
5 листопада

1935 — випущена настільна 
гра «Монополія».
1967 — у Москві здано в 
експлуатацію Останкінський 
телецентр.
1952 — народився Блохін 
Олег Володимирович, укра-
їнський футболіст і тренер.

1995 — випущений останній 
альбом Queen за участю 
Фредді Мерк’юрі.
1982 — почалася по-
лярна експедиція газети 
«Радянська Росія», учасники 
якої скоїли найтриваліший 
перехід в історії арктичних 
подорожей — 10 000 км.

1891 — американець 
Віткомб Лео Джадсон за-
патентував перший відомий 
прототип застібки-блискавки.
1940 — сталося обвалення 
висячого мосту Tacoma 
Narrows Bridge через 
недорахування вітрових 
навантажень.

1895 — у процесі екс-
периментів з електрикою, 
Вільгельм Рентген відкрив 
випромінювання, назване 
ним X-промені. Згодом на 
честь вченого його нарекли 
рентгенівським.
1961 — вийшов в ефір пер-
ший випуск програми КВН.

1906 — новий сигнал 
про допомогу, відомий як 
SOS, вперше передається 
американською компа-
нією International Radio 
Telecommunications.
1911 — успішне випробуван-
ня першого в світі ранцевого 
парашута РК-1.

1939 — на автошоу в 
Чикаго вперше було про-
демонстровано автомобіль з 
кондиціонером.
1970 — СРСР запустив кос-
мічну станцію «Луна-17». На 
поверхню супутника Землі 
виїхав перший самохідний 
пристрій «Луноход-1».

1936 — у Великобританії 
вперше в світі по телебачен-
ню показали прогноз погоди.
1983 — студент Масса-
чусетського університету 
Фред Коен продемонстрував 
перший комп’ютерний вірус.
1974 — народився Леонардо 
ДіКапріо, актор.
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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 5 — 11 ЛИСТОПАДА
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Чоловік і дружина, років так за 
60, святкують 35-ту річницю весілля 
в ресторані. Квіти, музика, романти-
ка... Раптом з’являється фея й каже:

— За те, що ви такі молодці, вже 
35 років разом, ніколи одне одного 
не зраджували, жили щасливо, не 
сварилися, я подарую кожному з вас 
одне бажання. Загадуйте, що хочете.

 Дружина й каже радісно:
— Хочу в навколосвітню подо-

рож зі своїм коханим чоловіком.
Бах! — два квитки на розкішний 

лайнер опинилися у неї в руках. Чер-
га чоловіка загадувати. Він подумав 
і каже:

— Такий шанс випадає лише раз 
у житті, тому вибач, люба, але я хочу 
собі дружину на 30 років молодшу. 

Дружина й фея — в шоці, але ба-
жання є бажання... Бах! — і чоловік 
став 92-річним дідом. 

Мораль: невдячні чоловіки, 
пам’ятайте, феї — теж жінки!


Я з тих людей, які можуть в аб-

солютній тиші раптом зареготати 
на весь голос, згадавши вчорашній 
жарт.


Американець дістає з холодиль-

ника останню пляшку горілки і каже 
українцю:

— Will you?
— Я тобі зараз як виллю!


Маленька дівчинка плаче в ап-

теці:
— Мама відправила мене по ліки, 

а я забула їх назву. Коротка така... 
проста назва... Пам’ятаю тільки, що 
у склад тих ліків входив гідроксиме-
тиламінотрифенилацетат...


— Хто зжер мою дружину? — 

кричав Іван-Царевич на французь-
кому корпоративі.


Всім дівчатам, які чекають прин-

ца на білому коні: кінь здох, іду піш-
ки, тому затримуюсь.


Гарна й тиха українська ніч... Але 

сало треба переховати. 

Чоловік раптово повертається з 
відрядження. Дружина швиденько 
відчиняє двері на балкон і виштов-
хує туди коханця. Той хапається за 
перила, перестрибує, а руки відпус-
тити боїться. Годину висить, дві... 
Світає. Вранці двірник замітає вули-
цю. Побачив чоловіка і запитує:

— Що, висимо?
— Висимо.
— Ну гаразд, підніми ноги, я під 

тобою замету.


— Любі друзі, сьогодні на цьому 
весіллі зібралися тільки найближчі 
та найрідніші люди. Тому буде важ-
ко спровокувати бійку, але я профе-
сіонал.


Один дачник кричить іншому 

через паркан:
— Миколо, учора ввечері бачив, 

що у  вас якесь свято було: усі по ді-
лянці бігали, танцювали.

— Та ні, це просто дід вулик пе-
рекинув.


—  Кіло двісті. З вас 35 гривень!
—  Хм, ви знаєте, я працюю вчи-

телем математики...
—  Е-е-е... Точніше, 30 гривень...
—  У старших класах!
—  1 кілограм 154 грами. З вас 27 

гривень 48 копійок.


Василь не любив пробіжки, екс-
трим, адреналін, але три ротвейлери 
з сусідського саду розкрили в ньому 
потенціал.


— Ти чув, Кличко закінчив 

кар’єру?
— Чию?


Поїхала забирати п’яну подругу 

з гостей... Тепер сидимо та чекаємо, 
коли нас заберуть.

«Я вам гарантую, що у них 
двері для затискання пальців від-
криті для кожного, у свідомість 
приведуть швидко. Робота нового 
парламенту розпочнеться із швид-
кого повернення запланованих 
«тушок» до Партії регіонів».

Петро Симоненко, КПУ

«Одним з перших ми запропо-
нуємо закон про заборону кому-
ністичної ідеології, як людиноне-
нависницької і антиукраїнської, і 
проведення публічного судового 
процесу над комунізмом… Це не-
правильно, що в Україні, державі 
європейській, стільки голосів на-

брали комуністи… Мене не дуже 
радує такий комуністичний рене-
санс».

Олег Тягнибок, ВО «Свобода»

«Завдяки шахрайству і шу-
лерству, партіям анархістів, і ще 
якимось псевдогомосексуалістам, 
Партія регіонів офіційно отримує 
70% дільничних і окружних ви-
борчих комісій».

Сергій Пашинський, БЮТ

«Ми переконалися, що між 
народом і політиками лежить ве-
личезна прірва… Довго Україна 
в такому стані не протягне. Сло-

во «політика» стало лайливим, а 
слово «депутат» — нецензурним. 
Якщо народ в гробу бачить держа-
ву, то ця держава дуже швидко там 
і опиниться».

Брати Капранови, письменники, 
члени партії Українська платформа 

«Собор»

«Нова Верховна Рада проіснує 
недовго. Не тому, що ми знаємо, 
що вона завалиться, а тому, що по-
твори, генетичні уроди довго не 
живуть — це закон природи».

Дмитро Капранов, письменник, 
член партії Українська платформа 

«Собор»

«Складається враження, що 
це не вищий законодавчий 

орган української нації, а клуб 
мільйонерів. І вони дбають про-

тягом всього свого періоду не про 
благо народу, а про збагачення 
олігархів… Це насмішка і глузу-
вання над українською нацією».

Левко Лук’яненко, нардеп 
охарактеризував Верховну Раду 6 

скликання

Цього тижня ви будете напрочуд чарівні 
та комунікабельні. Проблем із пошуком 
підтримки не виникатиме — люди радо 
зголошуватимуться допомогти вам. Та 
знайдуться охочі й використати вас.

Корисним виявляться набуті колись зна-
ння: ви вчасно згадаєте щось важливе, 
скористаєтеся перевіреним методом. 
Нема причин для хвилювань, можете 
розслабитися. 

Плідний і насичений тиждень. Ймовірні 
незначні розбіжності з думками керівни-
цтва, та конструктивна дискусія піде на 
користь. Не розкидайтеся грішми: фінан-
сових надходжень очікувати не варто.

Непоганий тиждень. Ракам вдасться 
уникнути важких і марудних справ, ре-
лаксувати, поки інші працюють. Не вла-
штовуйте скандалів, якщо хтось не ви-
правдає ваших очікувань.

Ви неодмінно зробите щось важливе, 
корисне та помітне. Зміните щось на 
краще. Перебуватимете в центрі уваги. 
Приготуйтеся почути купу компліментів і 
приємних слів.

Представники знака обачні й обереж-
ні, що допоможе їм уникнути багатьох 
гострих ситуацій і непорозумінь. Цього 
тижня ви можете закохатися раз і на все 
життя.

Будьте акуратні в усьому: бездоганний 
лад  і впорядкованість допоможуть уник-
нути багатьох прикрих помилок. Цього 
тижня не раз здивуєте колег і друзів: по-
ряд із вами не занудьгуєш. 

Як би не розгорталися події, ви не від-
ступите від раніше складеного плану ні 
на крок. І правильно робите: саме у на-
полегливості криється ключ до успіху. 
Вдасться уникнути багатьох помилок.

Ви чудово упораєтеся з перешкодами на 
шляху до успіху, зметете їх, наче торна-
до. Недоброзичливці намагатимуться 
завадити вам, та їм це не вдасться. В 
особистому житті пануватиме гармонія.

Серйозних проблем не виникатиме, 
якщо, звісно, не створите їх собі самі. 
Тиждень пов’язаний із якимись нововве-
деннями, які спочатку дратуватимуть, а 
потім припадуть до смаку.

Тиждень буде сповненим подій. Хтось із 
давніх недоброзичливців спробує увести 
вас в оману, скористатися вашою дові-
рливістю, та ви вчасно виведете його на 
чисту воду. 

Ви б воліли діяти самостійно, та цього 
тижня це вам навряд чи вдасться: надто 
вже навколо вас багато охочих втрутити-
ся у ваші справи і «допомогти». Фінансо-
ва ситуація поліпшиться.
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