
24 вересня

1970 — міжпланетна станція 
«Луна-16» доставила на 
Землю місячний ґрунт.
1998 — у Ліоні (Франція) 
вперше проведена операція 
з трансплантації руки 
людині.
1955 — народився Олек-
сандр Баширов, актор.

1818 — англійський лікар 
Джеймс Бландел провів 
першу у світі операцію з 
переливання крові однієї 
людини іншій.
Народились:
1944 — Майкл Дуглас, актор.
1969 — Кетрін Зета-Джонс, 
актриса.

1976 — у Новосибірську від-
бувся умисний таран літаком 
Ан-2 п’ятиповерхового 
житлового будинку. За 
версією слідчих, пілот хотів 
помститися дружині, що про-
живала там, за розлучення.
В результаті пожежі в будин-
ку загинуло 12 людей.

1825 — в Англії почався рух 
першою громадською заліз-
ницею. Паровоз, сконстру-
йований Дж. Стефенсоном, 
провіз поїзд із 450 пасажира-
ми з Дарлінгтона в Стоктон зі 
швидкістю 24 км/год.
1978 — народилась Ані 
Лорак.

1618 — у Брюсселі відкрили 
перший у світі ломбард.
1999 — бразильський фут-
боліст Роналдо призначений 
послом миру в Косово. Він 
очолить кампанію боротьби 
зі злиднями.
551 до н. е. — народився 
Конфуцій, мислитель.

1650 — Генрі Робінсон від-
крив у Лондоні перше в світі 
шлюбне агентство.
1897 — в Буенос-Айресі 
вперше виконано танго.
1941 — початок убивств у 
Бабиному Яру. За два дні в 
ярах фашистами винищено 
близько 60 тис. людей.

1846 — у Чарлстоні (штат 
Массачусетс) доктором Мор-
тоном уперше вирвано зуб 
із використанням анестезії 
— ефіру.
1882 — на річці Фокс за-
працювала перша в світі 
гідроелектростанція (США, 
штат Вісконсін).
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24 — 30 ВЕРЕСНЯ
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— З наукового погляду кохання 
— хімічна реакція. Це правда?

— Так, і вона посилюється, коли 
взаємодіє зі спиртом.


Якщо у жінки обвітрилися губи: 

скраб для губ, живильна маска, 
бальзам, блиск.

Якщо губи обвітрились у чолові-
ка: віддер шкірку, з’їв.


Нa тротуарі лежить п’яний 

чолов’яга. Як би на це зреагували 
жінки різних національностей?

Українка:
— Нaжерся, зaрaзa! А вдомa, ли-

бонь, жінкa, діти голодні!
Німкеня:
— Людині зле! Викличте «швид-

ку»!
Фрaнцуженкa:
— Чий чоловік? Нічий?! Тaксі!


Поїхали два українці на заробіт-

ки у Францію. Пішли в кафе обідати. 
Один другому каже:

— Куме, як ми будемо замовля-
ти? Мови не знаємо...

— Не переживай, я вже тут раз 
був. Французька легка: кажеш укра-
їнські слова, але до кожного додаєш 
артикль «ля».

Замовили вони два ля-борщі, два 
ля-салати, дві ля-котлети. Все при-
несли. Наїлися. Ідуть розраховува-
тися. І знову один другому каже:

— Ну ти, куме, молодець! Якби 
не ти, лишилися б голодні. Я б не до-
думався...

А офіціант дивиться на них і 
каже:

— Їли би ви ля-гівно, якби я не зі 
Львова був...


Контрольнa. Вчитель уважно 

стежить зa учнями і час від часу ви-
ганяє тих, у кого помітив шпори. У 
клaс зaглядає зaвуч:

— Що, контрольну пишемо? Тут, 
нaпевно, багато любителів поспису-
вати!

Вчитель відповідає:
— Ні, любителі — вже зa две-

рима. Тут залишилися тільки 
професіонaли.

Більшість пішоходів переходить 
дорогу за правилом: «зелений — іди, 
червоний — біжи».


Продаю вживану нервову систе-

му. Заводиться з півоберту.


Я б із радістю приніс користь 
суспільству, та не знаю, куди нести.


Коли Шекспір писав, що «весь 

світ — театр», він іще нічого не знав 
про цирк.


Заходить дистриб’ютор у квар-

тиру й починає рекламувати новий 
товар:

— Ви ж знаєте, що килими за-
вжди чимось забруднюються?

Виливає на килим чорнила. Ха-
зяйка хапається за голову:

— Що ж це ви робите?!
— Але тепер, коли з’явився наш 

новий продукт, вам не доведеться 
турбуватися про ваш килим!

— Це що, новий засіб для виве-
дення плям?

— Ні, нове заспокійливе!


Заклало ніс. Тепер не знаю, які 
шкарпетки чисті...


Гламурні міліціонери носять ві-

вчарку під пахвою.


Два студенти сидять у перепо-
вненому трамваї:

— Навіщо ти закрив очі?
— Не можу дивитися, коли бабу-

сі стоять.


Парочка гуляє по парку. Ні мо-
розива, ні води, ні квітів у продажу 
немає. Висить оголошення: «Не смі-
тити, не плювати. Штраф — 10 гри-
вень». Хлопець — дівчині:

— Плюй, я пригощаю!

«Почалося з легкого флірту, а 
закінчилося жорстким порно».

Валерій Хорошковський, перший 
віце-прем’єр України про відносини 

з Росією

«Зараз вони (Об’єднана опо-
зиція) використали правильний 
хід — поїхали в тур по Україні. З 
людьми треба спілкуватися. Але 
вести діалог, а не кричати дурним 
голосом у мегафон… Опозиціоне-
ри розучилися нормально говори-
ти з народом. Я щось не бачу їхніх 
депутатів у громадському тран-
спорті. Вони, як і влада, бачать 
країну лише з вікон машин».

Ірина Бекешкіна, директор фонду 

«Демократичні ініціативи»

«Якщо виборці хочуть підтри-
мати людей, які навіть шпаківню 
не в змозі побудувати, це їхнє пра-
во. Якби ще півроку та влада про-
трималася, ніякого Євро не було б. 
І ніякого іміджу не було б».
Володимир Рибак, перший заступ-
ник голови Партії регіонів виступив 

із критикою попередньої влади

«Я на шоу не ходжу. Тому що 
ти сядеш, там тебе почнуть обра-
жати. І ти повинен будеш якось 
відповідати на ці образи. Один із 
вилами приходить, інший б’ється 
в кулуарах... Я так не можу».

Володимир Рибак, перший заступ-
ник голови Партії регіонів пояснив, 

чому не бере участі в ток-шоу

«Я згадую слова Шарля де Гол-
ля, який сказав, що опозиція — це 
теж Франція. І я вважаю, що такий 
принцип можна застосувати і в 
Україні. Опозиція — це теж Укра-
їна».

Сергій Тігіпко, заступник глави 
Партії регіонів про те, що ПР готова 

співпрацювати з опозицією

«Поганому танцюристу за-
вжди щось заважає».

Віктор Янукович, Президент 
України — міністру економіки Петру 

Порошенку

«Зараз усіляку ко-
рупцію поза 

вертикаллю влади 
жорстоко присікають. 
З’явилися «смотрящіє». 
Красти можна лише 
тим, кому дозволено. 
Але системна корупція 
гірша, ніж несистемна. 
Бо в останній усе-таки 
зберігається конкурен-
ція. Один щось дав, 
другий, третій — і по-
чинається своєрідне 
змагання чи протисто-
яння. А вертикальна 
знищує будь-яку іншу 
і встановлює монопо-
лію».

Ірина Бекешкіна, 
соціолог, директор 

фонду «Демократичні 
ініціативи»

Труднощі не лякають вас, ви спроможні 
впоратися з будь-якою перешкодою на 
шляху до успіху. Не розгубитеся навіть 
тоді, коли події розгортатимуться не так, 
як ви очікували.

Цього тижня отримаєте нові враження, 
які запам’ятаються на усе життя. Здивує-
те рідних і друзів неочікуваним вчинком. 
Нині від вас можна чекати чого завгодно. 
Хтось закохається з першого погляду.

Ви уперто беретеся за те, що виявилося 
не до снаги іншим, і таки досягаєте сво-
го. Такій наполегливості можна лишень 
позаздрити. Не бійтеся екстравагантних 
вчинків.

Дуже важливо нічого не проґавити, тож 
будьте пильні й уважні до дрібниць. Не 
поспішайте ділитися з кимось своїми за-
думами: будете прикро вражені, якщо 
вашу ідею поцуплять.

Ви керуєтеся здоровим глуздом і логікою 
— саме це допоможе вам вирішувати 
застарілі проблеми, не створюючи при 
цьому нових. Знайдіть час для відпочин-
ку, не заганяйте себе.

Нервовий тиждень, та у вас достатньо 
снаги, щоб упоратися з усіма накопиче-
ними проблемами. Буде важкувато зна-
йти спільну мову навіть із тими, з ким ви 
завжди чудово ладнали.

Намагайтесь уникати надмірних витрат: 
невдовзі гроші знадобляться. Ймовірні 
нові романтичні захоплення: ви легко за-
чаровуєте, та водночас і самі легко втра-
чаєте голову.

Навантаження збільшиться, до того ж 
немало часу згайнуєте на рутину. В бага-
тьох Терезів просто не лишиться часу на 
те, що їм справді цікаве. Та нині просто 
необхідно зосередитися на праці.

Вашій наполегливості можна позаздри-
ти. Саме ця риса допомагає вам досяга-
ти успіху там, де інші зазнають невдач. 
На краще зміняться стосунки з рідними. 
Врешті припиняться сварки.

Дійте, адже настав сприятливий час для 
грандіозного ривка уперед. Неабияк зди-
вуєте колег, впоравшись із тим, що було 
не під силу іншим. Шелестких купюр у 
гаманці побільшає.

Намагайтеся не брати близько до серця 
чужі проблеми, якщо не можете допо-
могти у їх розв’язанні. Цього тижня до-
ведеться докласти чимало зусиль, аби 
зберегти гарний настрій.

Не матимете причин нарікати на брак 
сил і життєвої енергії. Здолаєте усі пере-
шкоди, впораєтеся з усіма завданнями. 
Уникайте натяків і недомовок, кажіть 
прямо про те, що вас непокоїть.
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