
19 березня

1474 — у Венеції прийняли 
закон про охорону автор-
ського права.
Народилися:
1895 — Максим Рильський, 
український поет.
1949 — Валерій Леонтьєв.
1955 — Брюс Вілліс, амери-
канський кіноактор.

1602 — нідерландська 
Ост-Індська компанія про-
понує частки на володіння 
товариством. Це перші акції 
в історії економіки.
1916 — Ейнштейн публікує 
загальну теорію відносності.
1639 — народився Іван 
Мазепа, гетьман.

Всесвітній день поезії
1961 — відбувся перший 
концерт групи The Beatles.
Народились:
1768 — Жан Батист Жозеф 
Фур’є, французький мате-
матик.
1958 — Гері Олдмен, англій-
ський кіноактор.

1841 — у США запатентова-
но виробництво крохмалю.
1904 — у лондонській газеті 
«Іллюстрейтед Міррор» 
уперше у світі опублікована 
кольорова фотографія.
Народилися:
1958 — Валерій Сюткін.
1961 — Олександр Цекало.

1806 — в Англії заборонили 
работоргівлю.
1965 — у космос полетів 
перший американський 
екіпаж із двох осіб.
1912 — народився Вернер 
фон Браун, німецький і 
американський конструктор, 
засновник ракетобудування.

ООН: Всесвітній день 
боротьби проти туберку-
льозу
1721 — Йоганн Себастьян 
Бах написав шостий «Бран-
денбурзький концерт».
Народились:
1955 — Олександр Буйнов.
1955 — Ігор Білозір, співак.

1807 — почалися перші в 
світі регулярні перевезення 
залізницею Свонсі та Мам-
блза (Велика Британія).
1857 — уперше сфотографо-
ване сонячне затемнення.
1976 — народився Воло-
димир Кличко, український 
боксер.
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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

ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19 — 25 БЕРЕЗНЯ
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Оголошення: «Хто шукає ро-
боту: графік 2 робочих/5 вихідних, 
зарплата 10000-15000 гривень, від-
пустка 52 дні? Телефонуйте! Будемо 
шукати разом!».


— Як закінчилася вчорашня 

сварка з дружиною? 
— Вона приповзла до мене на 

колінах.
— І що сказала?
— «Вилазь з-під ліжка, я більше 

не злюсь!».


Насправді синиця — це україн-
ський горобець: жовто-блакитний і 
сало любить.


— Що може бути огидніше, ніж 

відкусити яблуко й побачити там 
черв’яка?

— Відкусити яблуко й побачити 
там половину черв’яка.


— Коробка шоколадних цукерок 

— що може бути смачніше?
— Самі цукерки їсти не пробу-

вала?


Я — 2185549158-й у списку най-
багатших людей світу за версією 
журналу «Форбс».


Вони були такі романтичні, що 

над їх листуванням «В контакті» 
плакала навіть СБУ.


— Чоловіче, купуйте годинник! 

Це точна копія швейцарського го-
динника!

— Вмовили, купую! Ось вам точ-
ні копії українських грошей!


У жінки ніколи немає чіткого 

плану дій. Вона страшна своєю імп-
ровізацією.


Дружина, що милується собою 

біля дзеркала, запитує у свого чоло-
віка:

— Коханий, що тобі в мені по-
добається найбільше: моє гарненьке 
личко чи ідеальна фігура?

— Твоє почуття гумору.

Чоловік купає дитину. Через 
хвилину чую з ванної:

— Катю, він їсть піну!
Через кілька хвилин:
— Катю, а вона й справді смачна!


— Лікарю, а правда, що алкого-

лізм — це не звичка, а хвороба.
— Так, правда. А від мене що вам 

потрібно?
— 200 грамів і лікарняний!


Сьогодні шеф викликав нас до 

себе та подзвонив до кожного зі 
свого мобільника. Уважно вислухав 
мелодії, які ми встановили на його 
виклик. Все — премії не буде!


Лектоp закінчив свою доповідь у 

колективі будівельників:
— У кого будуть питання?
— У вас там склянка на тpибуні 

не звільнилася?


— Навіщо ти памперси купуєш? 
У тебе ж дітей немає.

— Мій інструктор з водіння по-
просив. Він штани втомився міняти.


— У вас є нерухомість за кордо-

ном?
— Так, могила діда в Росії.


На іспиті професор запитує не-

дбайливого студента: 
— Ви знаєте, що таке іспит?
— Іспит — це бесіда двох розум-

них людей, — відповідає студент. 
— А якщо один із них ідіот?
— Тоді другий не отримає сти-

пендії.


Екзамен в інституті. Професор 
викликає студента і питає його:

— Як працює трансформатор? 
Студент:
— У-у-у-у-у-у-у-у-у!

«Коли йдеться про «дай чи від-
дай», одразу, як говориться, вклю-
чаються всі можливі й неможливі 
сили, щоб не віддати».
Віктор Янукович, Президент пере-
конаний, що Верховна Рада прийме 

закон про податок на розкіш

«Напевно, текст був «трошки 
по-дебільному написаний».
Юрій Луценко, екс-міністр МВС про 

те, чому суддя збився, зачитуючи 
йому вирок

«У Древньому Римі закон не 
дозволяв приймати суду свідчен-
ня рабів. Наївні римляни! Вони й 
подумати не могли, що власне суд 
може бути сформований із рабів».
Юрій Луценко, екс-міністр МВС про 

суддю, який виносив йому вирок

«Що головне показують остан-
ні вибори в Росії? Від Москви «до 
самих до окраїн» уся ця країна 
таки хвора на імперський син-
дром. Адже йдеться не тільки про 
64% підтримки авторитарного ім-

періаліста Путіна — головного ар-
хітектора «єдиного євразійського 
простору».
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»

«Багато моїх знайомих у ро-
сійській владі кажуть: звільнен-
ня Тимошенко — це моральний 
обов’язок Путіна. Адже він теж 
ставив підпис під газовими контр-
актами, а його вмочили обличчям 
у багно».

Геннадій Москаль, НУ-НС

«Ви, Миколо 
Яновичу, 

будете особисто 
відповідати за 
реформу вищої 
освіти, і якщо 
будуть прорахунки, 
то ви, як кажуть, 
обійнявшись, 
підете разом із 
Табачником».

Віктор Янукович, 
Президент про те, 

що Прем’єр-міністр 
Микола Азаров і мі-
ністр освіти Дмитро 

Табачник особисто 
відповідають за 
реформу вищої 

освіти

Буде доволі непросто поладнати з людь-
ми, що грають у вашому житті важливу 
роль. Намагайтеся не ображатися на 
критику. Непогано було б дивитися на 
усе по-філософськи.

Добре, що ви не тупцюєте на місці, а 
швидко просуваєтеся уперед. Та, на 
жаль, можуть виникнути проблеми з на-
прямком: лише у середині тижня дізна-
єтеся, чи правильно ви його обрали. 

Тиждень почнеться на доволі неприєм-
ній ноті. Ви недооцінюєте своїх ворогів, 
а вони можуть бути дуже винахідливими. 
Не замикайтеся у собі — спілкування за-
гоїть рани.

Вас оточують доброзичливі люди, тож 
можете врешті припинити підозрювати 
у підлих інтригах кожного другого. Не 
псуйте собі настрій через незначні дріб-
ниці — усе налагодиться.

Усе йтиме доволі непогано, попри дрібні 
труднощі на роботі й легкі сварки з рід-
нею. Можна й потрібно імпровізувати, 
учитися новому та ділитися набутими 
знаннями.

Один із найкращих тижнів року. Ви зна-
йдете незвичайний, однак ефективний 
спосіб утілити в життя свої задуми, до-
могтися виконання потаємних бажань. 
Врешті відпочинете душею.

Можна планувати на цей тиждень поїзд-
ки й екскурсії, але не варто вирушати в 
дорогу в темний час доби. Домашня ру-
тина гнітитиме, тож саме час для розваг 
із друзями.

Можливі серйозні зміни на краще в осо-
бистих стосунках. Корисні активний від-
починок, прогулянки, заняття спортом. 
Можна вирушати в поїздки. Тиждень 
буде багатим на ідеї.

У цей непростий час проблеми виника-
тимуть й удома, й на роботі. Колеги й 
друзі будуть невдоволені вами, та це не 
завадить їм обтяжувати вас завданнями, 
проханнями й своїми проблемами.

Несприятливий тиждень. Бажано мати 
справу тільки з тими, хто вже встиг за-
воювати вашу довіру. Перевіряйте будь-
яку інформацію, намагайтеся не реагу-
вати на чутки та плітки.

Знайдете спокій, якого так не вистачало 
минулого тижня. Багато проблем вирі-
шиться без ваших зусиль. Спілкування 
з близькими врешті стане легким і при-
ємним.

Можуть виникнути серйозні розбіжності 
з родичами. Отримаєте вигідну пропо-
зицію. У кишенях зашелестять купюри. 
Тож на мілині, незважаючи на нинішню 
марнотратність, все ж не залишитеся.
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