
НАЗУСТРІЧ XXVII З'ЇЗДУ КПРС

ЧАС АКТИВНИХ 
ЗВЕРШЕНЬ

Комуністи, весь колектив ність на себе. Потр ібно вмі- 
наш ого інституту глибоко ти поставити завдання і до- 
ознайомилися з д опов іддю  вести до кінця його роз- 
Генерального секретаря ЦК в’язання. І чи не найголов- 
КПРС М. С. Горбачова на н іше —  бажання вчитися 
кв ітневому Пленумі ЦК працювати.
КПРС. Повідомлення про Вуз, що готує майбутніх 
скликання чергового X X V II фахівців, має свою найго- 
з ’їзду нашої партії і завдан- ловніш у роботу, —  постійно 
ня, зв ’ язані з його п ід го- давати своїм  вихованцям 
товкою  і проведенням, вик- знання, прищеплювати їм 
^икали жвавий обм ін дум- практичні навики майбут- 
ками серед викладачів, спів Ньої спеціальності. І ще вуз 
роб ітників, студентів. — це передній край науки,

Справді, великий у нас щ о забезпечує дальший 
загін молоді, який нині здо- розвиток технічного прогре- 
буває освіту, а завтра ста- Су і нам не байдуже, хто як 
не на виробництві. Ниніш ні і чому вчить, як рухається 
випускники трудитимуться ця наука. Партком, партійні 
над втіленням в життя р і- орган ізац ії інституту, виходя- 
шень, що їх у лю тому нас- чи з настанов партії, пильно 
тупного року  прийме X X V II приглядаються до можли- 
з .зд КПРС. «Ш ироко  вико- востей і резервів, до успі- 
ристовую чи досягнення нау- ХІВ і недоліків, 
ково-технічної револю ції, Чого гріха таїтИ| на дея- 
привівши ф орми сощ аліс- [<их каф ЄДрах ще проявля- 
тичного господарю вання у ється неб ажання помічати 
в ідповідність з сучасними негативні явища. Нещодав- 
умовами і потребами, ми ^  наприклаДі на засіданні 
повинні добитись істотного парткому було заслухано 
прискорення сощ ально-еко- роботу Партбю р0 і адм іні- 
ном ічного  прогресу. Іншо- страцій факультетів автома
те шляху просто немає»—  тики • обчислювальної тех- 
вказує М. С. Горбачов. ніки та рад іотехнічного з

Ось як постає питання. І питань п ідготовки науково- 
р о зв ’язувати його, безпе- пеДагогічних і кер івних кад- 
речно, належить наполегли- ■ Не буду зупинЯтися на 
во і творчо, щ об п р и с к о р и -  позитивних досягненнях. Як 
ти економ ічний розвиток, загальний недол ік за два 
щ об бути на р івн і великих останніх роКи на ж одном у 
завдань, що їх диктує час. 3 факулЬтетів не видано 
Перебуваючи у стінах вузу, учбового посібника чи кии- 
потрібно готувати себе до жки> не п ідготовлено моно- 
завтрашньої серйозної ро- граф ії 3 проблем вищ ої 
боти. Треба глибоко  розу- школи> На РТФ не ведеться 
міти, що особливо актуаль- СЄрйозна цілеспрямована 
ним є питання про зм іцнен- р о бота з колиш німи випуск- 
ня порядку^ і дисципліни. никами> що залишилися на 
Це — настійна вимога дня. кафедрах, фактично нехуа 
Кожен повинен самовідда- р езерву керівних кадрів, 
но займатися своєю спра- Партійні бю ро  і ради фа- 
вою, сум л інно виконувати культетів недостатньо за
йвої прям і обов язки: ком у слуховують звіти дослідни- 
— вчитися, ком у —  навча- к ів Про хід  п ідготовки ди- 
™. сертаційних робіт. О собли-

У допов ід і товариша М. С. во серйозні недол ікі в під- 
Горбачова визначаються готовці науково-педагогіч- 
«головні лозунги моменту, них і кер івних кадрів на ра 
які треба зробити лейтмо- д іотехнічному факультеті, 
тивом наших передз’їзд івсь- Пленум ЦК нашої партії 
ких зборів, усієї п ід готовки  ставить серйозні і в ідпові- 
до X X V II з ’ їзду партії, —  дальні завдання по підви- 
це творча праця, єдність щ енню  особистої вї)дпові- 
слова і діла, ініц іатива і дальності за доручену ді- 
в ідповідальність, вимогли- лянку роботи. Виходячи з 
вість до себе і товаришів», нових вимог, нам потрібно 
Вчинки і діла — ось крите- підтягнутися в роботі, ак- 
р ій, за яким оцінюється лю- тивізувати всю свою діяль- 
дина. На часі зростання та- ність, щ об гідно  зустріти 
ких д ілових якостей, як ком - наступний X X V II з ’їзд  КПРС. 
петентність, почуття нового,
ініціатива, см іливість і го- І. МЕЛЬНИК,
товність брати відповідаль- секретар парткому.
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- ПРИВІТАННЯ----- —
День міжнародної солідарності трудящих у бороть

бі проти імперіалізму, за мир, демократію і соціалізм 
відзначатиме все прогресивне людство світу.

Студенти, викладачі і співробітники інституту, як і 
весь радянський народ, зустрічають Першотравень в 
обстановці високого трудового і політичного підне
сення, викликаного підготовкою до 40-річчя Великої 
Перемоги радянського народу над фашизмом та чер
гового XXVII з ’їзду КПРС.

Вони відзначають, що запорукою всіх наших пере
мог є непохитна єдність Комуністичної партії і наро
ду, наша вірність заповітам великого Леніна, вислов

люють впевненість в тому, що успішне виконання пла

нів і соціалістичних зобов’язань одинадцятої п’яти
річки сприятиме дальшому підвищенню добробуту, 
освітнього рівня і культури всіх радянських людей.

В інституті з кожним роком поліпшуються умови 
для виховання і підготовки молодих висококваліфі
кованих спеціалістів, здатних до активної трудової і 
громадської діяльності.

У день свята весни, миру і щастя сердечно вітаємо 
весь інститутський колектив з Першотравнем, бажає
мо доброго здоров’я, нових творчих успіхів на благо 
рідної Вітчизни.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМИ, КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ.

ЇХ ІМЕНА НА 
ДОШЦІ ПОШАНИ

Колектив інституту ус
пішно справився з вико
нанням планів і соціаліс
тичних зобов’язань за ми
нулий рік. В цьому пози
тивну роль відіграло тру
дове суперництво,, яке про
ходило під девізом гідної 
зустрічі 40-фіччя Великої 
Перемоги та боротьби за 
присвоєння інституту імені 
В. І. Леніна.

Спільною постановою 
ректорату і профкому ви
кладачів та співробітни
ків на інститутську Дошку 
пошани занесено слідуючих 
товаришів: Архипова Ми
колу Васильовича — спів
робітника інституту,, Бу- 
реннікова Юрія Анатолі

йовича —* старшого викла
дача кафедри ТАМ, Ба
сюру Анатолія Степановича 

доцента кафедри АіІТ, 
Вальчука Бориса Анаста- 
сійовича —  завідуючого 
кафедрою,- історії КПРС, 
Гарник Валентину Анто
нівну — старшого викла
дача кафедри вищої мате
матики, Горшечникова Юрія 
Антоновича — старшого 
викладача кафедри ТАМ, 
Груминського Валентина

Максимовича — бригадира 
СКТБ «Модуль», Змієвсь- 
ку Марію Тимофіївну — 
завідуючу підготовчими 
курсами, Калайду Василя 
Степановича — начальника 
ЕОМ обчислювального цен
тру, Малікова Віктора Ти- 
хоновича — професора, за
відуючого кафедрою АіГГ, 
Мокіна Бориса Івановича 
— завідуючого (кафедрою 
ТСС, Налбандяна Давида 
Бегляровича — декана

енергетичного факультету*, 
Пінчука Юрія Климентійо- 
вича — декана вечірнього 
факультету, Риндюка Во
лодимира Івановича — аси
стента кафедри теоретичної 
механіки, Сажаєва Костян
тина Семеновича — водія, 
Сокирянську Ріту Марків- 
ну — доцента кафедри фі
лософії, Скнар Олександра 
Пилиповича — доцента ка
федри філософії, Филиню- 
ка Миколу Антоновича — 
доцента кафедри електрон
них приладів, Юдіна Дмит
ра Олексійовича — стар
шого наукового співробіт
ника кафедри конструюван
ня і виробництва радіоапа
ратури.
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За дороговназот п а р тії
і першокурсник, і випускник, кожен викладач і 

співробітник інституту, як і весь наш народ одностай
но підтримують курс Радянського Союзу на зміцнен
ня і збереження миру. Партія, будучи вірною вчен
ню свого засновника і вождя, веде нас цим шляхом.
І саме тому ми впевнено рухаємося уперед, добиває
мося все нових і нових перемог. Нині, як вказувало
ся на березневому (1985 р.) Пленумі ЦК КГ1РС, стра
тегічним нашим завданням є прискорення соціально- 
економічного розвитку країни, вдосконалення всіх 
сторін життя суспільства. Ми повинні і зобов’язані в 
найкоротші строки вийти на найпередовіші науково- 
технічні позиції, на вищий світовий рівень продуктив
ності суспільної праці. Тому маємо, насамперед, не
ухильно дбати про дальший розвиток економіки, 
зміцнення соціалістичної власності, посилення органі
зованості і дисципліни. Тільки так можна наповню
вати дедалі глибшим і конкретнішим змістом програм
не положення партії: «Все в ім’я людини, на благо 
людини».

З повним розумінням сприйнявши настанови партії, 
робітники, колгоспники, інтелігенція, всі радянські 
люди розгорнули широкий розмах соціалістичного 
змагання за успішне виконання плану нинішнього ро
ку і п’ятирічки в цілому, за гідну зустріч наступного 
XXVII з ’їзду КПРС. По-новому організувати змаган
ня — така вимога ставиться у нашому інституті. Ко
лектив багато робить для того, щоб трудове супер
ництво було , справді дієвим, працювало на кінцевий 
результат.

Усе своє життя В. Е Ленін віддавав боротьбі за те, 
щоб краще жилося трудящим і їхнім дітям, і саме 
цим здобув всенародну шану і всенародну любов, які 
живуть понині і житимуть у віках. Одним з найяскра
віших проявів цього є традиційні Всесоюзні комуніс
тичні суботники, які присвячуються річницям з дня
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народження В. Е Леніна. Мільйони і мільйони людей 
виходять на них і трудяться без претензії на винаго
роду за працю. Та ще й як трудяться — кожен ста
рається зробити якомога більше і краще. Свою вір
ність цим славним ленінським традиціям показав і 
наш інститутський колектив.

Багатогранне життя вузу прагне охопити наша ба
гато тиражна газета, активісти якої 5 травня відзна
чатимуть День преси. В їх числі — ветеран Великої 
Вітчизняної війни, голова секції військово-патріотич
ного виховання В. М. Говоров, співробітник учоЬво- 
го відділу Г. П. Завальнкж, студент п’ятого курсу 
факультету автоматики і обчислювальної техніки 
Евген Міняйло, завідуючий методкабінетом 3. Я- 
Грозний, декани факультетів загальнотехнічного, заоч
ного, енергетичного, автоматики і обчислювальної тех
ніки А. М. Тхорівський, В. С. Білоусов, С. Г. Лют- 
ворт, Д. Б. Налбандян, заступник голови профкому 
викладачів і співробітників інституту В. Е Коваль
чук, секретарі партбюро факультетів радіотехнічного 
і машинобудівного В. Клочко, Ю. А. Буренніков, зав. 
кафедрою нарисної геометрії О. М. Кузьмін, прорек
тор по учбовій роботі Ю. О. Карпов, професор В. С. 
Осадчук, доцент М. А. Филинюк, голова спортклубу 
О. Мрищук, народні дозорці В. Демешко, В. Климчук, 
член ради молодих вчених і спеціалістів СКТБ «Мо
дуль» Е Матюшенко, викладач кафедри історії КПРС 
О. М. Воронцов та багато інших.

З безсмертним іменем Леніна, натхнені безсмерт
ними ленінськими ідеями, живемо, працюємо, боре
мося, творимо новий світ, і дедалі вище й вище над 
нами піднімається полум’яний Заклик ЦК КПРС:

— Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до нових перемог у комуніс
тичному будівництві!
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Нині надзвичайно ве
лике значення має роз
виток науки і техніки.
І коли ми говоримо про 
науково-технічний про
грес, дошукуємося істи- 
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мки, є аудиторія ла
бораторія. А почина
ється все з в е л и- 
кого бажання умудрено
го досвідом викладача 
пробудити інтерес до но
вого, досі не звіданого,

ків і дівчат до вершин 
пізнання науки.

Якраз такою великою 
аудиторією, що вмістила 
в себе сотні допитливих, 
і була обласна студент
ська науково - технічна

П О Л І Т БЕЗ КІ НЦЯ
ї "

і

і

ни у складних процесах 
взаємозв’язків людини і 
природи, прагнемо поста
вити на службу людству
нові досягнення в галузі 
техніки, її творчих роз
робок, то завжди натра
пляємо на відправний 
пункт першопошуку. Сто
совно студентства тим 
пунктом, на якому влас
не починається політ ду

спрямувати допитливйи 
розум до таїн невідомо
го.

У кожного з молодих 
вихованців інституту своя 
стежина, яка веде в ці
кавий світ науки. Сього
дні ж мову хочеться по
вести не про одинаків, 
які досягають високих 
рубежів, а про масове 
сходження сотень юна

ІЯ ІІШ Н Ш Ш Н Я бШ Ш !!
конференція. Проходила 
вона на базі нашого ін
ституту, присвячена бу
ла 40-річчю Перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній вій
ні. Тут працювало трид
цять сім секцій, на яких 
заслухано 643 доповіді. 
Варто сказати й про те, 
що 53 з них було на рів-

в > и а н к ш ш ш і

ні винаходів, 84 — за 
результатами впровад
ження, 125 — рекомен
довано до впровадження. 
Сорок вісім доповідей 
було підготовлено сту
дентами - іноземцями.

Про масовість прилу
чення до науково-техніч
ної творчості свідчить і 
така цифра — 1338. Та
ка кількість студентів 
взяла участь в роботі 
секцій. Конференція про
йшла активно організо
вано і на достатньо ви
сокому рівні. Такий ви
сокий творчий настрій 
сприятиме дальшому роз- 
в итков і н а у к ово -доюлі д * 
ної роботи студентів, бу
де добрим імпульсом на 
майбутнє.

У день свята весни 
приємно повідомити чи
тачів газети, що Почес
ною грамотою нагород

жено тридцять шість сту
дентів. З нашого факу
льтету це Станіслав По- 
долянчук, Володимир 
Карпусь, Ігор Миронен- 
ко, Анатолій Бурневсь- 
хий, Наталія Поліщук, 
Олена Філоненко. Оголо
шено подяки тридцяти 
дев’яти викладачам.

Науково - т е х н і ч н а  
творчість молодих спри
яє значній активізації 
пошукової діяльності. На
буті у стінах вузу нави
ки наукового підходу до 
розв’язання невирішених 
завдань роблять добру 
послугу кожному, хто 
згодом трудитиметься на 
виробництві. Тому всіля
ка підтримка і заохочен
ня сприяють значному 
зростанню рядів винахід
ників і раціоналізаторів. 
Постійна турбота про 
поповнення рядів справді

мислячих інженерів стає 
запорукою дальшого роз
витку науково-технічно
го прогресу.

Свої творчі здобутки 
студенти присвячують 
славному 40-річчю Вели
кої Перемоги, наступно
му з ’їздові нашої партії. 
Наснаги у творчості на
дає визначна подія в 
житті молоді і студентів, 
зв’язана з XII Всесвіт
нім фестивалем, що про
ходитиме нинішнім лі
том у столиці нашої Ба
тьківщини — Москві.

Тож нехай не буде кі
нця польоту студентсь
кої творчості, справжньо
го дерзання.

С. БАРОН
студент групи З 

-ТМ-83 машинобудів
ного факультету.
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тягнуться ПАГІНЦІ до сонця
їм!У Київському політех

нічному інституті розпо
чався студентський фес
тиваль «Мир переможе 
війну». Сюди зТхалися 
гості з інших вузів кра
їни, щоб сказати своє 
рішуче «Ні!» гонці оз
броєнь. їх багато *— мо
лодих, дужих, щасливих, 
їхній голос протесту зву
чить дедалі сильніше. 
Плането, слухай їх! Вір

Не впізнати студентсь
ке містечко політехнічно
го інституту. Причепуре
не воно транспорантами, 
плакатами, панно.

Яскраві фарби третьо
го фестивалю Миру. Най
більше, мабуть, зелених 
і голубих. Зелених як 
земля навесні. Синіх — 
як небо після дощу, як 
утвердження життя на

планеті.
Мир переможе. Та за 

'нього обов'язкова тре
ба боротися. Часто навіть 
із гвинтівкою в руках. 
Як доводиться боротися 
народам Сальвадору, Ні
карагуа, Афганістану.

— Встати! Суд іде! 
Звинувачується світовий 
імперіалізм. Слово ма
ють жертви його злочи
нів.

Васі Тухі приїхав нав
чатися до Радянського 
Союзу із Народно-Демо
кратичної Республіки 
Афганістана. Там. на ба
тьківщині, смерть ходила 
за ним назирці. Трид
цять осколків уп’ялися в 
його тіло після вибуху 
бомби, зробленої в Спо
лучених Штатах Амери
ки. Шість осколків досі 
носить у собі.

Хоанг Ван Цяо, сту
дент із СРВ,, Мазін Ро
ман Хосан із Палестини 
ніколи не забудуть, як 
американські солдати 
убивали мирних жителів. 
Знає, яке це горе, коли 
війна забирає рідних і 
друзів, нікарагуанець 
Едді Оамсон.

Мир переможе. Про це 
співає ансамбль полі
тичної пісні студентів із 
Німецької Демократич
ної Республіки, яким ке

рує п’ятикурсник факу
льтету електроприладобу- 
дування КПІ Франк 
Мюле.

Із надією дивимося на 
алею Миру на території 
студмістечка, закладену 
тва роки тому, коли в Ін
ституті відбувся перший 
такий фестиваль. Тягну
ться молоді пагінці до 
сонця...

Г. ШУМВЙКф.

иішііівнішіїїшіішшіїїіішп

Овятом комуністич
ної праці називають йо
го радянські люди 
святом, яке у великих 
масштабах втілює в наші 
дні прозорливо оцінений 
В. І. Леніним перший 
«свідомий і добровільний 
почин робітників в роз
витку продуктивно с т і 
праці, в переході до но
вої трудової дисципліни, 
в творчості соціалістич
них умов господарства і 
життя». Минулий су бот - 
ник, приурочений 115-й 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна, продов
жив славну історичну 
естафету.

За традицією Всесоюз
ний комуністичний су- 
ботник — це огляд ор-
іга ніз ов а ност І7 дисцип лі -
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ни і порядку на всіх ді
лянках. Чудові традиції 
Великого п-ачину незмін
но служать патріотич
ною, моральною і профе
сійною школою для ра
дянської молоді, студен
тів. Працюючи поруч з 
ветеранами, юнаки і 
дівчата наочно сприйма
ють уроки ініціативи, 
відповідальності за дору
чену справу, високої сві
домості суспільного обо
в’язку. Ударна праця в 
ім’я дальшого розквіту 
Батьківщини — краще 
підтвердження вірності 
молодого покоління сла
ви батьків.

У колективізмі, взає
модопомозі заключається 
івеличезна творча сил/а 
наших свят праці. Під
час «червоної суботи», як

На суботнику, на комуністичному в робочі будні, тон за- |  
давали комуністи. Пра- ;ї 
цюючи на ленінському |  
комуністичному суботни- 2 
ку, студенти, викладачі, |  
співробітники знали: труд £ 
їх в ім’я щастя в 
ім’я миру. Труд на ко
муністичному суботнику 
— висока міра наших 
повсякденних можливос
тей у боротьбі за вико
нання народногосподар
ських планів.

Продуктивно, святково 
працював інститутський 
колектив, його дбайливі 
руки зробили ще кращи
ми вулиці, сквери, пло
щі.

Олександр Г11НЧУК, 
секретар комітету 
комсомолу.
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Важкими слізьми-зернами 
плакали нескошені хліба. 
Вітер, здіймаючи куряву на 
дорогах, крутив її на всі 
боки, хвацько витанцьову
вав вихорцями. Зрідка набі
гали невеличкі хмаринки і 
тоді на прив’ялі луки сіяв
ся курячий дощ, пронизаний 
сонячним промінням. Го
лубим полум’ям горіли мо
крі рейки.

Ми пасли корів вздовж 
залізниці, хоча трава у бе
резі була соковитішою. Та 
нас цікавило не пасовисько, 
а поїзди. Вони йшли часто, 
один за одним. З розкритих 
вагонів на нас дивились 
солдати, на платформах сто
яли накриті брезентом тан
ки, гармати.

Якось Сашко кинув у ва
гон букет синіх волошок, і
червоноармійці махали нам 
руками аж до тих пір, 
поки поїзд не скрився за 
поворотом.

З того дня, не змовляю
чись рвали волошки і про
жогом кидалися до заліз

ничної колії. Та поїзди Ачо- 
муть вже нікуди не поспі
шали. З ранку до вечора 
йшли дощі, дрібні й нудот
ні своєю нескінченністю. 
Блискучі рейки вкрилися 
рижим ластовинням. Ми 
стояли з зів’янутими буке

тами квітів і з нетерпінням 
чекали. Ставали на коліна, 
прикладали вуха до рейок, 
прислуховувалися. Вловив
ши стук металевої маси, 
радісно викрикували:

— їде! Зовсім близько!..
Та поїздів не було. То

гриміла війна.
— Оточення, хлопці, — 

авторитетно заявив Сашко 
і підтягнув замурзані штан
ці. Обличчя його задубіло 
від холоду, ніс аж посинів,

та він, як і ми годинами 
простоював біля залізниці.

Червоноармійці з ’явились 
нежданно. їх було п’ятеро. 
Вони йшли берегом повз 
наше село. Обличчя него
лені, губи закипілі від кро
ві, в очах туман.

---------- НОВЕЛА ________

Біля кам’яної труби, що 
довгою тунеллю пробивала 
насип, бійці зупинилися. 
Хто казаном, хто прямо 
каскою брав воду з джере
ла і жадібно пив.

Хлопчики чомусь засороми
лися, поховали за спини кві
ти, а я віддав свого буке
та найбільшому солдату, у 
котрого була забинтована 
голова. Я бачив, як здриг
нулась його рука і насупи
лись русяві брови. Він ж а

дібно припав до того буке
та.

- Пахнуть як!.. Землею 
нашою... Спасибі, синочку.

Очі у нього були затьма
рені, як у мого батька, ко
ли він йшов на фронт. І 
взагалі він чимось нагаду

тенант!
Він закинув за плечі 

рюкзак, схопив гвинтівку, 
весело підморгнув нам ка
рим оком і важко зітхнув:

— Ех, дітоньки... Ну, 
бувайте здорові.

І побіг, тримаючи в одній 
руці гвинтівку, в другій — 
волошки, що так пахли 
землею.

Ми викарабкалися на на
сип, стояли і дивилися, як 
яром йшли червоноармійці.

плакали. А потім, коли бій 
стих, Сашко сказав:

— Пішли подивимось як 
наші їм дали.

Ми довго кралися зарос
тями верболозу, провалю
вались в руде багно. А ко
ли вийшли, то нікого не 
побачили. Зігнувшись, Саш
ко побіг через високі бу
р’яни. Ми вслід за ним.

— Ой! — крикнув Саш
ко І відсахнувся. Під го
рою, зачепившись за по
лин, валялись дві німецькі 
каски. Буйнопільський ле
жав горілиць з відкритими 
очима. Йшов дощ, а він не 
жмурився, дивився в небо 
великими карими очима.

Поруч з ним лежав бу
кет побурілих від крові 
волошок. В яру пахло ди
мом і порохом.

С. ФЕДОТОВ.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

ЧЕРВОНІ В О Л О Ш К И

вав мого татуся: таке ж 
худорляве обличчя, насуп
лені брови і ніс довгий, 
гострий. Червоноармієць 
зняв з плечей рюкзака, 
вийняв з нього кілька гру
дочок цукру і протягнув їх 
нам. Тим часом бійці вже 
входили до тунелю.

— Буйнопільський, чого 
там забарився? — почувся 
з їхнього боку захриплий 
голос.

— Іду, іду, товаришу лей-

— Пішли до Чорного лі
су, — сказав Сашко, по
смоктуючи цукор, іцо дав 
нам боєць з таким цікавим 
прізвищем Буйнопільський. 
І раптом з переляку закри
чав: — Німці! Німці!

Ми скотились донизу, 
сховалися в тунелі. Висту
куючи від страху зубами, 
Сашко шепотів:

— Дивлюсь, а їх штук 
тридцять. В зелених шине
лях, касках. З автоматами...

Зав’язалась стрілянина.
Я заплакав. Хлопчики теж
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