
26 листопада

День пам’яті жертв Голо-
домору
1939 — відбувся Майніль-
ський інцидент, що став 
формальним приводом для 
початку Радянсько-фінської 
війни.
1939 — народилася Тіна 
Тернер, співачка й актриса.

1095 — Папа Римський 
Урбан II на соборі в Клермоні 
проголошує Перший хресто-
вий похід.
1895 — Альфред Нобель 
підписав свій заповіт, за 
яким його статок надійшов 
до фонду Нобелівської 
премії. 

1964 — до Марса запущена 
американська автоматична 
станція «Маринер-4».
1974 — останній виступ 
Джона Леннона на сцені 
під час концерту Елтона 
Джона в «Медісон Сквер 
Гарден».

526 — землетрус майже 
повністю знищив Антіохію, 
загинуло 250 000 осіб.
1899 — засновано футболь-
ний клуб «Барселона».
1932 — народився Жак 
Ширак, президент Франції 
(1995 – 2007).

1609 — Галілео Галілей 
створює першу карту місяч-
ної поверхні.
1954 — американка Енн Елі-
забет Ходжес була поранена 
уламком метеориту Сулак. 
Це перший задокументова-
ний випадок поранення лю-
дини позаземним об’єктом.

1891 — Джеймс Нейсміт 
вигадав баскетбол. 
1887 — надруковано роман 
«Етюд у багряних тонах» 
(перша книга про Шерлока 
Холмса).
1959 — народився Гарік 
Сукачов, російський рок-
музикант. 

1971 — була здійснена 
перша в світі м’яка посадка 
на поверхню Марса. 
1992 -— в Англії співробіт-
никами компанії Sema, що 
працює у сфері мобільного 
зв’язку, відправлено перше 
в світі SMS-повідомлення: 
«Happy Christmas».

27 листопада 28 листопада 29 листопада 30 листопада 1 грудня 2 грудня

 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 26 ЛИСТОПАДА — 2 ГРУДНЯ

В
ід

о
м

о
ст

і.
U

A

№
 4

7
 (

6
3

5
)

2
2

 -
 2

8
 л

и
ст

о
п

а
д

а
 2

0
1

2
 р

о
к

у

h
tt

p
:/

/v
id

o
m

o
st

i-
u

a
.c

o
m

/

Ось і настав цей день: я в білій 
сукні з фатою йду в церкві до вівта-
ря й чую, як тато ззаду мені кричить:

— Іване, схаменися, не ганьби 
сім’ю!


Люблю свого брата. Ми з ним 

живемо душа в душу, кулак в око, 
нога в живіт.


Звання «Психолог року» в черго-

вий раз завоювала горілка.


Одному хлопцеві сподобалася 
дівчина. Він підійшов до неї і зізна-
вся у почуттях. 

Та каже у відповідь: 
— У тебе є три «Мерседеси»? 
— Ні. 
— А двоповерхова вілла? 
— Ні. 
— Тоді розмова закінчена. 
Він приходить до батька і про-

сить поради. 
Батько каже: 
— Ну що я можу сказати... «Бент-

лі» продаси — купиш три «Мерседе-
си», але зносити три поверхи через 
дівку... Синку, це не серйозно...


П’ять ознак того, що побачення 

проходить невдало:
1. Вона заплакала, дізнавшись, 

що за гороскопом ти Козеріг.
2. Вона грає зі своїм волоссям, 

знявши перуку з лисої голови.
3. Вона періодично просить тебе 

поквапитися, бо в неї погодинна 
оплата.

4. Минуло вже три години відто-
ді, як вона пішла в туалет.

5. Ти не можеш відвести погляд 
від її шикарного кадика. 


У ліжку зі своєю коханкою не 

забувай, що твоє місце поруч із дру-
жиною зараз вакантне...


Ніщо так не розганяє велосипед, 

як бродячі собаки.


Насправді чоловіки визнають 
існування жіночої інтуїції, але на-
зивають її по-своєму: «Накаркала!».

— Тобі грибочків покласти?
— Ні, дякую, кохана. Я гриби 

тільки збирати люблю.
— Якщо хочеш, то можу й по 

підлозі розкидати...


Новинка! Купуйте батарейки 
«Діти прокурора»! «Діти прокуро-
ра» — сядуть не скоро!


Вдесяте дивлюся «Титанік», ков-

таючи антидепресант! 
Завжди ридаю на моменті, коли 

на дно йде діамант!


Кулінарний форум, запитання:
— Скажіть, будь ласка, чи по-

трібно в тарталетки з чорною ікрою 
додавати масло?

Перший коментар:
— Та будьте ви всі прокляті!


Алергія. Нежить. Купив препа-

рат. Читаю інструкцію для застосу-
вання. Побічні ефекти: сонливість, 
біль в очах, шум у вухах, нервоз-
ність, безсоння, судоми, сухість у 
роті, нудота, депресія, гастрит, діа-
рея, запор, мігрень, носова крово-
теча. Сиджу, думаю: може, дідько з 
ним, із нежитем...


Добре бути шкарпеткою: лежиш 

собі десь, тебе завжди шукають, без 
тебе ніхто нікуди не ходить. Плюс до 
всього в тебе є друга половина. 


Молитва шопоголіка: «Боже, 

зроби так, щоб я купила лише те, за 
чим прийшла».


Одна жінка каже іншій:
— Мій чоловік ніколи не спере-

чається зі мною, бо маю дуже ваго-
мий аргумент. У звичайні дні я на 
тому аргументі смажу яєчню та пи-
ріжки. 

«У нас хто краще говорить — той 
і кращий депутат. Тут ніхто з Олегом 
Ляшком зрівнятися не може».

Михайло Добкін, губернатор Хар-
ківської області

«Як казав Джеймс Бонд, ніко-
ли не кажи «ніколи». Все можливо 
в цьому світі, він змінюється. В 
ідеалі ми хотіли б знайти своє міс-
це і там, і там, вільно торгувати з 
країнами як Європейського, так і 
Митного союзу».

Володимир Єльченко, Надзвичай-

ний і Повноважний Посол України в 
Росії про можливість вступу України 

до Митного союзу

«У нашій політичній історії 
спостерігалася така цікава тенден-
ція, що Кабмін був більш вагомим 
стартовим майданчиком для Лео-
ніда Даниловича (Кучми), для Ві-
ктора Федоровича (Януковича)».

Євген Копатько, політолог

«Імперія Ахметова — це систе-
ма, в яку закладено самознищен-

ня. Вона загниває зсередини. Він 
конкуренції як такої не сприймає 
органічно. Для нього западло, щоб 
у конкурсі хтось, окрім нього, брав 
участь… Оце несприйняття кон-
куренції як рушія прогресу — їхня 
головна вада. Усіх українських 
олігархів, не лише Ахметова. Вони 
затишно почуваються тільки в мо-
нопольній системі. Де лише вони 
все вирішують».

Олександр Бондар, нардеп про 
українського мільярдера Рината 

Ахметова

«Моє мате-
р і а л ь н е 

становище від-
повідає моїй за-
робітній платі та 
заробітній платі 
членів моєї сім’ї. 
І відповідає гас-
лам Комуністич-
ної партії».
Петро Симонен-

ко, лідер КПУ

Ви на диво терплячі, і хтось не мине 
нагоди цим скористатися. Допомагайте 
тим, хто опинився у скрутній ситуації, 
не чекаючи вдячності. Не забувайте про 
свої обіцянки. 

Мимоволі розкриєте чиюсь таємницю. 
Говоритимете у вічі те, що думаєте, тож 
можете нажити собі ворогів. Представ-
ники протилежної статі не зможуть опи-
ратися вашому шарму.

Важко буде зосередитися на деталях. 
Ірраціональні та, здавалося б, безглузді 
вчинки сприятимуть успіху. Романтичні 
стосунки, які розпочнуться цього тижня, 
не будуть тривалими.

Настрій у вас гарний, на нестачу оптиміз-
му й енергії жалітися також не доводить-
ся. Перебуватимете у центрі уваги. У вас 
з’являться нові шанувальники. Грошей у 
кишенях побільшає.

Вдасться урізноманітнити своє життя, 
з’явиться час для хобі. Дрібні побутові 
суперечки надають якоїсь напруженості 
спілкуванню у сімейному колі. Будьте де-
лікатні, щоб уникнути конфліктів.

Узяти гору над суперниками буде не-
важко: ви швидко знайдете спосіб роз-
зброїти їх. Утримайтеся від двозначних 
жартів: вони можуть виявитися бомбою 
сповільненої дії. 

Зірки віщують представникам знака ро-
мантичний тиждень. Самотні Стрільці 
зустрінуть врешті ту людину, яку шукали 
усе життя. Ці стосунки, ймовірно, призве-
дуть до шлюбу.

Щоб досягнути бажаного, доведеться 
добряче попітніти. Налаштуйтеся на кон-
курентну боротьбу. Людина, якій ви до-
віряли, не виправдає сподівань. Можете 
розраховувати на підтримку рідних.

Уникайте інтриг, не хитруйте, 
пам’ятаючи, що найкоротший шлях — 
навпростець. В особистому житті буде 
гармонія. Приводів для хвилювань не 
виникне. 

Ви здивуєте навіть тих людей, які були 
переконані, що все про вас знають. По-
водитиметеся незвично агресивно, то-
руючи шлях до успіху. Якщо не хочете 
нажити ворогів, то зменшіть оберти. 

Тиждень виявиться емоційно насиченим. 
На жаль, не всі сюрпризи будуть приєм-
ними. Ви схильні сперечатися з усіма 
через будь-яку дрібницю. Звісно, досяг-
ненню компромісу це не сприятиме. 

Чудово ладнатимете навіть із тими, 
кого вперше бачите, справляючи на усіх 
гарне враження. Гаманець суттєво по-
товщає, тож можете дозволити собі ви-
трати.
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