30 ТРАВНЯ

СВЯТА

День жіночої емансипації, або День
емансипе

День степу в Україні

Міжнародний день обіймів вашої кішки

День пам’яті Жанни д’Арк

30 ТРАВНЯ

Всесвітній день боротьби проти астми й
алергії

День прийомних батьків (Польща)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Українсько-американський скульптор і
художник, педагог, один з
основоположників кубізму у скульптурі
Олександр Архипенко (1887-1964)

Терапевт, академік АН УРСР та
АМН СРСР, професор Вадим Іванов
(1892-1962)

30 ТРАВНЯ

Біохімік, фармаколог, Нобелівський
лауреат 1970 року Джуліус
Аксельрод (США, 1912-2004)

Співачка Оксана Білозір
(1957)

У Вашингтоні головою Верховного
суду США Вільямом Говардом Тафтом
(William Howard Taft) урочисто відкрито
Меморіал Лінкольна (1922)

В Києві створена музична група «Грін Грей» (1992)

30 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Адріан – сильний(гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Афанасій – безсмертний (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Євдокія – фіалка (гр.)

Степан – вінок (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Яка Євдокія, таке і літо.

• Молодий місяць в дощову Євдокію віщує мокре літо.
• 30 травня йде дощ – літо буде дощовим.
• Якщо цього дня стоїть ясна, сонячна погода і дятел стукає по дереву - очікуються

опади у вигляді дощу.
• Якщо сьогодні дме північний вітер, то літо буде холодне, західний – дощове та

тепле, південний – спекотне та сухе.
• Якщо на Євдокію дме холодний вітер, то літо буде холодне.
• Свині болото риють – до дощового літа.

30 ТРАВНЯ
• Сон з 29 на 30 травня виповниться протягом місяця. Сновидіння, побачене вдень

30 травня, віще, але виповниться не скоро.
• Людям, які народилися 30 травня, дана здатність заговорювати дощ. Їм підходять

бірюза і нефрит.

Заборони цього дня
• Наші пращури вважали, що сьогодні в жодному разі не можна ходити в ліс,

оскільки Вас може вкусити змія.
• Не рекомендується у цей день приймати важливі рішення, здійснювати

необдумані вчинки та вирушати у далекі подорожі.
• Категорично заборонено на Євдокію вживати спиртні напої, сваритися з

близькими та полювати на птахів.
• 30 травня вагітним жінкам не бажано брати до рук речі та продукти червоного

кольору, при порушенні заборони можливі передчасні пологи.

