
За пара'дай да Ільіча

31М0ВАЯ ЭКЗАМЕНАЦЫИНАЯ НА МАТФАКУ

МАСКВА, 20 студзеня. (ТАСС). 
У дакладна установленую гадзіиу 
расчьініліся сёння раніцай дзверы 
старадауняга будынка на плошчы 
Рэвалюцьц у Маскве дзе знахо- 
дзіцца Цэнтральны музей Уладзі- 
міра Ільіча Леніна. ! адразу ж  
сіодьі хлынуу людскі паток. Тут 
можна было убачыць наведваль- 
нікау усіх узростау і прафесій, 
якія прьібьілі з розных раёнау 
Савецкага Саюза, прадстаунікоу 
многіх зарубежных краін. Усіх 
прывяло у гэтыя светлыя залы 
адно гарачае жаданне — яшчэ 
лепш пазнаць, як жыу і змагауся 
за шчасце працоуных бясконца 
родны Ільіч...

Дакументы і матзрыялы, разме- 
шчаныя у музеі, паслядоуна рас- 
крываюць жыццё і рэвалюцыйную 
дзейнасць У. І. Леніна.

Для аспірантау другога года 
навучання наступіу адказны 
момант. Адны з їх толькі што 
здалі кандьідацкія экзамены і 
прьгступілі да складання пла- 
нау дысертацыйных работ, 
другія перачытваюць апошнія 
старонкі літаратурьі, каб раз- 
лічьіцца па экзаменах. Так, ас
пірант кафедры філассфіі 
Пётр Удавічзнка, які паспяхо- 
ва здау усе экзамены, ужо  
склау план дьісертацьіі і пры- 
ступіу да работы над тзмай. 
Нялёгка скласці план дысерта- 
цыйнай работы, не проста усё 
улічьіць і прадугледзець, вы- 
значыць каляндарныя тзрміньї 
напісання работы. Але з да- 
памогай і пад кірауніцтвам 
сваіх навуковых кіраунікоу- 
аспірантьі С. Кручкоу, Л. Бар- 
коускі, В. Купрыенка і іншьія 
паспяхова спрауляюцца з гэ- 
тай задачай.

Здаушы тры папярзднія эк
замены на «выдатна», пера- 
гортвае апошнія старонкі сваіх 
канспектау, чытае, перачытвае 
творы класікау марксізма-

...Вялікая група воінау Савецкай 
Арміі сканцэнтравана слухає рас- 
каз экскурсавода аб «Красавіц- 
кіх тззісах» Леніна.

У гэты час другая група навед- 
вальнікау уважліва знаёмщца са 
зместам апошніх артыкулау і 
пісьмау Уладзіміра Ільіча, якія на 
многія дзесяцігоддзі уперад асвят- 
лілі шлях Савецкай краіне да
камунізма і перспектывы развіцця 
усяго чалавецтва.

Вось і заключная зала. Тут зкс- 
панаваны матэрыялы XXII з'езда 
партьіі, лістападаускага Пленума 
ЦК КПСС. Яны пераканауча
сведчаць аб тым, як савецкі на
род пад мудрым кірауніцтвам
Камуністьічнай партьіі ажыццяу- 
ляе ленінскія запаветы.

В. ЦЯРЭНЦЬЕУ.

ленінізма аспірант кафедры гі- 
сторьіі КПСС Р. Малюковіч. 
7 лютага у яго апошні экзамен 
па другому перыяду гісторьіі 
КПСС. А там — паездка У 
Маскву для знаёмства з літа- 
ратурай па выбранай тэме, 
складанне плана дысертацьй і 
пачатак работы над тэмай. Да- 
рэчы, многія аспірантьі другога 
года навучання пабьівалі ужо 
у Дзяржаунай бібліятзцьі імя 
Леніна г. Масквы, а некаторыя 
толькі яшчэ збіраюцца туды 
паехаць.

Час прыспешвае. У адпа- 
веднасці з новым палажэннем 
аб аспірантурьі, за час наву
чання кожны аспірант павінен 
не толькі здаць кандьідацкія 
экзамены, але і напісаць і 
абараиіць дысертацыю стаць 
вьісокакваліфікавакьім спецыя- 
лістам па выбранай спецыяль- 
насці. Вось чаму, эканомячы 
кожную гадзіну часу, так на- 
пружана працуюць аспірантьі 
у гэтыя дні.

Н. ПРАТАСЕВІЧ, 
загадчык аддзела аспирантуры.

Сесія. Гэтае слова успрый- 
маецца студзнтамі па-розна- 
му.

Адны яе чакаюць з радасцю. 
Гэта вьідатнікі. Для іх сесія, 
як і канікульї, — адпачынак 

пасля упартай работы на пра- 
цягу семестра, час, калі при
ємна атрымоуваць узнагароду, 
выдатную адзнаку за поспехі 
у вучобе.

Другія («залатая сярздзін- 
ка») чакаюць сесію з трывогай. 
Вучьілі яны мала, а у дас 
сесіі націскаюць. Яны маюць 
нєкаторьі запас ведау. А новыя 
набываюцца толькі для того, 
каб здаць сесію. Пасля сесіі 
у іх веды так жа хутка выля- 
таю ць-з галавы як і набыва- 
ліся. Такіх студэнтау яшчэ, на 
жаль, шмат.

Але ёсць яшчэ і трзція. Гэ
тыя трзція жывуць ад сесіі да 
сесіі вельмі весела. А у час 
сесіі (і хто яе толькі выду- 
мау!) ім даводзіцца вельмі 
цяжка. Пачынаюць вучыць і 
вучаць упарта, а на экзаме
нах — «плаваюць». Як зау- 
сёды, ім не хапає «аднаго» 
дня. Не паспелі паутарыць, 
дакладней — упершьшю пра- 
чытаць, не тое, што разабрац- 
ца у матэрыяле! Калі-некалі 
стане выкладчыку шкада та- 
кога, паставіць «вудачку», 
не — атрымоувае студэнт 
«двойку». З кожным годам 
гэтая група памяншаецца, хоць 
марудна, і расце «залатая 
сярздзінка».

Значыць, як складзецца пра. 
порцыя гэтых трох груп на 
першим курсе, такой приклад
на яна будзе і на старэйшых 
курсах. Даказаць гэтуго тэа- 
рэму мы прадаставім выклад- 
чыкам і студэнтам матэма- 
тычнага факультэта. Трэба ?а- 
хапіць першакурснікау матэ-1 
матьічньїмі дьісцьіплінамі, па- 
казаць ім, што падрыхтавацца 
да экзаменау у час сесії не- 
магчыма (на жаль, адваротнае 
даказваюць ім нярэдка стар- 
шакурснікі, што шкодна уплы
вав на некаторых першакурс
нікау), часцей праводзіць пра- 
верку ведау першакурснікау у 
першым семестры.

Магчыма, неабходна право
дзіць у канцы лістапада па
пярзднія экзамены для 1 курса 
па усіх вьіносімьіх на сесію 
прадметах. Гэта п&кажа нека- 
торым самаупэуненым студэн
там, што у іх усё ж ёсць 
прабелы у ведах а часам і 
вельмі вялікія. За  снежань 
яны змогуць знішчьіць гэтыя 
прабелы і здаць зімовую се
сію добра. А ад здачы першай 
сесіі у многім залежыць да- 
лейшая вучоба. Здаушы сесію 
на «добра» і «выдатна», бу- 
дзеш і у далейшым імкнуцца 
не здаваць заваяваных пазі- 
цый. Здавальняючыя адзнакі 
(з «невудамі» студэнтам уво- ]

гуле не будзеш) пазбауляюць 
надзей стаць вьідатнікам.

Як жа здаюць першакурсні- 
кі?

Мы щзём на экзамен па 
матэматычнаму аналізу. Да- 
цэнт Юрый Станіслававіч Баг- 
данау усго душу аддае рабоце 
са студзнтамі, але і ад іх 
патрабуе работы. І многія 
радуюць яго на на экзамене 
вьідатньїмі ведамі. Гэта—Поз- 
няк, Глюза, Царьш, Соскіна, 
Дубнеуская Фурса і многія 
іншьія. Асабліва падкрзслівае 
Юрый Станіслававіч выдатныя 
адказы Пяткевіч Назарэнка, 
Г'абрьіловіч, прыйшоушых на 
матфак з вьітворчасці. Вось 
з каго трэба браць приклад! 
Многія студэнты яшчэ не уме- 
юць правільна размяркоуваць 
час пры падрыхтоуцы да эк
замена. У вьініку—Мі-ніч, Мо- 
ніч, Жыганава, Вертывец, 
Курцюкова дрэнна падрыхта- 
валіся да экзамена і атрьімалі 
нездавальняючыя адзнакі. А 
маглі ж здаць добра!

У пятай групе экзамен па 
вышэйшай алгебры. Адказвае 
Ніна Ляоненка. Яна пяць га- 
доу працавала вьіхавацельні- 
цай у Барысаускай школе-ін- 
тэрнату. Ц яж ка было першы 
час. Доугі перапынак у ву
чобе сказвауся. Але настой- 
лівасць і любоу да матэматы- 
кі дазволілі Ніне пераадолець 
усе цяжкасці. Першы экзамен 
па аналітьічнай геаметрьіі яна 
здала на «выдатна». Упэунена 
адказвае яна на такое скла- 
данае пытанне, як корні п -й 
ступені з 1. Экзаменатар да- 
цэнт Рэгша Іосіфауна Тышке- 
віч ставіць ёй у залікоуку 
«выдатна».

Другое «выдатна» з ‘яуляец- 
ца таксама у залікових кніж- 
ках студэнтау Кот, Красніка, 
Дарошака. Адказы апошняга 
абодва экзаменатара лічаць 
самьімі лепшимі.

На другім курсе ідзе экза
мен па матэматычнаму аналі
зу, які прымае дэкан факуль
тэта прафесар Фёдар Дзміт- 
рьіевіч Гахау. Матэматычны 
аналіз — база для вывучэння 
усіх наступних матэматычных 
дисциплін. Такія складаныя 
питанні аналіза, як раунамер- 
ная зыходнасць інтзгралау і 
іншьія усвайваюцца студзнта
мі прьіблізна і удакладняюц- 

ица яшчэ працяглы час. Фёдар 
Дзмітрьіевіч вельмі задаволе- 
ны адказамі Харук, Гарбуно- 
вай, Урублеускага і усёй іх 5 
трупы. Ніводнай нездавальня- 
ючай адзнакі па такому скла- 
данаму курсу. Гэта проста 
здорава! Выдатна адказвалі у 
інших групах Рамашка Ту- 
зік, Юрынок, Кісель, Арцюке- 
віч, Велеська і многія іншьія, 
атрымаушыя упауне заслужа- 
ныя выдатныя адзнакі.

На чацвёртым курсе экза

мен па курсу «Урауненні ма- 
тэматычнай фізікі» прымау да- 
цэнт Вітольд Феліксавіч Ж да- 
новіч. Гэта самы складаны 
курс на матэматычным фа- 
культэце. Сотні старонак м а 
тэматычных формул, ураунен- 
няу... І усё гэта трэба ведаць. 
На першы погляд, цяжка па- 
верыць, што можна разабрац- 
ца у гэтым лабірьінце. Але па- 
слухаушы адказ Нзлі Цюніс, 
вы скажаце: «Так можна!».
Упэунена, чотка, ясна адказ

вае яна на пастауленыя п и 
танні. Выдатныя адзнакі ат- 
рымоуваюць таксама Бацечка, 
Буглак, Х^ураулёва, Гурзвіч.

Самым сільньїм на матэма
тычным факультэце лічьіцца 
трзці курс. їм і дасталася са
мая цяжкая сесія — 5 экзаме
нау і адзін дыферэнцыраваны 
залік (амаль экзамен!). Д а-  
цэнт Леанід Кандрацьевіч Ту- 
таеу, прымаушы экзамен па 
дыферэнцыяльнай геаметрьіі, 
гаворыць, што студэнты добра 
падрьіхтаваліся. Выдатныя ад 
казы Бялько, Вольскай' Да- 
выдзеика, Талочкі і многіх ін
ших даставілі яму вялікае 
задавальненне. Задаволена ад
казамі і выкладчыца курса тэ- 
орьіі верагоднасцяу Міра Аб- 
рамауна Лукомская. Тут пер
шим і без папярэдняй падрых- 
тоукі адказвау Конюх. Бліс- 
куча ён даказвае тэарэмы, 
рашае задачи, якія прапануе 
экзаменатар. За ім адказвае 
Ірьша Малюціна. І таксама 
выдатна. Усяго на курсе пасля 
трох экзаменау і заліка 14 
чалавек здаюць толькі на «ви
датна». Неабходна асоба адз- 
начыць адказы Ігара Журбен- 
кі, імянного стыпендыята, вы- 
датнага спартсмена, члена фа- 
культэцкага камітзта. камсамо- 
ла, старшині СНТ факультэта, 
а таксама Н. Субач, К. Кузь- 
міча, Ф. Рахінштзйн, М. Та- 
лачко і многіх інших.

Сярод круглых вьідатнікау— 
сакратар камсамольскай арга- 
нізацьіі факультэта Б. Яшчын, 
сакратары курсавых кам- 
самольскіх бюро А. Лапкоускі 
(5 курс), К- Філіповіч (4 
курс), Л. Рамашка (2 курс) 
многія члены камсамольскіх 
бюро курсау і факультэта, 
епартсмены. Вельмі радасна, 
што гэтыя маякі з ‘яуляюцца 
прикладам для сваіх таварьт- 
шау як у вучобе, так і у 
грамадскай рабоце.

Першыя вьінікі сесіі паказ- 
ваюць, што нездавальняючых 
адзнак будзе менш, чьім у 
мінульщ гады. І як заусёды, 
тут вінаватьі і крус. Некато
рыя студэнты - першакурснікі 
ужо атрьімалі па дзве «двой- 
кі» і. апошні экзамен пакажа, 
ці змогуць яны змагацца за 
права быць студзнтамі.

Г. ДРАБУШЭВ1Ч, 
інжьінер вьілічальнага цэнтра.

З сакавіка — выбары у  Бярхоуны Савет 
і мясцовьіи Саветы БССР

Вылучэнне кандидата у састау 
Дэнтральнай выбарчай камісіі

У адпаведнасці з артикулам 36 «Палажэння аб вы- 
барах у Вярхоуны Савет БССР» днямі у нашим універ- 
сітзце адбыуся перадвыбарчы сход прафесарска-внклад- 
чыцкага калектнву, аспірантау, студэнтау і абслугоува- 
ючага пеірсанала, прысвечаны вилучанню кандидата у 
састау Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах у Вяр
хоуны Савет БССР.

Сход адкрыла сакратар партыйнага камітзта Т, Я- 
Дударава. Задвярджаецца павестка дня. Затим слова 
бярэ кандидат фізіка-матзматьічних навук, начальній 
вилічальнага цэнтра універсітзта Пётр Міхайлавіч Чэго- 
лін.

— Я прапаную, — гаворыць прамоуца, — ад імя 
усяго калективу нашага універсітзта- вылучыць канди
датам у састау Цэнтральнай выбарчай камісіі выдат- 
нага вучонага і арганізатара, акадзміка, прафесара, 
рзктара нашага універсітзта Антона Нікіфаравіча Сеу- 
чанку. Мы ніколі не сумияваемся, што наша давер'е 
тав. Сеучанка з гонарам апраудае.

Сход аднадушна вынес пастанову: ад калективу
Беларускага дзярнсаунага універсітзта імя У. І. Леніна 
вылучыць прафесара, акадзміка А. Н. Сеучанку канди
датам у састау Цэнтральнай выбарчай камісіі па выба
рах у Вярхоуны Савет БССР і На падставе артикула 37 
«Палажэння аб выбарах у Вярхоуны Савет БССР» 
прасіць Прззідьіум Вярхоунага Савета БССР зацвер- 
дзіць рашзнне агульнага сходу калектыву універсітзта.

* * *
16 студзеня 1963 г. радыё прынесла вестку: Указам 

Прззідьіума Вярхоунага Савета БССР быу зацверджан 
састау Цэнтральнай выбарчай камісіі па выбарах у Вяр
хоуны Савет Беларускай ССР. У састау яе увайшоу 
рзктар нашага універсітзта Антон Нікіфаравіч Сеучанка.

Час прыспешвае



Агляд друку

Практыканты аб сабе
ЧІЕЛАРУСК1 УН1ВЕРС1ТЭТ № 2^(511), 25 студзеня 1963

3 Новым годам, сябры!
Выйшау з друку чарговы нумар 

вучэбнай газеты «Журналіст». 
Тэты нумар быу прысвечаны вы- 
нікам вытворчай практьікі сту- 
дэнта'у 4 курса аддзялення жур- 
налістнкі, якую праходзілі сту
дэнты у другім семестры мінулага 
навучальнага года. Тэма нумара 
вельмі складаная. Кожны разу
мев, што сваю працу самому 
вельмі цяжка правільна ацаніць, 
з боку ж  — лепш бачна. Аднак 
студэнты- чацвертакурснікі у ас- 
ноуным з гэтай задачай справі- 
ліся. Чаму у асноуным? Таму, 
што усюды дзе студэнты га- 
вораць аб сваёй практыцы, ёсць 
аналіз толькі добрых бакоу сваёй 
дзейнасці. Практыканты расказ- 
ваюць, як ім цяжка было зрабіць 
задание, але яны вьїканалі яго. 
Практыканты расказваюць, як на- 
раджалася новая цікавая тэма. 
Але ніводнага слова не было ска

зана аб тым, якімі ж бакамі сва
ёй асабістай работы у рздакцьіі 
газеты яны не задаволены, якія 
матэрыялы свае яны лічуць дрэн- 
ньімі і чаму, якія прабелы ёсць у 
іх ведах. А гэта вельмі дапамагло 
б у далейшым і самім практы- 
кантам_ і малодшакурснікам.

Вельмі добра, што пры выпуску 
гэтага нумара студэнтам была 
прадастаулена вялікая самастой- 
насць. У нумары ёсць толькі адзін 
здымак, які выканан не студэн
там. Давайце паглядзім на ча- 
цвёртую паласу. Там напісана: 
«Тэты нумар газеты «Журналіст» 
падрьіхтавалі да друку студэнты 
IV курса аддз. журналістьікі пад 
кірауніцтвам дацэнта Р. В. Булац- 
кага. Рэдактар нумара В. Кошаль, 
адказны сакратар А. Новік, маке
ты палое студэнтау 2 курса 
П. Сушко, М. Аусіевіча В. Бабі- 
ніча, П. Яльца».

У кожным нумары газеты паве- 
дамляецца, хто выпускау яе. А у 
гэтым ёсць яшчэ адна навіна: у 
выпуску удзельнічалі таксама і 
другакурснікі. Афармленне ж  га
зеты фактична іх! I у цэлым яны 
нядрэнна вьїканалі задание.

(Заканчэнне будзе)

Каманда БДУ— пераможац
Увесь снежань працягвалася 

каманднае першынство горада па 
шашках еярод калектывау фїзіч- 
най культуры. Першынство право- 
дзілася па алімпійскай сістзме. 
Класіфікацьшньї склад многіх 
каманд быу вельмі вьісокі. Так, 
каманды БПІ, МТЗ, Палаца пія- 
нерау, радыёзагода, завода аута- 
матычных ліній і іншьія не мелі 
у сваіх радах ігракоу ніжзй 
1 разраду. Універсітзт на пер- 
шынстве прадстаулялі: майстар
спорту М. Гелер, кандидаты у 
майстры Г. Драбушзвіч і Д . К а 
ган, першаразраднікі А. Хапалюк, 
А. Абрамовіч, Я- Кухарчук, 
Ю. Струк, П. Несцяровіч. Вельмі 
моцныя каманды трапіліся на 
шляху да фінала у нашай каман
ды. У Чі  фінала мы перамаглі 
шашыстау П алаца піянерау з лі
кам 4:2, у пауфінале — каманду 
трактарнага завода, узначаль- 
ваемую майстрам спорту Л. Вяр- 
цінскім (ЗЧі :2Чі ).

У фінале шашысты універсітз
та сустрзліся з призёрам пер- 
шынства СССР камандай радыё- 
завода за якую вьіетупалі мац- 
нейшыя шашысты краіньї призёры 
першынства мінулага года 
М. Шавель, А. Плакхін, майстар 
спорту Ю. Файнберг, чэмшён 
Мінска кандидат у майстри 
Э. Эльтэрман і іншьія. Ігра была 
вельмі вострай. Шашысты універ
сітзта на многіх дошках атрыма- 
лі пазіцьійную перавагу. У гасцей 
толькі А. Плакхіну удалося, дзя- 
куючы памылцы А. Абрамовіча, 
выйграць партию. Г. Д рабуш з
віч адыграу ачко, перамогшы 
чорньїмі Ю. Файнберга. Астатнія 
партьіі закончьіліся унічьію. Вы- 
нік матча — 3:3. Першае месца і 
званне чэмшёна горада заваявала 
каманда універсітзта, атрьшау- 
шая перамогу на больш высокай 
дошцы.

Г. ДРАБУШ ЗВІЧ.

Аб'ява 
з каментарьіямі

На дошцы аб 'яу  у галоуным 
корпусе з ‘явілася цікавае запра- 
шэнне. Студэнтам універсітзта 
паведамлялася, што’ секцыя ту- 
рьізма-альпінізма «организовывает 
походы по Архангельской губер
нии и Белоруссии». З якіх гэта 
часоу наша слауная Архангель- 
шчына стала не вобласцю, а гу- 
берніяй? Ж арты  жартамі, а гэтае 
слова ніяк не падьіходзіць да 
радзімьі Міхаіла Васільевіча Ла- 
маносава, таксама як і да любо- 
га куточка нашай неабсяжнай 
Радзімьі. Так што, сябры турыс- 
тьі-альпіністьі, «арганізовьіваць» 
паходы «арганізовьівайце» а пра 
геаграфію не забывайце, ды і пра 
граматыку таксама.

Даніла ШЫЛА.

Па слядах нашых выступленняу

„Пад знакам вострай 
крытык! і са м а к р ы ты к Г

Падводзячы вьінікі справаздач- 
на-выбарчага сходу, члены пар- 
тыйнага камітзта звярнулі увагу 
рэдакцьй газеты на тое, што у 
надрукаванай справаздачы са 
сходу дапушчана зал ітн е  рэзкае 
тлумачэнне выступления члена 
КПСС тав. Нахімоускай. У пры- 
ватпасці указана на тое, што га
зета недарэчы ужыла такія сло- 
вы, як «паклёп» і «дзмагагічная 
вылазка». Рздакцьіі указана на 
недапушчальнасць падобных пры- 
ёмау у далейшым.

Нашы в ‘етнамскія сябры свят- 
куюць Новы год 25 студзеня, як 
і увесь в'етнамскі народ. З  в и 
падку нацыянальнага свята, ін- 
тэрнацыянальны клуб і рэдакцыя 
газеты паслалі в ‘етнамскім сту
дэнтам 1 курса фізічнага факуль
тэта віншаванне:- 

«Дарагія в'етнамскія сябры!
Ад усёй душы віншуєм вас з 

нацыянальным святам, з Новым

годам! Ж адаєм вам вялікіх по- 
спехау у вучобе, у будучай пра- 
цы, у асабістьім жьіцці! Жадаєм 
вам шчасця! Няхай жыве савец- 
ка-в‘еткамская дружба! Няхай 
жыве мір ва усім свеце!

!нтзрнацыянальны клуб БДУ 
імя У. І. Леніна.

Рэдакцыя газеты 
«Беларускі універсітзт».

Цікава
ведаць А дкулъ паходзяиъ

назвы частак свету
Гэтыя пяць слоу — Еуропа, гадах устан авш  ш то-гэта  вост- 

Аз1Я, Афрыка, Аустрал1я, Амеры- pay, прычым небывала в я л ш х  
ка — вядомыя нам са школьных размерау, вучоныя назвал)' яго 
чаёоу. Называгачы ix давол1 час- «Тэра аустралк inKOTHiTa» — не- 
та_ не усе, напэуна, задумвалюя вядомая пауднёвая зямля. 3  гэ- 
над ix паходжаннем. тага часу слова «Аустрал1я» па-

Н азва «Еуропа» была ужо вя- чал1 шеаць на ycix картах, 
дома старажытным грэкам. Яна Амерыкаисга мацярык быу ад- 
паходзщь ад старажытна-грэчас- крыты Калумбам у канцы XV 
кага слова «эрэб», што азначае стагоддзя. Але у глыб кантынента 
«змрок, цемра», або захад, гэта Калумб не зайшоу i падрабязна- 
значыць краша, дзе заходзщь га ашеання адкрытых iM зямель 
сонца. не дау. Гэта 3pa6iy ггальянсю па-

Упершыню упамшанне аб A3ii Дарожшк Амерыга Веспучы 
сустракаецца у Гамера. Вучоныя (1451  _  1512 гг.). £н падрабязна 
.Ичаць, што яно паходзщь ад aci- anicay природу Новага Свету, 
рыйскага слова «асу» — усход, жыхароу, i па яго iMro гэтую 
KpaiHa, дзе узыходзщь сонца. частку свету назвал! Амерыкай.

У часы Рымскай i M n e p u i  воб- Цшауна, што назвы частак све- 
ласць старажытнага Карфагена Ту на болынасш моу гучаць 
на поуначы Афрыю насяляла пле- амаль аднолькава.
мя афры. Спачатку гэтыя земл1---------------------- --------------
бьш  названы зямлёй Афры, а за- Ц1 ВЕДАЕЦЕ ВЫ, ШТО...
тым Афрыкай начал! называць не - се кра;ны £вету -CTynjj]i 
увесь кантынент. - 1963 год? У 1раку i Афгашста-

Небезцшаунае i паходжанне не 7 лшеня пачнецца толью 1383 
назвы Аустралп. Старажытныя год, а у Эфюпп у тэты дзень бу- 
вучоныя меркавалц што дзесьщ дзе 12 жшуня 1957 года. У Япо- 
на поудш павшна быць суша, mi, наадварот, щзе ужо 2622 год 
якая ураунаважвае Азпо i Еуро- эры 1мператарскай дынастьп.
пу. Яны назвал! гэту зямлю «Ау- --------------
стралю» — па латыш «пауднёвы». ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА
Першым1 гэту зямлю адкрыл1 га- «Я клянусь, вы мне поверьте: 
ландцы i назвал! яе Новай Галан- люблю стихи до полусмерти, 
дыяй. Але яны не ведалц што гэ- Разберу по косточкам любой...», 
та вострау. АшЖчане назвал! гэ- На экзамене стишок достался, 
ту зямлю Новым Пауднёвым Он — ни в зуб ногой.
Уэльсам. Але кал1 у 1801 — 1803 Георгий О ГИЙ,

Н а імя рэктара Антона ЕІікіфа- 
равіча Сеучанкі прийшло цікавае 
пісьмо з Кубы ад нашых выклад
чыкау, якія працуюць там. Вось
ШТО ЯНЫ П ІШ уЦЬ;

«Дарагі Антон Нікіфаравіч, шлём 
Вам і у Вашай асобе усяму доб- 
раму калективу работнікау Бел- 
дзяржуніверсітзта імя У. І. Лені
на сардэчнае прьівітанне з далё- 
кага вострава Кубы, чий гераіч- 
ны народ будує сацьіялізм. Рэ- 
валюцыйная Куба непераможна, 
бо з ёю усё прагрзсіунае чала- 
вецтва. А дружбу і дапамогу с а -  

вецкіх людзей кубінцьі адчува- 
юць пастаянна і цэняць яе вельмі 
высока. Для кубінца савецкі ча- 
лавек — самы вялікі а у т а р ы т э т ,  

сябра, старэйшы брат, які, калі 
спатрзбіцца, не пашкадуе жкцця 
у імя святой справы барацьбы 
за шчасце людзей.

Гэтую павагу і нам з Олей 
прьіходзіцца адчуваць на сабе. 
Ды гэта і не странна. Мы ж — 
часціна нашага вялікага народа, 
дружба якога з рэвалюцыйнай 
Кубай робіць кубінскую рэвалю- 
цьно непераможнай. І як ніколі, 
мы, савецкія людзі, якія знахо- 
дзяцца тут, на Кубе, разам з 
кубінцамі адчуваем веліч нашай 
Радзімьі. Нават малаверы, і тыя 
цяпер пераканаліся у неперамож
най магутнасці і міралюбівьіх ім- 
кнекнях Савецкага Саюза, які 
выратавау не толькі Кубу, але і

Пісьмо з Кубы
усё чалавецтва ад сусветнай тар- 
маядзернай вайны.

Вось чаму прэстыж нашай вя- 
лікай Радзімьі яшчэ больш узрос, 
асабліва сярод кубінцау. Наваль- 
нічьія хмарьі над радзімай Хасэ 
Марці і Фідзля Кастра рассейва- 
юцца, напружанне аслабла...

Народ Кубы усюды — на схо
дах, мітингах —скандыруе; «Фі
дель! Хрушчоу! Мы разам з вамі 
двумя!». Нас, рускіх, пазнаюць 
сярод тысяч інших людзей і час
та вітацюць сяброускім «Тава- 
рыш!», суправаджаючы гэтае сло
ва шчырай усмешкай.

Учора старая жанчьіна-кубінка 
прама на вуліцьі звярнулася да  
нас з пытаннем: «Вы рускія?» і з 
гонарам заявіла: «Куба не адзі- 
нокая. Савецкі народ — вялікі 
друг кубінцау». Такія нечаканыя 
і прыемныя сустрэчы адбываюцца 
часта...

Цяпер нямнога аб рабоце. Пас
ля заканчэння 1 верасня першага 
семестра нашы вучні («бекадосы») 
і адабраныя медыцынскай камі- 
сіяй настаунікі адправіліся у пра- 
вінцьію Арыетэ, у горы Сьера- 
Маэстра, на уборку ураджаю ка- 
вы. Праца гэтая не з легкіх, асаб
ліва для жыхароу Поуначы, бо 
збіраць каву прьіходзіцца па зяр-

нятку, а бывае па 30—35 градусау 
цяпла. Кава расце па схілах гор, 
і часам для таго, каб не сарвацца 
уніз прьіходзілася трымацца за 
кусты. На досвітку мы падніма- 
ліся у горы і збіралі каву, спус- 
каючыся уніз. Норму кубінскіх 
сялян вьїконвалі усе. Ежу рых- 
тавалі самі на двух кастрах — 
для вучняу, разам з якімі пра- 
цавалі, і для сябе. З заданием 
справіліся з гонарам і вярнуліся 
у Гавану 2 кастрьічніка. Вучні ж  
засталіся на уборцы яшчэ.

Мы уехалі з палеткау кавы ра
ней для таго, каб добра падрых- 
тавацца да другога навучальнага 
семестра. Увесь перыяд да пачат- 
ку новага семестра напружана 
працавалі: надрукавалі на рата-
тары падручнікі ("калі раней у нас 
было па 2—3 падручніка на групу 
у 20—25 чалавек, то цяпер кож
ны бекадос мае свой падручнік 
рускай мовы), размножьілі тэксты 
(а раней жа кожны з нас, не уме- 
ючк, размнажау тэксты для кож- 
нага урока для усіх вучняу). Мы 
падрьіхтавалі за тэты месяц мета- 
дычныя распрацоукі, шмат на
глядних дапаможнікау па раз- 
віццю мовы і г. д. Адным сло
вам работы хапіла. Наша зада
ча — на працягу двух год пад-

рыхтаваць з бекадосау настауні- 
кау рускай мовы і перакладчыкау. 
Задача не з легкіх і вельмі ад- 
казная. Пастараемся з гонарам яе 
выканаць.

Адначасова самі, наколькі да- 
зваляе час, вывучаем іспанскую 
мову. Специфіка нашай работы, 
як выкладчыкау рускай м о е ы , 

ускладняє гэты працэс. Аднак мы 
стараємся і ужо нямнога гаво- 
рьім...

Мы знабмімся тут з усімі бака
мі жыцця кубінскага народа, 
імкнемся як мага больш уведаць 
аб Кубе. Некалькі разоу мы бачы- 
лі Фідаля, а некаторым з наших 
таварышау пашчаслівіла з ім раз- 
мауляць.

У мінулую нядзелю мы бьілі 
на нядзельніку; працавалі у дзяр- 
жауным маёнтку .ипібаб" на 
уборцы апельсінау. Цяжка пера- 
даць словамі, якая там прыга- 
жосць! Апельсінавьі сад займає 
520 гектарау, ён падзелены паль- 
мавьімі алеямі на невялікія уча
стю. Куды ні кінь погляд, усю
ды — залацістьія апельсіньї... Ра
ней і у галаву не прьіходзіла, што 
давядзецца збіраць апельсіньї. 
Увогуле, многае раней не прыхо- 
дзіла у галаву. Ці ж маглі мы па- 
думаць раней, што будзем сведка-

мі і амаль удзельнікамі такіх 
значних падзей, якія зараз адбы
ваюцца на Кубе!

Дарагі Антон Нікіфаравіч! Вя- 
лікае Вам дзякуй за невялікае, 
але сардэчнае пісьмо, у якім вы 
паведамляеце мне аб тым, што 
мае артикулы прайшлі абмерка- 
ванне на кафедры і яны пойдуць 
у друк. Для мяне тэта вельмі 
важна, бо размова ідзе аб маёй 
дьісертацьіі. Яшчэ раз дзякуй Вам 
асабіста і членам кафедры педа
гогію і псіхалогіі за сяброускія 
клопаты!

Вас, Антон Нікіфаравіч і увесь 
калектыу выкладчыкау і студэн
тау я і Оля сардэчна віншуєм з 
наступаючим Новым, 1963 годам! 
Жадаєм усім-усім вялікага зда- 
роуя, шчаслівага і радаснага 
жыцця, растучых поспехау у пра- 
цы на блага нашай вялікай Ра- 
дзімьі!

Вашы
Оля і Рэм Вадзйка.

28/ XI 1962 г.».

Рэдактар У. КУЛАЖАНКА.
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