
23 квітня

Всесвітній день книжки,
День психолога
1956 — відбувся перший 
концерт Елвіса Преслі в Лас-
Вегасі, штат Невада.
Народилися:
1564 —  Вільям Шекспір, 
англійський поет. 
1918 — Георгій Віцин.

1833 — в США запатентова-
на газована вода.
1984 — у Сан-Франциско 
компанія Apple анонсувала 
свій портативний комп’ютер 
Apple II вагою 6 кілограмів і 
розміром із чемодан. Через 
5 років він був знятий із ви-
робництва.

1507 — німецький картограф 
і географ Мартін Вальдзе-
мюллер назвав нещо-
давно відкритий континент 
Америкою.
1826 — в Англії запатенто-
ваний перший автомобіль 
із двигуном внутрішнього 
згоряння.

День Чорнобиля
1840 — з друку вийшло 
перше видання «Кобзаря» 
Тараса Шевченка.
1986 — аварія на Чорно-
бильській АЕС.
1971 — народилася Кріс-
тіна Орбакайте, російська 
співачка.

1865 — на р. Міссісіпі ви-
бухнув пароплав «Султана», 
на борту якого знаходилося 
близько 2100 пасажирів. 
1700 з них загинули. Це 
найбільша аварія в історії 
судноплавства в США.
1965 — в США запатентовані 
підгузки «Памперс».

1784 — винахідники Лонуа 
та Б’єнвеню у Франції проде-
монстрували першу модель 
гелікоптера.
1914 — у США запатентова-
ний повітряний кондиціонер.
1955 — розпочалося 
будівництво космодрому 
«Байконур».

1897 — англійський фізик 
Джозеф Томсон повідомив 
про відкриття електрона.
1982 — населення Китаю 
перевищило мільярдну 
позначку.
1970 — народилась Ума 
Турман, американська 
акторка.
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 23 — 29 КВІТНЯ
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Через 38 років на зустрічі одно-
класників зразу видно, хто як учився 
та хто чого домігся: у двієчника — 
дві речі: квартира й машина; у трієч-
ника — три речі: квартира, машина 
і дача; у відмінника — п’ять речей: 
окуляри, борги, лисина, головний 
біль та золота медаль із нержавіючої 
сталі.


У дитячому садку №77 до приїз-

ду санепідемстанції діти тарганами 
виклали слово «Допоможіть».


В Америці є дороги, які побуду-

вали, але забули відзначити на карті. 
В Україні є дороги, які відзначили на 
карті, але забули побудувати.


В магазині:
— Вибачте, у нас немає здачі. Ві-

зьміть п’ять жуйок із Міккі Маусом.
— Я що, дитина? Дайте ті, що з 

Термінатором!


Ірина була дівчиною, що не п’є 
та не курить. Не гуляла по ночах. 
Лягала о 22-й і вставала о 6-й. Була 
тихою, спокійною і навіть слухня-
ною. Але коли вийшла з в’язниці, все 
змінилося...


Подружжя обідає. Чоловік, зна-

ючи про кулінарні «здібності» дру-
жини, намагається свою тарілку не-
помітно підсунути псові. Вгледівши  
його наміри, жінка з нотками напру-
ження і потенційної образи в голосі 
питає:

— Коханий, ти ж не хочеш свою 
їжу собаці віддати, правда?

— Лебідко моя, ну звичайно ж 
ні! Я тільки помінятися хочу...


Учитель історії у сільській шко-

лі, якому учні щороку копали карто-
плю, вирвав із усіх підручників па-
раграф про скасування кріпосного 
права у 1861 році.


— Ти знаєш, що у нас у під’їзді 

розвелися щури?
— А я з самого початку не вірив 

у довготривалість їхніх стосунків...

Сьогодні я поклявся на могилі 
свого хом’ячка, що більше ніколи не 
стрибатиму з розгону на диван...


У вітряну погоду шотландські 

воїни виглядають дуже грізно...


Мати — синові: «Кожна твоя ви-
тівка — це одна сива волосина на 
моїй голові».

Син, подивившись на сиву бабу-
сю: «Я дивлюся, ти в молодості теж 
непогано чудила».


«Треба якось жити», — сказав 

Гаррі Поттер і пофарбував свою ча-
рівну паличку в чорно-білі смужки.


— Як за один день ти приму-

дрився стільки напартачити? 
— Я рано встав!


Жінка може зробити будь-якого 

чоловіка мільйонером. Звісно, якщо 
до цього він був мільярдером.


Народна прикмета: якщо під час 

їзди на автомобілі вас дуже трусо-
нуло — вийдіть із салону й огляньте 
бампери. Якщо погнувся передній — 
до втрати грошей. Якщо задній — до 
прибутку.


Якщо йог отруївся, він ходить по 

активованому вугіллю.


— Хороша машина «Запоро-
жець»: шуму мотора зовсім не чути.

— Що, так тихо працює?
— Ні, вуха колінами затиснуті.


Найбільші гонорари за хорошу 

статтю отримують не журналісти, а 
адвокати.


За всю зиму я послизнувся три 

рази. Два з них — у березні.

«Кожен повинен при голосу-
ванні за ту чи іншу поправку кож-
ну норму цього закону приміряти 
на себе, знаючи наш історичний 
досвід, що акумульований у фор-
мулі: від суми й тюрми не зарікай-
ся».

Володимир Литвин, спікер ВР про 
процес прийняття нового КПК

«Хто міг передбачити, що в 
Україні не знайдеться кадрів і бу-
дуть позичати вар’ятів? Хто таке 
міг передбачити? Хто може перед-
бачити, що не знайдеться охорон-
ців із 46 мільйонів і треба з Росії 
взяти бодігарта?».

Володимир Стретович, НУ-НС, 

коментуючи заяву, що міністр 
оборони Дмитро Саламатін у 2007 
році став нардепом незаконно, бо 
отримав українське громадянство 

лише у 2005 році

«До Євро залишилося півтора 
місяця. За цей час треба буде ви-
користати 370 мільйонів. Куди? На 
які програми? Цього у законопро-
екті (змін до бюджету) немає. Стає 
очевидним, що під шумок соці-
альних ініціатив для людей влада 
розробила документ покращення 
життя для себе коханої».

Павло Розенко, політолог, експерт 
Центру Разумкова 

«Думаю, за побиття стільцями 
народних депутатів він (міністр 
оборони Дмитро Саламатін) отри-
мав дуже серйозний наганяй від 
російського начальства. Зрозумі-
ло, що він настільки «засвітився», 
що це ще більше ускладнює його 
перебування на посту міністра 
оборони — не цього хотіли його 
начальники. Він узяв участь у цій 
бійці, бо донецькі пацани переві-
ряли перспективи напівказахсько-
го депутата на силу і волю».

Віктор Небоженко, політолог 
вважає, що однією з найбільших 

помилок Саламатіна під час перебу-
вання в Україні стала участь у бійці у 

Верховній Раді

«Недоторканність 
депутатів, суд-

дів і президента най-
більше дратує людей. 
У народній уяві депу-
тат — або найбільший 
злочинець, як Лозін-
ський, або безкарний, 
як Ландік».

Володимир Бонда-
ренко, політолог  

Навряд чи цей тиждень припаде вам до 
смаку, надто вже він буде неоднознач-
ним і важким. Ви не любите натяки й не-
домовки, та їх не уникнути. Намагайтеся 
знайти компроміс із рідними.

Щоби втілити задуми в життя, вам зна-
добиться підтримка керівництва. Сімей-
ні відносини гармонійні й щирі. Спільна 
праця об’єднає. Ви чудово ладнатимете 
з ріднею.

Труднощі ймовірні, та їх цілком реально 
подолати. Найліпша тактика — наполе-
гливо рухатися в одному напрямку, по-
при дрібні невдачі. Не сваріться з тими, 
хто вам дорогий.

Вдалий тиждень. Зможете чимало до-
сягти. Працюватиметься легко й цікаво. 
В усьому, що стосується особистого жит-
тя, покладайтеся на інтуїцію: її підказки 
будуть безпомилковими. 

Утніть щось цікаве: вам просто необхідні 
свіжі відчуття. Саме це надихне вас на 
нові звершення й підкорення чергової 
вершини. Крапля самоіронії допоможе 
уникнути сварок.

Помірний тиждень, як то кажуть, без 
сюрпризів. Вам вдасться швидко зорієн-
туватися в ситуації. Не довіряйте мало-
знайомим. Не вчіть когось життю: людям 
таке не подобається.

Події розгортатимуться не так, як ви 
очікували, та більшість сюрпризів ви-
являться приємними. Не бійтеся нових 
зобов’язань — ви з усім впораєтеся. А от 
фінансова ситуація загостриться.

Тиждень нагадуватиме американські 
гірки. Тільки налаштуєтеся на успіх — а 
його наче корова язиком злизала! Звісно, 
це неабияк нервуватиме. Тож саме час 
трохи перепочити.

Не будьте надто довірливі: вас хочуть 
увести в оману. Неочікувана зустріч ско-
лихне забуті почуття, й ви подумаєте про 
те, чи не варто повернути минуле. Та по-
спішати з рішенням не варто.

Тиждень гарних ідей і свіжих думок. 
Ваша стовідсоткова працездатність 
дивуватиме колег і тішитиме шефа. 
Прислухайтеся до порад — деякі з них 
справді корисні.

Ви намагаєтеся усе передбачити, та 
зірки демонструють неабияку винахідли-
вість, вигадуючи усе нові перешкоди на 
вашому шляху. З друзями зможете вре-
шті розслабитися.

Доволі сприятливий період. На вас чекає 
купа компліментів. Імовірні нові роман-
тичні захоплення. Чи будуть вони сер-
йозними, залежить від вас. Керівництво 
симпатизуватиме вам.
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