
12 листопада

1910 — Перший кінотрюк - 
каскадер стрибає в Гудзон з 
палаючої повітряної кулі.
1965 — Англійський лайнер 
«Yarmouth Castle» загоряється 
з невідомої причини. Повністю 
вигорить лайнер та затоне 
лише на третю добу. 92 люди-
ни загинуло, 400 поранено.

1805 - Віденський м’ясник 
Йоганн Ланер винаходить 
сосиски.
1907 - На першому верто-
льоті Поль Корню підніма-
ється на 2 метри (6,5 футів) 
над землею в Нормандії.
1969 — народився  Джерард 
Батлер, кіноактор.

1851 — Опубліковано роман 
Германа Мелвілла «Мобі 
Дік» про кита-вбивцю.
1903 — У Голландії винай-
дено електрокардіограф.
Народилися:
1907 -  Астрід Ліндгрен 
письменниця.
1963 — Лоліта Мілявська.

1492 - Христофор Колумб у 
своєму щоденнику вперше 
описує тютюн, який вжива-
ють індіанці.
1887 - Карл Гесснер отримує 
патент на винайдену ним 
цинкову батарейку.
1971 — Intel випустила свій 
перший мікропроцесор.

1945 — Утворено ЮНЕСКО 
(Організація Об’єднаних 
Націй з питань освіти, науки і 
культури).
1965 — запущена «Вене-
ра-3», корабель, який пер-
шим досяг поверхні Венери 
(врізався в неї). Станція не 
передала ніяких даних.

1966 — Найбільший метео-
ритний дощ зареєстрований 
в ніч з 16 на 17 листопада, 
метеори групи Леонідів 
(з’являються регулярно 
через кожні 33,25 року) були 
видні на небі між східною 
частиною СРСР і західною 
частиною Північної Америки.

1948 - Крейсер «Аврора» 
поставили на вічну стоянку 
біля Петроградської набе-
режної на Великій Невці.
Народилися:
1942 — Мартін Скорсезе, 
американський режисер.
1944 — Денні де Віто, аме-
риканський кіноактор.
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 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 12 — 18 ЛИСТОПАДА
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Ні, ну ви тільки подумайте: 22 

гравці, 2 тренери, 10 запасних грав-
ців, 1 арбітр, двоє бічних суддів, 6 
операторів, троє працівників теле-
бачення, 50 спортивних журналістів 
і близько 80 000 глядачів, а цей голуб 
нагадив саме на мене!


- Офіціанте, це м’ясо дуже твер-

де! Його неможливо вкусити. По-
кличте адміністратора.

- Він вам не допоможе, у нього 
вставні зуби.


Дівчата! Ви боїтеся ходити вночі 

темними вулицями? Намажте ноги 
свинячим салом, і весела зграя бро-
дячих собак нікого до вас не підпус-
тить!


Справжній китаєць повинен 

зробити три речі - кеди, джинси і 
магнітофон.


Супер клей – цікава штука! Як 

капці заклеїти, так 5 хвилин трима-
ти треба, а пальці, зараза, за секунду 
склеює!


- Мам! Я розбив татову машину...
- І що він сказав?
- Матюки пропустити?
- Звичайно!
- Він промовчав...


В Радянському Союзі пультом 

від телевізора був... наймолодший у 
сім’ї.


Упіймав єврей золоту рибку. По-

дивилася на нього рибка, заплющи-
ла очі й каже: 

- Ліпше забий!


Даішник зупиняє машину, а за 
кермом сидить його колишня вчи-
телька. 

Правоохоронець:
- Здрастуйте, Ніно Петрівно. 

Діставайте ручку й папір і пишіть 
100 разів: «Я більше ніколи не по-
рушуватиму правила дорожнього 
руху!»


Шеф виходить вранці з дому, 

бачить, що по нього приїхав новий 
водій. 

- Як ваше прізвище, шановний? 
- Називайте мене Василем. 
- Ні, я всіх підлеглих називаю по 

прізвищах. То яке ваше? 
- Коханий. 
- Поїхали, Васю, запізнюємося.


- Доброго дня, це вам з СБУ теле-

фонують. 
- Я знаю. 
- Звідки? 
- Ви мені на вимкнений мобіль-

ник додзвонилися.


Зустрічаються два мужики на 
тому світі:

- Ти як помер?
- Замерз. А ти як?
- Від сміху помер.
- Це як?
-Був я у коханки, дзвінок у двері, 

я в паніку. Чоловік. Вона йому відро 
для сміття у двері подала, поки він 
ходив, я одягнувся і пішов. Прихо-
джу додому, дзвоню, а дружина мені 
відро простягає. Я все зрозумів, уві-
рвався в квартиру, все перерив, ніко-
го не знайшов. Сів на диван, сміявся, 
сміявся, від сміху і помер.

- Дурень! Заглянув би в холо-
дильник - обоє живі залишилися б.


Народна мудрість: безкоштов-

ний сир отримує друга мишка.


Добре мужики влаштувалися: 
дерево саме росте, сина дружина ви-
ховує, будинки таджики будують...


Українська особливість - вкрас-

ти гроші на будівництві доріг, купи-
ти на них дорогу машину і розбити її 
на поганих дорогах.

«Забігли, пoбили людeй, 
пoбили вікна, пригнали «Бepкyт», 
в якості пoнятиx запросили бaндy 
якихось кримінальних мopд з Ми-
колаєва... Це що, вибopи в Чилі в 
роки Пінoчeтa?»

Геннадій Москаль, народний 
депутат, обурений діями силовиків 
під час конфлікту в Первомайську 

Миколаївської області

«Сьогодні ведеться слідство 
проти Пукача, і все покрите та-
ємницею, нібито там (у кабінеті 
глави держави) державні секрети, 
то я знаю, про що кажу: там, крім 
матюків Кучми, ні одного держав-
ного секрету нема».

Олександр Мороз, Соцпартія про 

«касетний» скандал

«(Наталія Королевська) не 
зрозуміла, що є луганською ді-
вчинкою, яка повинна поводитися 
відповідно, а не як вихована жінка 
з Тернополя. Чужі маски можна 
вдягати на карнавалі. А в політиці 
їх треба інколи знімати».

Дмитро Видрін, політолог вважає, 
що лідер партії «Україна — Вперед!» 

Наталія Королевська програла ви-
бори, бо не знайшла свою природну 

стратегію

«За «Свободу» в Києві голосу-
вали люди, які хочуть, щоб хтось 
набив морду Чечетову».

Сергій Соболєв, депутат від БЮТ

«КПУ — це не партія, а біз-
нес-корпорація, яка, з моєї точки 
зору, витратила найбільше гро-
шей на передвиборчу кампанію. 
Звідки у бідних комуністів такі 
гроші?»

Дмитро Святаш, Партія регіонів

«Українців, які не знають укра-
їнської мови, треба карати. Я їх не 
буду переучувати! Я що, вчителька 
для них? А не знаєш «мови» — по-
винен бути покараний: не отрима-
єш освіти, державної посади. Не 
виконуємо закони — маємо Яну-
ковича при владі».

Ірина Фаріон, ВО «Свобода»

«Королевська 
в и с т у п а -

ла в жакетах, що 
виглядають так, 
ніби важать 10 
кілограмів, і го-
ворила голосом 
«Кам’яного гос-
тя»… Вона стала 
наче пам’ятник. А 
хто ж за пам’ятник 
проголосує?»

Дмитро Видрін, 
політолог вважає, 

що лідер партії 
«Україна — Впе-

ред!» Наталія 
Королевська 

програла вибори, 
бо не знайшла 

свою природну 
стратегію

Щаститиме тим, хто збирається розпо-
чати власну  справу чи поїхати в далеку 
подорож. Цей тиждень буде насичений 
хвилюючими моментами в сфері особис-
тих стосунків.

Цього тижня вам вдасться зрушити з 
місця закинуті справи, можливе кар’єрне 
зростання. Від коханих людей варто че-
кати приємних несподіванок.

Заплановані на цей час поїздки та відря-
дження видадуться успішними, але для 
цього потрібно докласти зусиль. Буде 
нагода розібратись в особистих стосун-
ках  та визначити пріоритети.

У стабільному робочому житті очікують-
ся елементи несподіванки, що включати-
муть нові цікаві можливості. На особис-
тому фронті передбачаються зрушення 
звичного ритму.

Спроби домінувати на роботі та вдома 
дадуть негативний результат. Варто при-
слухатись до думок близьких вам людей, 
але при цьому пам’ятати про здоровий 
егоїзм.

Тиждень буде насичений зустрічами та 
подіями. З’явиться можливість заверши-
ти розпочаті справи. Не забудьте приді-
лити увагу коханим людям.

Цього тижня матимете можливість сис-
тематизувати свій робочий процес, аби 
вивільнити час на близьких людей. На 
вас чекає знайомство з яскравою осо-
бистістю.

З’явиться можливість зустріти людину, 
котра змінить усе ваше життя. Задля 
кар’єрного росту уникайте різких необду-
маних вчинків, дійте цілеспрямовано і за 
планом.

Очікуються неймовірні приливи енергії, 
але будьте обережними на поворотах. 
Доля подарує вам усі шанси для карди-
нальних змін, не проґавте їх.

Настав час подумати про кар’єрне зрос-
тання. В особистому житті на вас чекає 
низка перемог, які приведуть до омріяно-
го результату.

В особистому житті та на роботі очіку-
ються зрушення до кращого. Виникнуть 
цікаві творчі ідеї. Козероги відчують не-
обхідність підтримки від сім’ї.

Найкращий час для налагодження осо-
бистого життя. В роботі зверніть увагу 
на професіоналізм та компетентність, в 
кінці тижня  викладіться максимально.
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