-
чей — 114 см, відстань між очима — 
2 см, середня довжина волосся — 34 
см) продасть вимірювальну рулетку!


Три стадії бідності українця:
1. Немає грошей.
2. Зовсім немає грошей.
3. Доведеться міняти долари.


Дівчата, які кажуть: «Мене важ-

ко знайти, але легко втратити», чи-
мось нагадують шкарпетки.


Що не хотілося б почути, лежачи 

на операційному столі:
1. Хтось бачив мого годинника?
2. І навіщо я вчора так напився?!
3. В інструкції хтось видер 47 

сторінку!
4 Ану неси назад! Поганий пес!
5. Покваптеся! Через півгодини 

футбол!


Я ніколи не вдаюся до брудної 
лайки! Моя лайка завжди чиста, 
свіжа, охайна і пахне альпійськими 
травами.


Слова, що джентльменів не зу-

стріти в наш час, — брехня! Сьогод-
ні я, наприклад, бачив, як чоловік 
тримав парасольку над дружиною... 
поки вона міняла колесо.


Всупереч рекламі, кращим засо-

бом для миття посуду і надалі зали-
шається дружина.


Учені схрестили кавун із тарга-

нами. Дуже зручно: кавун розріжеш, 
а насіннячко саме розбігається…


— Я би хотів, щоб ти ставилася 

до мене, як до нашого собаки: году-
вала і випускала погуляти.


Будильник! Я ненавиджу тебе! 

Не дзвони мені більше!


Праця з мавпи зробила людину. 
Алкоголь повернув усе на свої місця.

Іду я якось вранці на навчання, 
спокійно йду, не запізнююсь, і тут 
розумію, що довкола — ковдра, кіш-
ка, подушка, а я лежу в ліжку.


Бабцю, яка вміє писати SMS, по-

други у дворі позаочі називають не 
інакше як відьмою.


1 курс. Перша пара з математич-

ного аналізу на факультеті приклад-
ної математики. Викладач диктує: 

— Записуємо тему лекції: «Дій-
сна функція дискретної змінної. 
Сюр’єктивні, ін’єктивні та бієктивні 
функції».

Голос із задньої парти:
— Алло, я передумав. Забирайте 

мене в армію!


Вирішив приготувати м’ясо у 
вині, але після другої пляшки забув, 
що я роблю на кухні.


Холодильник «Донбас» прин-

ципово не охолоджує пиво «Львів-
ське».


Тобі нагрубіянили в супермарке-

ті? Не засмучуйся! Поклади заморо-
жену рибу в хлібний відділ.


Нова технологія виборів: на 

виборчих дільницях вивішують-
ся мішені з обличчями кандидатів, 
виборцям видають дротики. Про-
ходить кандидат із найменшою кіль-
кістю дірок.


Політики та підгузки схожі тим, 

що їх потрібно регулярно міняти. 
Причому з однієї причини!


Родичі — це група осіб, що пе-

ріодично збираються, щоб перера-
хуватися і ситно та смачно поїсти з 
приводу зміни їх кількості.

«Ти, Кандауров! Встань! Ди-
вись, сучий пес! Якщо ти — уваж-
но слухай те, що я тобі кажу — ще 
раз поставишся до своїх обов’язків 
недбало, ще раз я дізнаюся про те, 
що ти особисто як директор не 
проконтролював ті обіцянки та 
зобов’язання, які взяв на себе, я 
тебе помножу на нуль, тобі ясно 
чи ні?»

Геннадій Кернес, мер Харкова

«Я доросла та досвідчена лю-
дина. Тюрма — не школа бальних 
танців, але й не місце тотального 
зла. У Верховній Раді, в Адміні-
страції Президента його значно 
більше. Я ж готовий до будь-якого 

розвитку подій. Тим паче, що в 
житті насправді є дуже мало ре-
чей, які не можна пережити».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«На жаль, в Україні кіоск не 
можна поставити без Президента і 
його команди. У нас не можна на ба-
зар зайти, тому що там «смотрящіє» 
або з Макіївки, або з Горлівки. У 
нас, щоб влаштуватися в міліцію на 
роботу, потрібно заплатити за доне-
цьку прописку, а потім і за посаду... 
Ми повинні чітко бачити, де опо-
ненти, а де друзі. Зважаючи на це, 
ми повинні діяти в усіх напрямках... 
Треба бити в голову. Треба бити 
туди, де приймаються рішення».

Микола Томенко, «БЮТ-
Батьківщина»

«Депутати пізно увечері при-
йняли скандальні закони, що від-
кривають шлях до початку масш-
табних продажів землі на Україні... 
Партія регіонів, по суті, прийняла 
рішення, щоб почати дерибан зе-
мель сільгосппризначення. У них 
така звичка — красти вночі...»
Сергій Соболєв, «БЮТ-Батьківщина»

«В економічному плані ця 
осінь буде нічим не гірша від попе-
редньої... Жодних підстав для апо-
каліптичних залякувань громадян 
немає».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр

«Лідери ре-
в о л ю ц і й 

не призначають-
ся на партійних 
зборах. У той 
же час лідери 
революцій не 
обмежуються ні 
деп у т атським 
корпусом, ні тю-
ремними ґрата-
ми. Революцію 
роблять україн-
ські «самашед-
ші», які щиро 
вірять і діють 
без запасних ае-
родромів».

Юрій Луценко, 
екс-міністр МВС

Ви рішучі, як ніколи. Навіть надміру. Час-
тіше нагадуйте собі: перш ніж хапатися 
за якусь справу, треба все обміркувати. 
Вчинки, здійснені під впливом емоцій, 
лишень додадуть клопоту.

Важко буде пристосуватися до мінливо-
го ритму цього тижня. Інтуїція підкаже 
вам лазівку зі скрутної ситуації. Можливі 
неочікувані пропозиції, та ви не пошкоду-
єте, якщо погодитеся. 

Намагайтеся спиратися на логіку: під-
казки інтуїції цього тижня не будуть влуч-
ними. Знадобиться чимало енергії, аби 
протистояти недоброзичливцям, іноді 
здаватиметься, що вже нема сил.

Тиждень видасться вдалим: не скажеш, 
що вам так уже щастить, та принаймні 
докладені зусилля не виявляться марни-
ми. Не дозволяйте стороннім втручатися 
у ваше особисте життя.

Можна узяти гору над конкурентами хи-
трощами та винахідливістю, а от відкри-
те протистояння нині — не для вас. Ви 
не надто обережні, але дуже везучі, тож 
серйозних проблем уникнете.

Врешті знайдете у собі сили, аби розі-
братися з проблемами, яких накопи-
чилося чимало. Можливе відновлення 
зв’язків із близькою колись людиною, з 
якою ви були змушені розлучитися.

Багатий на події, цей тиждень 
обов’язково запам’ятається Стрільцям. 
Якими б значними не були протиріччя, 
які виникнуть між вами та співрозмовни-
ком, консенсусу вдасться досягти.

Цього тижня неодноразово опинитеся в 
потрібному місці у слушний час. Тиждень 
виявиться щедрим на несподіванки та 
неймовірні збіги обставин. Можливі не-
заплановані зустрічі.

Ви холоднокровні, зосереджені й роз-
важливі. Єдине, що може завадити вам 
досягти успіху, — ваше небажання діяти. 
Щойно впораєтеся з цим «внутрішнім 
ворогом», ситуація суттєво поліпшиться.

Саме час впорядкувати ваше життя, до-
вести до логічного завершення розпоча-
те, поставити фінальні крапки у складних 
проектах. Тим паче, що підтримка рідних 
додасть вам снаги.

Навряд чи цього тижня відбудеться щось 
надзвичайне, та ви усе ж отримаєте купу 
позитивних емоцій. Радітимете дрібни-
цям і заражатимете усіх своїми весело-
щами. Вам будуть раді скрізь.

Цей тиждень — вибуховий коктейль 
із емоцій і подій. Постарайтеся не 
«сп’яніти» й мислити адекватно, щоби не 
скоїти чогось, про що потім доведеться 
пошкодувати.
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