Минулої
середи, 14
грудня, відбулась кон
ференція ітрофспілкової
організації викладачів і
співробітників інституту.
Із звітною
доповіддю
про роботу профкому за
минулий рік
виступив
його голова т. Филинюк.
З доповіддю «Про ос
новні напрями економіч
ного і соціального роз
витку СРСР на 1986 —
1990 рр. і на період
до 2000 року та завдан

ня профспілкової органі
зації по розвитку інсти
туту в дванадцятій п’я
тирічці» виступив рек
тор інституту т. Кузьмін.
Звіт про роботу проф
спілкової конференції бу
де надруковано в нас^
тупному номері газети.
* * *
Сьогодні в усіх групах
політичної і економічної
освіти інституту відбу
деться чергове семінар
ське заняття по вивчен

вузів республіки. Третє
місце ва підсумками рес
публіканського соцзмагання колегія Мінвузу
УРСР присудила також
гуртожитку № 3 енерге
тичного факультету ВПІ.
* х *
При клубі Вінницького
політехнічного інституту
відкрито дитячу ізосту
дію. Батьків, чиї діти
бажають займатися жи
вописом, графікою, ком
позицією просимо пода

ню проектів нової редак
ції Програми, Статуту
КПРС і Основних нап
рямів економічного і со
ціального розвитку СРСР
на 1986—1990 рр. і на
період до 2000 року.
*%
ч * *
За підсумками республікарського соціалістич
ного змагання колектив
енергетичного факульте
ту нашого інституту зай
няв третє місце серед
факультетів І технічних

вати заяви в профком
викладачів і співробіт
ників. Перше організаці
йне заняття відбудеться
8 грудня цього року о
12 годині в клубі інсти
туту.
* *І
..
В нашому
інституті
організовується товари
ство боротьби за твере
зість. Бажаючих записа
тись в товариство проси
мо подавати заяви в про
фком викладачів і спів

робітників,
аудиторія
0156. Довідки по теле
фону (внутрішній 5-20).
* * *
До уваги
студентів
перших курсів всіх форм
навчання.
На кафедрі нарисно'і
геометрі і креслення пра
цює
консультаційний
пункт. Консультують студенти-відмінники.
Графік роботи консультпункту дивіться на
кафедрі, аудиторія 0423.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІП Ж Є П Є РП І
Газета видасться
з лютого 1981 року.

к а

д

р

и

ОР1АН 11АРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
№ 39 (1 9 6 )

Виходить раз
на тиждень
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Ціна 1 кой.

Як готуємось до сесії

НА ФІНІШІ П'ЯТИРІЧКИ
ГЗ :АВЕРШУЄТЬС.Я ОС”
данній рік одинад
цятої п’ятирічки. Колек
тив нашого інституту, як
і весь радянський народ,
одностайно схвалює
і
підтримує внутрішню і
зовнішню політику КПРС,
спрямовану на збережен
ня миру, підвищення до
бробуту радянського на
роду. Студенти, виклада
чі і співробітники інсти
туту докладають чимало
зусиль, щоб успішно ви
конати взяті плани і со
ціалістичні зобов’язання
1985 року і одинадцятої
п’ятирічки в цілому гід
но зустріти
черговий
ХХуіІ з’їзд рідної Ко
муністичної партії.
Головна наша турбо
та — підготовка високо
кваліфікованих Інженер
них кадрів. Через кілька
днів розпочнеться зимо
ва екзаменаційна сесія.
Вона вінчатиме весь на
вчальний рік. Отож до
цієї важливої кампанії
потрібно підготуватися
як слід.
В грудні проводити
меться друга атестація
студентів всіх курсів і

форм навчання. Це своє
рідний підготовчий етап
до зимової сесії. То ж
треба зробити все нале
жне, щоб таку атеста
цію пройшов кожен сту
дент нашого інституту.
Навчання — головний
труд студента. Воно по
винно знаходитися під
постійним контролем фа
культетських партійних,
комсомольських і проф
спілкових
організацій.
Зараз, в ході підготовки
до зимової екзаменацій
ної сесії, необхідно вия
вити всі наявні резерви
для підвищення загаль
ної успішності і якості
знань. Одним з таких ре
зервів і є дотримання
навчауіьної .дисципліни.
Зараз в комсомольсь
ких групах інституту
проходить Ленінський за
лік. В ході цього залі
ку слід проаналізувати
і поставити
конкретні
завдання перед кожним
комсомольцем по успі
шному складанню зимо

Студеити, викладачі і співробітники
інституту, як і весь радянський народ,
готуються гідно зустріти черговий XXVII
з’їзд КПРС. Головна турбота партії і
народу сьогодні — прискорення просу
вання країни вперед на всіх важливих
напрямках.
Науковці інституту вносять і свій по-

вої екзаменаційної сесії,
спрямувавши їх на під
вищення успішності і
якості знань. Особливу
роль в підготовці до ек
заменів повинні відігра
ти куратори, старости,
комсорги і профорги
академгруп. Заздалегідь
необхідно чітко сплану
вати роботу факультет
ських штабів сесії, кон
сультаційних
пунктів,
навчально-виховних 'ко
місій. В усіх групах в
основу підготовчої робо
ти до екзаменів слід по
ставити бригадну форму
навчання. Закріпити за
відстаючими
студента
ми відмінників, визначи
ти дх персональну відпо
відальність за результа
ти здачі екзаменів ти
ми, кому вони допома
гали.
Успішне складання ек
заменаційної сесії вима
гає напруженої творчої
праці всіх викладачів і
студентів, ефективного і
якісного проведення ін
дивідуальних та групо
вих консультацій.
Ректорат інституту на
стійно рекомендує на пе-

сильний внесок у розвиток, науки, при
скорення науково-технічного прогресу.
На кафедрі конструювання і вироб
ництва радіотехнічної апаратури бага
то студентів займаються науково-дос
лідною роботою. А допомагають їм у
цьому викладачі і співробітники.
ФотоР. Кутькова.

рюд екзаменів ще шир
ше використовувати на
кафедрах, факультетах і
в академічних групах ве
ликі можливості соціалі
стичного змагання і вті
лення в практичну спра
ву ленінських принци
пів організації суперни
цтва -1- гласності, порівняльності і застосування
передового досвіду.
Щороку окремі академгрупй виступають з до
брими починами — «Ек
заменаційну сесію склас
ти без жодної незадові
льної оцінки», «Складе
мо екзамени на добре та
відмінно». Важливо, щоб
і в нинішню екзамена
ційну пору ці славні по
чини ширилися, знахо
дили підтримку 'у все
більшої кількості студен
тів.

о. ПІНЧУК,
секретар
комітету
комсомолу інституту.
М. СИНЕЛЬНИК,
начальник учбового
відділу.

Завершується останній
рік' одинадцятої п'яти
річки. Твій
обов’язок,
комсорг,
організувати
роботу так, щоб у сво
єму спілчанському коле
ктиві кожен студент ус
пішно виконував громад
ські доручення, відмін
ним навчанням зустрів
черговий XXVII з’їзд
КПРС.
У цей передз’їздівський період, комсорг, всі
зусилля спрямуй на про
паганду радянського спо
собу життя, дружби на
родів СРСР, соціалістич
ного інтернаціоналізму,
миролюбної
ленінської
зовнішньої політики на
шої партії і держави.
Світ сьогодні схвильова
ний мілітаристською по
літикою
американської
адміністрації,
країн
НАТО, що штовхають на
роди світу до ядерної ка
тастрофи. Уважно вивчи
з активом і забезпеч ши
року пропаганду матері
алів на найвищому рівні
в Женеві.
П —13 грудня у Він
ниці відбудеться семінар
пропагандистів системи
комсомольської політос
віти. В його роботі візь
ме участь і пропагандист
твоєї комсомольської ор
ганізації.
Комсорг, пам’ятай: ак
тивна життєва позиція
майбутнього
спеціаліс
та, його політична сві
домість проявляється у
ставленні до навчання —
головної праці студента.
Грудень — поріг се
сії, час заліків. Коміте
там комсомолу факуль
тетів,
комсомольським
бюро курсів необхідно

контролювати підготовку
студентів до сесії, звер
нути увагу на роботу
бібліотеки, читальних за
лів,
консультпунктів,
штабів сесії, Тдальні і бу
фетів.
Триває XI Всесоюзний
конкурс студентських ро
біт з суспільних наук,
історії ВЛКСМ і міжна
родного молодіжного ру
ху у вузах. Твоє завдан
ня, комсорг, заохочувати
комсомольців до участі в
конкурсі.
В грудні підбиваються
підсумки третього трудо
вого семестру. На ком
сомольських зборах по
винна відбутися ділова
розмова про його уроки,
розгляд заяв майбутніх
бійців студентських бу
дівельних загонів.'
Діловість і конкретність
В усіх комсомольських
організаціях курсів і фа
культетів пройшли звіт
но-виборні комсомольсь
кі збори. Тепер необхід
но підбити підсумки звіт
но-виборної
кампанії,
розробити конкретні за
ходи реалізації пропози
цій і зауважень комсо
мольців. Пам’ятай, ком
сорг, що рішення зборів,
заходи по
виконанню
критичних зауважень —
програма дій на цілий
рік. У процесі звітів і ви
борів змінилася третина
комсомольського активу.
Важливо оперативно ор
ганізувати його навчан
ня.
У грудні триває роз
робка і
затвердження
перспективних планів ро
боти комсомольських ор
ганізацій. Шанування є
умовою, що визначає
успіх роботи кожної ко
мсомольської органідації,
кожної комсомольської
групи. Отже при плану
ванні роботи
потрібно
визначити головні пер
спективи; основні нап
рямки, накреслити най
більш ефективні форми
й методи правильно роз
поділити їх у часі, при
значити відповідальних
за виконання кожного із
запланованих заходів.
Тобі, комсорг, товари
ші виявили високе до*вір’я, обравши своїм ва
тажком. Виправдай йо
го. Наполегливо оволо
дівай формами і мето
дами комсомольської ро
боти, виявляй ініціативу
і творчість, вчися у ста
рших товаришів. Досяг
ни, щоб кожен член тво
єї організації був актив
ним борцем за втілення
у життя величної програ
ми комуністичного бу
дівництва.
Успіхів тобі, товари
шу!

2 стер

6 грудня 1985 року.

На допомогу активістам
масово

-

політичної роботи

ПРИМІРКА ПАТИКА

Якби років сім — ві
сім тому
мені
сказали
що коли-небудь доведеть
ся виступати
в ролі закликальника у рідний ін
ституту,
я б, очевидно,
образився. Нині
ж через
це нічиє самолюбство
не
страждає. Багато
техніч
них вузів
Новосибірська
тепер докладає справді ти
танічних зусиль, щоб
за

ВУЗІВСЬКЕ

лекцій, доповідей,
БЕСІД,ПОЛІТІНФОРМАЩІ
НА, ГРУДЕНЬ
У п’ятницю 13 грудня в
області відбудться єдиний
політдень на тему: «Мобілі
зація зусиль трудящих на
прискорення соціально-еко
номічного розвитку
важ
лива умова успішного вико
нання рішень партії та уря
ду».
Рекомендована література
Матеріали Пленуму ЦК
КПРС, 15 жовтня
1985
року. Москва, Політвидав,
1985.
Проект Програми КПРС
(в новій редакції), «Прав
да». 1985, 26 жовтня.
Проект Статуту КПРС,
(з пропонованими змінами),
«Вінницька правда», 1985,
2 листопада.
Проект Основних напря
мів економічного і соціа
льного розвитку СРСР на
1986—1990 роки і на пе
ріод до 200о року. «Прав
да», 1985, 9 листопада.
Лигачов Є. К.? Готуючись
до партійного з’їзду. «Ко
муніст», 1985, № 12.
У студентських колекти
вах, на кафедрах, і факуль
тетах, в підрозділах інститу
ту доцільно
організувати
бесіди, лекції, політінформації на теми:
1. З питань політичного
життя
Назустріч XXVII з’їзду
КПРС. Ленінським курсом
комуністичного творення.
Велика рада партії з на
родом.
Зростання керівної ролі
КПРС в радянському сус
пільстві.
Статут КПРС *— закон
життя комуністів.
Авангардна роль комуні
стів у прискоренні науко
во-технічного прогресу.
Наша воля до миру не
похитна.
Режим економії — загальнопартірйна, загальнона
родна справа.
Політична культура і сус
пільна активність особис
тості.
Підвищення
добробуту
народу — найвищий зміст
діяльності КПРС.
10 грудня — День прав
людини.
«Із іскри — полум’я» (24
грудня — 85 років тому)
1900 р.) у Лейпцігу вийшещ
перший номер заснованої
В. І. Леніним загальноро^
сійської нелегальної марк
систської газети «Искра».
«Союз непорушний» (ЗО
грудня — День утворення
СРСР),
Таємна війна проти со
ціалізму,
Мілітаристські амбіції Ващінгтону.

ли прес-конференції В Же-

неві, «Правда», 1985, 22 ли
стопада.
Спільна радянсько - аме
риканська заява. «Вінниицька правда», 1985, 22 ли
стопада.
Кутафін О. Політична ку
льтура і суспільна актив
ність особистості. «Политическое
самообразование»,
1935, № 10.
Символ Країни Рад: Герб,
Прапор, Гімн СРСР. МІ,
1984.
Караєв Р. В братерсько
му єднанні. «Аргументи і
факти», 1984, № 41.
Козлов О. Таємна війна
проти
соціалізму. «Политическое самообразование»,
1985, № 10.
IV! З питань культури і
комуністичної моралі.
Рішення
жовтневого
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС
— в життя!
Обговорюємо, схвалюємо
проекти
передз’їздівських
документів.
«Соціалізм
і
свобода
совісті», (16 грудня —80 ро
ків тому (1905 р.) опублі
ковано статтю В. І. Леніна.
«Соціалізм і релігія»).
Неослабну увагу соціаль
ним питанням.
Звичаї, традиції і спад
коємність поколінь.
В атмосфері тверезості.
Релігія на службі антикомунізму.
Рекомендована література:
Соціальним питанням —
неослабну увагу. «Политическое
самообразование»,
1985, № 10.
Московський П. В атмос
фері тверезості. «Агитатор»
1985, № 21.
Кожурін П. Музей і ате
їстичне виховання. «Агита
тор», 1985, № 21.
Дмитрієв Г. Турбота про
радянську сім’ю; США: де
градація сім’ї, «Агитатор»,
1984, № 23.
Норма життя — твере
зість «Трибуна лектора»,
1985, № 10.
Про пияцтво — наполег
ливо і . безкомпромісно...
«Трибуна лектора»,
1985,

№

10

.

Агітаторам рекомендуєть
ся провести бесіди на теми:
Підтримуємо, схвалюємо,
пропонуємо (про хід об
говорення передз’їздівських
документів в колективі).
Свій
рядок у
рапорт
з’їзду.
Проти
пияцтва
всією
громадою.
При підготовці до лекцій,
бесід, політінформацій до
цільно використовувати ма
теріали місцевої і централь
ної преси, факти із життя
Рекомендована література: своїх колективів про хід
Горбачов М. С. Матеріа ■передз’їздівської вахти.

конкурс, як це не прикро,
знижується.
Число пода
них заяв на сто місць у
з 192 у 1980 р. впало до 109
у нинішньому.
По
суті,
набір в інститут став оезконкурсним. А з деяких
спеціальностей доводиться
оголош ув ати, до д а тк овий
прийом.
У Новосибірську
є вузи, в яких ситуація з
набором ще напруженіша.

лучити у свої стіни абіту
рієнтів. Тут і вояжі веду
чих викладачів по середніх
школах великого
регіону
Сибіру і Казахстану,, . , і'
екексурії " для старшоклас
ників
у найбільш «видо
вищні» . лабораторії, і кон
церти студентських ансам
блів перед школярами,
і
агітація
у
військових
частках, і багато чого ін
шого. А справжнього тол
ку — на грам.
Наш інститут інженерів
водного транспорту не ви
няток
За "три з лишком
десятиріччя
з його стін
вийшло
багато
чудових
спеці а лісті в. Ііні ціа ти вно ю»
творчою діяльністю в усіх
ланках
річкового
тран
спорту Сибіру і Далекого
Схсіду вони егворилгі ін
ститутові
добру
славу.
Слава примножується,
а

залежить від наявного потенціалу студентів.
Під
креслюю: наявного.
Інши
ми словами, викладач, став
лячи студенту двійку, тим
самим
підпилює собі су
чок, на якому сидить. Ви
никає
справедливе запи
тання: чого чекати від та
кого «спеціаліста», який не
привчений до творчої пра
ці, не вміє користуватися

жиги : ПРОБЛЕМИ,

Отже, давайте називати
речі своїйм іменами: у тех
нічні вузи іде послаблений
континент. До чого це при
зводить?
По-перше,
збільшення
відсіву студентів, причому
не лише з молодших кур
сів. Втрата
20 і більше
процентів
вступників
за
п’ять років навчання вже
перестала бути надзвичай
ною
пригодою.
Скільки
таких фінансових
затрат
на безплідне навчання ти
сяч відсіяних студентів у
сотнях інститутах країни!
Багато
тисяч
млоодих,
здорових
людей на роки
відірванії від виробництва
впусту, без віддачі.
По-друге,
різко падає
інженерний
потенціал ви
пускників.
Не секрет, що
чисельність
викладацько
го складу безпосередньо

Дійшли також І згоди
провести фестиваль полі
тичної пісні. Найактивні
ше проявили себе кубин
ці — секретар органі
зації Р. Павел, голова
Асоціації кубинських сту
дентів А. Гаярі.
І ось в суботу 23 лис
топада в актовому залі
відбувся концерт. Зусил;
ля деканату по роботі з
студентами - іноземцями,
комітету комсомолу
і
студентського профкому
не пропали даром. У фе
стивалі взяли участь сту
денти нашого і медично
го інститутів, технікуму
м’ясо-молочної промис

не те що спеціальною літе-, ■десятикласників. За рік всі
ратурою — посібником (і, ^вони одержують робітни
крім того, майже повністю чу спеціальність. За резу
позбавлений
професійного льтатами
конкурсних ек
чистолюбства?
Коротше заменів на другий курс
кажучи, типовим трієчни переводиться
тільки
800
кам надається
право ви чоловік
—
найкращих.
рішувати ускладнені зав Останні ідуть на виробницт
дання прискорення науко во. Далі, скажімо, по за
во-технічного прогресу у кінченню
третього курсу,
народному господарстві.
всі
студенти) одержують
Ще одна негативна об диплом
техніка.
Знову
ставина
цього становища конкурсні
екзамени, після
— втрачання інтересу мо яких на четвертий курс пе
лодих спеціалістів до на реводиться
300
чоловік.
укової діяльності. Набір в Ті, що відсіялися, направ
аспірантуру стає все більш ляються техніками на під
безкомпромісним.
Наукові приємства.
Четвертий —
керівники витрачають масу шостий курси присвячені
сил і часу,
щоб довести вищій інженерній науці за
пізнання і навички моло останнім словом
світової
дого
інженера
до того технічної думки.
рівня, з якого можна по
В. ПАВЛЕНКО,
чинати роботу над дисер
заслужений діяч на
тацією. Захист дисертації
уки і техніки РРФСР,
неминуче ‘зволікається
на
доктор технічних наук.

мирі д р у
ловості, які навчаються
у нас з країн Куби, Па
нами, МНР,
Колумбії,
Анголи, Афганістану, Бо
лівії, Иємену,
Лівану,
Тематика пісень якнай
краще відображала девіз
фестивалю «Молодь пла
нети в боротьбі за Мир».
Особливо сподобались
глядачам виступи студен
ток медінституту Рудавко Віти та Ночвиної Іри
ни, які виконали пісню
«Пісні потрібен
мир»,
присутні дружно апло
дували студентам з тех
нікуму
м’ясо-молочної
промисловості за вико
нання легендарної пісні

На профспілкові теми

ДОМАГАТИСЬ БІЛЬШОГО
На фініші завершальний
рік п’ятирічки.
Колектив
машинобудівного
факуль
тету напружено трудиться
над виконанням виробни
чих завдань. У цьому
в
значній мірі сприяє даль
ший розвиток соціалістич
ного змагання. Планові по
казники засвідчують, що ви
конання завдань трьох ква
рталів нинішнього року йде
успішно.
Непоганих результатів у
розробці
ділових ігр, ви
користанні технічних засо
бів
навчання
досягнуто
ца кафедрі металорізаль
них верстатів і інструмен
тів. Досягнуто
28 пози
тивних рішень по заявках
на винаходи.
Найбільший
внесок
тут кафедри тех
нології і автоматизації ма
шинобудування.
Варто
відмітити також
колективи кафедр техно
логії металів і опору ма
теріалів. Внесено належну
кількість
пайових грошей
на спорудження факульте
ту.
Разом з тим має місце
і відставання окремих ка
федр. Так, по заявках на

винаходи
недопрацьову
ють кафедри теорії меха
нізмів та деталей машин,
міеталорізальних верстатів,
по економічному ефекту
від впровадження науко
во-дослідних робіт — ка
федра технології
металів
і опору матеріалів. На це
звернуто
серйозну увагу
колективу.
Додатково
вжиті
заходи
дозволя
ють на кафедрах ТАМ і
хімії
розробити методич
ні
матеріали
і підготу
вати до публікації чотири
методичних посібники, при
дбати лабораторне облад
нання на 50 тисяч карбо
ванців (кафедра техноло
гії металів),,
підготувати
до друку
16 статей (ка
федри хімії, опору
матегіалів, технології металів),
підготувати
до друку 16
статей
(кафедри
хімії,
опору матеріалів, техноло
гії
металів),
одержати
економічний ефект 650 ти
сяч карбованців
(кафедра
ТАМ і автомобілі і авто
мобільне
господарство).
Колективу факультету на
лежить зробити все з тим,

у- г щ ш

ПОШУКИ

Ф естяваль
Разом з усім прогре
сивним людством плане
ти наша молодь, усі ко
мсомольці Інституту не
давно стежили за перего
ворами на високому рів
ні в Женеві, де в певній
мірі вирішувалася доля
нашої планети, доля всьо
го людства.
Саме тоді в комітеті
комсомолу виникла дум
ка організувати вистав
ку політичного плакату.
Пропозиція була охоче
підтримана в комсомо
льських організаціях, на
неї відгукнулись і чле
ни організації Союзу мо
лодих комуністів Куби.

5—7 років.
Перш
ніж перейти до
конкретних пропозицій, за
уважу, що вони — резуль
тат багаторічних
спосте
режень, відвертих бесід з
колегами і спеціалістамипрактикантами.
Ризикну
запропонувати таку схему
технічного навчання. Уяві
мо, на перший курс при
йнято 2 тисячі вчорашніх

щоб успішно справитися з
наміченими завданнями.
Активізації всієї роботи
сприяє індивідуальне зма
гання між співробітниками
факультету.
Варто відмі
тити колективи кафедр опо
ру матеріалів
(завкафед
рою В. А.
Огородников,
профорг В. А. Матвійчук),
автомобілі і автомобільне
господарство (завкафедрою
М. С. Сапон), де розроби
ли і активно застосовують
власну методику організа
ції і підбиття підсумків ін
дивідуального трудового су
перництва. їх досвід вар
то перейняти іншим колек
тивам.
В. ДУПЛЯК,
доцент кафедри опору
матеріалів, голова проф
бюро машинобудівного
факультету.

л. козлов,
молодший науковий спів
робітник галузевої нау
ково-дослідної лабора
торії, член профбюро.

«За кнжернне кадри» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфи і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4,

«Венсеремос» іспанською
і російською мовами.
Як завжди, успішним
був виступ
ансамблю
«Болівія» (наш
інсти
тут). Душею ансамб^
Архельйо, Лаферге Во
лю були кубинці Гаярт
лодимир, Тахедійя Одалес, які не тільки самі
виступали, але й допо
магали самодіяльним ви
конавцям з Панами, Ан
голи, Йємену.
Після закінчення фе
стивалю всім
учасни
кам були вручені суве
ніри.
А. СУХАРЄВ,
заступник секретаря
комітету комсомолу.

ОБЕРЕЖНО: Л ІД
Зима — чудова пора
року. Випав сніг і до-|
рослі та діти поспішають*
у ліс, на ставки і річки.
Багато людей у вихідні
дні одягають
ковзани,
прогулюються на лижах,
грають у хокей, риба
лять.
Відпочиваючи,
треба
постійно пам’ятати, що
перший лід таїть в собі
неабияку небезпеку. Д і
ти, як правило,
часто
без дорослих збирають
ся на тонкому
льоду
групами, забавляються.
І трапляється, що крига
проламується. Нерідко і
рибалки потрапляють в
біду,
Товариство рятування
на воді звертається до
всіх, хто збирається про
вести свій вільний час
на річках і водоймищах,
бути особливо обереж
ними на льоду. А якщо
хтось потрапить у скру
тне становище, негайно
поспішіть на допомогу.
В. ПАНКОВ,
голова
Ленінської
райради рятування
на воді.
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