30 БЕРЕЗНЯ

Всесвітній день біполярного розладу

День сірникового кораблебудування

СВЯТА

День олівця

День подяки ламантину

30 БЕРЕЗНЯ

День пам'яті преподобного Іоанна
Ліствичника

Національний день лікаря
(США)

День пам'яті преподобного Олексія,
чоловіка Божого

День прогулянки в парку (США)

30 БЕРЕЗНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Усього по два центи за акр Росія продала
Лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у США Аляску та Алеутські острови (1857)
лікувальній практиці застосував ефір як
анестезуючий засіб при видаленні
пухлини на шиї пацієнта (США, 1842)

Хірург, професор Олексій Федоровський
(1897–1981)

Рентґенолог, професор, членкореспондент АН УРСР Олексій
Городецький (1897-1967)

30 БЕРЕЗНЯ

У Києві створений театр-студія
«Березіль» (нині Харківський академічний
український драматичний театр імені
Тараса Шевченка) (1922)

Актриса театру та кіно Ірина Мельник
(1962)

Картину Вінсента ван Гога «Соняшники»
продано за рекордну суму - 39,85 мільйонів
доларів. У 1987 році її було продано вже за
40,3 мільйони, а в 1997 з'явилась
інформація, що ця картина куплена
японською страховою компанією –
підробка (1982)

30 БЕРЕЗНЯ

ІМЕНИНИ

Віктор – переможець (лат.)

Олександр – мужній (гр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Олексій – помічник (гр.)

Зосим – життєвий (гр.)

Павло – малий (лат.)

Макар – щасливий (гр.)

Трохим – вихованець (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в цей день дощ або сніг, то літо буде врожайним, ясно – жарким, ягоди і

гриби не вродять.
• Які на Олексія струмки (великі чи малі), такий і розлив.

• Якщо на Олексія тепло, то й весна буде теплою, а рік урожайним.
• Наші пращури були упевнені, якщо дівчина 30 березня познайомиться з хлопцем

на ім'я Олексій, то вона обов'язково за нього заміж вийде.
• Якщо у цей день знайти гроші, то можна незабаром отримати великий прибуток.
• Якщо Олексію сьогодні помолитись, то цього року буде багато меду.

30 БЕРЕЗНЯ
• Якщо сон з 29 на 30 березня не здійсниться через місяць, то не варто вже чекати

його виконання. Сон, побачений вдень 30 березня, точний і справедливий. Однак
збутися він може нескоро.
• Людям, які народилися 30 березня, слід носити бурштин.

Заборони цього дня
• Не рекомендується в цей день вирушати у поїздку та розпочинати нові справи.
• 30 березня не можна в'язати, шити та вишивати, а також перебувати у поганому

настрої.
• Якщо у домі є маленька дитина, заборонено в цей день давати щось у борг.

А чи знаєте ви, що…
Цей величезний камінь (Чортів камінь ) заввишки 16
метрів так самотньо височить серед рівнини, що
століттями людям було складно повірити, ніби він тут
з’явився природним чином. Так і виникла легенда про
чорта, який ніс із Карпатських гір величезну каменюку,
щоб зруйнувати нею Почаївську лавру.
Але він не встиг долетіти до місця призначення до світанку, тож коли заспівали
перші півні, мусив покинути її тут. У давнину камінь, імовірно, використовувався як
язичницьке капище.

