
1 жовтня

1661 — в Англії відбулися 
перші перегони на яхтах: 
змагалися король Карл II і 
його брат Джеймс.
1967 — радянське телеба-
чення розпочало регулярні 
кольорові передачі.
1975 — народилася Чулпан 
Хаматова, акторка.

1836 — Чарлз Дарвін по-
вернувся з навколосвітньої 
подорожі на кораблі «Бігль», 
що тривала майже п’ять ро-
ків і призвела до створення 
його теорії еволюції.
1870 — Рим став столицею 
об’єднаної Італії.

1952 — у Лос-Анджелесі 
зробили перший відеозапис 
на магнітну стрічку.
1990 — завершився процес 
об’єднання Східної і Західної 
Німеччини. Щорічно відзна-
чається як День німецької 
єдності.

1675 — голландський фізик 
Християн Гюйгенс запатенту-
вав кишеньковий годинник.
1911 — у Лондоні запрацю-
вав перший ескалатор.
1957 — у Казахстані запуще-
но перший у світі штучний 
супутник Землі — «Супут-
ник-1». 

1502 — Христофор Колумб 
відкрив Коста-Рику.
1925 — у США вийшла пер-
ша книга Ернеста Хемінгуея. 
Це був невеликий збірник 
оповідань «У наш час».
1975 — народилася Кейт 
Вінслет, акторка, що зіграла, 
зокрема, в«Титаніку».

1790 — ювелір із Женеви 
Якоб Швепп продемонстру-
вав процес виготовлення 
штучної мінеральної води.
1889 — Томас Едісон по-
казав свій перший фільм.
2004 — спустили на воду 
вертольотоносець «Мі-
страль».

1806 — в Англії запатенту-
вали перший копіювальний 
папір.
1959 — космічний апарат 
«Луна-3» вперше облетів 
Місяць. Апарат зробив 
фотознімки його зворотного 
боку та передав зображення 
на Землю.
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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 1 — 7 ЖОВТНЯ
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Наші люди настільки чуйні, що 
на запитання водія: «Кому решту з 
500 гривень?» — відгукнулося пів-
маршрутки.


П’ятирічний Петрик запитує 

батька:
— Тату, а ти знаєш, на скільки 

вистачає одного тюбика зубної пас-
ти?

— Не знаю, синку.
— На весь коридор, вітальню та 

половину кухні…


Літня жінка заходить у аптеку:
— Дівчино! Дайте мені пігулки 

від головного болю. Ось ці, біла пач-
ка з синьою смужкою.

— Та ви що?! Це ж протизаплід-
ні!

— Та я знаю! Вранці внучці в чай 
покладу — і весь день голова не бо-
лить!


Пустелею йде людожер і несе на 

плечах людину. Назустріч інший:
— Кого впіймав?
— Студента.
— А як приготуєш?
— Та зварю з нього суп.
— Е ні, тоді краще випусти, бо 

я вчора також такого варив, то він, 
поки закипів, із дна всю бараболю 
виїв!


Оголошення: «Хто вкрав лісапе-

ту коло ларка, прийди та забери на-
соса, бо він мені вже не треба, скоти-
но! Іван із кутка».


— Кредит оформлено на вас?
— Ні, на холодильник.


Першокласника тягнуть у школу. 

Він впирається та кричить: 
— Одинадцять років! За що ви 

так зі мною?!


Дівчина перед дзеркалом:
— Хоч би заміж швидше вийти, 

бо вже так набридло чепуритися.


— Чому в твоєму диктанті такі ж 
помилки, як у твоєї сусідки по паpті? 

— Та ж у нас одна вчителька!
Праска — жіночий еталон 

справжнього чоловіка: гарячий, гла-
дить і п’є тільки воду.


Народився в українській роди-

ні хлопчик. Зібралися біля нього всі, 
розглядають. Мама й каже:

— Дивіться, як махає ноженята-
ми! Либонь, футболістом буде!

Батько:
— Ні, ви погляньте, як він ку-

лачками махає — чемпіоном із боксу 
буде!

Бабуся:
— Та що ви таке кажете? Лишень 

погляньте: воно ж усе обгидилось, а 
ручечки чисті — то буде президентом!


«Тобі пора заміж!» — від творців 

«час іти в садочок», «вставай у шко-
лу», «вступи в університет» і «зна-
йди роботу».


Хлопчик, який усе життя хотів 

джип, їздив на велосипеді з запас-
ним колесом на спині.


— Хто у вас у сім’ї головний? Ви 

чи чоловік?
— Звичайно, чоловік! Він голо-

вний виконавець усіх моїх розпоря-
джень.


Мусульмани не працюють у 

п’ятницю, євреї — у суботу, христи-
яни — в неділю. Хто-небудь, благаю, 
вигадайте релігію, щоб не працюва-
ти в понеділок!


У гаданні на ромашці є два варі-

анти: «любить» і «неправильна якась 
ромашка».


— А що буде, якщо випити дуже 

багато горілки?
— Буде післязавтра.

«Подивилися на Росію, сподо-
бався двоголовий орел — і хочуть 
продовжити термін повноважень 
Президента до семи років... Усе 
йде до того, що ті, кого зараз «на-
колядує» партія влади на вибо-
рах, плюс мажоритарники, плюс 
«Україна — вперед!», однозначно 
створять більшість із трьохсот го-
лосів і в 2015 році вибиратимуть 
собі Президента в парламенті».

Євген Царьков, нардеп від КПУ

«Президент Віктор Янукович 
перевершив Йосипа Сталіна: він 
будує диктатуру однієї сім’ї в од-
ній країні... «Сім’я» хоче — «Сім’я» 
бере. Ми стали Заїром при Мобуту 

(президент Демократичної Респу-
бліки Конго), Зімбабве при Муга-
бе (президент Зімбабве). Безцінні 
державні родовища корисних ко-
палин, фінанси бюджетів і Націо-
нального банку стали іграшками 
«Сім’ї».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр 
України

«При бажанні сьогодні мож-
на знайти підстави для претензій 
до кого завгодно. Очевидно, що 
не все бездоганно і в ТВі. Однак я 
вважаю, що це показове шмагання 
принесе більше проблем, аніж по-
зитиву... Щетини буде мало, а ве-
реску багато, як зі спробою стриг-

ти свиню».
Володимир Литвин, спікер ВР про 

ситуацію з телеканалом ТВі

«Є один із способів боротися 
з недоліками, з вадами... Цей спо-
сіб — сміх. 2004 року Україну сміх 
врятував від президента Януко-
вича, коли в нього метнули яйце, 
а це велике тіло знепритомніло… 
Щось схоже зараз відбувається в 
контексті мовної політики, коли 
агроном Колесніченко та злодій і 
юрист Ківалов пишуть мовний за-
кон».

Ірина Фаріон, депутат Львівської 
райради від ВО «Свобода» 

«Ми тут легко 
їх обіграє-

мо. Раз, два — по-
трапляють до Ки-
єва, і ми тут із них 
робимо відбивну».

Віктор Янукович, 
Президент України 

про політиків, які 
з провінцій потра-

пляють у Київ

Не можна не лише відступати, а й ви-
являти щонайменшу слабкість. Імовірні 
нові романтичні захоплення. Людина, до 
якої відчуваєте симпатію, відповість вза-
ємністю. 

Багато що залежатиме від уміння зо-
середитись у важливий момент, перед-
бачити різні варіанти розвитку подій, а 
заразом забезпечити собі шляхи для від-
ступу. В сім’ї пануватиме злагода.

На вашому шляху постануть перешко-
ди, які, проте, вам вдасться подолати. 
Виникнуть фінансові труднощі: раптово 
ваші гроші знадобляться всім і одразу, 
а вам не захочеться комусь відмовляти.

Цього тижня навряд чи вдасться уникну-
ти труднощів: надто часто робитимете 
щось невчасно та недоречно. Вас звину-
вачуватимуть у тому, чого ви не робили. 
Попри все, не втрачайте самоконтролю. 

Якщо ви визначитеся, чого насправді 
прагнете, то неодмінно досягнете цього, 
незважаючи на перешкоди. Неймовірний 
збіг обставин допоможе вам зав’язати 
нове знайомство.

Ви напрочуд терплячі, та іноді це вам 
неабияк шкодить. Висловлюйте власну 
думку прямо та відверто. Можливо, це 
буде комусь не до вподоби, та близькі у 
будь-якому разі вас підтримають. 

Суперечок буде немало, та вам вдасть-
ся відстояти свою думку. Впевненість у 
власних силах допоможе лишатися спо-
кійним у будь-якій ситуації. Отримаєте 
шанс показати організаторські здібності.

Не намагайтеся упоратися зі своїми 
проблемами самотужки ─ вам запропо-
нують допомогу, яку варто прийняти. Не 
марнуйте час на дрібниці, зосередьтеся 
на основному.

Ви встигаєте не лише свої справи влад-
нати, а й іншим допомогти. Можете бути 
впевнені: люди, які сьогодні просять вас 
про допомогу, завтра віддячать вам сто-
рицею. 

У спілкуванні будьте обачні: ваша щи-
рість не завжди працюватиме на вас. 
Опинитесь у потрібному місці у слушний 
час. Недоброзичливці й заздрісники не 
зможуть вам нашкодити.

Не варто битися лобом об зачинені двері 
— поряд є ще одні, відчинені спеціально 
для вас. Гаманець суттєво потовщає, 
тож можете порадувати себе довгоочіку-
ваною покупкою. 

Що охочіше допомагатимете іншим, то 
вдалішим для вас буде цей тиждень. Не 
намагайтеся заробити якомога більше, 
пам’ятайте, що гроші — не головне у 
житті.
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