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1969 — здійснив посадку 
на Місяць американський 
космічний корабель «Апол-
лон-12», який пілотували 
космонавти Чарлз Конрад, 
Алан Бін і Річард Гордон.
1942 — народився Кельвін 
Кляйн, американський за-
конодавець моди.

1979 — уперше хворому 
перелили штучну кров.
1990 — заарештували 
серійного вбивцю Андрія 
Чикатила.
1998 — пуск першого модуля 
Міжнародної космічної стан-
ції (модуль «Заря»).

1699 — Петро I підписав 
указ про рекрутство.
1916 — за 57 хвилин за-
тонув, налетівши на німецьку 
міну, «Британік» — кора-
бель-близнюк «Титаніка». 
Загинуло лише 30 осіб, бо 
був врахований досвід за-
гибелі прототипу.

1604 — 26-річний король 
Іспанії Філіп III, під час 
правління якого дворовий 
етикет був доведений майже 
до досконалості, обгорів, за-
снувши біля каміна, тому що 
не могли відшукати того єди-
ного гранда, який мав право 
посунути крісло короля.

1923 — Якоб Шик запатенту-
вав першу електробритву.
1991 — Фредді Мерк’юрі (со-
ліст групи Queen) підтвердив 
чутки, що він хворий на 
СНІД. Наступного дня співак 
помер.
1852 — в Англії введені 
перші поштові скриньки.

1963 — при перевезенні в 
іншу в’язницю смертельно 
поранено Лі Харві Освальда, 
єдиного підозрюваного в 
убивстві президента США 
Джона Кеннеді.
1941 — народився Олек-
сандр Масляков, російський 
телеведучий і режисер КВК.

1735 — відлито Цар-дзвін.
1867 — Альфред Нобель 
запатентував динаміт.
1993 — одна з найжорсто-
кіших бандитських сутичок 
початку 90-х років у клубі 
заводу «Рязсельмаш» міста 
Рязань. Загинуло вісім осіб, 
17 було поранено.
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19 — 25 ЛИСТОПАДА
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Британські вчені встановили, 
що проведення дурних досліджень 
позитивно впливає на бюджет бри-
танських учених. 


На прийомі в терапевта.
Пацієнт:
— Лікарю, чесно кажучи, я не ві-

рив, що пігулки, які ви мені виписа-
ли, допоможуть. Але допомогли. Ви 
просто чарівник!

Терапевт:
— Правду кажучи, чарівник — 

аптекар. Я вам помилково дав бланк, 
на якому ручку розписував...


П’яний Микола, який задував 

свічки на свій день народження, так 
і не зрозумів, за що його вигнали з 
церкви.


Сказати дівчині, що вона вам 

подобається, це як дати терористам 
коди запуску ядерних ракет.


Дружина: 
— Я не зрозуміла, чому шкарпет-

ки по всій квартирі розкидані?!
Чоловік:
— Це нова рекламна акція «Збе-

ри десять пар — отримай гроші на 
туш!».


А ви теж помітили, що в казках 

після весілля пишуть: «Ось і казці 
кінець»?


Не треба доводити чоловіка до 

кипіння, бо ж він може випарувати-
ся! 


Даішник зупиняє непоказну маши-
ну. Водій дуже переляканий.

Даішник:
— Усе нормально, шефе. Трос є?
Водій (полегшено):
— На задньому сидінні, під те-

щею.
Даішник (понишпоривши на за-

дньому сидінні):
— Ніякої тут тещі немає, тільки 

якийсь важкий мішок.
Водій:
— От-от, під ним і шукайте...

— Якщо хтось поклав око на ва-
шого коханого чоловіка, то це озна-
чає...

— Що око у когось зайве!


Продавець кричить касиру:
— Галю, пробий чоловікові пе-

чінку!


— Доцю, ти п’ять ложок цукру 
поклала. Ти що, закохалася?

— Ні, мамо, просто я солодкий 
чай люблю.

— Ти п’ять столових ложок цу-
кру поклала...

— Я дуже солодкий чай люблю!
— Доцю, ти їх у суп поклала!


— Як тобі вдається висипатися 

за три години?
— Куди висипатися?
— Зрозуміло.


— Увага! Власник червоного 

«Феррарі», припаркованого під ков-
шем екскаватора, терміново купіть 
собі валідол!


У магазинах США з’явився но-

вий іграшковий набір «Я поліцей-
ський». У нього входять: пістолет, 
пончик і мертвий напарник, за якого 
треба мстити.


Батькові братів Кличків дуже 

хотілося, щоб його сини стали бок-
серами, тому, коли ті були маленьки-
ми, він дарував їм на Миколая одну 
іграшку на двох…


Хлопчик ганяє по квартирі, ски-

дає книжки з полиць, розкидає одяг, 
перевертає стільці. Нянечка питає:

— Ти що виробляєш?
— Я граю в гру.
— В яку ж це?
— Дідько, де ключі від машини!

«Треба віддати належне Ві-
ктору Януковичу — в нього про-
кинувся смак у питанні балансів. 
У той момент, як країна котиться у 
повне правове беззаконня, він, як 
гарант політичної стабільності та 
виконання законів, раптом згадує 
про необхідність виконання зако-
ну та Конституції».

Віктор Небоженко, політолог

«Янукович реально не прези-
дент, а олігарх. А олігархи повинні 
за все заплатити. Це буде значно 
ефективніше, ніж посадити».

Павло Жебрівський, «НУ-НС» вва-
жає, що всіх треба змусити платити 

податки в повному обсязі

«Тягнибок ніколи не зможе по-

боротися за президентське крісло, 
і він не учасник президентських 
перегонів, він лише той, хто під-
носить заряди».

Михайло Добкін, голова Харків-
ської обласної державної адміні-

страції

«Я думаю, що ми у Раді наре-
шті покажемо контраст, різницю 
між нами та політичними силами, 
які перед цим більше розчарову-
вали. Звісно, нас усі сприймають 
за таких, які можуть комусь мор-
ду набити. Якщо треба, то без пи-
тань. Люди чекають конкретики».

Андрій Іллєнко, ВО «Свобода»

«Ми гуляли по місту, день та-
кий хороший. Бачимо, що сюди 

пішли представники «Свободи», 
і ми вирішили, що хороші люди 
в погані місця не ходять. Дай, ду-
маємо, теж зайдемо, може, пива 
наллють. Ми на ринку побували, 
картоплі купили».

Михайло Чечетов, ПР про те, чому 
в Центральну виборчу комісію на 

вихідних прибуло близько десятка 
регіоналів

«Хто нам потрібен у нашому 
житті: ті, хто в спину стріляти 
буде, хто відсиджуватися буде, чи 
ті, хто у вирішальну хвилину під-
тримає? Чого ви посміхаєтеся? Не 
до посмішок у сьогоднішній ситу-
ації. Посміхаємося…»

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
зробив зауваження журналісту

«Назвати ці 
в и б о р и 

чесними, най-
більш демокра-
тичними у світі 
за 20-21 століт-
тя — це зневага 
для всієї країни. 
Таке вражен-
ня, що Микола 
Азаров із кос-
мосу прилетів 
і не бачив, що 
відбувалося».
Микола Томен-

ко, народний 
депутат від БЮТ

Не варто переоцінювати свої можливос-
ті. Здоровий глузд вбереже від прикрих 
помилок. Усі потребуватимуть ваших 
порад, окрім справді важливої для вас 
людини, яка зробить усе по-своєму.

Ви ладні ризикнути чим завгодно задля 
примарної мети. Замисліться, чи варто 
випускати з рук синицю, сподіваючись 
отримати журавля. Обачність цього тиж-
ня вам не завадить.

Цього тижня фонтануватимете енергією, 
не знайдеться таких завдань, що були 
б вам не до снаги. Заражатимете усіх 
своєю життєвою силою. Ймовірні нові 
романтичні пригоди.

Мінливий і непередбачуваний тиждень: 
безглуздий, здавалося би, вчинок може 
змінити ваше життя на краще, а скрупу-
льозно продуманий план — не спрацю-
вати.

Один із тих тижнів, що настільки ж цікаві, 
наскільки й втомливі. Коли ви з головою 
поринаєте у працю, енергія б’є через 
край, а коли видасться вільна хвилинка, 
дається взнаки втома. 

Сюрпризи можливі, та будуть вони 
здебільшого приємними. Інтуїція заго-
стриться, і ви вчасно скористаєтеся її 
підказками. Спілкування з друзями до-
дасть снаги. 

Стрільці дозволятимуть собі різкі ви-
словлювання, наче поняття «диплома-
тичність» і «такт» узагалі їм не відомі. 
Ризикуєте нажити собі ворогів. Можливо, 
варто прикусити гострого язика. 

Намагайтеся не брати близько до серця 
дрібні негаразди, хоча тиждень мине не 
без складнощів, серйозного приводу для 
переживань не матимете. До вас тягти-
муться самотні люди.

Цілковито довіряйте своєму шостому 
чуттю — і на роботі, і вдома воно стане 
вашим незамінним порадником. Погода 
у домі вийде на перший план, тож своїми 
інтересами доведеться поступитися.

Цього тижня представники знака отриму-
ватимуть задоволення від загострення 
конкурентної боротьби, не боятимуть-
ся кинути виклик сильним світу цього. 
Близькі потребуватимуть вашої уваги. 

На вас чекає романтичний тиждень. Са-
мотні Козероги зустрінуть людину, на яку 
чекали усе життя. Представники знака, 
що мають половинку, насолоджувати-
муться стосунками.

Ви чекаєте від цього тижня багато чого, 
і він вас не розчарує. Причому секрет 
успіху криється не у прихильності зірок, 
а у вашій енергійності. Зустрінете цікаву 
людину. 
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