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1981 — знаменита картина 
«Герніка» Пабло Пікассо 
повернулася до Іспанії в 
мадридський музей Прадо. У 
заповіті великого худож-
ника було зазначено, що 
повернення можливе лише 
за умови падіння фашизму і 
відновлення демократії.

1943 — випущено перший 
радянський гранований 
стакан.
2001 — терористична атака 
на Всесвітній торговий центр 
і Пентагон, у результаті якої 
загинуло 2977 людей, що 
перебували на борту літаків 
та в атакованих будівлях.

1958 — випробували першу 
мікросхему, створену інжене-
ром фірми Texas Instruments 
Джеком Кілбі. Незалежно 
від нього в той же час цією 
проблемою займався Роберт 
Нойс, який першим зумів 
створити промисловий 
зразок.

1902 — у Великобританії 
вперше як доказ прови-
ни обвинуваченого були 
використані його відбитки 
пальців, вилучені з місця 
злочину.
1951 — народився Олек-
сандр Розенбаум, російський 
співак.

1867 — вийшов у світ пер-
ший том  «Капіталу» Карла 
Маркса.
1939 — у США в повітря 
піднявся перший вертоліт 
І. І. Сікорського — VS-300.
1959 — космічний апарат 
«Луна-2» вперше в світі до-
сяг поверхні Місяця.

1971 — створена організація 
«Грінпіс».
Народились:
1984 — принц Гаррі Уель-
ський, молодший син принца 
Чарльза та його дружини 
принцеси Діани.
1946 — Томмі Лі Джонс, кіно-
актор («Люди в чорному»).

1999 — Білл Гейтс і його 
дружина Мелінда пожертву-
вали понад $5 мільярдів на 
заснування організації, що 
вивчає питання поліпшення 
здоров’я.
1945 — народився Євген 
Петросян, письменник-гу-
морист.
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Проходжу медогляд, заходжу до 
психолога. Стоїть чотири крісла, він 
каже: «Сядь на середній». І хто з нас 
псих?


Бідно нині живемо: сир із пліс-

нявою, вино старе, машина без даху, 
телефон без кнопок...


Українські вчені вивели нову ко-

маху — жука-агітатора. Він лазить 
по картопляних полях і розповідає 
іншим жукам, що там, у Росії, бара-
боля краща.


За словами експертів, у майбут-

ньому «Жигулі» повністю підкорять 
світовий ринок чорних і кольорових 
металів.


Учора молодий льотчик цивіль-

ної авіації Петренко вперше в історії 
подолав звуковий бар’єр — він зміг 
вставити слово в діалог своєї тещі з 
сусідками по дачі.


Записка чоловікові: «Сашко, за-

бери сина з дитячого садка! P. S. Він 
сам тебе впізнає!».


У знайомих кота звати Каструль-

ка. На моє здивоване «чому?» вони 
відповіли:

— Так кастрований ж...


У дитинстві немає такої пробле-
ми, яку не можуть вирішити мульти-
ки і кілограм цукерок.


У нашій країні наївність — це 

коли, переходячи дорогу з односто-
роннім рухом, думаєш, що треба по-
дивитися тільки в один бік.


Петрик був низького зросту, 

тому, щоби стати вищим, висів на 
турніку щодня по три години. Пови-
щати йому таки не вдалося, зате вже 
через півроку міг почухати коліна, 
не згинаючись...


Почувши вранці фразу: «Любий, 

я вагітна», Євген ще дві доби прики-
дався сплячим.

На день народження хтось при-
ніс смажене насіння. Пити так і не 
почали.


У мене є дві речі, які я не прихо-

вую, — декольте і емоції.


Жінки вмирають пізніше за чо-
ловіків, бо завжди спізнюються.


Студент заради заліку йде на все, 

навіть на заняття.


Помирає старий єврей. Слабким 
голосом запитує:

— Моя дружина поруч?
— Так, Абраме.
— А мої діти?
— Так, тату.
— Мої онуки тут?
— Так, дідусю!
— Тоді чому на кухні світло го-

рить?!


Батьки подарували 9-річному 
Васі набір «Юний сантехнік». Через 
тиждень Вася спився. 


В маршрутку навпроти мене сіла 

дівчина з мітлою. Ледве стримався, 
щоб не сказати:

— Що, не заводиться?


Сім’я їде в машині. Маленький 
син запитує в мами:

— Мамо, а ти мені машинку ку-
пиш?

— Звичайно! І машинку тобі ку-
пимо, і гараж до неї купимо, і дру-
зів-алкашів купимо, щоб усе, як у 
батька, було!


— Кохана, я знайшов у тебе в су-

мочці «Снікерс», можна я його з’їв?


Гості потрібні для того, щоби час 
від часу прибирати в квартирі.

«Деякі спортивні чиновни-
ки хочуть проїхати «на горбу» 
спортсменів-переможців і випе-
редити їх за кількістю медалей... Я 
розумію, що федерації, звичайно, 
дуже багато роблять, але не на-
стільки, щоб чиновники федера-
цій затьмарювали спортсменів... 
Деякі чиновники були більш оме-
далені й оборденовані, ніж Леонід 
Ілліч Брежнєв».

Дмитро Табачник, міністр освіти 
критикує спортивних чиновників 
за зайве прагнення до отримання 

власних нагород за рахунок резуль-
татів українських спортсменів на 

Олімпіаді-2012

«У вас сприйняття голови Вер-
ховної Ради як директора колгос-
пу, який керує всім».

Володимир Литвин, спікер Верхо-
вної Ради про те, що рішення в 

парламенті приймає більшість, а не 
диктує одна людина

«Якщо не закрити Донецьк піс-
ля повного переселення всіх «до-
нецьких» у Київ, то в спорожнілий 
Донецьк можуть переселитися га-
личани. І це буде нестерпно!»

Юрій Болдирєв, депутат від ПР

«Зараз створення диктатури 
в Україні перебуває на активній 
стадії, і цей єдиний свій «творчий 
проект» Янукович завершить на 
парламентських виборах у жов-
тні цього року. Якщо він досягне 
успіху в своїх планах фальсифіку-
вати вибори, глава держави і його 
політичні поплічники створять 
конституційну більшість, і таким 
чином буде забитий останній цвях 
у труну української демократії на 
десятиліття вперед».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр 
України

«Я не хочу гово-
рити, я хочу 

бити в морду. Ще 
ніколи Україна не 
переживала виборів 
такого характеру... 
За ті 20 років — у так 
звану гру в демокра-
тію, лібералізм — ми 
наплодили тих ви-
родків. Тепер ці ви-
родки зосередяться 
тут, в окружних ви-
борчих комісіях на 
Львівщині. Ми го-
тові дати їм відсіч, 
як 9 травня, коли ця 
мерзенна нечисть із 
червоними шматами 
прийшла на нашу з 
вами землю».

Ірина Фаріон, ВО 
«Свобода» про те, що 

львівські свободівці 
готуються під час 

виборів дати фізичну 
відсіч противникам

Аби не заплутатися цього тижня, відді-
літь нагальні справи від тих, що можуть 
зачекати. Нині ви здатні змусити будь-
кого грати за вашими правилами, тож 
скористайтеся цим.

Тиждень виявиться насиченим подіями. 
Ви цікавитеся усім, що відбувається до-
вкола, й фонтануєте життєвою енергією. 
Тож не дивно, що у вас з’явиться чимало 
нових знайомих.

Цього тижня вам доведеться подолати 
чимало перешкод, найважчі з яких ви 
звели самі. Якщо не злякаєтеся, не від-
ступитеся, то на зміни на краще не до-
ведеться довго чекати.

Цього тижня ви здатні досягти неможли-
вого — варто лише дуже захотіти. У сто-
сунках із близькими не варто йти на зна-
чні поступки — достатньо компромісу. 
Шелестких купюр у гаманці побільшає.

Приваблюєте людей, притягуєте захо-
плені погляди. Ця чарівність згубно діє 
на представників протилежної статі, і ті 
не в змозі опиратись. А от з грішми — не-
стабільно: як з’являються, так і зникають.

Зірки віщують самотнім Водоліям доле-
носну зустріч: симпатія спалахне блиска-
вично й яскраво, а найголовніше — буде 
взаємною. Романтичні побачення цього 
тижня будуть незабутніми.

Цього тижня матимете про що помізку-
вати, ба більше — розв’язання склад-
них завдань лишень додає вам азарту. 
Пам’ятайте, що керуватися логікою 
мало, потрібно й до інтуїції дослухатися.

Дуже цікавий тиждень. Фонтануватиме-
те креативними ідеями. Можете сміли-
во втілювати найнеймовірніші задуми. 
Цього тижня станеться подія, що змінить 
ваше життя на краще.

Не втомлюватиметеся дивувати близь-
ких приємними сюрпризами. Цього 
тижня Діви тонко відчувають відтінки 
настрою тих, хто їм дорогий, і своєчасно 
реагують на зміни.

Не сумнівайтеся у своїх силах: ви нео-
дмінно впораєтеся з розв’язанням усіх 
завдань. Цього тижня ви схильні до зух-
валої та провокаційної поведінки, та, на 
щастя, боком це не вилізе.

Частіше виявляйте ініціативу. Саме від 
вас залежить подальший розвиток по-
дій, тож будьте рішучі та не дозволяйте 
ситуації вийти з-під контролю. Нині ви 
спроможні кардинально змінити життя.

Деякі ваші вчинки дивуватимуть оче-
видців, але результат виявиться саме 
таким, як ви очікували. У житті самотніх 
Скорпіонів з’явиться яскрава особис-
тість, не зацікавитись якою неможливо. 
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