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29 грудня

1914 — німецький літак
скинув бомбу на англійське
місто Дувр, здійснивши
перше бомбардування.
1958 — у СРСР запровадили
обов’язкову восьмирічну
освіту.
1798 — народився Адам
Міцкевич, польський поет.

336 — у Римі відбулося
перше документально
підтверджене святкування
Різдва.
1741 — Андерс Цельсій,
шведський астроном і
математик,винайшов шкалу
вимірювання температури —
термометр Цельсія.

1974 — у СРСР оголосили
про видачу паспортів сільським жителям.
1931 — у Токіо заснували автомобільну компанію Nissan.
Народилися:
1949 — Михайло Боярський,
актор, співак.
1971 — Джаред Лето, актор.

1945 — у Нью-Йорку представники 28 країн підписали
угоду про створення Міжнародного валютного фонду.
Перші фінансові операції
МВФ розпочав 1 березня
1947 року.
1971 — народився Сергій
Бодров, російський актор.

1869 — американець Вільям
Фінлі Семпл зі штату Огайо
запатентував жувальну
гумку.
1908 — на півдні Італії
стався найбільший із документально зафіксованих
в Європі землетрусів — загинуло 160–250 тисяч осіб.

1768 — Катерина II ввела
грошові паперові знаки.
1891 — Томас Едісон запатентував радіо.
Народилися:
1966 — Нестор Шуфрич,
український політик.
1972 — Джуд Лоу, британський актор.

«П

— Алло, це зварювальники?
— Так!
— Зваріть мені вареників!


— Як тебе розуміти?
— Розуміти мене не обов’язково.
Обов’язково любити і вчасно годувати.

Віктор Балога,
нардеп

«Я прийшов на роботу у Верховну Раду, а не на базар, де торгуються за місце... Виступаю категорично проти перетворення
Верховної Ради в циркову арену,

на чому окремі політики намагаються заробити рейтингові очки».
Олександр Табалов, нардеп

«Кулаки чемпіона світу можна
назвати ядерною зброєю. Думаю,
що цю зброю ми поки не будемо
застосовувати».
Віталій Кличко, лідер «УДАРу» поки
не буде брати участь у парламентських бійках

«Я закликаю журналістів називати тушок не просто тушками, а
тушками кролика».
Олег Ляшко, депутат вважає, що за
відмову нардепів Табалових входити у фракцію «Батьківщини» мають
відповідати її лідери

«Повинна працювати потужна
команда. Ніякого пхикання, бурчання я не допускав і не допущу».
Микола Азаров, Прем’єр-міністр

«Мови не знають ті, хто політично упереджений або розумово
відсталий. В якій системі координат знаходитеся власне ви?»
Ірина Фаріон, ВО «Свобода» про рівень володіння українською мовою
Миколою Азаровим

«Депутати від опозиції налаштовані пошуміти, поулюлюкати,
а не працювати над прийняттям
важливих рішень».
Владислав Лук’янов, Партія регіонів про поведінку опозиції

Жіночка повертається додому,
на дверях оголошення, написане почерком чоловіка: «Продається дружина в хорошому стані. Ціна: 6500
гривень». Жінка й питає, чого так
дешево. Чоловік: «Я все порахував:
70 кг м’яса по 50 гривень — це 3500.
Плюс золота обручка — 3000».





Горілка — дивний напій: смак
один, а пригоди завжди різні!


Самотність — це коли з днем народження тебе привітала лише SMS
із банку.

Найдовший сон зареєстрований
на уроці історії. Учень заснув на 15
столітті, а прокинувся на 18-му...

Поки м’яч летів у вікно директора, діти вже грали в хованки.







Оголошення: «Віддамся в хороші жіночі руки. У їжі невибагливий, «наліво» відгуляв, до туалету
привчений, зарплату — додому. Є
паспорт і щеплення. Відгукуюся на
«Котик», «Сонце». Фразу: «А мама
робить не так!» — не вживаю. Не кастрований».

— Чого запізнився?
— Забився головою об кут подушки і втратив свідомість на дві
години...


 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

Андрій Табалов, нардеп

1916 — у Петрограді група
змовників на чолі з князем
Феліксом Юсуповим і Великим князем Дмитром Павловичем убила 44-літнього
царського фаворита Григорія
Распутіна.
1906 — народився Сергій
Корольов, винахідник.

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

одивіться, навіть
у пострадянській
Азії
захищають
державну мову. А
в нашій європейській країні всяке
сміття принципово говорить у парламенті іноземною. Впевнений,
якби за кожен виступ треба було
платити штраф,
то «принципових»
у Верховній Раді
зменшилося б у
рази».

«Для мене парламент — не
боксерський ринг. Я прийшов у
Верховну Раду працювати і виконувати дані кіровоградцям
обіцянки. І не виключаю, що для
реалізації власної передвиборчої
програми фракційна «прописка»
мені не знадобиться взагалі. Якщо
ж у когось із колег є нестримне
бажання позмагатися зі мною, запрошую на татамі».
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— Кохана, нам потрібно серйозно поговорити.
— Нарешті ти подорослішав! Давай.
— Як ти думаєш, хто сильніший:
акула чи ведмідь?


— Алло! Тату, забереш мене?
— Ні.
— Ну-у-у чому?
— Ти ж учора купила дуже зручні туфлі за дві тисячі гривень! На
15-сантиметрових підборах, які взагалі не відчуваються. Ось і йди тепер пішки... І головне — від стегна,
доню, від стегна...


Дійшов Кінець Світу до України,
роззирнувся навкруги. «Здається, я
вже тут був», — подумав він і пішов
далі.




Дорогий Дідусю Морозе! Я була
чемною весь рік. Ну, майже увесь
рік. Ну, іноді. Кілька разів точно
була... Ой, та грець із тобою, куплю
все сама...


Живу в гуртожитку. Туалети,
звісно, загальні. Так от, якось раз сиджу собі спокійно. Тут чую — хтось
зайшов. Смикає першу кабінку —
закрито, другу — закрито, третю
— закрито, четверту — моя, п’яту
— знову закрито. Потім три секунди
мовчання і воістину велика фраза:
— Оце аншлаг!


— Ти сова чи жайворонок?
— Судячи з ритму життя, зомбі.


На прохання даішників не виїздити на дороги через снігові завали
відреагували тільки луцькі комунальники.


Краще плакати у психолога, ніж
сміятись у психіатра.

— Тату, я більше ніколи не піду з
тобою на санчатах кататися!
— Годі скиглити, вези давай!

Пивний клуб
«Оболонь»



м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com

В Україні використовують особливу снігоприбиральну техніку.
Вона називається «Весна».
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 24 — 30 ГРУДНЯ

ОВЕН
Від протистояння з впливовими супротивниками нині ліпше відмовитися: навряд чи вдасться вийти з нього переможцем. Вам віддячать за надану колись
допомогу.

ТЕЛЕЦЬ
Збоку здається, що ви уособлення врівноваженості, мало не робот, позбавлений почуттів і пристрастей. Та насправді
у вашій душі вирує кипляча лава. Самокопирсання не уникнути.

БЛИЗНЮКИ
Що більше докладатимете зусиль для
досягнення успіху, то мізернішими будуть ваші здобутки. Не надто вдалий
тиждень. Що більше стараєтеся, то гірші
справи. Цей період треба перечекати.

РАК
Не варто сподіватися на легкі перемоги: щоб отримати бажане, доведеться
попітніти. Дедалі більше людей намагатиметься використати вас для втілення
власних планів.

ЛЕВ
Представникам знака доведеться продемонструвати дива тактовності й делікатності, щоб уникнути конфліктів. Цього
тижня ви надміру вразливі та часто ображаєтеся, що ускладнює спілкування.

ДІВА
Вдалий тиждень. Отримаєте підтримку
багатьох людей — навіть тих, хто був не
на вашому боці. Не соромтеся привертати увагу до своєї персони. Ви справді
варті захоплених поглядів.

ТЕРЕЗИ
Секрет вашого успіху цього тижня
— врівноваженість, уміння спокійно
реагувати на все, що діється. Утім, напади роздратованості не завжди вдаватиметься подолати.

СКОРПІОН
Цього тижня не матимете приводів для
хвилювань. Можете розслабитися та
дозволити собі плисти за течією. Будьте уважні, нічого не має лишитися поза
вашою увагою.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня матимете справу з не надто
доброзичливо налаштованими щодо вас
людьми. Не варто особливо перейматися з цього приводу. Ви не зобов’язані подобатись усім.

КОЗОРІГ
Навіть найскладніші завдання вас не
лякатимуть, зможете впоратися з будьяким із них. Якщо діяти обачно та без поспіху, можна суттєво змінити своє життя
на краще.

ВОДОЛІЙ
Отримаєте звістку, через яку муситимете змінити свої плани. Намагатиметеся
зберегти гарні відносини з усіма, та не
завжди це вдаватиметься. На вас затаять образу.

РИБИ
Представники знака перебувають у
передчутті важливих змін і внутрішньо
готуються до них. Фінансова ситуація
покращиться: у кишенях побільшає шелестких папірців.

