
27 лютого

1883 — композитор Оскар 
Гаммерштайн запатентував 
першу машину, що скручує 
сигари.
1900 — створений футболь-
ний клуб «Баварія».
1932 — народилася Елізабет 
Тейлор, американська 
акторка.

1984 — Майкл Джексон 
виграв майже всі нагороди 
«Греммі» — вісім, чим вста-
новив рекорд, який досі ніхто 
не спромігся перевершити.
1979 — народився Андрій 
Несмачний, український 
футболіст.

1288 — Шотландія встано-
вила 29 лютого днем, коли 
жінка може запропонувати 
шлюб чоловікові. У разі 
відмови він мав сплатити 
штраф 
1944 — народився Олек-
сандр Мороз, український 
політик

День боротьби з нарко-
манією.
Міжнародний день котів.
1780 — Пенсильванія стала 
першим штатом, що заборо-
нила рабство.
1869 — Дмитро Менделєєв 
склав першу таблицю систе-
ми хімічних елементів.

1949 — закінчився перший 
безпосадковий політ на 
літаку навколо земної кулі. 
Він тривав 94 години та був 
здійснений на літаку Lucky 
Lady II (B-50 Superfortress).
1931 — народився Горбачов 
Михайло Сергійович, росій-
ський політичний діяч.

1861 — російський імператор 
Олександр II підписав 
маніфест про скасування в 
імперії кріпацтва.
1875 — «день народження» 
канадського хокею.
1994 — Україна й США під-
писали договір про дружбу 
та співпрацю.

1877 — американець Еміль 
Берлінер створив мікрофон.
1999 — надійшла в продаж 
книга Моніки Левінські «Іс-
торія Моніки» про її стосунки 
з Біллом Клінтоном.
1678 — народився Антоніо 
Вівальді, італійський ком-
позитор.

28 лютого 29 лютого 1 березня 2 березня 3 березня 4 березня

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
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ОВЕН

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 ЛЮТОГО — 4 БЕРЕЗНЯ 
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Іноді в кінотеатрі хочеться по-
ворухнути мишкою, щоб дізнатися, 
скільки залишилося до кінця.

☺☺☺
Фермер приходить на ставок 

порибалити. Бачить, що там голяка 
купаються дівчата. Ті, помітивши 
чоловіка, верещать:

— Іди геть! Ми не виліземо з 
води, доки ти не підеш!

А той відповідає:
— Потрібні ви мені... Я тільки 

хотів погодувати свого алігатора...
☺☺☺

З протоколу: «Нападник, голий 
чоловік із пофарбованими в бузко-
вий колір волоссям, відібрав у по-
терпілої сумочку та злився з натов-
пом».

☺☺☺
Нью-йоркські бомжі вийшли на 

демонстрацію проти нових техно-
логій. За їхніми словами, в коробці 
з-під плаского телевізора жити вза-
галі неможливо.

☺☺☺
— Ти збираєшся ловити рибу 

саме сьогодні? В понеділок, тринад-
цятого числа?

— Звичайно. Може, хоч сьогодні 
рибам не пощастить.

☺☺☺
Із новин: «Маніяк побризкав 

гроші отрутою та пожертвував їх 
дитбудинку. Померло 20 депутатів, 
два мери й один міністр.

☺☺☺
— На світі, куме, стільки дурнів! 
— Ага! І навіть на одного більше, 

ніж ви думаєте!
☺☺☺

Британським ученим не виста-
чило фінансування, і вони змуше-
ні були припинити експеримент 
«Скільки грошей може витратити 
жінка».

☺☺☺
Переможця конкурсу «Підка-

блучник року» на нагородження не 
відпустила дружина.

☺☺☺
«10 копійок буду винна» — цією 

фразою продавчиня Олена заробила 
свій перший мільйон.

— Сьогодні почув по телевізору, 
що дорослому леву потрібно двад-
цять годин на відпочинок щодня. Я 
так і знав: я — дорослий лев!

☺☺☺
Молоде подружжя:
— Ваню, ти борщу хочеш?
— Хочу.
— Тоді збігай в їдальню, поїж і 

мені принеси.
☺☺☺

Дружина — чоловіку:
— Бачиш на фотографії цю лю-

дину?
— Так.
— Забереш її о шостій вечора з 

дитсадка!
☺☺☺

Сучасні жінки фарбують волос-
ся, нарощують вії та нігті, носять 
перуки, роблять корекцію фігури та 
підтяжку обличчя, а все ж жаліють-
ся, що справжнього чоловіка зустрі-
ти нині важко!

☺☺☺
— Чого похнюпився? 
— Та от, прочитав дружині нота-

цію про ощадливість...
— І які наслідки?
— Від завтра я кидаю курити...

☺☺☺
— А ви молитеся перед вечерею?
— Ні, моя дружина гарно готує.

☺☺☺
Ранок. Сніданок. За столом за-

кохані. Він: 
— Зроби мені бутерброд із мас-

лом та ікрою.
Вона акуратно намащує все на 

хліб. Він з’їдає. Він (через кілька 
хвилин):

— Зроби ще!
Вона:
— Не буду. То була демонстра-

ційна версія турботливої дружини. 
Ліцензійну версію ти зможеш при-
дбати лише після реєстрації шлюбу.

«Я думаю, газове питання буде 
вирішене. У Росії пройдуть прези-
дентські вибори, пристрасті вщух-
нуть. Ми розуміємо, що Путін 
прийде на 12 років... Після цього 
сядемо за стіл переговорів і будемо 
домовлятися».

Михайло Чечетов, Партія регіонів

«Команда Януковича трима-
ється за свої крісла значно міцні-
ше, ніж команди попередніх пре-
зидентів. Бо кожен із них після 
арештів і вироків Тимошенко, Лу-
ценка, Іващенка й інших для себе 
подумки вже порахував, скільки 
доведеться сидіти, якщо судити-

муть за тими ж мірками, що й опо-
зиціонерів. У когось вийшло 50, у 
когось 100, а то й 500 років».

Анатолій Гриценко, НУ-НС

«Днями ми приймемо нову 
стратегію гуманітарної політики 
України, і я вірю, що в ній не буде 
місця україножерам».

Ганна Герман, радник Президента 
про те, щоб гуманітарною політи-

кою України займалися патріоти

«Україна — дивна країна, у нас 
можна купити дипломи графа, ба-
рона й так далі. Але завіряю вас, 
що всі дипломи, які видані з 2000 
року, можна легко перевірити за 

15 хвилин».
Дмитро Табачник, міністр освіти 

й науки, молоді й спорту про те, за 
скільки можна перевірити дійсність 

диплома

«Ту саму тему коментувати, я 
думаю, платівка вже просто стер-
лась. Я ще раз говорю: не буває 
довічних призначень. У нас не гер-
цогство Брауншвейг».

Дмитро Табачник, міністр освіти й 
науки про своє звільнення

«Зараз мої дівчатка (бджоли) у 
підвалі, там тепло».

Віктор Ющенко, екс-президент 
України

«По-перше, 
ми живе-

мо у відкритому 
світі. Глобальна 
криза сьогод-
ні не вщухає. 
«Фінансова Фу-
кусіма» знахо-
диться в нас під 
боком. І якщо 
епіцентром пер-
шої хвилі кризи 
були Сполучені 
Штати, то епі-
центром другої 
є Європейський 
Союз».

Михайло 
Чечетов, Партія 

регіонів

Надзвичайно багато працюватимете, і 
це позначиться на особистому житті: й 
не помітите, як ділові стосунки перерос-
туть у дружні чи романтичні. Не поводь-
теся демонстративно.

Навіть за найважчі справи братиметеся 
з завзяттям і зацікавленістю, майже не 
сумніваючись у тому, що досягнете успі-
ху. І результат старань вас не розчарує. 
У кишенях зашелестять купюри.

На Близнят чекає дуже напружений тиж-
день. Вам не одразу вдасться пристосу-
ватися до його шаленого ритму, досягти 
душевної рівноваги й знайти внутрішню 
гармонію.

Гарний час для спілкування у родинному 
й дружньому колі. Вам вдаватиметься 
відчути настрій близьких, розвіяти їхні 
сумніви та страхи, втішити теплим сло-
вом. Можливі нетривалі напади хандри.

Налаштуйтеся на доволі неспокійний 
тиждень. У ці сім днів вам доведеться 
швидко й кардинально змінювати плани, 
захищати свою думку, відстоювати влас-
ну позицію та запекло дискутувати.

Тиждень мине в боротьбі — боротьбі за-
хопливій і переможній. Вдасться домог-
тися втілення в життя ідей, подолавши 
опір незгодних і довівши, що саме обра-
ний вами шлях правильний.

Буде дуже важко зосередитися, зібра-
тися з думками. Часто забуватимете те, 
чого забувати не можна, втрачатимете 
щось із поля зору. Це може неабияк роз-
дратувати колег і рідню.

Хотітиметься спілкуватися. Аж язик свер-
бітиме, щоб побазікати. Та будьте обачні 
й не вибовкайте таємниць. А от із гроши-
ма буде дещо сутужно. Тож доведеться 
затягти пасок.

Демонструючи непохитність, ви не лише 
досягнете свого, але й справите гарне 
враження. Одне погано — нині ви над-
то довірливі й танете від лестощів, наче 
шоколад. Хтось цим скористається.

Відкритість, життєрадісність і друже-
любність — ваше все. Головне — не 
переборщити, бо у ваше оточення «втяг-
нуться» люди, яким там зовсім не місце. 
Можливі зустрічі зі старими ворогами.

Щойно у вас виникатимуть проблеми, 
з’являтимуться люди, що ладні допо-
могти впоратися з ними. Та за послуги 
доведеться віддячувати, тому не надто 
розслабляйтеся.

Змітатимете перешкоди на своєму шля-
ху, наче торнадо. Лідерські якості не 
залишаться без уваги. Навіть найзапе-
клішим ворогам не вдасться насолити й 
зіпсувати вам настрій.
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