
29 жовтня

1945 — у Нью-Йорку вперше 
надійшли в продаж кулькові 
ручки (через 57 років після 
отримання патенту).
1969 — перша передача да-
них між двома комп’ютерами 
в мережі в рамках проекту 
ARPANET — народження 
Інтернету. 

1888 — Джон Лауд отримав 
патент на кулькову ручку.
1961 — СРСР здійснив 
вибух найпотужнішої бомби 
у світовій історії — 58 мега-
тонн. «Цар-бомбу» підірвали 
на острові Нова Земля.
1960 — народився Дієго 
Марадона, футболіст.

1892 — Артур Конан Дойль 
опублікував книгу «Пригоди 
Шерлока Холмса».
1961 — тіло Йосипа Сталіна 
забрали з мавзолею Володи-
мира Леніна.
2011 — на планеті Земля 
народився 7-мільярдний 
житель.

1512 — вперше показали 
публіці стелю Сікстинської 
капели, намальовану Міке-
ланджело.
1939 — громадськості по-
казали першого кролика, що 
народився після штучного 
запліднення.
1993 — заснований ЄС.

1937 — на п’яти баштах 
московського Кремля засві-
тилися нові рубінові зірки.
1947 — піднявся в повітря 
літак із найбільшим роз-
махом крил (97,51 м). Він був 
призначений для тран-
спортування 750 солдатів у 
повному спорядженні.

1888 — Джек Різник здійснює 
свій останній злочин (усього 
він скоїв п’ять убивств).
1907 — у Франції відбувся 
політ першого вертольота.
1957 — у СРСР запущений 
«Супутник-2» з Лайкою на 
борту. Собака загинула від 
перегріву.

1879 — Джейдс Рітті патен-
тує перший касовий апарат.
1890 — в Лондоні відкрива-
ється перша в світі підземна 
електрична дорога — метро.
1922 — англієць Говард 
Картер виявляє гробницю 
фараона Тутанхамона в 
Єгипті.
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Відомо, що найкоротший шлях 
до серця жінки — через вуха. Можна 
значно скоротити цей шлях, якщо 
вставити у потрібні вуха сережки з 
діамантами.


Зустрічатися — це коли він пе-

ред кожним побаченням чистить 
зуби. А от коли зжере тарілку борщу 
з часником і лізе до тебе цілуватися 
— це вже сімейне життя.


Виїхати з України — це не емі-

грація, а евакуація.


Їдуть у поїзді в одному купе 
українець і поляк. Тут наш дістає з 
сумки яблуко та починає їсти.

Поляк:
— Що то є?
Українець:
— Яблуко.
Поляк:
— Хіба це яблуко? Якесь червиве 

й мале! — і дістає зі своєї сумки здо-
ровенне червоне яблуко.

— Оце яблуко!
Їсть українець грушку. Поляк:
— Що то є?
Наш (уже сердито):
— Груша.
— Хіба груші такі? Це груша, — 

дістає здоровенну жовту грушу.
Взяв українець помідорину. По-

ляк:
— Що то є?
— Порічка!


— Скажіть, Сергію, як ви зрозу-

міли, що в квартирі є хтось чужий?
— Ну, в нас у родині якось не 

прийнято бити мене ззаду табурет-
кою по голові...


Тільки в Україні беруть рекламу 

на вулицях не для того, щоб почита-
ти, а щоб допомогти тому, хто роз-
дає.


Він курив «Парламент», але до 

парламенту не потрапив, їв масло 
«Президент», але президентом не 
став. І тільки пиво Kozel реально ді-
яло.

Розмовляють хлопець із дівчи-
ною: 

— Хочеш, покажу фокус? 
— Сам виховуватимеш!


Дівчина — хлопцеві:
— Ви у мене закохалися з першо-

го погляду? Чи мені ще пройтися?


Туристичне агентство «Штука-
тур». За штуку — в будь-яку точку 
світу!


Демографи зрозуміли, чому в 

кримінальному районі зросла наро-
джуваність: людям страшно виходи-
ти вночі в аптеку.


Оголошення: «Шукаю дуже ак-

тивну жінку!!! Коротко про себе: 1,5 
гектара городу».


Основним показником якості 

товару на базарі є фраза: «Мій чоло-
вік уже два роки такі носить».


Нове пиво «Івасик-Телесик»: 

один ковток — і ти приплив до бе-
режка!


Після реклами:
— Сьогодні в душі побачив зміц-

нювальний шампунь Garnier Fructis 
із написом «Довжина і сила». Зви-
чайно, шанси невеликі, проте вирі-
шив помити ним не тільки голову...


Розмовляють два приятелі:
— У тебе дружина чесна?
— Не знаю... Три роки живемо, 

поки що нічого не вкрала.


— Заспокойте свого кота! Вчора 
він так кричав, що моя донька була 
змушена припинити урок співу!

— Вибачте, але ваша дочка по-
чала перша.

«Ми регулярно беремо звіти 
губернаторів у Києві, але коли по-
бачиш своїми руками, як кажуть, 
очима доторкнешся, за старою 
українською традицією. Це зовсім 
інше».

Віктор Янукович, Президент 
України

«А ви знаєте, що в світі є така 
статистика, що третина хліба про-
дається вночі? І ось у цьому мага-
зинчику є кава, є напівфабрикати, 
і там продавець обслуговує люди-
ну, яка приходить. Булочка, кура-
сани з маком, повидлом».
Віктор Янукович, Президент Украї-

ни вкотре обмовився

«Тоді, значить, молодій людині 
потрібно працювати не на одній 
роботі, а на двох. Ніхто не збира-
ється на блюдці з блакитною обля-
мівкою надавати квартиру».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про те, що студентам потрібно 

працювати на двох роботах для 
накопичення першого внеску на 

придбання житла

«Я не думаю, що у нас будуть 
великі зіткнення і буде те, що мож-
на назвати «броунівським рухом».

Володимир Литвин, спікер ВР про 
те, що в новому парламенті не буде 

перебіжчиків

«Це не та фігура, яка повинна 
бути довічно закріплена в парла-
менті й яку в жодному разі, як свя-
щенну корову, не можна зачіпати».

Олександр Єфремов, Партія 
регіонів про кандидатуру нового 

спікера ВР

«Звичайно, держава повинна 
вводити деякі обмеження: якщо ти 
чиновник і не знаєш «державної 
мови» — давай, до побачення. Ось 
у мене син вчився в київській шко-
лі українською мовою, а сьогодні 
— в Манчестері англійською».

Лев Миримський, голова депутат-
ської фракції Верховної Ради Авто-

номної Республіки Крим «Союз»

«Не просто 
йдуть спра-

ви тому, що світова 
економічна криза 
не припинилася, 
вона по нас довбає, 
довбає і довбає».

Микола Азаров, 
Прем’єр-міністр 

про те, що уряд за-
раз працює в дуже 

складних умовах 
через вплив світо-

вої кризи

Дуже плідний тиждень. Не варто боятися 
складних завдань — ви відмінно упорає-
теся з їх вирішенням. Зацікавити симпа-
тичного представника протилежної статі 
буде неважко.

Прислухайтеся до підказок інтуїції — 
вони доречні та своєчасні. Не бійтеся 
руйнувати стереотипи. Природна ча-
рівність буде найліпшим помічником у 
спілкуванні.

Вашу рішучість хтось може розцінити як 
жорсткість і навіть агресивність, але зва-
жати на невдоволених не варто: згодом 
вони зрозуміють причини такої вашої по-
ведінки. 

На вас очікує легкий та приємний тиж-
день. Хоча він і насичений подіями, та ви 
не втомитеся, бо врешті навчитеся керу-
вати своїм часом. Вдасться привернути 
увагу необхідних людей.

Не будьте надто довірливими. Якщо 
не дозволите увести себе в оману, то 
досягнете успіху. На вас чекає чимало 
беззмістовних розмов. Намагайтеся не 
гарячкувати, втовкмачуючи комусь щось.

Тиждень буде сповненим несподіванок і 
сюрпризів. Складатимуться ситуації, що 
швидше нагадуватимуть кадри з карко-
ломних голлівудських сюжетів. На щас-
тя, ви швидко зорієнтуєтеся.

Вам важко зосередитися на чомусь од-
ному. Діяти доведеться самотужки, але 
не тому, що ніхто не хоче вам допома-
гати — за вами не встигають. Тиждень 
буде щедрим на приємне спілкування. 

Тиждень не видасться простим, але це 
піде вам на користь. Знадобиться здат-
ність учитися на власних помилках і 
аналізувати чужий досвід. Не соромтеся 
радитися з досвідченішими. 

Не бійтеся бути оригінальними і навіть 
екстравагантними: що більше уваги до 
своєї персони привернете, то краще. 
Навіть ті, що не були на вашому боці, не 
зможуть опиратися вашому шарму.

Цілеспрямованість стане в пригоді. 
Саме завдяки їй ви торуватимете стежку 
до досягнення мети, не відволікаючись 
на дрібні неприємності та плітки. У ваші 
справи пхатимуть носа. 

Ваша щирість роззброює усіх, хто ста-
вився до вас із недовірою. Природна 
чарівність — ваш козир. Не втручайтеся 
у чуже життя, хоч як кортітиме, щоб уник-
нути конфліктів. 

Тиждень неспокійний, та це навіть вам 
до вподоби. Що більше пригод, то ціка-
віше жити. До будь-яких змін ставтеся з 
позитивом, без остраху, що вони погір-
шать ваше життя.
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