1586 — англієць Томас
Герріот завіз із Америки до
Європи картоплю.
1621 — Галілео Галілей
винайшов телескоп.
1879 — Томас Едісон
уперше публічно продемонстрував роботу лампи
розжарювання.

4 грудня

5 грудня
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1996 — з мису Канаверал
запущено автоматичну
космічну станцію Mars
Pathfinder, яка 4 червня 1997
року доправила на поверхню
Марса спеціальний самохідний пристрій для збирання
зразків марсіанського ґрунту.

1952 — Великий смог
огорнув Лондон до 9 грудня.
В результаті загинуло 12
тисяч осіб, що слугувало, як
нині вважається, відправною
точкою сучасного природоохоронного (екологічного)
руху.

1989 — розстріл у політехнічному інституті Монреаля.
Загинуло 15 людей, включаючи стрілка. Ще 14 осіб
отримало поранення.
1913 — народився Микола
Михайлович Амосов,
радянський і український
кардіохірург, учений-медик.

7 грудня

8 грудня

1941 — Японія здійснила
напад на Перл-Харбор.
1945 — запатентовано
мікрохвильову піч.
1972 — запуск космічного
корабля «Аполлон-17»,
остання в програмі «Аполлон» посадка на Місяць.

1931 — запатентовано
коаксіальний кабель.
1941 — у Польщі вперше
застосовано отруйний газ
для вбивства євреїв.
1991 — у Біловезькій пущі
підписано Біловезьку угоду
про створення СНД і припинення існування СРСР.

9 грудня

1884 — у Чикаго було запатентовано перші роликові
ковзани.
1968 — у Сан-Франциско
на професійній конференції
Дуглас Енгельбарт уперше
публічно продемонстрував
винайдені ним комп’ютерну
мишу та гіпертекст.

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Т

ак
звані
опозиціонери (про «тушки»)
у минулому парламенті створили
нездорову атмосферу, побудували
таку собі психлікарню, де втрачений здоровий
глузд, коли люди
постійно мігрують із фракції у
фракцію, створюють свої мікропартії… Ті, хто це
породив, і мають
за це відповідати».

— Будильник дзвонив!?
— Дзвонив.
— І що?!
— Сказав, що передзвонить.

Ще десять років таких цін і зарплат — і замість перепису населення
буде перекличка.



— Татку, можна я тебе обійму?
— Обіймай, доню, але грошей
немає — мене вже мама обняла.

У тролейбусі:
— Бабуся! Вибачте, я доїду до
Центрального ринку?
— Ні!
Пасажир виходить.
Бабця, сідаючи на його місце:
— А я доїду...


В молодості вранці ти одягаєш
штани і чистиш зуби. У старості
вранці ти одягаєш зуби і чистиш
штани...

Валентин
Наливайченко,
«УДАР» про «тушок» у парламенті



Суддя:
— Свідку, що ви робили 16 грудня 2000 року об 11 годині 42 хвилини?
— Ну, я сидів удомa... в кріслі... з
кaлендaрем у рукaх... дивився нa годинник...


 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Коли ж, нарешті, ви припините хвилюватися? Так можна й інфаркт заробити. Весь час
ті самі запитання. Може, краще
валер’яночки випити?»
Микола Азаров, Прем’єр-міністр
України відмовився коментувати
перспективу стрибка курсу долара
до Нового року

«Ця влада — хамська й бандитська. Кілька конкуруючих між
собою політичних сил перемогти її
не зможуть. У цій Верховній Раді
мали б уже зібратися всі депутати від опозиції — у надфракційну
структуру. Об’єднуватися треба
навколо базових цінностей —
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української культури, демократії,
європейського вибору, ринкової
економіки. Це чотири речі, які ненавидить чинна влада».
Олесь Доній, нардеп

«Для мене поняття «зрада» та
«тушка» — це антагонізм і відторгнення. Та я впевнений у тому, що,
на жаль, і в цій Раді будуть такі випадки. На жаль, будуть і «піаністи», які гратимуть на кнопках. На
жаль, буде бійня без правил».
Сергій Міщенко, нардеп

«Це мені нагадує, що ми пропонуємо створити гурток хорового співу в оперному театрі».

Володимир Литвин, спікер ВР про
роз’яснення Конституційного Суду з
приводу персонального голосування депутатів

«А ви хочете, щоб я в хліві
жив? Так, у мене є книги, багато
книг. Мені подарували шкуру ведмедя. Але хіба це розкіш?»
Володимир Литвин, спікер ВР

«Психопатія й істерика, яку застосовували жахливо невиховані
народні депутати, засмучує».
Дмитро Табачник, міністр освіти і
науки, молоді та спорту України про
реакцію опозиційних депутатів на
спробу внести зміни до закону про
дошкільну освіту

В Узбекистані даішник, нічого не
заробивши за день, гальмує дідуся,
що їде на віслюку.
— Так, діду, чому перевищуємо?
— Та як же я на віслюку перевищити можу?!
— А чому ви його палицею так
сильно били? Ви що, не знаєте, що
тварини — це брати наші менші.
Ідіть і просіть пробачення!
Старий підходить до віслюка,
гладить його і каже:
— Вибач мене, дорогий, за те, що
я тебе палицею бив... Я ж не знав, що
в тебе брат у ДАІ працює!


Справжній українець не стільки
радіє зменшенню черги перед ним,
скільки збільшенню черги за ним.


Сорочка чоловіка — обличчя
дружини! Шуба дружини — обличчя чоловіка!





— Що в тебе з обличчям?
— Учора ходив у тренажерний
зал...
— До чого тут тренажерка. Що з
лицем?
— Так у цьому залі вчора один
качок гирю впустив...
— Тобі на обличчя?
— Ні! Собі на ногу!
— А обличчя?
— А моє обличчя вирішило над
цим посміятися...


Марія Степанівна знала, що підвищувати голос на дітей не педагогічно, тому лупцювала їх мовчки.


Хірург-трансплантолог не тільки
бачить у людях багатий внутрішній
світ, але й знає розцінки!


Поїхала в Китай і переконалася,
що чоловіки всі однакові.


Кіт, що заснув у пральній
мaшині, прокинувся тільки нa
п’ятому колі, та вже нa шостому вибився в лідери, обігнaв шкарпетки і
бюстгальтер.


Навіть забобонна людина ніколи не відмовиться від тринадцятої
зарплати.


Розумний чоловік дозволяє дружині знати, де в нього заначка. Це
підвищує довіру в сім’ї, жіночу самооцінку та безпеку основної заначки.

Пивний клуб
«Оболонь»



— Я тут цими днями лампочку енергозберігальну купив, удома
вкрутив, а вона не світить!
— Енергію береже!

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com
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ОВЕН
Для вас немає практично нічого неможливого. Залишите суперників далеко
позаду. Це неодмінно позитивно позначиться на товщині гаманця. Одне слово,
життя поліпшується!

ТЕЛЕЦЬ
Вам посміхатиметься фортуна, головне
— не проґавити шанс. Вибиватиметеся з
сил, щоби допомогти комусь, та не отримаєте навіть слів подяки. Це може негативно позначитися на стосунках.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень видасться не надто приємним і
втомливим. На щастя, ви не зневіряєтеся й не хнюпите носа. Позитивний підхід
до проблем допоможе подолати усі перешкоди на шляху до успіху.

РАК
Складний тиждень. Ви керуєтесь емоціями, тому часто наважуєтеся на вчинки,
через які потім гірко шкодуватимете.
Усвідомте: по-вашому цього тижня не
буде, хоч як хочеться.

ЛЕВ
Спокійний тиждень. Імовірність того, що
матимете привід для тривоги, — мінімальна. З іншого боку, особливих успіхів
у цей період зірки теж вам не віщують.
Насолоджуйтеся гармонією.

ДІВА
Не завжди вдаватиметься дивитися на
речі очима реаліста, тож деякі представники знака ризикують стати жертвами
власних ілюзій. Є небезпека переоцінити
свої можливості.

ТЕРЕЗИ
Ви енергійні, рішучі та непохитні. Та
будьте готові до того, що діяти доведеться самому: черги з охочих допомогти поряд не спостерігається. Ймовірні фінансові труднощі.

СКОРПІОН
Дуже плідний тиждень. Хай які труднощі
виникнуть на вашому шляху, ви не відступитеся і досягнете свого. Хоч як важко буде, знайте: згодом пишатиметеся
собою.

СТРІЛЕЦЬ
Старайтеся не брати близько до серця
дрібниці, зараз необхідно зосередитися
на справді важливому. Будьте готові до
того, що складні завдання доведеться
розв’язувати самому, без допомоги.

КОЗОРІГ
Оптимізм і впевненість у собі додають
вам привабливості в очах протилежної
статі. Ймовірний початок «дистанційних», але пристрасних романтичних
стосунків.

ВОДОЛІЙ
Що менше експериментуватимете й ризикуватимете, то кращим складеться цей
тиждень. Доведеться відповідати за чужі
промахи, брати на себе відповідальність
за когось.

РИБИ
Намагайтеся провести цей тиждень спокійно, мінімізувати вплив будь-яких подразнювальних факторів. Вам необхідно
відновити сили й накопичити життєву
енергію.

