Китаєць продав власну
дочку, щоб купити iPhone та
мотоцикл

Щасливий квиток: як троє
американців миттєво стали
мільйонерами

19-річний молодий батько з Китаю заявив у
поліцію, що продав свою новонароджену дочку. На
виручені гроші чоловік придбав iPhone і мотоцикл,
повідомляє «РенТВ». Угода відбулася ще рік тому.
Незаконну операцію чоловік провернув без відома
матері дитини. Дівчинці було всього 18 днів. У
результаті угоди недолугий батько отримав 23
тисячі юанів (близько 3,5 тисячі доларів США).

У США зірвали джекпот на 291 мільйон доларів.
Кругленьку суму між собою розділять троє
переможців. Кожен отримає понад 60 мільйонів
«зелених» — це з урахуванням податків. Один із
переможців — 67-річний Джеймс Стоклас. Ще
один щасливчик — Баррі Бартаковіч зі штату
Пенсільванія. А третім переможцем стала жінка,
яка не захотіла розголошувати своє ім’я.

«Порошенко свої заводи в умовах кризи не продає: задешево,
шкода. А державні/народні не
шкода? Напевно, ні, бо сама ж
влада їх і скупить разом із придворними олігархами. Крім них,
ні в кого грошей немає».
Анатолій Гриценко, політик

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

«Парадокс у тому, що, починаючи з 1990 року, приріст європейського населення на 90% відбувається за
рахунок ісламської еміграції. А мусульманські сім’ї мають показник
народжуваності у 8,1 дітей на одну
сім’ю, що говорить про те, що всього через якихось 5 років кожне друге немовля у Франції, Голландії або
Бельгії буде мусульманином, а вже
в 2040 році ці країни проголосять
себе ісламськими республіками».
Євген Рибчинський, народний
депутат
«Зараз деякі годувальники армії
мають мегарентабельність, однак

не завдяки великій вартості добонорми, а виключно завдяки заощадженню на якості, на асортименті та
через несплату податків у бюджет. І
повірте, з цією мегарентабельністю розлучатися вони не бажають,
а на якості ще більше економити не
можна».
Тетяна Чорновол, народний
депутат
«Розмова того, хто не бачить,
з тим, хто не чує, — не є взірцем
відносин влади з громадянським
суспільством. Це дуже небезпечна
поведінка. Тим більше тоді, коли
громадянське суспільство в Україні

за своїми прагненнями та цінностями вже значно випередило владу.
На десятиріччя».
Марина Ставнійчук, член
Європейської комісії за
демократію через право
(Венеціанська комісія) від
України (2007–2013 рр.)
«У Німеччині Президент пішов
у відставку через будинок у кредит,
а для Яценюка навіть вкрадені 8 мільярдів — не привід звільнити своє
крісло».
Дмитро Добродомов, народний
депутат
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ


На чергову зустріч «Нормандської четвірки», яка розглядала
питання виборів на Донбасі, Лавров приїхав вже із заповненими
бюлетенями.

Я вчився в шостому класі, коли
батько зловив мене за курінням.
Він не став мене ні бити, ні лаяти,
а просто купив пачку «Прими» і
змусив викурити її всю прямо на
його очах... З тих пір я поки пачку
за раз не викурю — не накурююся.

Розбирав старі речі батьків,
знайшов книгу: Н. Б. Лурьє «Виховання глибоко розумово відсталої
дитини в сім’ї».
Задумався...

Вирішили дід і баба не повторювати минулих помилок — і замість колобка спекли кубик.

Покоївка барабанить голосно в
двері готельного номера:
— Громадянине! Громадянине!!! Негайно відчиніть двері! Чим
ви займаєтеся?!
— Я граю на віолончелі...
— Ех! Відлягло від серця! А я
думала, що ви ніжки в стола відпилюєте!

Подвійний бігмак. Велика картопля фрі. Шоколадний коктейль...
— Стоп. Давайте так. Ви сходіть поїжте, а потім ще раз пройдете тест Роршаха.

Якщо МВФ не дасть кредити
Україні, Яценюк готовий мучити
українців і безкоштовно.



Квантові діти роблять уроки,
тільки коли за ними спостерігаєш.


На олімпіаді команда алхіміків
отримала золото.

З тих пір, як в будинку
з’явилися маленькі діти, я стала
замислюватися: чи не залишається
на посуді миючий засіб? А потім
придивилася: ні, все доїдають!

Вранці, коли тільки не підійдеш на зупинку, обов’язково
люди стоять і курять. Як чоловіки,
так і жінки... Вони що, дійсно вірять, що куріння викликає маршрутку?

Камери спостереження зафіксували пограбування магазину алкогольних напоїв.
Це єдине відео з випускного
школи номер сім.

Найулюбленіше заняття праведників — підглядати за грішниками.

Російські патріоти відмовилися від усяких там імпортних бігмаків і чізбургерів — перейшли на
споконвічно російські продукти:
манти, чебуреки, шаурму ...

— Як справи?
— Гризу граніт науки... Ну, як
гризу, надкушую трохи.

У Криму одним новонародженим малюкам вручили повістки в
армію на 2032-й рік, а іншим — повістки на допит на 2033-й.

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 11.03 Нарешті п’ятниця! Відривна дискотівка
Сб 12.03 гурт «ROCKOKO» (Львів). Instrumental rock
Нд 13.03 Лише вершки: 1990-2016. Танці

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.
Телефон для довідок: +38 (050) 2154156, 72-33-53
www.morepiva.com, obolon@morepiva.com
 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 14 – 20 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Тиждень вдалий для спілкування. Ви
зможете подолати будь-які розбіжності, проявивши такт і дипломатичність.
Не втратьте сприятливу можливість
для відвертої розмови.

ТЕЛЕЦЬ
Тельцям варто присвятити тиждень
відпочинкові, дозволити собі просто
приємно провести час, не плануючи нічого особливого. З’явиться можливість
навести порядок в особистих справах.

БЛИЗНЮКИ
Настає вдалий тиждень для проведення важливих зустрічей чи офіційних
урочистостей. Буде можливість проявити себе з кращого боку, показати,
на що Ви здатні.

РАК
Ракам тиждень принесе нові можливості, а головне — розуміння того, що і навіщо слід робити. Це вдалий час, щоб
проаналізувати свої вчинки, підбити підсумки, визнати та виправити помилки.

ЛЕВ
Цей тиждень відмінно підходить для
спілкування з членами сім’ї та близькими людьми. Левам вдасться без
конфліктів вирішити складні питання,
досягти компромісів.

ДІВА
Спробуйте розслабитися та відпочити,
поспілкуватися з друзями, зав’язати
знайомства. Вдалим способом проведення вільного часу можуть стати невеликі поїздки чи «вилазки» на природу.

ТЕРЕЗИ
Чим частіше Ви будете в центрі подій,
чим більше привернете до себе уваги,
тим успішнішими будуть Ваші справи
цього тижня. Не виключений і початок
несподіваних романтичних стосунків.

СКОРПІОН
Цього тижня Скорпіонам варто очікувати на приємні сюрпризи, нові можливості, а також знайомства, завдяки
яким у житті незабаром можуть відбутися значні зміни.

СТРІЛЕЦЬ
Настає сприятливий тиждень для серйозних справ, роботи над довгостроковими проектами. Варто присвятити трохи часу спілкуванню з людьми, в яких
можна перейняти нові знання та досвід.

КОЗОРІГ
Козороги справляться з будь-якими
труднощами і навіть отримають із критичних ситуацій певну вигоду. Вдасться зацікавити своїми ідеями тих, хто
може допомогти в їхній реалізації.

ВОДОЛІЙ
Якщо у Вас з’являться цінні думки та
ідеї — спробуйте поділитися ними з
друзями та союзниками. Ви неодмінно
отримаєте їхню підтримку, добрі поради, а можливо — і реальну допомогу.

РИБИ
Тиждень варто присвятити доведенню
до кінця розпочатих раніше справ. У
Вас з’явиться можливість розширити
свій кругозір, отримати інформацію,
яка в майбутньому стане в нагоді.

