з новим
РОКОМ,
Д РУЗІ!

З ХРОНІКИ ВУЗУ-РІК 1989-й
^

УЄЙЛЛЯМИ про
фесорсько - викладацького складу
і
працівникі'в лдборато
рії
методичного
за
безпечення в }9В9 ро
ці підготовлено і ви
дано масовим тиражем
18 навчальних і 130
методичних
посібни
ків. Близько
десяти
автору ВПІ підготува
ли навчальні посібни
ки для республікансь
кої серії «Нове в нау
ці і техніці». Подано
заявки на перевидан
ня 20-ти
навчальних
посібників
українсь
кою мовою- 13 викла
дачів готують навчаль
ні посібники на ’укра
їнській для участі
в
республіканськ о м у
конкурсі. Доктор
хі
мічних наук КОРЧИНСЬКИИ Г. А. підго
тував до видання ук
раїнською мовою під
ручник ПіО хімії для
студентів втузів УРСР
О А КІНЕЦЬ ниніш•
нього року книж
ковий
фонд науковотехнічної
бібліотеки

інституту склав
655
тисяч екземплярів. За
рік бібліотека
попов
нилася.. 58 тисячами він
дань, які містять .5800
найменувань книг,
В
даний час . НТБ обслу
говує 12 тисяч чита
чів За рік працівники
бібліотеки
здійснили
494 тисячі
книгови
дачЗ метою
вдоскона
лення
і поглиблення
навчального
процесу
в інституті
створено
ряд нових кафедрГ Це
— прикладної
мате
матики і обчислюваль
ної техніки, хімії, ін
форматики
і комп’ю
теризації навчання, на
передодні нового року
— загальної теплотех
ніки і електротехніки.
Таким чином, у ВПІ
зараз
нараховується
37 кафедр.
Створено
деканат
суспільних і
гумані
тарних
наук,
який
об’єднує
кафедри со
ціально - політичної
історії XX
століття
(замість історії КПРС)

філософії,
наукового
комунізму,
політеко
номії. Деканатом ор
ганізовано - факульта
тиви з історії Україн
ської PCP, жультури,
логіки.
* * +
ЇКк ЩО МИНАЄ,
* виявився
напро
чуд «урожайним» на
докторів наук.
Ними
стали сім
провідних
вчених ВПІ, Нагадає
мо їх прізвища- Це —
І. С. Ткаченко, О. П.
Ротштейн, С. Й. Тка
ченко, Г. А- Корчинський, В. П. Кожем’яко,
М. П. Байда, М Л.
Литвинов.
Буквально
напере
додні 1990 року
за
хистив дисертацію кан
дидата технічних наук
старший науковий пра
цівник науково - дос
лідної
лабораторії
А- Ф. Анджієвський
В поточному
році
список науковців
ін
ституту, які
успішно
захистили кандидатсь
кі дисертації, відкрив
М. О. Головатюк.

р

Новобудова 1989-го

Завтра цьому приму
щенню має бути вида
ний паспорт про день
народження. ЗО груд
ня 1989 року підпису
ється акт, що наш ін
ститут одержує
ще
один навчальний кор
пус, в якому розташу
ється
енергетичний
факультет,
Йшли до цієї події
через роки
числених
фінансових.. труднощів,
важкої, інколи й дво. змінної (вдень ..-у. кельма, увечері — кон
спект) роботи, студен
тів, великого органі
заторського труда про
ректорів В- Д. Сверд-

лова, О. I, Тара ну хн,
декана Д. В. Налбандяна.
Головний інже
нер інституту І. А. Ма
льований просив не
одмінно згадати також
Отто Абрамовича Кринця, котрий
керував
людьми- ремонтно - бу
дівельної 'групи та ви
конроба - ~: сантехнічних
робіт
Миколу Кузь
мовича Кадука
ос
танні місяці для них
були позначені ритмом
особливо високої напу
руги, яка не спадає й
нині, бо роботи в но
вому корпусі
виста
чає,
1 Г- І все одно, — го-

ворить Давид Бегляро
вич Налбандян, — в
середині січня я обо
в’язково перенесу свій
штаб у нове” приміщен
ня і почну поступову
передислокацію інших
служб- Даю слово, що
в лютому тут уже буде
проходити й навчання
студентів;
Залишається *
при
цьому тільщ побажа
ти нашим .енергетикам
щасливого
новосілля,
Хай засівається ваша
творча нива’ щедрими
врожаями
багатих
ужинків та
добрими
успіхами в многотрудній вашій діяльності!

А всього за рік, кан^
дидатами наук
стали
25 викладачів, співро
бітників і
аспіранті»

вузу.
На початку року при
інституті створено епеціалзовану
наукову
раду по захисту док
торських дисертацій з
двох напрямків,
* * *
В ОЗВИВАЛИ С Я,
* наповнювалися но*
вим змістом зв’язки
інституту з
вузами,
студентами і вченими
інших
країн
світу.
Протягом року
ВГІІ
прийняв
представник
ків з Болгарії, НДР,
Польщі,
Румунії,
ЧССР, Монголії,
Ка
нади, США, КувейтуОсь і в днугій дека
ді грудня інститут від
відала делегація Спіл
ки студентів
політех
нічного інституту міс
та Кельце*
Польські друзі
спі
льно з
вінничанами
підбили підсумки
ро
боти
інтернаціональ
них будзагонів,
обго
ворили умови угоди на
1990 рік.
Домовлено
про безвалютний
об
мін туристичними гру
пами студентів. Гості

з ПНР ознайомилися з
діяльністю
кафедри
російської мови,
взя
ли участь у
диспуті
«Інтелігентність
та
інтелігенція», —
про
це повідомив
газету
заступник
секретаря
комітету ЛКСМУ Намик Абдулаев.
* * *
ПО — 23
ГРУДНЯ
“ “ на базі інституту
відбулося
засідання
секції Академії
наук
УРСР
«Термоелект
ричні матеріали і їх
застосування»,
В ро
боті
секції
взяли
участь провідні вчені,
інженерно технічні
спеціалісти
республі
ки, які працюють
в
галузі
термоелектри
ки.
З доповіддями і по
відомленнями
висту
пили: член — корес
пондент
АН УРСР,
професор А. И. Анатичук, проректор ВПІ,
доктор технічних наук
професор С. й.
Тка
ченко, доктор фізикоматематичних
наук
професор І. С. Буда,
кандидат фізико - ма
тематичних наук
до.
цент 1. Г. Мельник.
йшлося про підсум-

ки роботи вчених
в
галузі
термоелектри
ки, перспективи
роз.
витку
мікроелектро
ніки, радіотехніки, приладобудування, зокре
ма, у ВПІ.
В ці дні
Інститут
прийняв учасникід IIIої науково ’ технічної
конференції
«Шляхи
підвищення
ефектив
ності
використання
теплової і електричної
енергії».
Працювали
три секції,
відбулися
виробничі екскурсіїА всього за рік
в
інституті відбулося 17
науково - теоретичних
та науково - методич
них конференцій,
и А РОЗШИРЕНО11 МУ засіданні вче
ної ради обговорено і
затверджено
Статут
інституту —
осново
положний і регламен
туючий документ, який
визначає навчально..ви
ховну і наукову Діяль
ність ректорат^, дека
натів, кафедр,
інших
служб вузу, ї у права і
обов’язки.
В 1989 році відбу
лося 14 засідань вче
ної ради. На них об
говорено 140
різних
питань.

ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО
З КАШПІРОВСЬКИМ
О ОСТАННЬОМУ
теи
лесеансі
Анатолія
Кашпіровського
з
Останкіно, мелькнуло кількасекундне
інтерв’ю
з
працівником
Вінницько
го політехнічного
інсти
туту
Євгеном
Ходяковим, Прозвучало дві
чи
три коротеньких
фрази
про те,
що
вінницькі
вчені готові до
тісного
співробітництва зі своїм
популярним земляком
і
що вони ;у цьому
плані
вже дещо «мають
за
душею».
А що саме? Хто такий
Євген Ходяков? Що зму
сило його податися
на
зустріч з Кашпіровським?
З ’ясувалось, що Євген
Олександрович
Ходяков
трудиться науковим спів
робітником СКТБ «Квантрон», котрий є дітищем
кафедри нарисної
гео
метрії і машинної графі
ки (завкафедрою — док
тор технічних наук, про
фесор В. П. Кожем’яко)*
В
послужному
списку
цієї кафедри
не один
здобуток на ниві
опто
електроніки,
Скажімо*
гігантське світлове шаб,
ло
на
КалИнському
проспекті Москви,
З ’я
вившись там років п’ят
надцять тому, воно
од
разу
привернуло
увагу
сяйливими потоками
лі
тер, що пливли, як вода,
але не безладно —
це
були перші в Радянсько
му Союзі світлові газе

ти, розроблені
вченими
Вінницького політеху
і,
насамперед,
кафедрою
Кожем’яко.
Володимир
Прокопо
вич — людина вулканіч
но ї енергії з
широким
колом знайомств.
Певна
річ, така цікава людина,
як Кашліровський,
мала
неодмінно потрапити
в
поле
його
діяльності.
Познайомились
вони
давно, ще тоді, коли про
дивовижний талант Ана
толія Михайловича
зна
ли одні колеги і близькі
друзі.
— Я й сам, — • гово
рить Володимир
Проко
пович, — сприймав
йо
го
вміння, як «непро
дуктивний талант», щось
на зразок крил, котрими
природа
нагородила чо
ловіка, але не дала змо
ги
використати їх
для
польоту? Та
коли
він
почав виступати по теле
баченню і говорити, що
в людському
організмі
зосереджено
могутній
потенціал життєдіяльнос
ті, поки-що ~ не вивчений
наукою, поки-що
недо
ступний для неї, я зро
зумів, що він до
свого
таланту ставиться серйоз
но.
ПРАВДІ,
наука
не
^
знає багато
чого.
Був, наприклад, у
Ш от
ландії чоловік, якому ло
мом пробили в голові ді
ру. Жоден, навіть найгеніальніший, вчений світу

р

за такої ситуації не ос
мілився б говорити не те
що про нормальний ро^
зум , а навіть про жит
тя Цієї людини. А вона,
тим часом, прожила
з
своєю
травмою
при
нормальному здоров’ ї І
розумі ще цілих
трид
цять років. Що їй допо
могло, які сили, які ча~
ЭИ?

Кашпіровський
гово
рить, що в людині є по
тайні стежки — доріжки,
якими з організму мож
на підняти багатющі ре
зерви і с і ря му вати їх на
самооздоровлення. Йому
самому доступна в кож
ному з нас та внутрішня
антена, котра допомагає
підключити до роботи ал
горитмічні системи мозку.
Як це робиться?
Поки що це секрет за
сімома замками.
Секрет
і< для самого Кашпіров
ського.
Євген
Олександрович
Ходяков показує
газету
«Комсомольское знамя»,
де вміщено інтерв’ю
з
керівником
лабораторії
біологічно - активних ре
човин АН СРСР, докто
ром
біологічних
наук
Г. Н. Бахішевим.
— Те, що
відбуваєть
ся в організмі
людини
під впливом Кашпіровсь
кого, складає за даними
лабораторії, яку я
очо
люю, предмет наукового
відкриття.
(Закінчення на 2-й стор.).

--«ЗА ■ШЖЕНЕШТОЩРЙ»
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ОРДЕН ПЕРЕД НОВИМ РОКОМ
22 грудня студенту І Ікурсу машинобу
дівного факультету Віктору Морозу, котрий
в 1987— 1988 роках воював в Афганістані,
вручено орден Червоної Зірки-

З АХОДИВ
редакції

він
до
несміли
во, нерішуче і, мабуть,
без великої охоти. Як.
би не декан машино
будівного
факульте
ту Віктор
Борисович
Петров, то, думаю, не
прийшов би взагалі.
Віктор Борисович, як
що бути точним, «саморучно»
привів до
нас свого
соромливо
го .студента,
котрий
має аж чотири урядо
вих нагороди. Червона
Зірка—-остання з ниу і
прийшла вона до сол
дата пізніше, ніж че
рез рік після демобі
лізації. Втім, вибачай
те, Віктор Мороз
не
демобілізувався,
його
комісували
внаслідок
важкого поранення, як
інваліда другої групи.
А поранень було
не
одно, не два ...
аж
і?ри.
Читаючи оцю скру
пульозну арифметику,
Віктор, очевидно, буде
ображатись- Йому ця
скрупульозність надо
кучила. Афганістан і
так сидить в тілі, не
відпускаючи й на се
кунду, а тобі мало не
на кожному кроці на
магаються залізти
з
ним ще і в душу. Ко
ли поранило, як це бу
ло, за яких обставин,
чи 'боліло, скільки ле
жав у госпіталях Ка
була, Ташкента, Киє
ва?
Нащо воно
людям
потрібне? Хіба це так

важливо? Хіба цікаво?
J A K Я СОБІ уявляв перебіг
Вікторових І^МОК по Т0му. як закінчилась на
ша з ним розмова, а в
моїх блокнотах після
неї залишилось зовсім
небагато.
Чим день ПРИ дні
був зайнятий їх бата
льйон?
Тим, що ходили в
засади,
перехоплю
вали душманські кара
вани зі зброєю, мчали,
ся туди, де нашим до
водилось
найтяжче.
Дислокувалися
вони
кілометрів за сто- од
Кабула. Намети зако
пували на всю глиби*
ну по самісіньку ма
ківку, потім обклада
ли колодами і землею
в три накати - — на
віть пряме попадання
снаряда чи ракети не
могло зашкодити.
А часто стріляли
і дуже густо?
У Віктора — якийсь
незвичайний
поблиск
ока з під чорної бро
ви — не то дитячий,
не то весело - іроніч
ний.
— Першого ж дня,
як тільки нас привез
ли, був «вітальний са
лют» зі ста вісімдеся
ти ересів.-.
Суцільне)
море вогню і вибухів-.
—
Сто - вісімдесят?!
А хіба їх можна пора
хувати?
— Можна, — сказав
Віктор похмуро, Йому,
очевидно, нр подоба -

лась відверта наївність
запитань
людини,
старшої від нього на
тридцять років, адже
ця людина в його уяві
мала б уособлювати
знання і
батьківську
мудрість.
— Скільки разів то
бі доводилось ходити
на операції,
п’ятнад
цять — двадцять?
— Разів шістдесят
Це тільки пішки, а
ще — на вертольотах,
бетеерах... Сто, а мо
же, й більше- Приїха
ли ми туди 5 травня
87 року, місяць лежав
у Ташкенті після _пер=
шої рани, а Другий і
третій раз мене уда
рило 10 червня 88 ро
ку. Виходить, що в са
мому Афганістані, вір
ніше в. боях, був рів
но р ік / А -вивезли
мене з Афганістану до
4 липня,.. Це я точно
пам’ятаю, бо - 4 липня
я
Ташкенті
хлопці
принесли мені пляшку
холодного
пива-..
В
цей день мені було 20
років...
Б у в а ю т ь же співпадіння! Я наро
дився на День і трид
цять років раніше.
І
саме 4 липня ми сиді
ли з друзями за сто
лом — була кругла
дата, нам було весело
і, звичайно, ніхто
з
нас і не згадував про
Афганістан, це було
таке далеке, нереальне,
таке непотрібне.-.
А
Вітька Мороз
цьому
непотрібному
оддав
так багато, що
воно
буде його життям до
останнього дня. Прос
ти ж, сину, мені і та
ким,
як я. Хоч ми 11

ЗА СПІВРОБІТНИЦТВО
З КАШПІРОВСЬКИМ
(Початок на 1-й crop,).
ХРОМУ ж випаде щае
тя розсекретити цей
феномен?
Хто зна? За
нашого
життя, може, й
нікому
Тим паче, що
популяр
ність
Кашпіровського
багатьом науковим
сві
тилам явно не до серця
Вже лунають голоси
не
шукати пояснень
талан
ту, а зупинити його, поки
не пізно Є
такі!,
хто
сьогодні певне,
готовий
звинуватити
Кашпіров
ського навіть у відьмацт
ві. Взнаємо тебе, доро^
ге наше
суспільство, з
твоїм умінням не пояс
нювати, не вивчати,
а
звинувачувати і наклею
вати ярлики, якщо лю
дина не
вкладається в
прокрустове ложе звич
них уявлень!
Науковці
нашого ін
ституту вирішили
запро
понувати
свої
послуги
Анатолію
Михайловичу,
встановити
з ним тісні'
ший контакт І з’ясувати
можливості СП ІЛЬНО Ї робо'
ти. З цією метою В. П.
Кожем’яко
і послав до
Кашпіровського
Є.
О.
Ходякова,
який
встиг
обмінятися з ним
перед
телесеансом
кількома
словами,-.а під час самого сеансу,
звичайно,
не міг розповісти, що ж
зробили вчені ВПІ в роз
різі
пошуків,, котрі Ч И 
МОСЬ доповнюють
нез
вичайну роботу
Кашпі.

ровського.
Тим часом,
зроблено
чимало Скажімо,
декан
радіотехнічного
факуль
тету Ю. В, Крушевський
зі своєю групою ВИГОТО
ВИВ прилад
діагностики
післяопераційних- спайок.,
який уже
зараз
може
дати точну відповідь, чи
будуть в тієї чи іншої
людини ВИНИКАТИпісля
операції, так звані, спаг
йки. Це дуже
серйозна
робота і
саме про неї
в першу чергу поінфор
мовано
Кашпіровського,
який енергійно
сповідує
концепцію «Не зашкодь
людині!».
ВВАЖ АЮ ,
—
гово* * рить В. П. Кожем’я
ко, — що на базі СКТб
«Квантрон»
при
підт
римці груп, які є в на
шому інституті, можна і
треба створити“’ кафедру
біологічної
кібернетики,
Вона об’єднала б
бага
то ЗУСИЛЬ, ЯКІ УЖ Є Д О К '
ладаються до цієї спра^
ви, але розрізнено і не
цілеспрямовано.
Маємо
співдружність з професо
ром медінституту М, Б.
Царюком, який за д о т/че н.
ням Міністерства охоро'
ни здоров’я
проводить
обстеження
опромінених
дітей
в
Народицькому
районі Житомирщини —
не можна при цьому ко
ристуватись
ні
рентге=
ном, ні іншими
засоба
ми, котрі б шкодили здо
ров’ю. Треба створювати

апарати, щоб можна бу
ло чути голос самого ор
ганізму без
ніякого
в
нього втручання.. В рам
ках цієї теми докторант
А, І. Тимченко вже
за
вершує виготовлення безманжетних
індикаторів
артеріального тиску, ве
дуться роботи по
ство
ренню
мікропроцесор
ного пристрою для виз
начення динамічних пара
метрів
кровонаповнення
судин легенів, розробле
но
спосіб вимірювання
вмісту нативного (живо
го) білка в
рослинних
тканинах,
проводяться
роботи по перекладу на
мову
оптоелектроніки
виступів
Кашпіровсько
го на телебаченню, щоб
вони стали
доступними
і для глухонімих.
— Таким чином,
—
підсумовує В. П. Кожем’яко. — початок у нас
є. Якщо створимо
ка
федру
біокібернетики,
то вона не тільки
спів
робітничатиме
з
Кашпіровським,
не
тільки
шукатиме нові прилади І
пристрої, а, можливо, на
близиться до
розгадки,
або й розгадає
секрет
феноменальних
здібно
стей нашого земляка. До
речі, цією роботою згод
ні
зайнятись деякі
ви
датні біологи нашої краї
ни, з якими уже маємо
навіть
попередню
до
мовленість,

не вважаємо себе винни.
ми за Цю війну, але
всеодно винні, бо живе
мо в тій державі, яка
тебе на цю війну посла,
ла. І хоч вона тепер
вважається предметом
нашої спільної ганьби,
я хочу сказати, Вітю,
що це не твоя ганьба,
а наша.-. Батьки вин.
ні перед дітьми,
бо
мовчали, коли
треб^
було волати, боялись,
закрили
свій
страх
перед владою життям
синів.-;
У тебе чотири уря
дових нагороди і
ті
ло, пробите пулями й
осколками я
кількох
місцях. Допитуюсь, ЯК
це було тоді, 10 черв,
ня, минулого року.
— Під вечір сиділи
в горах, замасковані...
Чекали банду. А
во.
на сама зайшла з ін
шого боку і вдарила.,.
Я вийняв пулемет, по
чав відстрілюватись...

Дістало пулею зі спи.
ни до хребта,..
При
ліг..- Почав
обклада
тись камінцями..
— А кров же, кров!
—• Що — кров?
— Текла?
— Певне, що
тек
ла?
— Ти ж ' міг зійти
кров’ю-..
ЗНОВ у нього був
отой незбагненний
ПОГЛЯД
З-ПІД
чорної
брови: «Дядьку!
Ви
хоч уявляєте, що
в
бою, поки можеш стрі
ляти, про себе не ду
маєш?».
Звичайно, він цього
мені не сказав,
він
хлопець залізний:
—
Потім я знову
бик з кулемета і
по
мені
теж
вдарили.
Куля зайшла біля спи.
ни і пробила ногу на
виліт, Заливало
кро
в’ю, мусия зняти тіль.
няшку і заткнути ра
ну-., ‘
.....
'

І

Він* умовк. Я бачив,.,
що більше нічого. не "
скаже. Але
хотілось,
щоб продовжував.
— Ну, а далі?
Вітя Мороз мовчки
кусав нігті.
— Ви,
знаєте,
у
мене більше дема ча
су- Треба йти на хі
мію, зараз —
прак
тичне заняття.
— Віктор
Борисо
вич дозволив тобі про.
пустити..’
— Ні, ні, я не МО
ЖУ..
ИНУ МІЙ! Може
І* я щось не
таке*
зробив, не так розпи
тував/ал е все-таки це
з доброї душі і споді
ваюсь, що ти мене
судитимеш
не дуже
суворо. Схиляюсь пе
ред твоєю
мужністю,
скромністю і витрим
кою- Знаю, що не всі
в Афганістані були та'
ними, як ти, але/коли
я говорив з тобою, то
думав, що .таїм усі
були саме' такими/
В. ІВЧЕНКО

Скільки ' ликів у Діда Мороза?
АСАМПЕРЕД
Н
те, що в улюблен
ця дітвори, доброго бі
про

лобородого діда з міш
ком за плечима, кот
рий роздає подарунки,
є історичний прототип.
Цей чоловік народився
у
невеличкму місті
Паторе в роки найбіль
шого розквіту древньої
Візантії, Звали
його
Ніколас і він був епі
скопом п Мірі (зараз
місто Деімре). Ніколас
дуже любив Дітей, час
то пригощав їх різни
ми подарунками. Саме
з нього почались ле
генди про Сан-Ніколаса, Санто Школо, Сан
та Клауса, П’єра Ноеле, Діда Мороза.
і досі в Демрі збері
гається
могила Ніко*
ласа. Ведуться розкоп
ки серед руїн давнього
храму 1985 року тут
уже п’ятий раз відбу
вався своєрідний фес
тиваль,
присвячений
Діду Морозу. Це ма
буть, найдемократнчнішйй фестиваль
людя
ності.
Отже, Дід Мороз —
постать світового рівня
і треба
сподіватись,
що вона ще чекає сво
го письменника, який
зможе написати
про
нього чарівну
книгу,
щось на зразок біблії
про дитячу любов, до
броту і вір’у в торжест
во цього добра скрізь,
де тільки живе люди
на.
АНГЛІЇ Діда Мокличуть Санта
Клаусом. В новорічну
ніч. на - вулицях * про
дають іграшки, свисту
льки, маски, повітряні
кульки. Англійці пер
шими в світі впровади
ли звичай обмінюва
тись
вітальними лис
тівками перед
Новим
роком.
Першу таку
листівку, до речі, від
друковано в
Лондоні
1843 року.
ФРАНЦУЗЬКИЙ Дід
*** Мороз —
П’єр
Ноель —
приходить
вночі і залишає пода
рунки в дитячиу чере
вичках. Кому припаде

В

біб, запечений у свят
ковому
пирозі,
той
здобуває титул «бобо
вого короля» — ново
річної ночі всі мають
виконувати його нака
зи,
ИКУЛАШ — весе
лий чоловічок, зо
дягнутий у шубу, ви
соку шапку, з коро
бом за спиною, прихо
дить до чехів і слова
ків-

М

а п а

п а у с к а л е

П — колумбійський
Дід Мороз. Ніхто кра
ще за нього не вміє
влаштовувати
фейєрверків. Проте головний
герой новорічного кар
навалу в Колумбії -1Старий рік. Він
роз
гулює в натовпі
на
високих
ходулях
і
розповідає дітям сміш
ні історії.
РІЗНИХ частинах
Індії новий
рік
відзначається в різний
час. На початку літа
— свято Лорі (увечері
розпалюються
великі
вогнища, навколо них
танцюють і співають);
восени —- Дівалі— свя
то вогнів (на
дахах,
підвіконнях
розстав
ляють тисячі світиль
ників і в святкову ніч
запалюють, ’На воду
пускають
мініатюрні
човники, на яких теж
горять вогні).
АФГАНІСТА Н І
Новий рік випа
дає на
21
березня.
Це саме початок сіль
ськогосподарських ро
бітСтарійшина села
прокладає* в полі пер
шу борозну. Цього.. ж
дня відкриваються ве
селі ярмарки, на яких
виступають
музикан
ти і фокусники,
Ім’я
Афганського
Нового
року — Навруз.
НІМЕЧЧИНУ Санта Клаус приїз
дить на ослику. Перед
сном діти кладуть на
стіл тарілку для
по
дарунків, а в черевич
ки — сіно, щоб ослик
мав чим пригоститись.
ІТАЛІЇ Новий рік
починається
6
січня. Вночі на
ча-

В

В

В

В

рівній мітлі . прилітає
добра
фея
Бефана,
набиває
подарунками
дитячі панчохи,
спе
ціально почеплені
на
комин. Баббо
Натале
—
італійський
ДіД
Мороз.
В Італії но
ворічної ночі
вики
дають на вулицю ста
рі речі — Новий рік
очищається од всіля
кого непотрібу*
ГОЛЛАНДІЇ
Дід
Мороз пришїиває
на кораблі —
люди
радісно стрічають йо
го на пристані.
КИТАЇ у цей день
на вулицяу і пло
щах запалюють безліч
маленьких ліхтариків.
ОВИЙ РІК. свято
Весни, Тет — все
це назви найвеселішого в’єтнамського свя
та. Гілка розквітлого
персика — символ Но
вого року — має бути
в кожному домі.
ТО ВІСІМ ударів
дзвона
вістують
прихід Нового року в
Японії. Японці
стрі
чають його в
новій
одежі •— вважається,
що Це приносить здо,
ров’я і удачу. Двері
будинків прикрашають
гілками сосни, бамбу
ка, сливи, Сосна сим
волізує
довголіття,
бамбук —
вірність,
слива — життєлюбст
во. Кожна
сім’я го
тує новорічні
приго
щання —
коржики,
млинці, булки з ри
сового борошна*
Японського Діда Мороза звати Сьогацусан, пан Новий рік.
ОВИЙ РІК в Ефі
опії настає 11 ве
ресня. Він зівпадає з
закінченням
великих
дощів і початком зби
рання врожаю. В но
ворічну ніч влаштову
ються гуляння,
весе
лі ігри,
найсміливіші
змагаются у стрибках
через вогонь.

В

В
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Зібрала
кафедри

викладач
російської

мови Т. БЕЛАЯ.
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