
22 жовтня

1938 — Честер Карлсон 
виготовив першу фотокопію 
паперового документа.
1960 — майбутній чемпіон 
планети з боксу Мохаммед 
Алі (тоді — Кассіус Клей) 
виграв свій перший бій на 
професійній арені.

1814 — в Англії здійснили 
першу в сучасній історії 
пластичну операцію.
2002 — в Москві терористи 
захопили понад 900 заруч-
ників у Театральному центрі 
на Дубровці під час мюзиклу 
«Норд-Ост». Загинуло 174 
людини.

1857 — випускники Кемб-
риджського університету за-
снували в Шеффілді першу в 
світі футбольну команду.
1945  — набув чинності 
Статут ООН. Організація 
створена 51 країною, що 
були сповнені рішучості 
зберегти мир.

1889 — у Парижі завершено 
будівництво Ейфелевої вежі.
1929 — «Чорна п’ятниця». 
Початок всесвітньої еконо-
мічної кризи 1929-1933 років.
1955 — американська фірма 
Tappan Company вперше 
презентувала мікрохвильову 
піч.

1492 — винайдено олівець.
1861 — німецький винахід-
ник Філіпп Рейс у Франкфурті 
продемонстрував свій вина-
хід, названий телефоном.
1978 — Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я оголо-
шує про те, що вірус віспи 
знищений у природі.

1962 — Карибська криза: 
розвідувальний літак Спо-
лучених Штатів збила над 
Кубою радянська зенітна 
ракета. Вважається, що 
саме 27 жовтня 1962 року 
— це день, коли світ був 
найближчим до глобальної 
ядерної війни.

1886 — відбулось офіційне 
відкриття статуї Свободи в 
Нью-Йорку.
1892 — в музеї Гревен Еміль 
Рено продемонстрував прак-
синоскоп, який показував 
рухомі малюнки. Вважається 
Міжнародним днем аніма-
ції.
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 22 — 28 ЖОВТНЯ
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Ніщо так не розвиває лідерські 
якості, як вранішня маршрутка.


— Мамусю, коли я буду велика, у 

мене теж буде чоловік?
— Авжеж, якщо ти будеш гар-

ною дівчинкою...
— А якщо не буду гарною ді-

вчинкою?
— Тоді їх буде багато...


— Значить, Дмитро, нам дове-

деться посадити вас на дієту. Ди-
віться: понеділок — яблука, вівторок 
— риба, середа — тільки мінеральна 
вода...

— А можна мінералку на понеді-
лок перекинути?


Донька набирає матері повідо-

млення з мобільного: «Мамо, коли 
ти прийдеш із роботи? Я вже скучи-
ла».

Мама відписує: «Не встигнете. 
Буду через п’ять хвилин. Сергію пе-
редавай привіт».


Якби компліменти були прав-

дою, то це були б уже не комплімен-
ти, а просто інформація.


Настає ніч, мирні мешканці міс-

та засинають... Прокидаються ті, що 
сидять на дієті, й підкрадаються до 
холодильників!


З життєвої мудрості діда Опана-

са: 
— Дружина вже не здається та-

кою гарною, як раніше? Подивися 
змагання з важкої атлетики серед 
жінок.


Син запитує батька:
— Тату, а ти пам’ятаєш, яким був 

день, коли ти вперше зустрів нашу 
маму?

— Невдалим, синку, невдалим...


— Чотири дні просиділа на дієті. 
Вночі захотіла пити, підійшла до хо-
лодильника, далі все як у тумані, ні-
чого не пам’ятаю! Отямилася, коли 
запивала шоколадку борщем!

Два мисливці у лісі. Раптом один 
побачив оленя й каже приятелеві:

— Попався. Тепер він може писа-
ти заповіт!

Бабах! Олень стрибає в кущі — й 
навтьоки.

Другий мисливець із глузуван-
ням:

— Мабуть, до нотаріуса побіг!


— Привіт, а у мене дружина на 
18-му тижні.

— А моя — на 12-му. Кого більше 
хочеш: хлопчика чи дівчинку?

— Хлопця.
— А чому?
— Радіокерований вертоліт хо-

четься...


Влаштував коту «помсту»: загля-
дав йому в очі, поки він їв, тараба-
нив у двері, коли він сидів на лотку, і 
спав, поклавши на нього ноги.


Групу російських туристів, що 

загубилась у джунглях, знайшли за 
папугами, які матюкалися.


Вихідні вдались, якщо ти в поне-

ділок наливаєш чай, тримаючи чаш-
ку під нахилом, щоб не пінилося.


У театрі зазвичай тексти, які 

можна читати, актори не вчать 
напам’ять, а читають із аркуша. На 
одному спектаклі на сцену вбігає 
гонець і передає королю лист зі сло-
вами:

— Ваша Величносте, вам лист!
Король розгортає свиток, а там 

— о жах! — нема тексту (колеги по-
жартували). Та він був досвідченим 
актором і, вертаючи лист, каже: 

— Читай, гонець!
Актор, що грав гінця, теж був не 

ликом шитий. Повертає лист:
— Грамоті не навчений!

«Я міг би пообіцяти вам, що 
ми все вирішимо найближчим 
часом. Однак навіщо вам прем’єр-
казкар?»

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України

«Який із нього (Віталій Клич-
ко) державний діяч? Треба спочат-
ку спробувати на простіших ре-
чах. От є таке селище Боярка. Ось 
давайте спробуємо, дамо йому рік 
покерувати Бояркою, наприклад».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
сумнівається в тому, що лідер партії 

УДАР Віталій Кличко може стати 
серйозним державним діячем

«Львівські «свободівці» не бо-
яться кримінальної відповідаль-
ності за невиконання норм Закону 
України «Про основи державної 
мовної політики»… Хто такий Ко-
лесніченко? Це істота, яку можна 
ідентифікувати тільки в середньо-
му роді як «воно». Немає сенсу 
прислухатися до його слів».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода»

«У нас немає держави. У нас є 
президент Партії регіонів на пріз-
вище Янукович, у нас є раб Колес-
ніченко, який служить йому. Війна 
почалася… І ці бандюки будуть 

мене, галичанку, та вільну Галичи-
ну вчити жити? Стінка на стінку 
пішла. Одна впаде, одна залишить-
ся. Впадемо ми, підуть наші діти. 
Ми не віддамо їм у своїй країні 
свою мову».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода»

«І якщо хоч один обласний па-
ночок спробує не виконати норму 
закону — а ми там усе передбачи-
ли — посадові особи будуть при-
тягуватися до відповідальності».

Вадим Колесніченко, Партія 
регіонів про те, що за невиконання 

мовного закону будуть притягати до 
відповідальності

«Олег Ляшко 
діє хитріше. 

Вила йому видали 
під розписку в ДУСі 
й сказали, що 20% 
часу можна крити-
кувати Партію регіо-
нів, а 80% — Арсенія 
Яценюка і Об’єднану 
опозицію. Ось він і 
бігає з цими вила-
ми від Шустера до 
Кисельова, від Кисе-
льова до Куликова і 
критикує. А взагалі, 
треба було називати 
його проект не «Ра-
дикальна партія», а 
«Україна — в зад!» За 
статистикою, у нас 
мало не кожен деся-
тий народжується з 
певними ухилами, 
тож можна було б 
мати широке електо-
ральне поле».

Геннадій Москаль, 
НУ-НС

Доволі вдалий тиждень. Оптимізм допо-
може упоратися навіть із надскладними 
завданнями. За нові справи беретеся з 
ентузіазмом. Стосунки у родинному колі 
потеплішають.

Вашій працелюбності цього тижня можна 
тільки позаздрити. Та будьте терплячі у 
спілкуванні з колегами, які не так добре, 
як ви, розібралися у тонкощах спільної 
справи. 

Досягнете успіху в усьому, за що бра-
тиметеся. Вдасться відновити стосунки 
з кимось, із ким давно посварилися. Не 
літайте у хмарах і не поринайте у філо-
софські роздуми — дійте.

Уникайте одноманітності й рутини — 
цього тижня робіть винятково те, що вам 
до душі. Посилиться віра у себе, і це 
неодмінно піде вам на користь. Будьте 
енергійні, дійте, відстоюйте свої погляди.

Не намагайтеся залагодити свою прови-
ну дорогими подарунками чи відчайдуш-
ними вчинками — від вас вимагають не 
цього. Найімовірніше, близька людина 
ображається через нестачу вашої уваги.

Ви вразливі та надміру чутливі. З одного 
боку, маєте даремні переживання, часто 
безпідставні, а з іншого — загострену 
інтуїцію. У якийсь момент може здатися, 
що увесь світ проти вас.

Ви готові узяти на себе відповідальність 
за інших людей. Неодружені представни-
ки знака наважаться на створення сім’ї. 
Сприятливий період для врегулювання 
конфліктів.

Близькі потребують вашої уваги й піклу-
вання, як ніколи. На щастя, ви умієте 
поводитися тактовно й делікатно, тож 
навряд чи когось образите. Вдасться по-
розумітися з колегами.

Проблеми, що минулого тижня загнали 
вас у глухий кут, виявляться неочікувано 
простими. Гарний час для спілкування 
з представниками протилежної статі, 
флірту. 

Ймовірно, отримаєте спокусливу пропо-
зицію від когось зі старих знайомих. Та 
не поспішайте погоджуватися: не усе так 
гладко, як може здатися на перший по-
гляд. 

Цього тижня вам легко маніпулювати ін-
шими людьми, тож можете скористатися 
цим. Намагайтеся не брати дрібні непри-
ємності близько до серця, а будь-який 
привід для радості — навпаки.

Цього тижня можете покластися на фор-
туну: більшості представників знака не-
ймовірно щаститиме. Лишатиметься ли-
шень приймати численні подарунки долі. 
Той, хто ризикнув, питиме ігристе.
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