
Стоять на посту два даішники, 
нікого нема, раптом бачать — віз за-
пряжений їде. Вирішили приколоти-
ся, зупиняють: 

— Покажіть ваше посвідчення! 
Дід, піднімаючи хвіст коня: 
— Подивіться у бардачку... 


Смажити шашлик — це чолові-

ча справа! А ось купити, обробити, 
замаринувати, нанизати м’ясо на 
шампур, збігати чоловікові по пиво, 
приготувати гарнір і стежити, щоб 
шашлик не згорів, — це вже можна 
і жінці довірити! 


В Україні настільки мізерна пен-

сія, що дід Степан вирішив підро-
бляти на прожиття і пішов на трасу 
«дідом легкої поведінки». 


— Ой, який у тебе гарний пер-

стеник! Дорого коштує? 
— Дуже дорого: дві істерики, дві 

розбиті тарілки та майже місяць без 
сексу. 


Я знаю, що чоловіки люблять 

красивих і недосяжних жінок, тому 
нафарбуюсь і закриюсь у сейфі. 


Акція від української погоди: пе-

реживи три місяці зими й отримай 
четвертий у подарунок! 


Поки вчені шукають ознаки ро-

зумного життя на інших планетах, 
ми починаємо втрачати його ознаки 
на своїй. 


Діалог у хімчистці: 
— Ви жирні плями з дивана ви-

водите? 
— Так! 
— Ось гроші! Ось адреса! А жир-

ну пляму на дивані звуть Андрій!


У світі є три істоти, які ніколи не 
мерзнуть при мінус 15: пінгвін, по-
лярний ведмідь і дівчина у міні-спід-
ниці та без шапки. 


Вирішив вести здоровий спосіб 

життя, купив велосипед. Тепер за 
пивом і сигаретами їжджу на ровері.

Знайшла характеристику чоло-
віка з дитячого садка: «Добре їсть, 
спить, гуляє». Минуло 30 років, а ні-
чого не змінилося... 


Сиджу на кухні, чищу варе-

не яйце. Навпроти сидить син (1,5 
року), уважно спостерігає за проце-
сом. Заходить дружина і каже: 

— Дай малому яйце, але тільки 
білок, а то він жовток не любить... 

Я дивлюся на сина і думаю: він 
у мене з’їв твердий дезодорант, по-
кусав залишене без нагляду у ванній 
мило, а тепер, виявляється, він жов-
ток не любить... 


Жіноча народна забава — зако-

хатися в ідіота і запевняти всіх, що 
він єдиний і неповторний. 


Розмовляють два приятелі: 
— Скоро у тебе золоте весілля. 

Ти вже вирішив, що подаруєш дру-
жині?

— Пригадується, на срібне ве-
сілля я відвіз її в Гімалаї... Може, 
з’їздити і привезти її назад? 


Кожному чоловікові, який купив 

на 8 Березня сковорідку, каска в по-
дарунок! 


Перш ніж одружитися, спро-

буйте вдвох із нареченою поклеїти 
в кімнаті шпалери. Якщо виживете 
й обидва залишитеся задоволені, ви 
створені одне для одного. 


«Лада» на 100% відповідає євро-

пейським екологічним вимогам: по-
вністю згниває за три роки. 


Весна цьогоріч буде дуже тепла. 

Головне — не пропустити цей день! 


У нас треба постаратись одужати 
ще до того, як тебе почнуть лікувати.

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 18 — 24 БЕРЕЗНЯ

Відомості.інфо

№11 (651)

14 - 20 березня 2013 року

http://www.vidomosti.info/

Астрономи сфотографували 
«космічних загарбників» 
Астрономи NASA, які працюють із даними телеско-
па «Хаббл», опублікували зображення скупчення 
галактик Abell 68, у зоні якого спостерігається сильне 
гравітаційне лінзування. Так, одна з далеких спіраль-
них галактик нагадує зображення «Космічних загарб-
ників» із однойменної комп’ютерної гри. Зловісний 
вигляд галактиці надає оптичний ефект (гравітаційне 
лінзування). Гравітаційне поле навколо скупчення 
діє, як природний кришталик, збільшуючи світло, що 
приходить від далеких галактик. 

Туристи у Варшаві можуть 
спробувати страви з комах 
У Варшаві відкрився ресторан Co To To Je, де смі-
ливі гурмани можуть спробувати страви з комах. 
У меню представлені сарана, цвіркуни, личинки 
хрущака мучного, зофобаси та личинки шовко-
пряда. Продукти постачає варшавська «Фабрика 
комах», і власники ресторану стверджують, що 
запропонований ними раціон є здоровішим, 
аніж той, що містить м’ясо або рибу. Одна страва 
у ресторані для гурманів коштує 20-40 злотих 
(близько 5-10 євро). 

«У нас «злодійська» економі-
ка. І ті процеси, які відбуваються 
сьогодні в країні, пов’язані з тим, 
що нема чого розкрадати. Ми вже 
фактично все розікрали. Економі-
ка не розвивається. А створювати 
нову нема кому». 

Олег Царьов, Партія регіонів 

«Поки опозиція, очолювана 
Боягузом, Балбесом і Бувалим, 
відпочиває, тому що вона їсть ва-
реники, фотографується, малює 
плакати, їздить на шопінг до Відня 
і так далі, нам у цей час доводиться 

працювати, в тому числі в коміте-
тах, у Кабінеті Міністрів». 
Олена Бондаренко, Партія регіонів  

«Наше завдання — відновити 
статус-кво у роботі парламенту! 
Ми нікому не дозволимо говори-
ти з нами мовою ультиматумів, 
але треба починати працювати і 
знаходити компроміс. Дострокові 
вибори — це підніжка всій країні».

Михайло Чечетов, Партія регіонів 
про перевибори до Верховної Ради 

«Ми не хочемо смішити свою 

країну і в три шиї гнати депутатів, 
які не хочуть працювати, з залу».
Олександр Єфремов, лідер ПР про 

те, що силового розблокування 
роботи ВР не буде 

«Ми не повинні себе обманю-
вати. Все, що ми заробимо, — все 
буде наше, і ми розділимо пра-
вильно: в першу чергу для бідних 
людей, для тих, хто не може заро-
бити для себе, зокрема, для пенсіо-
нерів та інвалідів». 

Віктор Янукович, Президент 
України

«Я н а м а г а в с я 
п о я с н и т и 

Рибаку, що депу-
татів не можна 
здавати, як скло-
тару. А він перший 
голова парламенту, 
який так чинить». 

Арсеній Яценюк, 
лідер фракції 

«Батьківщина» про 
позов голови ВР 

Володимира Риба-
ка щодо позбав-

лення Сергія Вла-
сенка депутатських 

повноважень 

Цього тижня Овни інтуїтивно відчувати-
муть, із ким можна мати справи, а від 
кого варто триматися подалі. Ви енергій-
ні, налаштовані рішуче, а труднощі вас 
не лякають. 

Вдалий тиждень: досягатимете макси-
муму результатів, докладаючи мінімум 
зусиль. Опинитесь у центрі уваги, будете 
потрібні всім: рідні та друзі прислухати-
муться до ваших порад.

Ви примудряєтеся самі створювати собі 
проблеми, причому на рівному місці. 
Звісно, тримати емоції під контролем 
дуже важко, але цього тижня вам ліпше 
постаратися.

Ймовірні нові романтичні захоплення, та 
стосунки, що можуть розпочатися цього 
тижня, навряд чи будуть тривалими й 
не виправдають очікувань. Намагайтеся 
більше довіряти людям. 

Тиждень видасться не безхмарний, та 
ви швидко впораєтеся з проблемами, що 
затьмарюватимуть ваш настрій. Зітхнув-
ши з полегкістю, зможете врешті перепо-
чити у сімейному колі. 

Вдасться досягти багато чого, доклада-
ючи небагато зусиль, тож цього тижня 
ви навряд чи перевтомитесь. А отже, 
почуватиметеся по-весняному легко та 
піднесено.  

Вдалий тиждень: ви зосереджені та сер-
йозні, ваші рішення — виважені, вчинки 
— обдумані. Тож маєте все необхідне 
для того, щоб упоратися з завданнями, 
які іншим виявилися не до снаги. 

Терези цього тижня довго тягнуть, по-
вільно розгойдуються, лінуються — одне 
слово, очікують, що хтось візьметься 
зробити їхню роботу за них. Та навряд 
чи варто на це розраховувати. 

Цього тижня зумієте зосередитися на го-
ловному — ніхто не завадить вам довес-
ти до кінця розпочате. Лише одне може 
стати на заваді — надмірна вразливість. 
Не беріть близько до серця дрібниці. 

Попереду в Риб ненайкращий тиждень. 
Робити нічого не хотітиметься, зосе-
редитися буде важко. Заплановане не 
вдасться довести до кінця через числен-
ні прорахунки. 

Для досягнення успіху вам потрібна 
свобода вибору, й, усвідомлюючи це, ви 
нікому не дозволяєте на себе тиснути. 
На жаль, ваше прохання не втручатися 
можуть розцінити як особисту образу. 

Якщо щось і зможе завадити вам цього 
тижня досягти мети, то це лінощі, неба-
жання за щось братися. Змусьте себе 
діяти, щоб не проґавити подарований 
долею шанс. 
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