
26 березня

1989 — відбулися перші 
вільні вибори народних 
депутатів СРСР, які стали 
початком реальних змін у 
політичній системі країни.
1995 — у перших семи 
країнах ЄС вступили в дію 
Шенгенські угоди про скасу-
вання візового контролю.

1860 — мешканець Нью-
Йорка Майкл Бірн запатенту-
вав штопор.
Народились:
1963 — Квентін Тарантіно, 
американський кінорежисер, 
актор.
1970 — Мерая Кері, амери-
канська співачка, акторка.

1930 — у Туреччині пере-
йменували Константинополь 
та Ангору — на Стамбул і 
Анкару.
Народились:
1868 — Максим Горький, 
письменник. 
1925 — Інокентій Смоктунов-
ський, актор.

1795 — німецький компо-
зитор Людвіг ван Бетховен 
уперше дав концерт у Відні.
1848 — через сильні морози 
на 30 годин «зупинився» 
Ніагарський водоспад.
1724 — народився Кирило 
Розумовський — останній 
гетьман України.

Міжнародний день захисту 
Землі
1842 — лікар Кроуфорд Ві-
льямсон Лонг уперше засто-
сував ефір як анестезуючий 
засіб при видаленні пухлини 
на шиї пацієнта.
1853 — народився живо-
писець Вінсент ван Гог.

1889 — офіційне відкриття 
Ейфелевої вежі.
1896 — Віткомб Джадсон 
патентує замок-блискавку.
1901 — випустили перший 
автомобіль «Мерседес».
Народились:
1596 — Рене Декарт.
1685 — Йоганн Себастьян Бах.

1778 — нью-орлеанський 
бізнесмен Олівер Поллок 
придумав знак долара — $.
1889 — в Чикаго з’явилась 
у продажу перша в світі по-
судомийна машина.
1976 — засновано компанію 
Apple.

27 березня 28 березня 29 березня 30 березня 31 березня 1 квітня

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 
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www.morepiva.com; 
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 26 БЕРЕЗНЯ — 1 КВІТНЯ
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— Доню, сходи в магазин. 
— А чарівне слово? 
— Інтернет відключу.
— Уже біжу!


Їде чоловік в автобусі та лається:
— Що за молодь пішла! Нахабні, 

невиховані! Самі сидять, а місцем 
поступитися не можуть!

Кондуктор його запитує:
— Чого ви так обурюєтеся? Ви ж 

сидите!
— А дружина ж стоїть!


— Ти навіщо мене з друзів 

«Вконтакті» видалила?
— Ти мене страшенно дратуєш!
— А нічого, що ми два роки 

одружені?!


Щоб вас не рознесло, намагайте-
ся не їсти після шостої та не курити 
біля бензоколонки.


— Тату, а морозиво корисніше, 

ніж сосиски?
— Синку, зараз навіть покурити 

корисніше, ніж сосиски!


— Ой, сіль розсипалася. Це ж до 
сварки...

— Може, обійдеться?
— Ні, коханий. Я вже налашту-

валася.


Жіноча мрія: хоч би раз сходити 
з сумкою не в супермаркет, а в юве-
лірний магазин.


— То це найновіша тканина?
— Так, лише вчора отримали!
— А вона не вицвітає на сонці?
— Що ви! Місяць висіла на ві-

трині й нічого з нею не сталося!


Якщо ставите суп на плиту й сі-
даєте за комп’ютер, беріть із собою 
ложку. Ця річ нагадуватиме вам, що 
ви щось готуєте.


Від металіста у шкірянці та лан-

цюгах я очікувала чого завгодно, 
крім: «Здрастуйте, я продавець-кон-
сультант «Оріфлейм».

Хлопець із дівчиною сидять на 
лавці. Дівчина каже грайливо: 

— Ой, а у мене щічка болить. 
Хлопець цілує її в щоку: 
— Тепер не болить? 
— Ні... Ой, тепер шийка болить! 
Він цілує її в шию: 
— А як тепер? 
— Тепер не болить. 
Пенсіонер, що сидів із іншого 

боку лавки, питає: 
— Юначе, а ви, бува, геморой не 

лікуєте?


На фермі захворів кінь. Ветери-
нар каже:

— Якщо вранці він не підведеть-
ся, то я його присплю.

Ранок. Хлів. Коняка все ще ле-
жить. Свиня стурбовано рохкає:

— Нумо вставай, бо ж уб’ють!
Кінь насилу підвівся.
Фермер:
— Це диво! Це треба відсвят-

кувати! З такої нагоди ми заріжемо 
свиню!

Мораль: ніколи не лізьте не в 
свої справи.


— Куме, а ви можете випити від-

ро води? 
— Я що, корова? 
— А відро горілки? 
— А я що, не козак?


Дівчата дуже неуважно читають 

казку «Попелюшка». Вони дочиту-
ють тільки до фрази «Попелюшка 
вийшла заміж за принца». І кидають. 
А далі ж написано: «Кінець казки».


У білявки народилася двійня. 

Сидить вона на ліжку й ридає. Захо-
дить медсестра:

— Чого ви плачете?
— Що я чоловікові скажу?! Від 

кого друга дитина?!

«Дідусь Крилов колись сказав, 
що таке свобода слова. Бог послав 
вороні шматочок сиру, але вона 
його випустила, щоб мати мож-
ливість каркати. Сир украла хитра 
лисиця, а ворона собі каркала. Я 
знаю, що таке чесний журналіст, 
якого б’ють, і знаю, який журна-
ліст поливає брудом за гроші».

Ярослав Сухий, Партія регіонів

«Янукович дістав свій остан-
ній патрон: «русский язык будет 
государственным!». Росія тут ні 
до чого, відносини з Путіним Яну-
кович у принципі не може покра-

щити: вони виховувалися по різні 
боки від колючого дроту. Ця заява 
для внутрішнього споживання».

Анатолій Гриценко, «Громадська 
ініціатива» 

«Я дуже люблю бувати на ста-
діонах. Там я з задоволенням за-
буваю про те, хто я є. Мрію, щоб 
мене ніхто не помічав».

Віктор Янукович, Президент 
України мріє бути непомітним на 

футбольних стадіонах

«Зараз опозиція слабка й роз-
дроблена. Вона не є тією силою, 
що може диктувати умови. Вони 

самі відчувають це, а тому змуше-
ні грубіянити, у такий спосіб при-
вертаючи до себе увагу преси».

Олександр Єфремов, Партія регі-
онів про те, що мова ультиматуму 

неприйнятна для організації зустрічі 
з Президентом України

«Іноді підлість перемагає здо-
ровий глузд. У кожного удару в 
спину є своє обличчя. Чиї це об-
личчя — час покаже. Я дивилася 
на цих здоровенних чоловіків, і 
мені було складно зрозуміти, хто й 
чим там управляє».

Наталя Королевська, нардеп про 
рішення фракції «БЮТ-Батьківщина» 

виключити її з партії

«Не можна рватися в Європу і 
при цьому жити за законами 

племені Тумба-юмба».
Михайло Чечетов, депутат від ПР

Не розкидайтеся обіцянками, бо їх буде 
доволі важко виконати. Ваш шарм не ли-
шить нікого байдужим. У тяжкі моменти 
вас врятує здатність дивитися на світ 
реально.

Звісно, ваші ідеї дуже гарні, але реалі-
зувати їх усі неможливо. Тому не гайте 
сили на подолання перешкод, які вам не 
під силу. Зосередьтеся на більш досяж-
ному завданні.

Саме цього тижня врешті вдасться за-
лагодити проблеми, що уже давно вас 
гнітили. Тож наче гора впаде з плечей. 
Можливі конфлікти та сварки, якщо ви не 
підете на поступки.

Доволі складний тиждень. Те, що було 
досягнуто з такими труднощами, можете 
втратити за одну мить. Імовірні конфлік-
ти з впливовими людьми. Доведеться 
швидко міняти плани.

На вас чекає доволі приємний тиждень. 
Справите гарне враження на сильних 
світу, тож згодом зможете заручитися їх-
ньою підтримкою. Не накопичуйте дрібні 
образи на рідних.

Нервовий тиждень. Обставини складати-
муться не зовсім так, як вам хотілося б. 
Доведеться приймати складні рішення, 
брати на себе зобов’язання — ні допо-
моги, ні поради нема звідки чекати.

Не варто братися за важкі справи. По-
чніть із чогось простішого. Не поспішайте 
підписувати важливі папери. В особисто-
му житті дійте рішуче та швидко, аби вас 
не встигли випередити.

Доволі суперечливий тиждень. Нала-
штуйтеся на швидку зміну подій — до 
цього ритму доведеться пристосуватися. 
Головне — зберігати душевну рівновагу, 
не панікувати.

Можливі неприємні несподіванки. Не 
форсуйте перебіг подій — затримки на 
шляху просування до мети неминучі. 
Спілкування з друзями — найліпші ліки 
від весняної хандри.

Не поспішайте: зосередьтеся на виборі 
стратегії, а вже тоді починайте діяти. 
Професійна сфера цілком поглине вас, 
але перед тим, як із головою поринути в 
роботу, вділіть увагу рідним.

Завдяки інтуїції уникнете купи помилок.
Будьте уважні до близьких, виявляйте 
м’якість, чуйність і співчуття. Дивіться 
у майбутнє з оптимізмом, тим паче, що 
фортуна усміхається вам.

Сприятливий тиждень. Вас очікує купа 
радісних днів і жодного по-справжньому 
поганого. Мрійте, будуйте плани, експе-
риментуйте — усе у вас ітиме наче по 
маслу.
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