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1897 — на Харківському
паровозобудівному заводі
збудували перший український локомотив із паровим
двигуном.
1957 — США провели перше
успішне випробування міжконтинентальної балістичної
ракети «Атлас».

1989 — на телеканалі Fox
(США) відбулася прем’єра
мультсеріалу «Сімпсони».
Народилися:
1975 — Міла Йовович,
американська актриса з
українським корінням.
1770 — Людвіг ван Бетховен,
німецький композитор.

1863 — англієць Фредерік Волтон запатентував
лінолеум.
1915 — Казимир Малевич
уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних
робіт, серед яких був і знаменитий «Чорний квадрат».

День міліції
1906 — уперше «Кобзар»
Тараса Шевченка виданий
російською мовою.
1892 — інженери Браун і
Стіллман отримали патент
на пневматичні автомобільні
шини. До цього їх робили з
монолітної гуми.

1913 — у нью-йоркській
газеті опублікований перший
в історії кросворд, який склав
Артур Уїнн.
1988 — над Локербі, Шотландія, вибухнув «Боїнг-747»
американської авіакомпанії
«Пан Американ». Загинуло
близько 270 осіб.

День енергетика
1895 — німецький фізик
Вільгельм Рентген опромінив руку своєї дружини
ікс-променями, отримавши
один із перших у світі рентгенівський знімок (найперший
одержав український фізик
Іван Пулюй).

1846 — брати Джордж і
Майкл Боїнги заснували
компанію з випуску велосипедів, яка нині займається
авіабудуванням і авіаперевезеннями.
1913 — відбувся перший політ літака І. Сікорського «Ілля
Муромець».

«Т

аке враження,
що вони (уряд)
дійсно
вірять
у кінець світу і
взагалі не збираються працювати наступного
року».
Віктор Балога,
народний
депутат України

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

У КДБ іде конкурс на вакантну
посаду кілера, останнє завдання —
зайти в кімнату і вбити з пістолета
власну дружину. Перший кандидат
відмовився відразу. Другий зайшов,
через півгодини вийшов увесь у поті:
— Не можу вбити рідну людину...
Третій пішов. Лунають постріли,
крики, гуркіт, через п’ять хвилин виходить:
— Що ж ви, гади, холостими зарядили, довелося табуреткою!


Сидячи в Інтернеті, пам’ятайте,
що каструля починає смажити картоплю відразу після того, як припиняє її варити!


Попелюшка усе не могла зрозуміти, як Принц здогадався, що вона
п’яна:
— Чим же я себе видала? — міркувала вона, знімаючи з ніг кришталеві салатниці.

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Символічно, що саме 6 грудня
майже 800 років тому татаро-монголи розграбували Київ. Сьогодні
непокірну столицю своїм бюджетом грабують регіонали. Та навіть
у середньовіччі на «законне розграбування» міст давали три дні.
Регіонали ж хочуть грабувати Київ
протягом усього 2013 року».
Дмитро Андрієвський, депутат
Київради, Блок Віталія Кличка

«Янукович досягнув точки
неповернення. Фізіологічно й інтелектуально не розуміє, що відбувається. Він мислить маршрутом «Межигір’я» — Адміністрація
Президента. Його переконали, що
зі світом можна не рахуватися. Не

розуміє, що є базові правила гри».
Олег Рибачук, колишній глава Секретаріату Президента про те, що Віктор Янукович втратив можливість
удруге посісти посаду Президента

«Маємо пам’ятати — ми не є
політичними попелюшками. Ми
не з казки вискочили, а з дуже
складної кримінальної реальності. Людині, яка живе в інтелектуальному середовищі, відразливо
й огидно заходити в стіни цього
Верховного Тераріуму. Але він не
хоче, щоб ми туди зайшли, то, звісно, власне через це ми й зайдемо».
Ірина Фаріон, ВО «Свобода»

«Народившись у муках, пар-

ламент, який відходить у минуле,
практично відразу потрапив у вир
потужних політичних штормів і
вітрів як усередині країни, так і за
її межами».
Володимир Литвин, спікер ВР про
парламент шостого скликання

«Вибір Азарова був прогнозований, це найзручніша кандидатура. Це прем’єр, який відсидів найбільший термін із усіх
голів уряду… Це буде перехідний
прем’єр. І на президентські вибори Януковича поведе вже інший
голова уряду».
Тарас Березовець, політолог про
висунення Президентом на посаду
Прем’єра Миколи Азарова.
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1 січня. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який не
так давно заснув після бурхливого
новорічного святкування, хапає слухавку та кричить у неї:
— Який придурок дзвонить о
сімнадцятій годині ранку?!


Людина, використовуючи свій
мозок лише на 3%, при цьому завантажує чужий на всі 100%.


Діалог на вулиці:
— Привіт! Познайомимось?
— Ти хто?
— Можливо, той, кого ти все
життя чекала.
— Діду Морозе, це ти?!


Значить, як гуляти до ранку, так:
«Маленька ще», а як їсти не приготувала, то: «Кобила така, 17 років дівці,
а зварити борщу не може!».

— Будеш апельсин?
— Ні.
— А якщо почищу?
— Так!


— Ти будеш мені готувати, допоки смерть не розлучить нас?
— Якщо я буду готувати, то
смерть розлучить нас дуже швидко.


Вирішила допомогти батькам:
поніжилась у ванні, зробила зачіску,
манікюр, педикюр, макіяж, надягла
нову сукню... Йду шукати їм зятя!


Їде забита маршрутка. В блондинки дзвонить телефон. Вона починає ритися в сумочці. Довго порпається, перевертає усе догори дриґом,
але не знаходить. Пауза. Потім удруге починає дзеленькати, і дівчина
знову копирсається в сумці. Після 20
секунд пошуку видає фразу, яка звалила усіх наповал:
— Напевно, вдома забула!


Як інколи хочеться взяти чашку
гарячого молока, закутатися в плед,
сісти в крісло-гойдалку і задумливо
дивитись, як, тихо потріскуючи, горить Кабмін...


Людина завжди вірить у чудо.
Особливо, коли натискає на банкоматі кнопку «Запит балансу».


Найбільш
травмонебезпечне
слово — це «ні», сказане чоловіком
у РАЦСі.


Найкращий спосіб підняти зранку людину — це гаряча кава в ліжко:
вилив — і біжи!


Завжди мріяв бути музикантом
на весіллі: і поїв, і заплатили, і подарунок не купував.



Пивний клуб
«Оболонь»

— Мамо, тату, я тут подумав, що
вже дорослий, і вирішив жити один.
— Молодець, синку, ми пишаємося тобою!
— Спасибі, ваші речі в коридорі.

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
Зосередьтеся на найсуттєвішому. Бажано довести важливі справи до кінця
якнайшвидше. Якщо відстоюватимете
власну думку жорстко й агресивно, то
досягти компромісу не вдасться.

ТЕЛЕЦЬ
Будь-який ваш вчинок стає джерелом
пліток. Удвічі неприємно, що ваші промахи помічають люди, чия думка для вас
особливо цінна. Зосередьтеся на тому,
щоб втілити задуми в життя.

БЛИЗНЮКИ
Емоційний фон тижня стабільний. Ви
поводитиметеся стримано, логічно і дотримуватиметеся попереднього плану.
Ви точно знаєте, чого хочете і на які поступки ладні піти задля цього.

РАК
У спілкуванні з близькими ви непоступливі, тож ладнати з вами зможуть лише
найделікатніші люди. З’явиться шанс налагодити стосунки з кимось, із ким довго
не могли знайти спільну мову.

ЛЕВ
У гаманці суттєво побільшає шелестких
купюр. Та люди, що заздрять вашому
успіху, почнуть плести проти вас інтриги.
Будьте уважні — це допоможе вивести
недоброзичливців на чисту воду.

ДІВА
Спокійний тиждень. Гарний час для
експериментів із іміджем. Зміни вас не
лякають, а, навпаки, надихають. Щиро
радітимете приємним дрібницям, даруватимете всім довкола усмішку.

ТЕРЕЗИ
Ви стаєте занадто вимогливими до себе
та решти людей. Замисліться, чи варто
псувати стосунки, присікуючись до людини через кожну дрібницю. Матимете
незабутні моменти з коханими.

СКОРПІОН
Найважливіше для вас цього тижня —
досягти гармонії з собою. Рідні потребуватимуть вашої підтримки, розумітимете
їх із півслова. Ймовірні нові романтичні
захоплення.

СТРІЛЕЦЬ
Будьте обачні: вами можуть скористатися ті, хто воліє загрібати жар чужими
руками. Будете віддалятися від одних
людей і намагатиметеся наблизитися до
інших.

КОЗОРІГ
Визначтеся зі своїми бажаннями. Щоби
досягти успіху, ви повинні чітко усвідомлювати свою мету. Наполегливість і завзятість стануть у пригоді. Великі шанси
зустріти людину, з якою будете щасливі.

ВОДОЛІЙ
Тиждень нестандартних рішень: нема
такого правила, якого вам не захотілося
б порушити. На щастя, здоровий глузд
вбереже вас від надмірно екстравагантних витівок.

РИБИ
Проаналізуйте події минулого: ви зрозумієте, де припустилися помилки, і засвоєні уроки вбережуть вас від нових промахів. Упертість буде вашим найбільшим
ворогом. Навчіться поступатися.

