
30 квітня

1977 — британський рок-гурт 
Led Zeppelin встановив світо-
вий рекорд із відвідуваності 
концертів. Кількість слухачів 
у «Понтіаку» сягнула 76 
тисяч 299 осіб.
1967 — народився Філіп 
Кіркоров, співак, актор і 
продюсер.

День солідарності тру-
дящих
1840 — у Британії з’явилася 
в продажу перша в світі по-
штова марка.
1931 — У Нью-Йорку про-
йшла церемонія відкриття 
102-поверхового хмарочосу 
«Емпайр Стейт Білдінг»

2011 — спецслужби США 
ліквідували терориста №1 
Усаму бін Ладена.
Народились:
1972 — Двейн Джонсон, аме-
риканський актор (головна 
роль у «Цар скорпіонів»).
1975 — народився Девід 
Бекхем, футболіст.

1494 — Христофор Колумб 
відкрив Ямайку.
1902 — в США створена 
компанія «Пепсі-кола».
1904 — винахідник Джордж 
Паркер запатентував свою 
першу ручку.
1891 — народився Михайло 
Булгаков, письменник.

1838 — діячі культури ви-
купили з кріпацтва Тараса 
Шевченка.
1904 — в Англії Генрі Ройс 
і Чарльз Роллс почали 
виробництво автомобілів під 
назвою «Ролс-ройс».
1987 — народилася Настя 
Каменських, співачка.

1836 — у Бельгії почала діяти 
перша в Європі залізниця.
1921 — Коко Шанель у 
Франції вперше представила 
парфуми «Шанель №5». 
Незабаром новинка стала 
лідером продажів у світі.
1818 —  народився Карл 
Маркс.

1833 — у США зроблено 
перший сталевий плуг.
1937 — у Нью-Джерсі (США) 
при приземленні вибухнув 
найбільший у світі дири-
жабль. Ця подія поклала 
кінець епосі дирижаблів.
1961 — народився Джордж 
Клуні, американський актор.
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 30 КВІТНЯ — 6 ТРАВНЯ
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Екстрасенси, коли напиваються, 
дзвонять своїм майбутнім.


— Тату, тату, а чому ти з мамою 

одружився, — запитує син.
— От бачиш, — каже той до дру-

жини, — навіть дитина дивується.


Пішов відкрутив воду у ванній, 
сів за комп’ютер. Коли повз про-
пливли капці, я зрозумів що ванна 
набралася.


Баба 3оя вміє писати SMS, і тому 

інші бабульки на лавці називають її 
відьмою.


— Ваню, пам’ятаєш, ти влітку на 

риболовлю ходив зі спінінгом?
— Ну пам’ятаю, а що?
— Щука твоя дзвонила, сказала, 

що вагітна...


Якийсь іноземець загубив га-
манець із тисячею доларів. Такого 
інвестиційного буму Білорусь не ба-
чила вже 10 років!


Приходить п’яний глава сімей-

ства вночі додому. Щойно зайшов 
у коридор — із гуркотом падають 
санки, велосипед, етажерка. Вмикає 
світло, а в коридорі стоять розпатла-
на дружина й перелякані діти.

Батько:
— Ну що, не спиться без татка? 


Дзвонить власник корпорації 

«Кока-Кола» до Медведєва: 
— Чи можете ви за 5 мільярдів 

доларів у рік змінити прапор Росії 
на червоний, під колір «Кока-Коли»? 

— Не можу одразу відповісти, 
мушу подумати... 

Медведєв дзвонить до Путіна: 
— Володя, коли у нас закінчуєть-

ся контракт із «Аквафреш»?


— Мамо, не лай мене, я дуже до-
бра дитина!

— Це ще чому?
— Жодна домробітниця не ви-

тримує в нас більше місяця, а я з 
вами вже сім років живу!

Приходить шістнадцятирічний 
син додому з дівчиною і каже:

— Мамо, тату, це моя майбутня 
дружина Текля, вона на восьмому 
місяці вагітності!

Мама з татом у шоці.
 Синочок:
— Жартую я! Її не Текля звати!


Дзвінок у двері. Відчиняє ма-

ленький хлопчик:
— Хлопчику, мама вдома?
— Ні, її бульдозером переїхало!
— Невже? А тато? Поклич тата!
— Його теж немає, бо бульдозе-

ром переїхало!
— Ну а бабуся? Її також?
— Так, і її бульдозер переїхав!
— А дідусь?
— Його теж бульдозером пере-

їхало!
— Хлопчику, а що ж ти тут сам-

самісінький робиш?
— Я на бульдозері катаюся...


Хлопчик, якого виховали блоге-

ри, довів учительку до істерики свої-
ми коментарями в щоденнику.


Не вірю я в жіночий футбол. Де 

знайти 11 жінок, згодних з’явитися 
на полі однаково вдягненими?


Тесляр Валерій знає техніку без-

пеки, як свої чотири пальці.


— Привіт, що робиш?
— Сиджу на підвіконні та п’ю хо-

лодну каву.
— Невзаємне кохання?
— Гірше. Свіжопофарбована 

підлога. Так мені й треба, не треба 
було від дверей починати.


Народна прикмета: якщо чайка 

летить хвостом уперед, значить, ві-
тер дуже сильний.

«Я хотів клопотання про відвід 
прокурорів, але потім подумав: де 
ми ще знайдемо таких тупих?».

Юрій Луценко, екс-міністр вну-
трішніх справ заявив, що не буде 

заявляти клопотання про відвід 
прокурорам

«Вони навіть якщо і захочуть 
зробити щось хороше, все одно 
вкрадуть. Вони крадуть, як диха-
ють. Коли ви просто дихаєте, то 
вони в момент дихання все одно 

привласнюють якусь долю народ-
ного добра».

Дмитро Корчинський, «Братство» 
вважає, що члени уряду беруть 

матеріальну допомогу, бо для них 
це інстинкт

«Андрій Петрович (Клюєв) 
сприймається в партії у період 
передвиборчих баталій як Георгій 
Костянтинович Жуков під час ві-
йни!»

Михайло Чечетов, депутат від ПР 

про призначення Клюєва главою 
центрального виборчого штабу 

Партії регіонів

«Я не здивуюсь, якщо скажуть, 
що вона підпалила Рейхстаг і є 
лідером сомалійських піратів, бо 
в якійсь із кримінальних справ 
фігурує компанія «Сомалі Інтер-
прайзес».

Сергій Сас, «Батьківщина» про те, 
що влада робить усе, щоб Юлія Тим-

ошенко ніколи не вийшла на волю

«Українські тюрем-
ники, змінивши 

камуфляж на білі хала-
ти, продовжують по-
вністю ігнорувати ре-
комендації німецьких 
лікарів з лікування Юлії 
Тимошенко».

Олександр Турчинов, 
перший заступник голо-
ви партії «Батьківщина»

Доволі важкий тиждень. Ви муситимете 
рубати гордієві вузли, бо розплутувати 
їх не матимете часу. Будете змушені за-
вдати болю людям, які вас люблять. За-
лагоджувати ситуацію доведеться довго.

Розраховувати на запаморочливий успіх 
цього тижня не варто. На вашому шляху 
постане чимало перешкод, подолати які 
не завжди вдасться: то ворог встромляє 
палиці в колеса, то банально не щастить.

Фортуна посміхатиметься вам. Щастя 
саме йтиме до рук, вам лишень потріб-
но втримати його. Феноменальна пра-
цездатність усіх дивуватиме: ви все ще 
енергійні, коли інші вже на межі сил.

М’яко кажучи, непослідовний тиждень. 
Люди, на яких розраховували, підведуть. 
Гарний час для романтичних побачень. 
На вас очікують приємні миті та роман-
тичні зізнання.

Справ багато, часу мало, зосередитися 
неможливо. Увесь час будете зайняті, та 
не завжди розумітимете, що саме роби-
те. Підтримка близьких збереже вам на-
стрій, навіть якщо щось не клеїться.

Не надто вдалий тиждень. Упоратися з 
усіма випробуваннями, які для вас готу-
ють зорі, буде нелегко. Найвідданіший 
друг лишить вас наодинці з вашими про-
блемами.

Ви дуже енергійні. Можна братися за 
щось грандіозне — шанси досягти успіху 
високі. Конкуренти не в змозі вас наздо-
гнати. Гарний час для романтики. На са-
мотніх чекають доленосні зустрічі.

Ви дуже обережні, тож вдасться уникну-
ти підводного каміння і протистояти спо-
кусам. Імовірне романтичне захоплення, 
яке стане для вас джерелом сильних 
емоцій — на жаль, не лише приємних.

Намагайтеся не поспішати: саме поспіх 
може завадити вам досягти успіху. Рі-
шення, прийняті «на ходу», без тривало-
го обмірковування, виявляться хибними. 
Ймовірні конфлікти на роботі й удома.

Дуже вдалий тиждень. Швидко владна-
єте всі проблеми, які нещодавно зда-
валися вам нездоланними. Заручитеся 
підтримкою впливової людини. Ймовірні 
нові романтичні захоплення.

Не випробовуйте долю. Що стримані-
ше поводитиметеся, то краще. Можете 
розраховувати на підтримку рідні. Дещо 
заплановане доведеться відкласти, але 
засмучуватися з цього приводу не варто.

Дуже гарний тиждень. Скористайтеся 
цим, аби втілити найсміливіші задуми. 
Вдасться навіть те, за що беретеся впер-
ше. Високий життєвий потенціал: попри 
навантаження, ви не вибиваєтеся з сил.
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