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1796 — англійський хірург 
Едвард Дженнер уперше 
у світі зробив успішне 
щеплення від віспи 8-річному 
хлопчику.
1853 — у США запатентува-
ли згущене молоко.
1975 — народився Святос-
лав Вакарчук, співак.

1905 — заснували Лас-Вегас.
2001 — у штаті Огайо потяг 
без машиніста проїхав 106 
км, перш ніж його зупинили. 
Ця історія була екранізована 
в фільмі «Некерований».
1891 — народився Михайло 
Булгаков, радянський 
письменник.

1929 — у США відбулася 
перша церемонія вручення 
«Оскарів».
2004 — співачка Руслана 
Лижичко здобуває перемогу 
в музичному конкурсі «Євро-
бачення».
1986 — народилася Меган 
Фокс, американська актриса.

1718 — англійський юрист 
Джеймс Пакл запатентував 
перший у світі кулемет.
1792 — на Волл-стрит у 
Нью-Йорку 24 брокери 
уклали угоду, яка поклала 
початок Нью-Йоркській біржі.
1846 — бельгієць Адольф 
Сакс запатентував саксофон.

1888 — у США продемон-
стрували першу грамофонну 
платівку.
1927 — Норма Талмадж ви-
падково залишила відбиток 
своєї ступні на незастиглому 
асфальті, що наштовхнуло 
на ідею створення в Голліву-
ді алеї відбитків ніг кінозірок.

1926 — Томас Едісон упер-
ше виступив по радіо.
1996 — Леслі Роггі став 
першим, кого ФБР заарешту-
вало після публікації фото в 
Інтернеті.
1977 — народилася На-
талі Орейро, аргентинська 
співачка й актриса.

1873 — фірма «Лівай Строс 
енд Компані» отримала 
ліцензію на виробництво 
штанів із заклепками на 
кишенях. Офіційна дата 
народження джинсів.
1799 — народився Оноре 
де Бальзак, французький 
письменник.
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Фраза «Вже йду» не має часових 
обмежень.


На весіллі ніхто не слухав тама-

ду, ніхто не танцював, ніхто не ловив 
букет, бо в ресторані був безкоштов-
ний вай-фай.


Довго думали, чого котику в ор-

ганізмі бракує, якщо він їсть поліе-
тилен. Вирішили, що розуму.


Винахідливий батько, щоб взна-

ти, чи лається його син матом, уда-
рив його по пальцях молотком.


У Німеччині пройшов фестиваль 

пива. Найбільше пива випив житель 
Шепетівки Олег Іванович, який ди-
вився фестиваль по телевізору.


Бабуся, що побачила вільне міс-

це в автобусі, ставить корпус краще, 
ніж Кріштіану Роналду.


Чоловік — це та ж дитина, тільки 

з нянею залишати його небезпечно.


Дальтонік Петро досі упевнений, 
що збирає кубик Рубіка за 10 секунд.


Учора дискотека «Для тих, кому 

за 60» була зірвана групою п’яних 
50-літніх підлітків.


— Скільки тобі років?
— Не скажу!
— Хоч першу букву назви.
— Ш.
— 16?
— Нє-є, штирнайціть!


Оголошення: «Шукаю любителів 

важкої музики. Треба підняти піані-
но на сьомий поверх».


Розмовляють два психіатри:
— У мене такий цікавий випа-

док! Я зараз працюю з клієнтом із 
роздвоєнням особистості.

— Ну і що тут цікавого?
— Мені вдалося домовитися про 

оплату окремо з кожною його осо-
бистістю.

Приходить школярка з дня наро-
дження однокласниці додому. Мати 
(грiзно): 

— Пила?!
Доня:
— Усього шампан стаканського...


Так... Сина народила, дiм маю.

Завтра пiду куплю лопату, посаджу 
дерево — і я мужик!


У чорному-чорному лісі, на чор-

нім-чорнім дереві сидять два чор-
них-чорних чоловіки. Один друго-
му й каже: «Куме, нащо ми ту гуму 
палили?».


Вчора в автомобіль керівника 

ДАІ врізалось нетверезе дерево і 
зникло з місця пригоди.


«Запорожець» врізається в 

«Мерседес». Із «Мерса» вилізають 
круті, а з «Запорожця» — інтелігент-
ний дідок.

Круті: Ну, як розплатишся?
Дід: Та в мене грошей немає...
Круті: Тоді, певно, доведеться 

тобі квартиру продати.
Дід: Я у сина живу...
Круті: А де син працює?
Дід: Як же це воно... А, згадав! 

Туристична група «Лицар».
Круті: Телефонуй йому, щоб че-

рез 10 хвилин тут був, а інакше тобі 
кінець! 

Дід дзвонить синові, так, мовляв, 
і так. Через три хвилини під’їжджає 
джип, звідти вибігають хлопці в мас-
ках і в’яжуть крутих. Один знімає 
маску й каже: «Тату, скільки разів 
тобі повторювати: не туристична 
група «Лицар», а антитерористична 
група «Витязь».


Він упав перед нею на коліна й 

вигукнув: «Слизько!».

«Я переконаний, що заробляти 
політичні дивіденди на країні — 
це дикість. А той, хто піариться на 
чужому горі, на трагедії, той фак-
тично продовжує чорну справу 
покидьків, які підклали вибухові 
пристрої в урни на зупинках».

Микола Азаров, 
Прем’єр-міністр України 

про теракти в Дніпропетровську

«Можна сказати, що багато 
мажоритарних округів створені 
як феодальні наділи для провлад-

них бізнесменів».
Микола Томенко, «Батьківщина»

«Я не проти шашлику, і після 
1 Травня однозначно поїду на пік-
нік. Але люди повинні розуміти, 
що якщо вони першого числа не 
будуть відстоювати свої права, то 
потім шушукатися на кухні, зава-
рюючи дешеві макарони швидкого 
приготування, марно. Права треба 
відстоювати».

Євген Царьков, КПУ про особли-
вості святкування Першотравня на 

пострадянському просторі

«Чотири президенти, шість 
Верховних Рад, два десятки урядів, 
десятки тисяч місцевих депутатів, 
мільйон міліціянтів, податківців 
і митників. Це ж не американські 
чи російські шпигуни — кров від 
крові й плоть від плоті — україн-
ське суспільство, наші з вами сусі-
ди. Це ми продукуємо таку владу, 
опозицію, таких суддів, медиків, 
митників й учителів. Це ми й є».

Юлія Мостова, головний редактор 
видання «Дзеркало тижня»

«Я сам провів у 
в’язниці два 

роки. І зробив ви-
сновки. Перший і 
головний — голова 
тримається на язи-
ку, а не на шиї».

Геннадій Кернес, 
мер Харкова

Якийсь невиразний, нудний тиждень. 
Знудитеся й захочете гострих від-
чуттів. У пошуках емоцій деякі Овни 
з’ясовуватимуть стосунки з ріднею чи 
керівництвом.

Напружений, але цікавий тиждень. Дуже 
важливо перейматися проблемами рід-
них і друзів — якщо вони відчують брак 
співчуття з вашого боку, то напруженої 
розмови не минути.

Велика ймовірність помилок, прорахун-
ків. Будьте уважні, працюючи з докумен-
тами. Зустрінете симпатичну особу про-
тилежної статі. Прислухайтеся до порад: 
іноді поглянути на себе збоку корисно.

Тиждень багатий на розмаїті труднощі. 
Хочеться перепочити й перевести дух, 
але не має жодної вільної хвилини. На 
ваші плечі ляжуть не лише власні, а й 
чужі проблеми.

Кохана людина здивує різкими вислов-
люваннями на вашу адресу, та й друзі 
поводитимуться не краще. Постарайте-
ся не провокувати конфліктів, будьте по-
блажливі до людей і їхніх недоліків.

Намагайтеся не втручатися в чужі спра-
ви: результатом буде втома й розча-
рування. Не виключені неприємності, 
спричинені плітками, які розпускають не-
доброзичливці.

На вас намагатимуться перекласти від-
повідальність за чужі прорахунки, тож 
доведеться відстоювати свою правоту. 
Нині ви схильні дратуватися через дріб-
ниці, тож родині буде непереливки.

Якщо не гальмуватимете, зможете ви-
тиснути з цього тижня багато користі. 
Найбільш амбітним представникам зна-
ка доведеться розштовхувати конкурен-
тів ліктями. 

Перед вами відкриваються нові перспек-
тиви. Поспішіть скористатися цим: іншо-
го шансу може й не бути. Не впадайте 
у паніку, коли виявите, що коло вашого 
спілкування стрімко вужчає.

На вас чекає насичений подіями тиж-
день. Навіть відчуваючи втому, намагай-
теся тримати руку на пульсі життя: варто 
лишень втратити контроль — і справи 
підуть косо.

Будьте вибіркові у спілкуванні й не під-
пускайте до себе випадкових людей. 
Знайомства, які нині видаються перспек-
тивними, додадуть проблем, якщо буде-
те надміру довірливі.

Непоганий тиждень. Якщо труднощі й 
виникають, то тільки з вашої провини — 
зірки тут ні до чого. На брак натхнення та 
цікавих ідей скаржитися не доведеться 
— зросте творчий потенціал.
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