
2 квітня

1613 — російський селянин 
Іван Сусанін завів загін поль-
ських вояків у непрохідне 
лісове болото.
1966 — радянський супутник 
уперше у світі облетів 
Місяць.
1805 — народився Ганс 
Крістіан Андерсен, казкар.

День народження штрих-
коду
1933 — у Херсоні україн-
ський хірург Юрій Вороний 
уперше в світі виконав 
клінічну пересадку нирки.
1918 — народився Олесь 
Гончар, український пись-
менник.

1973 — у Нью-Йорку від-
крили комплекс Всесвітнього 
торгового центру.
1932 — після 5 років дослі-
джень професор Чарлз Глен 
Кінг із університету міста 
Пітсбурга виділив вітамін C.
1965 — народився Роберт 
Дауні-молодший, актор.

1896 — в Афінах почалися 
перші сучасні Олімпійські 
ігри.
Народилися:
1682 — Катерина I.
1882 — В’ячеслав Липин-
ський, український історик.
1975 — Сергій Климентьєв, 
український хокеїст.

1722 — Петро I увів податок 
на бороди (50 карбованців 
у рік).
1818 — у Парижі барон Карл 
де Дрез показав перший дво-
колісний засіб пересування 
(прообраз велосипеда).
1836 — народився Микола 
Скліфосовський, хірург.

1827 — англієць Джон Вокер 
винайшов сірники.
1906 — виверження вулкана 
Везувій спустошує Неаполь.
1969 — символічна дата 
народження Інтернету.
Народились:
1954 — Джекі Чан, кіноактор.
1962 — Рассел Кроу, актор.

1766 — у США запатентова-
на перша пожежна драбина.
1947 — зафіксовано най-
більшу пляму на Сонці (до 
18 мільярдів кв. км).
1957 — у Москві п’єсою 
Віктора Розова «Вічно живі» 
відкрився театр «Современ-
ник».
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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 2 —  8 КВІТНЯ
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Покупець читає на упаковці: 
«Яйця відбірні». 

— У кого ж відбирали? — жартує 
з продавчинею.

— У курей, звісно!
— А вони не пручалися?
— Ті, що пручалися, продаються 

в сусідньому відділі!


— Учора наш шеф проводив 
чемпіонат із пасьянсу «Косинка».

— І які призи?
— Трьох переможців звільнили.


Літо. Спека. Зять і теща сапають 

в полі буряки. Зять і каже:
— Мамо, а чи не збігали б ви 

мені по цигарки? Даю 50 гривень і 
здачі мені не треба віддавати.

Долаючи обурення, теща пого-
джується й жене по цигарки. Сапа-
ють далі. Зять каже: 

— Мамо, а чи не збігали б ви по 
пляшку? Даю сотню і здачі не треба. 

Теща обурена, та жадібність пе-
ремогла. Збігала. Зять випив і каже:

— Мамо, а дайте я вас по писку 
лясну! Даю півтисячі!

Теща думає собі: гроші немалі, а 
на полі нікого нема, ніхто не поба-
чить. Погодилась. Отримала ляпаса 
та гроші. Дзвонить мобільний у за-
доволеного зятя. Дружина кричить у 
слухавку: «Де ти, йолопе? На дивані 
біля телевізора?». «Та ні, — відказує, 
— на полі з мамою буряки сапаю». 
Дружина вже тепліше питає: «Ти 
мамі пенсію віддав?». «Та віддаю по-
троху», — рапортує зять.


Оголошення: «Шукаю хорошого 

хлопця. Знайду — зіпсую».


— Ти мені все життя зіпсував, 
тварюко! Скільки сил і нервів на 
тебе згаяла!

— Доню, вистачить розмовляти 
з дипломом!


Божевільня. Хворі дивляться 

по телевізору засідання Верховної 
Ради. Один пацієнт обертається до 
лікаря й питає: «І ви все ще вважаєте 
хворими нас?».

— Жора, вчора я бачив, що біля 
будинку, де живе твоя теща, стояв 
катафалк. То що, тебе вже можна 
привітати?

— Ой, Ваню, у тому будинку 
мешкає триста людей. Це ж як лоте-
рея!


Найпоширеніша фраза першої 

шлюбної ночі: «Й тут усього сто гри-
вень?! А ще друзями називаються!».


Побачивши поведінку депутатів 

у Верховній Раді, мавпи заявили, що 
не мають жодного стосунку до ево-
люції цих істот.


Чак Норріс, Ван Дамм, Джекі 

Чан — усі отримали прочухана від 
Івана з Пилипівки, якому не захоті-
ли дати автограф.


СРСР, звичайно, був мирною 

державою, але кидати гранати дітей 
вчили вже зі школи.


Збери п’ять пачок з-під чіпсів 

«Lays», п’ять кришечок від «Coca-
Cola», і взагалі — прибери в квар-
тирі!


Вибуховий пристрій можна 

зробити з чого завгодно, скажімо, з 
дружини. Варто лишень сказати їй: 
«Кохана, а я всю зарплату пропив».


Склероз неможливо вилікувати 

— його можна лише забути.


Після третьої виделки супу розу-
мієш, що щось тут не так.


Надіслав дівчині SMS: «Цей або-

нент просить вас вийти за нього 
заміж». У відповідь отримав: «Ша-
новний абоненте! У вас недостатньо 
коштів для здійснення цієї операції».

«Призначення Петра Поро-
шенка ставить майже фаустівське 
питання: чи можна врятувати еко-
номіку, продавши душу організа-
тору її дерибану?».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 
вважає, що від призначення Петра 

Порошенка міністром економіки 
виграв тільки Президент

«Медицина — це та галузь, яка 
повинна йти попереду, як дим від 
паровоза».

Віктор Янукович, Президент Укра-
їни обмовився під час відвідування 

Запорізької обласної дитячої лікарні

«Від 2004 року мала надію і 
втратила її, розчарувалась одна 
частина України. Від 2010 року 
так само мала надію, щиро голо-
сувала, а тепер відчуває те саме 
друга частина країни. Може, ці два 
«одиночества» коли-небудь таки 
зустрінуться».

Тарас Возняк, політолог

«Має відбутися «круглий стіл» 
двох політичних еліт. Але на ньо-
му не треба один одному плескати, 
а слід озвучити дві різні позиції. 
Якщо дві частини політичної еліти 
виявляться не здатними домовля-

тись і керувати країною, їх треба 
просто позбавлятися. Люди зро-
блять те, що треба, і без політиків».

Тарас Возняк, політолог

«Входження Порошенка у вла-
ду спробують використовувати, 
щоб напередодні парламентських 
виборів підлатати безнадійно зі-
псований образ «уряду реформа-
торів» і загравати з Європою… На 
його тлі нинішній «уряд проффе-
сіоналів» виглядатиме ще більш 
недолуго».

Андрій Пишний, заступник голови 
«Фронту змін» 

«Моя дум-
ка — си-

діти на шпагаті 
досить незруч-
но, тому нам 
необхідно якнай-
швидше адап-
тувати наше за-
конодавство й 
можливості під 
ціль».
Валерій Хорош-

ковський, пер-
ший віце-прем’єр 
про Митний союз 

та євроінтегра-
цію України

Цього тижня не раз замислитеся про те, 
щоб кинути усе й нарешті досхочу відпо-
чити. На жаль, коловорот подій не дозво-
лить цього зробити: доведеться увесь 
час тримати руку на пульсі подій.

Тиждень мине досить спокійно. Гарний 
час, аби поміркувати про своє майбутнє. 
На щастя, у вас достатньо здорового 
глузду, щоб не поспішати з реалізацією 
амбітних планів.

Трошки занудитеся: надто вже помірним 
буде цей тиждень. У кишенях нарешті 
зашелестять купюри. Тож саме час здій-
снити солідну покупку. Можливі нові ро-
мантичні стосунки.

Здавалося б, доволі безглуздо порпати-
ся у старих проблемах, але саме такий 
підхід дозволить вам знайти якісь нові 
дверцята для їх вирішення. Настрій сут-
тєво поліпшиться.

На вас чекають нові зустрічі та можли-
вості. Проте не виявляйте зайвого ен-
тузіазму: хоч як дивно, це шкодитиме 
справі. Почуватиметеся по-справжньому 
комфортно у родинному колі.

Тиждень скидатиметься на американ-
ські гірки. То здійматиметеся вгору, то 
стрімко падатимете вниз. Захочеться 
упевненості й стабільності, та про все це 
лишається лише мріяти.

В цілому непоганий тиждень, щоправда, 
не без дрібних неприємностей. Спочатку 
дещо сповільнений і марудний ритм дра-
туватиме, та згодом адаптуєтеся. Така 
плинність навіть сподобається.

Вам буде не до снаги впоратися з усіма 
професійними завданнями. Рутинні речі 
ще так-сяк робитимете, а от за щось 
серйозне узятися навряд чи вийде. Цей 
пасивний період треба пережити.

Почніть тиждень із чогось важливого. 
У цей період маєте шанс досягти не-
абияких успіхів. Імовірне просування по 
кар’єрній драбині. Та пам’ятайте, що цей 
гладкий період не триватиме довго.

Тиждень не безнадійний, але легким 
його теж не назвеш. Для успіху браку-
ватиме упевненості у собі й уважності у 
роботі. Особисте життя вийде на перший 
план.

Тиждень мине під сумним прапором ру-
тини. У вас будуть якісь справи, але які 
ж вони нудні й одноманітні! Хочеться 
чогось новенького, але ліпше таки не 
встрявати в авантюри.

Особливого вдоволення від праці не 
отримуватимете. А успіхи будуть пропо-
рційні до ентузіазму, тобто малопомітні. 
Лише виявивши наполегливість, зможе-
те чогось досягти.
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