
5 березня

1836 — Семюель Кольт 
представляє промисловий 
зразок револьвера. 
1868 — в Англії запатентова-
но степлер.
1827 — народився Леонід 
Глібов, український байкар.
1961 — народилась акторка 
Олена Яковлєва.

1899 — німецький хімік Фе-
лікс Гофман отримав патент 
на аспірин.
2003 — Верховна Рада Укра-
їни ухвалила Закон «Про 
Державний гімн України».
1475 — народився 
Мікеланджело Буонаротті, 
італійський живописець.

1876 — Александр Грехем 
Белл отримав патент на 
телефон.
1997 — учені Единбурга 
першими в світі вивели 
клоновану вівцю Доллі.
1765 — народився Жозеф 
Ньєпс, один із творців фото-
графічного процесу.

Міжнародний жіночий день
1714 — народився Карл 
Філіпп Еммануїл Бах, німець-
кий композитор.
1941 — народився Андрій 
Миронов, російський актор.
1959 — народився Свя-
тослав Піскун, український 
політик.

1822 — американець Чарльз 
Грехем отримав патент на 
штучні зуби.
1959 — у Нью-Йорку на 
торговельному ярмарку 
уперше продемонстрували 
ляльку Барбі.
1814 — народився Тарас 
Шевченко.

1865 — у Перемишлі під час 
шевченківського концерту 
відбулося перше публічне 
виконання Гімну України.
1876 — Александер Белл 
зробив перший успішний 
телефонний дзвінок.
1787 — нар. Устим Карма-
люк, борець проти кріпацтва.

1878 — у Французькій 
академії продемонстрували 
фонограф, але винахід був 
оголошений шарлатанством.
1985 — Михайла Горбачова 
обрали Генеральним секре-
тарем ЦК КПРС.
1906 — нар. Зіно Давідофф, 
творець бренда Davidoff.
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ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

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

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com
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АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 5 — 11 БЕРЕЗНЯ 
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— Скільки тобі років?
— Непристойно запитувати таке 

в жінки...
— Гаразд, а коли в тебе день на-

родження?
— 24 березня.
— Якого року?
— Не повіриш... кожного!

☺☺☺
— Чи є у тебе мрія?
— Є.
— Яка?
— Хочу кинути пити.
— То кинь.
— А як потім жити без мрії?

☺☺☺
Для нашого туриста все, що не 

прибите до підлоги в номері готелю, 
— сувенір.

☺☺☺
— Бачу, що ви жируєте! Ікра на 

столі!
— Та баклажанна ж!
— Та відро ж!

☺☺☺
Журнал «Хімія і життя» почав 

публікувати кулінарні рецепти.
☺☺☺

— Причина розлучення з чоло-
віком?

— В нас були різні релігійні по-
гляди...

— А саме?
— Він не визнав, що я богиня.

☺☺☺
Пішов чолов’яга в лазню, помив-

ся, а потім згадав, що забув удома 
рушник. Стоїть, розгублено навкру-
ги роззирається. Раптом бачить — 
табличка «Фіранками не витирати-
ся!». Чоловік: «О! А це ідея!».

☺☺☺
Двоє худеньких студентів див-

ляться прогноз погоди на завтра: 
«Вітер північно-західний...».

— О-о-о, Максе, завтра знов на 
лекцію не потрапимо...

☺☺☺
Вихователька дитячого садочка 

на батьківських зборах:
— Не знаю, що ви робите на ви-

хідних, але в понеділок уранці всі 
діти цокаються склянками з компо-
том.

Журналістка запитує в одесько-
го довгожителя:

— Семене Марковичу, а ви віри-
те в прикмети?

— Дивлячись у які.
— Ну от, наприклад, прокинули-

ся ви вранці й устали з лівої ноги...
— У моєму віці, дитинко, якщо 

прокинувся вранці — це вже гарна 
прикмета...

☺☺☺
Дивлячись, як мама міряє нову 

шубу з натурального хутра, син за-
уважив:

— Мамо, а ти розумієш, що ця 
шуба — результат страждань нещас-
ної бідної тварини?

Мама глянула на сина й з доко-
ром каже:

— Як ти можеш так казати на 
рідного батька?

☺☺☺
Терористи захопили український 

парламент. Вони погрожують, що 
якщо негайно не отримають викуп, 
то випускатимуть одного депутата 
через кожних півгодини.

☺☺☺
Народна мудрість: «Не дивися на 

життя тверезо, бо зіп’єшся».
☺☺☺

— Мене завжди дивувало, чому в 
конкурсі «Міс Всесвіт» беруть участь 
представниці лише з Землі?

☺☺☺
Міжміський автобус. Пасажир 

підходить до водія:
— Ти пиво любиш?
— Люблю...
— І я люблю. Зупини біля тих 

корчів, будь ласка.
☺☺☺

Туристична група роздивляється 
руїни старовинного замку. Триріч-
ний хлопчик запитує у татка:

— Це тут мама вчилася їздити 
машиною?

«Знаючи всіх на «ти», розпо-
вім вам ситуацію зсередини. Пана 
Азарова запропонують для за-
клання. Його «спалять на багат-
ті» до парламентських виборів. 
Януковичу необхідно повісити на 
когось усі невдачі за два роки його 
царювання».

Сергій Терьохін, голова комітету 
з питань податкової й митної по-

літики

«Країна втратила європейську 
перспективу, на яку працювала де-
сятиліття. Разом із Севастополем і 
ГТС Україна на очах губить неза-
лежність».

Олександр Турчинов, колишній 
перший віце-прем’єр-міністр 

«Моє прізвище Єфремов, а не 
Глоба. Я можу дати ту інформацію, 
яку я знаю. Я не ворожу й не про-
рокую».
Олександр Єфремов, лідер фракції 
ПР про можливу відставку Прем’єр-

міністра Миколи Азарова

«Що стосується трансляції за-
сідання Верховної Ради України, 
шановні колеги, моя позиція така: 
не можна позбавляти людей видо-
вищ».

Володимир Литвин, спікер ВР про 
те, що пряма радіотрансляція за-
сідань Ради припинятися не буде

«Деякі чекають, поки півень 
прокукурікає. Або клюне в одне 

місце».
Віктор Янукович, Президент Укра-
їни обурений бездіяльністю деяких 

чиновників

«Ми це вже проходили. Схо-
жий закон був у Радянському 
Союзі. Те, що сьогодні до нас по-
вертаються радянські закони, 
свідчить про те, що зараз при 
владі люди, які продовжують мис-
лити по-радянськи. Якщо минулу 
владу можна назвати «вчораш-
ньою», то нинішня взагалі «поза-
вчорашня».

Ірина Бекешкіна, директор фонду 
«Демократичні ініціативи» про 

законопроект про податок на без-
дітність

«Українець 
с к р у т и в 

дулю в кишені 
й чекає, коли її 
можна буде по-
казати. Люди 
заглибились у 
себе, в свої сім’ї. 
На це серйозно 
вплинула еконо-
мічна ситуація. 
Вони однаково 
проти влади й 
опозиції. Бачать 
і там, і там зна-
йомі обличчя».

Юрій Єхану-
ров, колишній 

прем’єр-міністр 
про те, що укра-
їнці зневірились 

у політиках

Кращий період тижня — початок. У цей 
час будете особливо енергійні. У сере-
дині тижня на зміну натхненню і оптиміз-
му прийдуть розгубленість, апатія, а то 
й зневіра.

Тиждень непоганий, але питання в тім, 
чи зможете ви пристосуватися до змін, 
що відбуваються навколо, та коливань 
власного настрою. Врятує вміння думати 
про головне і важливе, відкидати зайве.

Почнете тиждень в бойовому настрої, і 
це дуже доречно, бо події в цей період 
будуть розвиватися стрімко, і вам дове-
деться пристосовуватися до цього рит-
му. Загостриться конкурентна боротьба.

Початок тижня не буде простим, але вам 
гріх скаржитися на брак винахідливос-
ті та кмітливості, тому багато проблем 
вдасться швидко вирішити. Грошей явно 
бракуватиме.

Нині дуже легко повірити у близькість пе-
ремоги і перестати докладати зусилля. 
Це буде великою помилкою! Подальший 
розвиток подій залежатиме від того, чи 
будете ви наполегливі.

Не хизуйтеся перед колегами своїми 
досягненнями, аби не нажити собі за-
здрісника. Тиждень потішить приємним 
спілкуванням у родинному та дружньому 
колі.

Нервовий і суперечливий тиждень. На-
стрій часто змінюватиметься, і навіть 
ваш незмінний оптимізм зраджуватиме. 
Найближчі люди не розумітимуть мотиви 
ваших вчинків.

Не вдаватиметься обрати відповідний 
тон — то ви надто різкі, то, навпаки, над-
міру поступливі. Ризикуєте дотягти до 
того, що вам сядуть на шию. Постарай-
теся знайти золоту середину.

Не халтурте й не лінуйтеся — відпові-
дальність і старанність дуже сподоба-
ються вашому керівництву. Тож у серед-
ині тижня можна тонко натякнути на те, 
що вас варто було б винагородити.

На зміну радості та хорошому настрою 
незабаром прийдуть роздуми про те, чи 
правильно ви будуєте стосунки з людь-
ми, чи знаєте, хто насправді ваш друг, а 
хто — не дуже.

Аби не спровокувати сварку та не зіпсу-
вати стосунків, давайте поради лише 
тим, хто їх просить. Гарний час, аби вре-
шті відпочити десь зі своєю половинкою. 
Тим паче, що фінанси дозволятимуть.

Життя буде здаватися вам напрочуд 
справедливим — врешті отримаєте со-
лодкі плоди тривалої праці. Саме час 
гайнути кудись із коханою людиною, 
адже ви так давно не відпочивали.
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