
8 жовтня

День юриста в Україні
1945 — інженер зі штату 
Массачусетс Персі Спенсер 
запатентував мікрохвильову 
піч.
1967 — спецзагін болівій-
ської армії взяв у полон Ер-
несто Че Гевару. Наступного 
дня його розстріляли.

Всесвітній день пошти
1872 — Аарон Монтгомері 
Вард випустив перший ката-
лог замовлень поштою. Він 
складався з однієї сторінки.
1940 — народився Джон 
Леннон, британський рок-
музикант, лідер «Бітлз». 

1933 — у США надійшов 
у продаж перший у світі 
пральний порошок.
1997 — актрису та борця за 
права тварин Бріджит Бардо 
суд оштрафував на $1600 
за спробу перешкодити 
принесенню мусульманами в 
жертву барана.

1138 — землетрус в Алеппо. 
Загинуло 230 тисяч осіб. 
Один із наймасштабніших 
землетрусів за кількістю 
жертв.
1918 — відбувся перший 
радіокерований політ (Фран-
ція). Він тривав годину, літак 
подолав 100 км.

1931 — відкриття й освя-
чення статуї Спасителя на 
вершині пагорба Корковаду, 
що вважається символом 
Ріо-де-Жанейро.
1960 — на 15-й Асамблеї 
ООН  Хрущов, знявши чере-
вик, стукав ним по трибуні, 
намагаючись зірвати зустріч.

1917 — Фатімське диво. В 
португальському місті Фаті-
ма, за словами трьох дітей, 
їм неодноразово являлася 
жінка (згодом асоційована з 
Дівою Марією) та передава-
ла повідомлення з закликами 
релігійного характеру і 
пророцтва.

1884 — винахідник зі США 
Джордж Істмен запатентував 
фотоплівку.
1947 — американський льот-
чик-випробувач Чарльз (Чак) 
Єгер уперше перевищив 
на літаку швидкість звуку в 
керованому горизонтально-
му польоті.
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 8 — 14 ЖОВТНЯ
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— Як вихідні?
— Темно, світло, темно, світло, 

понеділок.


Гості, які вкрали туфлю на ве-
сіллі дочки районного прокурора, 
отримали по вісім років із конфіска-
цією майна.


В двері дзвонить листоноша. Від-

криває хлопчик п’яти років із сига-
рою в зубах. Поштар (розгублено):

— А мама чи тато вдома?
Хлопчик, випускаючи дим у об-

личчя листоноші та щасливо посмі-
хаючись:

— А ти як думаєш?


Гуртожиток. Один студент каже 
другому: 

— Будеш у мене репетитором? 
— Тут важливо відчути тонень-

ку грань: можна просто допомогти 
комусь підучити англійську, а бути 
репетитором означає брати за це 
платню! 

— Пельмені? 
— Згодний!


Якщо писати шпаргалки на 

гривнях, то спроба викладача віді-
брати шпаргалку в студента — це 
вже здирництво.


6:00 — прокинувся, вимкнув бу-

дильник, поставив чайник.
9:15 — прокинувся, загасив чай-

ник.


У мене в голові порядок: зліва — 
таргани, праворуч — манія величі.


Мати вчить свою 17-річну донь-

ку, як уникнути зґвалтування:
— Уяви собі, що ти повертаєшся 

вночі додому, а за тобою йде підозрі-
лий чоловік. Твої дії?

— Я швидко повернуся до нього, 
задеру спідницю та спущу з нього 
штани.

— Та ти що, здуріла?
— А як ти думаєш, хто швидше 

бігає — він зі спущеними штанами 
чи я з піднятою спідницею?

Найдобріша в світі блондинка 
скуповує в магазині живих коропів 
і відпускає їх на волю... в ліс.


Для нашого туриста все, що не 

прибите до підлоги в номері готелю, 
— сувенір.


Злодій копирсається в дверному 

замку, раптом чує голос із динаміка 
поряд із дверима:

— Здрастуйте! Вас вітає система 
«Розумний будинок»! Імовірно, ви 
збираєтеся пограбувати квартиру 
мого господаря. Не переживайте, я 
його не люблю, він завжди до мене 
гиркає. Тому відкрию вам двері сам!

Тут дійсно двері відкриваються... 
Злодій у шоці.

Голос знову:
— Беріть мішки біля дверей, 

там усе майно. Господар збирається 
переїжджати, то склав його. Не ва-
гайтеся! Швидше! У мене чіп, який 
усе одно через хвилину викличе мі-
ліцію! 

Злодій хапає мішки і кулею тікає.
Минуло три години, господар 

повертається додому. Голос:
— Здрастуйте, господарю! Сміт-

тя винесено!


— Я заради тебе готовий на все. 
Навіть із «Київстар» на МТС по-
дзвонити...


Стислість — сестра нестачі слов-

никового запасу.


Перші п’ять днів після вихідних 
— завжди найтяжчі.


Білявка кричить чоловікові:
— Дай мені свій шампунь!
— А навіщо? У тебе ж свій є.
— Та тут написано «для сухого 

волосся», а я вже намочила!

«Республіканці говорять про 
те, ніби переобрання Барака Оба-
ми — страшна загроза для свобо-
ди американців. Хочете побачити 
справжню загрозу свободі? При-
їжджайте до Києва».

Девід Хорсі, оглядач Los Angeles 
Times вважає, що прагнення укра-

їнців до свободи надихає сильніше, 
ніж дрібні суперечки навколо пре-

зидентської кампанії в США

«Сьогодні в Україні недоціль-
но ставити питання про підтрим-

ку референдуму про об’єднання з 
Росією та Білоруссю… Нам це не 
треба. Один горілку п’є, другий 
на полювання пішов, третя — на 
побачення відправилася. Але це ж 
не означає, що всі повинні горілку 
пити! Ми не будемо виступати за 
такі ідеї…»

Михайло Чечетов, Партія регіонів

«Слово журналіста — те саме, 
що і автомат Калашникова, при-
чому куля іноді може поранити, а 

слово — вбити. Інфаркт, інсульт — 
людини немає... Якийсь механізм 
відповідальності повинен бути».

Михайло Чечетов, Партія регіонів, 
виступає за ухвалення законопро-

екту про наклеп

«Микола Янович — дачник із 
великим стажем... Цього року ми 
побудували нову теплицю. Це вже 
третій урожай».

Людмила Азарова, дружина 
Прем’єр-міністра України Миколи 

Азарова

«Бюджет ти-
хенько го-

тують десь під 
ковдрою. Ми ро-
зуміємо, яким 
він буде — пере-
твориться у меха-
нізм збагачення 
влади… Верховна 
Рада потихеньку 
погасла і майже са-
моліквідувалася».

Андрій 
Кожем’якін, керів-

ник фракції «БЮТ-
Батьківщина» 

Зможете здобути прихильність навіть 
тих людей, які ще недавно були нала-
штовані проти вас. Загостриться інтуїція: 
одразу зрозумієте, чого насправді праг-
нуть люди, з якими маєте справи.

Тиждень буде цікавим і насиченим. Цей 
період щедрий на приємні несподіванки 
та непередбачувані події. Втім, стежте 
за тим, аби ваша впевненість у собі не 
перетворилася на пихатість.

Суттєво зрушити завмерлу справу з 
місця допоможуть наполегливість і рі-
шучість. Рідні ладні підтримати будь-яку 
вашу ідею, проте від критики навряд чи 
стримаються.

Чудово впораєтеся з розв’язанням 
складних завдань. Піклуючись про 
близьких, не забувайте й про власні ба-
жання. Спілкування з неприємною вам 
людиною уникнути не вдасться.

Тиждень мине спокійно. Навряд чи вас 
виб’ють із колії якісь події або чиїсь 
вчинки. Не втратите оптимізму, що б не 
відбувалося. Матимете нагоду приємно 
здивувати знайомих. 

Нестачі пригод і емоцій цього тижня га-
рантовано не відчуєте. Якщо прагнете 
кардинальних змін у житті, то саме час 
наважитися на них. Не схибите, навіть 
якщо діятимете інтуїтивно.

Вас нелегко увести в оману, та цього 
тижня хтось спробує це зробити. Не до-
віряйте людям, які одного разу вас уже 
підвели. З’явиться новий залицяльник, 
та самі від почуттів голову не втратите.

Ви дуже енергійні та на диво цілеспрямо-
вані. Це один із тих тижнів, коли Терези 
ладні гори звернути. Однак є ризик, що 
хтось намагатиметься скористатися ва-
шою енергією.

Ймовірні зустрічі з колишніми коханими. 
Можете спробувати поновити стосунки, 
та спочатку замисліться, чи це вам на-
справді потрібно. Не дозволяйте спога-
дам узяти гору над глуздом.

Період активного спілкування та налаго-
дження стосунків. Не експериментуйте 
— дотримуйтеся перевірених методів. 
Вдасться зберегти самоконтроль навіть 
у найскрутніші моменти.

Не марнуйте часу дарма, бо нині саме 
лінощі — ваш найбільший ворог. Щоби 
не пригнічували смутні думки, відволічіть 
себе якимось корисним заняттям. Не ки-
дайте гроші на вітер.

Що б не відбувалося, зберігайте спокій. 
Так, обставини складаються не найкра-
ще, проте з будь-якої ситуації можна зна-
йти вихід. Гарний час для спілкування з 
друзями.
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