
7 травня

1895 — в Санкт-Петербурзі 
російський фізик та електро-
технік Олександр Попов про-
демонстрував винахід, який 
став прототипом радіо
1985 – постанова ЦК КПРС 
про «сухий закон» у СРСР
1840 — народився компози-
тор Петро Чайковський 

1541 — мандрівник Ернандо 
де Сото відкрив ріку Міссісіпі
1713 — указом Петра I 
столицю Російської імперії 
перенесено з Москви до 
Санкт-Петербургу
1847 — винахідник Роберт 
Томсон запатентував гумову 
камеру для коліс

День перемоги
1945 — офіційна перемога 
СРСР над нацистською 
Німеччиною. На ЦА ім. 
Фрунзе приземлився літак 
Лі-2 з екіпажем Семенкова, 
що доставив у Москву акт 
про капітуляції нацистської 
Німеччини

1883 — У Москві запрацюва-
ли перші електричні ліхтарі
1997 — У селі Семашки в 
Чечні викрадена знімальна 
група телекомпанії НТВ
1956 — народився журналіст 
і телеведучий Владислав 
Лістьєв

1916 — Альберт Ейнштейн 
представив свою теорію 
відносності
1928 — У Нью-Йорку поча-
лась перша у світі регулярна 
трансляція телепередач
1904 — народився іспан-
ський художник-сюрреаліст 
Сальвадор Далі 

1937 — компанія Бі-Бі-Сі 
провела першу у світовій 
історії телетрансляцію
1965 — радянська автома-
тична міжпланетна станція 
«Луна-5», запущена косміч-
ною ракетою 9 травня 1965, 
досягла поверхні Місяця в 
районі Моря Хмар

1950 — в англійському 
Сільверстоуні пройшли 
перші перегони першого 
чемпіонату «Формули-1»
1927 — засновано київський 
футбольний клуб «Динамо»
1849 — народився україн-
ський письменник Панас 
Мирний
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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 7 — 13 ТРАВНЯ
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— Тату, тату, а що таке брелок?
— Брелок, синку, то така штука, 

яка дозволяє загубити всі ключі од-
ночасно!


Оголошення: «4 березня 2012 

року вийшов з дому і не повернувся 
хлопчик у червоній шапочці, шкіря-
ній курточці, з мобільним телефо-
ном і золотим годинником. Хлопчи-
ку, хоча б годинник поверни...».


Коли жив із дружиною, весь час 

думав: куди ж вона гроші діває? Роз-
лучилися. Місяць пожив один. Те-
пер думаю: звідки вона їх брала?


За статистикою, фразу «Боже, 

який величезний!», найчастіше чує 
маленький павук.


Шановні депутати! Якщо ви не 

можете забезпечити людей роботою, 
платити нормальні зарплати, то… 
будь ласка, зробіть сміттєві баки не 
такими високими, а то в них незруч-
но лазити. 


Знаєте, чому розбита тарілка — 

на щастя? Тому що її потім мити не 
треба.


Людина, яка запиває коньяк 

«Наполеон» коньяком «Кутузов», на 
ранок відчуває всю жорстокість ві-
йни 1812 року.


Поховав чоловік тещу. Вийшов із 

кладовища, а йому на голову пташ-
ка нагадила. Він здивовано питає:  
«Мамо, ви вже там?».


— А Саша вийде?!
— Саша захворів...
— А скиньте м’яч!


— Ви дійсно краще чуєте з новим 

слуховим апаратом, що я виписав?
— Так, я вже три рази заповіт пе-

реписав!


У жінці повинна бути маленька 
загадка. А не суперкросворд! І не ре-
бус на дві сторінки!

Малий племінник каже тітці:
— Дякую за подарунок!
— Та нема за що!
— Я теж так думаю, але мама 

сказала подякувати!


— А у вaс горілкa є?
— А тобі 18 є?
— А у вaс ліцензія є?
— Ну добре, добре. Чого зaвівся 

одрaзу...


— Так, доню, крочок, ще один 
крочок. Молодець! Іване, неси 
швидше камеру — дочка з клубу по-
вернулась!


Бермудський трикутник: диван 

— кухня — комп’ютер. Ох, і багато 
народу в ньому пропало...


У мене гаманець, як цибуля: 

коли не відкрию, завжди плакати 
хочеться.


Саперам не подобається приказ-

ка: одна нога тут — друга там...


Дзвінок у морг:
— Дідусь уже три дні не ночує 

вдома. Ви не могли б перевірити, чи 
він не у вас?

— Опишіть особливі прикмети.
— Він гаркавить.


Син дзвонаря у церковній школі 

смикає за коси сім дівчаток одночас-
но.


— Чому у вашій машині такий 

сморід?
— Ну а що ж ви хочете — 120 

коней!


Чим зайняти блондинку на дві 
години? Дати їй папірчик, на якому 
з обох боків написано «переверни».

«Є дії окремих мерзотників, а 
є реформи. Ми тільки на почат-
ку шляху. Ми не маленька країна, 
фітюлька, де можна всіх вигнати і 
замінити новими».

Дмитро Медведєв, президент 
Російської Федерації на запитання 

про те, чи не настав час рефор-
мувати поліцію, порівняв країну з 

«фітюлькою»

«Після зміни влади Партія ре-
гіонів буде розпущена, а її вище 
керівництво піде під суд. Жодна 
партія не має права, прийшовши 
до влади, розвертати країну на 180 

градусів. І жоден з їх 1,5 мільйона 
членів не вийде на акцію протесту. 
Кинуть квитки і будуть щасливі. 
Це така партія: легко вступити — 
важко вийти. Рубль за вхід — два 
за вихід. Або ще й битою по голо-
ві».

Анатолій Гриценко, «НУ-НС» за-
явив, що, прийшовши до влади, 

опозиція відправить під суд пред-
ставників нинішньої влади

«Ми візьмемо кілька пляшок 
горілки, прийдемо після 12, поба-
лакаємо. Вони говорять: та навіщо 
вам кількість? Ну, принесемо дві 

пляшки горілки — вас 10. Це як 
води попив. Треба пляшок 5. Тому 
візьмемо ящик горілки, прийдемо 
вночі, поговоримо з ними й домо-
вимося».

Михайло Чечетов, депутат від ПР 
про можливі переговори 

з опозицією

«У нас дуже часто з мухи ви-
дувають слона, роблять сенсацію 
там, де її нема».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України про ситуацію з недопуском 

журналістів у ложу преси ВР

«Тільки піс-
ля того, 

коли в Україні 
з’явиться справ-
жня еліта, злодії 
й псевдорефор-
матори швидень-
ко зникнуть із 
політичної сце-
ни. Але вони за-
вжди залишать-
ся на периферії 
української полі-
тики. Це — кар-
ма».

Віктор Небо-
женко, політолог

Справи потроху налагоджуються, тож 
зітхнете з полегшенням. Уникайте нео-
бдуманих кроків і рішень — це допоможе 
оминути пастки, розставлені недобро-
зичливцями на вашому шляху. 

Ситуація не найкраща. Схоже, ви при-
пустилися помилки, й прийшов час роз-
плати. Становище не безнадійне, та 
знайти вихід буде нелегко: доведеться 
хитрувати й вивертатися.

Якщо зараз не будете активними, то кон-
куренти вирвуться уперед. Налагодяться 
гарні стосунки з ріднею: для кожного у 
вас знайдеться слушна порада та слова 
втіхи.

Нагадають про себе давні болячки, та 
ви швидко впораєтеся з ними. Фінансова 
ситуація стабілізується. Грошенят у ки-
шенях побільшає. Гарний час для спіл-
кування з друзями.

Фортуна на вашому боці. Зможете ба-
гато досягти, якщо будете наполегливі 
й непохитні у своїх позиціях. Усі пере-
шкоди, що постануть на вашому шляху, 
вдасться блискуче подолати.

Дійте рішуче. Фортуна на вашому боці, 
тож цим необхідно скористатися. Отри-
маєте відповіді на важливі питання, що 
давно вас бентежили. Побільшає гроше-
нят.

Будьте обачні: це один зі складних тиж-
нів, коли за будь-яку помилку доводить-
ся дорого платити. Здоровий глузд, від-
повідальність і серйозний підхід до справ 
дозволять уникнути неприємностей.

Важкі дні змінять легкі й приємні. Отри-
муватимете задоволення від життя. 
Можливі незаплановані мандрівки, що 
принесуть чимало втіхи. Ймовірне про-
сування по кар’єрній драбині.

Що стосується ділової активності, то 
цього тижня дещо пригальмуєте. Захо-
четься розслабитися та відпочити. Утім, 
побороти лінь таки доведеться: опините-
ся під пильним наглядом начальства.

У цілому непоганий тиждень. Люди, яких 
бачите вперше, пройматимуться до вас 
симпатією. Тож саме час для нових зна-
йомств і спілкування. Можна налагоджу-
вати розірвані зв’язки.

Нині для душевного комфорту вам необ-
хідний домашній затишок, тож саме час 
розпочати ремонт. Підтримка друзів до-
дасть снаги.  Гарних ідей обмаль, утім, є 
багато часу для реалізації старих планів.

Не варто засмучуватися, якщо ваші до-
сягнення лишаться непоміченими — 
згодом їх неодмінно оцінять. Не надто 
вдало складатимуться стосунки у родині, 
можливі сварки через дрібниці.
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