Пожежу в Чикаго гасили льодом

Іран відправив у космос
мавпу

У Чикаго (штат Іллінойс, США) минулого тижня горіла
величезна чотириповерхова будівля складу. Про це
інформує інтернет-видання MirFactov. Близько 170
пожежників боролися з вогнем, відразу ж отримуючи
удар від іншої стихії — води, яка перетворювалася
на лід на місці пожежі й уніформі. Як розповідають у
чиказькій пожежній службі, настільки велика пожежа
посеред зими є вкрай рідкісним явищем, а її гасіння
вимагає дуже серйозних зусиль. Після закінчення всіх
робіт згарище сяяло в незвичайному сніжно-льодовому покриві.

Іран запустив у космос космічний апарат із
мавпою на борту. Здійснивши політ на висоту до
120 км, біокапсула повернулася на Землю, тварина почувається нормально. Звідки був здійснений запуск і де приземлився апарат, невідомо.
Ця подія ознаменувала перший крок на шляху
підготовки Ірану до відправлення у космос людини, що має відбутися через п’ять-вісім років. У
2010 році в Ірані запустили супутник, який містив
капсулу з черепахою, щуром і хробаками.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«М

и
маємо
справу
з
вибірковим правосуддям. Кузьмін,
якби була його
воля, міг би довести, що Тимошенко
відповідальна за
плями на Місяці».

Ніщо так не прикрашає сплячого
татка, як чотирирічний син, що сидить поруч із фломастерами.


Коли китайці б’ються район на
район, то бійку видно з космосу.


Цукерки «Корівка» — навіть назва попереджує про наслідки.

Ельмар Брок,
голова комітету
Європарламенту з
закордонних справ
не вірить у причетність Тимошенко до вбивства
Щербаня



— Коли народилася демократія?
— Коли Бог підвів Адама до Єви
та сказав: «Вибирай собі дружину».


Сучасним школярам, у яких у
кабінетах є інтерактивні дошки, не
зрозуміти, як це піти намочити ганчірку та прогуляти 10 хвилин уроку.


Дарма ви, дівчата, фізкультуру
прогулювали: там учили перестрибувати через козлів.


Комп’ютер — це зло! Але якщо
його вимкнути, активуються два нових зла — холодильник і телевіз ор.

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Вибирати між Сходом і Заходом — усе одно, що вибирати між
першим і другим на обід».
Віктор Пінчук, бізнесмен і філантроп, заявив, що дилема «Україна:
Захід чи Схід?» — неправильна

«Партію хочуть у черговий раз
знищити. Боляче визнавати, але
сьогодні в «Нашій Україні» залишився «офісний планктон», який
не навчений працювати, але добре
вміє інтригувати… Є «розкольники», розколу немає, бо більшість
«нашоукраїнців» дослухається до
Віктора Ющенка. Я впевнена, найближчим часом ми вирішимо і цей

конфлікт. Ми почистимо й ці «авгієві стайні».
Ірина Ванникова, прес-секретар
колишнього президента України
Віктора Ющенка

«Просто прикро, що людина,
яка свого часу мала історичний
шанс почати в Україні реформи,
його втратила… Масштаб того, що
відбулося з Ющенком, — це масштаб Шекспіра. Бо мати такі можливості і так їх витратити — такими
широкими мазками діяли тільки
герої Шекспіра».
Сергій Таран, політолог

«Міністр сьогодні без диплома, ось у чому питання. Допустив
уряд помилку, допустила адміністрація помилку, але вони не хочуть її виправляти. Вони хочуть
«оболванити» нас. Не можна загубити те, чого немає».
Геннадій Москаль, нардеп про
втрачений диплом міністра соцполітики Наталії Королевської

«Визнання держави дає дорогу.
Сподіваюся, це допоможе збільшити в майбутньому кількість
біллів гейтсів».
Микола Азаров, Прем’єр-міністр
про заохочення молодих учених

Із зоопарку втік сторож... Хоча,
можливо, леви щось недоговорюють...


Дівчина каже своєму хлопцю:
— Зустрічаємось о сьомій вечора
на тому ж місці. І якщо хтось із нас
спізниться...
Хлопець:
— То я почекаю!

Коли людина в рекламі встає з
ліжка, бадьоро збирається та йде на
роботу, внизу екрана має бути напис: «Не намагайтеся це повторити».


Якщо мурашка підіймає в 10 разів більше своєї ваги, то 50 грамів
мурах можна послати за пляшкою.


Вирішив зранку качати прес.
Встав о 6 ранку, ліг на підлогу, прокинувся об 11-й...


— Пам’ятаю, в нас у дитсадку забіяка один був. Усіх бив. Крім мене.
Я міцний був, завжди здачі давав. За
це мене і вигнали.
— З дитсадка?!
— Ага, сказали, що сторож не
повинен із дітьми битися...


— Яка твоя коронна страва?
— Ну, я непогано ставлю чайник...


Програма «Доступне житло»:
візьми на себе кілька нерозкритих
злочинів і отримай безкоштовне
житло на термін до 25 років!


Зима: одягаєшся, як капуста, при
цьому виглядаєш і пересуваєшся,
як пінгвін, але все одно страшенно
мерзнеш.


Чебурек завжди падає на чотири
лапи.





— Ви тримаєте вдома тварин?
— Так. Морожену скумбрію та
крабові палички.

Добре взимку: впав — і відразу
лід до синця приклав.



Батьки сміялися, коли я казав їм,
що у мене під ліжком живе бабай. У
результаті бомж Валера ночував там
сім років.

Чоловік із дружиною:
— Катю, я повинен тобі відкрити
таємницю. Я більше не можу це приховувати.
— Кажи! — вже починає нервувати жінка.
— Пробач, я більше не можу брехати...
— Не тягни, кажи вже!
— Наша дочка — не від тебе!
— Як?!
Через хвилину:
— Ідіот!





Жінка: «Я не знаю! Воно саме купилось!».

Пивний клуб
«Оболонь»

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

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 4 — 10 ЛЮТОГО

ОВЕН
Налаштуйтеся на те, що події цього
тижня розгортатимуться дуже повільно,
не намагайтеся нікого підганяти. Дуже
важливий контроль над емоціями: якщо
«вибухнете», не уникнути конфліктів.

ТЕЛЕЦЬ
Фортуна посміхатиметься вам. Доля
ладна засипати вас дарами, на які ви, на
вашу думку, не заслуговуєте. Та навіть
не думайте віднікуватися та відмовлятися від отриманих шансів.

БЛИЗНЮКИ
Навряд чи ваші близькі зможуть упоратися зі своїми проблемами без вашого
втручання. Доведеться допомогти. Постарайтеся цього тижня діяти рішуче.
Успіх залежатиме від швидкості реакції.

РАК
Цього тижня вам доведеться працювати
більше, ніж будь-коли, а от винагорода
за зроблене забариться. Вас недооцінять люди, чия думка для вас важлива.
Цей період треба перечекати.

ЛЕВ
Не поспішайте довіряти людям, які
з’явились у вашому житті недавно: вони
не проти розділити з вами ваші успіхи, а
от труднощі, які постануть на шляху до
тріумфу, — навряд чи.

ДІВА
Цього тижня отримаєте шанс виправити
помилки минулого, докорінно змінити
своє життя. Відкиньте все, що вас не
влаштовує, сміливо беріться за нове.
Використайте подарований долею шанс.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня ви волієте не виявляти ініціативу, а спокійно спостерігати за тим,
що відбувається, на безпечній віддалі.
Такий підхід цілком виправданий і дозволяє уникнути поспішних рішень.

СКОРПІОН
Якщо захочете закохати когось у себе,
то вам це обов’язково вдасться. А втім,
незгірше впораєтеся і з іншою задачею
— розірванням стосунків, що стали непотрібними, гнітючими.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень буде таким насиченим, що
навіть Стрільці, які не страждають від
нестачі життєвої енергії, почуватимуться
трохи втомленими. Не смітіть грошима,
інакше потім доведеться заощаджувати.

КОЗОРІГ
Конфліктів цього тижня навряд чи уникнете, проте власні погляди ви відстоюєте спокійно та з гідністю, не ображаючи
нікого, а це заслуговує на повагу. Ймовірний початок нового роману.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня вам вдасться заручитися
підтримкою тих людей, думка яких для
вас дуже важлива. Фінансова ситуація
покращиться. У кишенях побільшає грошенят.

РИБИ
Ймовірні конфлікти. Ви намагатиметеся
загладити гострі кути, та це не надто вам
вдаватиметься. До того ж недоброзичливці поширюватимуть чутки, що можуть
зашкодити вашій репутації.

