
28 травня

День прикордонника
1957 — у США заснована 
Національна академія 
грамзапису, що вручає одну 
з найпрестижніших премій у 
світі музики — «Греммі».
1968 — народилася Кайлі 
Міноуг, австралійська співач-
ка й акторка.

1928 — Фріц фон Опель на 
експериментальному авто-
мобілі власної конструкції 
подолав рубіж швидкості в 
200 км/год.
1953 — людина вперше здо-
лала найвищу точку планети 
— Джомолунгму (Еверест) 
(8 848 м).

1896 — перша зафіксована 
автоаварія в Нью-Йорку. 
Автомобіль Генрі Уеллса 
зіштовхнувся з велосипедом 
Івліна Томаса. У велосипе-
диста була зламана нога.
1957 — народилася Оксана 
Білозір, співачка, народна 
артистка України.

1859 — в Лондоні запустили 
знаменитий годинник Біг-Бен 
на вежі парламенту.
1868 — у Парижі відбулися 
перші велосипедні перегони.
1870 — професор Едвард 
Джозеф де Смедт запатен-
тував асфальт. Того ж року 
його вперше застосували.

День захисту дітей
1845 — зафіксовано рекорд-
ний за дальністю переліт 
домашнього голуба — він 
подолав 11 тисяч кілометрів 
(Намібія — Лондон) за 55 
днів.
1892 — у Києві з’явився пер-
ший електричний трамвай.

1896 — італієць Гульєльмо 
Марконі запатентував радіо.
1924 — всі індіанці США 
отримали громадянство.
1955 — заснування космо-
дрому «Байконур».
1973 — в центрі Амстердама 
відкрився музей Вінсента 
ван Гога.

1965 — Едвард Уайт став 
першим американським 
астронавтом, що вийшов у 
відкритий космос.
1980 — внаслідок збою 
комп’ютера, що повідомив 
про радянський ядерний 
напад, у США оголошена 
ядерна тривога.
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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 28 ТРАВНЯ — 3 ЧЕРВНЯ
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Шкарпетки діляться на дві гру-
пи:

1. Фу-у-у-у-у!
2. Ще можна носити.


— Кажуть, ти в місцевому фут-

больному клубі граєш?
— Так, граю.
— І скільки у тебе м’ячів на ра-

хунку?
— Ну, близько двохсот…
— Ого! Та ти, напевно, кращий 

бомбардир!
— Ні, найгірший воротар…


Олег уже два роки хоче розійтись 

з Іриною, але Ірина була чемпіонкою 
області по дзюдо, а тому сама вирі-
шує, коли та з ким розходитися.


Заплатив податки і сплю спокій-

но. На лавках, на вокзалі, в парку...


Вчора у передачі «На добраніч, 
малюки» ляльковод випадково вда-
рився головою об стіл. Таких поба-
жань на ніч діти ще не чули.


Дід вчить онука: «Вибери собі у 

жінку дівчину, в якої як мінімум дві 
сестри. Тоді на тебе буде припадати 
всього 1/3 тещі».


— Купи мені газовану воду. 
— «Колу», «Пепсі»? 
— «Колу». 
— Дієтичну, просту? 
— Просту. 
— Пляшку, банку? 
— Просто купи води!
— Мінералку, звичайну? 
— Я тобі зараз як заціджу! 
— Кулаком, ногою? 
— Та йди вже! 
— Сьогодні, завтра? 
— Ну ти й паразит! 
— Тарган, щур? 


Цікаво, чому в усіх дитячих лі-

карнях висять малюнки з Айболи-
том? Він же ветеринар!


У деяких людей бактерії — це 

єдина культура!

Дружина, яка самостійно пола-
годила розетку, унітаз і замок у две-
рях, півдня доводила чоловіку, що у 
неї немає коханця.


Хто рано встає... той усіх дратує, 

ляскає дверима, гримить чайником і 
голосно ходить.


Як правило, студенти, які дуже 

часто пропускають лекції, краще за 
всіх розбираються в коньяку та шо-
коладі.


Попри всі закони фізики, що 

важчий гаманець, то з ним легше…


Він їсть — ти готуєш, він носить 
— ти переш, він смітить — ти приби-
раєш... І що б ти без нього робила?!


Майонез «Загадковий»: термін 

придатності зазначено на дні банки.


Я вчора виправ джинси. Тепер 
у мене є чисті джинси, чистий теле-
фон і невеликий досвід у відмиванні 
грошей.


Ви знаєте, чому маленькі собач-

ки такі злі? Тому що вони дуже кон-
центровані!


Виконроб Іван Іванович, робля-

чи ремонт у власній квартирі, таки 
не стримався й украв два мішки це-
менту.


Нещодавно було відкрито 

пам’ятник вандалам. Вандали роз-
гублені.


І сказав цар своїм синам:
— Я розділю своє королівство 

між трьома синами!
— От халепа! — сказав четвер-

тий син.

«Те, що робить українська вла-
да, — це позиція страуса: засунути 
голову в пісок і робити вигляд, що 
у нас проблем немає. Ми говори-
мо про купу технічних виїзних 
деталей, але не помічаємо слона у 
кімнаті. Цей слон — це проблема 
вибіркового правосуддя і неспра-
ведливість у справі Тимошенко».

Андрій Шевченко, БЮТ

«Конституційна асамблея — це 
відволікання суспільної уваги від 

погіршення життя. Чергова лок-
шина на вуха електорату».

Борис Безпалий, колишній нардеп 
вважає діяльність Конституційної 

асамблеї піар-кампанією до парла-
ментських виборів

«Ви знаєте український мента-
літет: потрібно побачити, руками 
помацати».

Віктор Янукович, Президент 
України про користь від вступу до 

Митного союзу

«Україна — не агентство но-
вин, і ми не збираємось, як кили-
мовий клоун, виконувати чиїсь 
примхи».

Вадим Колесніченко, депутат від 
ПР

«Ось у тому, що стріляти по-
чнуть, я ні секунди не сумніваю-
ся. В цьому мене переконувати не 
треба. Ці будуть стріляти».

Арсеній Яценюк, лідер «Фронту 
змін» про те, що влада може вико-

ристати силовий сценарій

«Я не відкрию 
А м е р и к и 

та навіть не по-
вторю подвиг 
Миклухо-Маклая, 
якщо скажу, що 
краще навчають-
ся в університеті, 
магістратурі, в ас-
пірантурі дівчата 
з менш яскравою, 
менш привабли-
вою, з менш мо-
дельною зовніш-
ністю».

Дмитро Табач-
ник, міністр 

освіти, не пов’язує 
з якістю освіти в 

Україні те, що сту-
дентки вважають 
свою зовнішність 

важливішою за 
навчання

Доволі важкий тиждень із емоційного 
погляду. Ви дуже вразливі й майже без-
захисні, тож недоброзичливці можуть 
цим скористатися, аби завдати удар. Та 
друзі, на яких можна покластися, поряд.

Сприятливий тиждень. Ви не хвилюєтеся 
через дрібниці та почуваєтеся впевнено. 
Усі плани вдасться реалізувати. Жодних 
причин, аби хвилюватися, немає. Ймо-
вірні нові романтичні захоплення.

Амбітні Близнюки переоцінять свої мож-
ливості й замахнуться на те, що їм не під 
силу. Є ризик покластися на людину, яка 
не варта довіри. Ймовірний конфлікт із 
керівництвом.

Спокійний тиждень. Ви залагоджуєте 
проблеми, що виникають, доволі швид-
ко, тож вони не встигають зіпсувати вам 
настрій. Життя налагоджується, багато 
що стане простішим і зрозумілішим.

У перші дні тижня ймовірність неприєм-
ностей дуже висока. Ви нервуєте, даєте 
волю емоціям, а потім самі страждаєте 
через власні спалахи роздратування та 
гніву.

Обережність у будь-якому разі не зава-
дить: наслідки ваших дій можуть бути 
непередбачуваними, тож варто підстра-
хуватися. Також знадобиться вміння 
контролювати власні емоції.

Не сподівайтеся, що усе, що гарно поча-
лося, триватиме так і далі. На жаль, зір-
ки віщують протилежне. Найголовніше 
— не впасти духом. Інакше впоратися з 
ситуацією, що склалася, буде важко.

Може скластися враження, що зусилля 
ваші даремні, робота не має сенсу, а 
старання марні. Та це тимчасове явище.
Невдовзі збагнете, що життя значно 
яскравіше, ніж здається зараз.

Почнеться тиждень не найкраще, та зго-
дом ситуація налагодиться. Тож не вар-
то засмучуватися. Шарму вам не браку-
ватиме: люди тягтимуться до вас, і для 
цього не треба ставати простішим. 

Намагайтеся діяти обережно, уникаючи 
надмірної жорсткості та жорстокості. Не 
варто йти до мети по трупах. Пам’ятайте, 
що саме компроміс є найвдалішою стра-
тегією.

Уникнути проблем виявиться дуже важ-
ко. Недоброзичливці ладні вбратися в 
овечу шкіру, аби лише втертися до вас 
у довіру. Активний відпочинок із друзями 
зніме втому.

Час можливостей, якими просто треба 
зуміти скористатися. Головне — працю-
вати у поті чола. Посиденьки у дружньо-
му колі неабияк розслаблять після на-
пруженого робочого тижня.
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