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И Л Ы Ш Е М  Н Е Р Г Е Н

И13ИЭМ годым авиации нерген мыи шонка- 
лен ом ул. Тунам полет але первой гына лие- 
ден, мемнан еш илыме Сибирский кӱртньӧ 
корно полустанкыште полет нерген нигӧ ко- 
лынат огыл.

Мыйын ачам корно тӧрлатыше пашазе ыле. 
Авам еҥ пачерлаште кӱварым мушкеден. А ме 
шольым ден пасушто, чодраште куршталынна, 
Бурянка лӱман ушкалнам ончен улна.

Тыге мый кандаш ияш лиймеш илышым. 
Тунемаш жап шуо, но тушто, мемнан илымаш- 
тына, школ уке ыле. Садлан мыланем чотйӧра- 
тыме авам деч кужо жаплан ойырлаш ^логале. 
Ачам мыйым Чаны станцийысе школыш кол- 
тыш. Тунемаш мыланем куштылго ыле, сандене 
яра жапем шуко ыле.
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Станцийыште шып илыш ден шерем те- 
мын, садлан моло олалам, палыдыме ола-шамы- 
чым ужаш шонышым. Кум ий годым вер гыч 
верыш мый коштым. Тӱҥалтыш школым кузе 
гынат тунем лекташ манын, школыш шуко гана 
пуренам, но ородо ыштымемлан мыйым эре 
луктын колтеныт.

Але йӧршеш йоча улмем годымак мый неле 
пашаш пижым. Шем пашаштат, леведыш ле- 
ведмаштат пашам ыштенам. Великий пролетар- 
ский революций лиймеке, рвезе-шамычым неле 
паша гыч кораҥдышт, да мыйым профессио- 
нальный школыш колтышт. Тунам мый латвич 
ияш ыльым. Мый сайын тунемаш тӱҥальым, 
а ныл ий гыч слесарный, токарный, столярный 
да апшат пашам палаш тӱҥальым, математика 
ден физикымат тунемым.

Мемнан эллан тунемше да тале пилот-ша- 
мыч кӱлеш лийме годым мый доброволецлан 
возалтын ^Иошкар армийыш кайышымат, лет- 
ный школышто тунемаш тӱҥальым. Тунам мый 
але дисциплиндыме, мут колыштдымо улам ыле; 
командир-шамыч мыйым сай летчикым, соз- 
нательный гражданиным да родинан боецшым 
ышташлан шуко ӱнярым пыштышт. Тидлан мый 
пеш кугу таум нунылан ыштем.

Кызыт ынде, пел тӱням шерын коштмеке, 
шуко элым, теҥызым да океанлам ужмеке, йоча
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годсо торжа илышемым шарналтем да, Совет- 
ский власть ок лий гын, мом ышташ тӱҥалам 
ыле манын шоналтем. Векат, кровелыцик лийын 
кодам ыле.

Кандаш ий утла воздушный силын тӱрлӧ 
отрядлаштыже летчиклан ыштышым. Тулеч 
вара гына южысо кугу путешествий нерген 
шонкалаш тӱҥальым. Але нигӧат чоҥешты- 
дыме верыште мыйын чоҥештымем шуэш ыле.

1936 ийыште ме, кум летчик-шамыч —  Чка- 
лов, Беляков да мый сталинский маршрут ден 
Советский Арктикын эн йӧсӧ верла гоч да 
Якутийын курыкла гоч чоҥештышна.

А 1937 ийыште Сталин йолташ мыланна 
Северный полюс гоч Америкыш чоҥешташ 
разрешитлыш.

Перелетлан мыланна сай советский моторан 
кугу самолет ямдылыме ыле.'Тудо самолет ден 
чоҥешташ ме сайын тунем "шуктышна, прибор- 
шамычым шымлышна.

Полюсышто ийгече могай улмым Папанин 
увертарыш. Тудо шке тале йолташ-шамычше 
ден пырля кусныл коштшо ий ӱмбалне илен.

Тиде книгаште мый тыланда, йоча-шамыч, 
Северный полюс гоч Америкыш чоҥештымына 
нерген ойлен пуэм.

Г. Байдуков.



Т А Р В А Н Е Н  КӰЗ Ых НА Ш

Ы н д е  ме кужу да лӱдыкшӧ корныш чоҥеш- 
тена. Чыланат шокшын чийышна, чайым йӱнна 
да аэродромыш кудална.

Волгыжаш тӱҥале. Мардеж уке. Юалгырак. 
Чодра вел гыч ӱлычын эр тӱтыран вичкыж 
лончыжо нушкеш.

Пелйӱд деч вара первый час, 18-ше июнь. 
Самолет дек каяш жап!

Чоҥештен кӱзымӧ корнышто металлический 
кайыкна шинча.

Ужаташ толшо-шамыч пеш шукын погыне- 
ныт. Шукыштын шӱмышт вургыжын, южыш-^ 
тын шинчавӱдат койын.

Ме кабинышке пурышна да пычалым, пат- 
роным, ечым, шагатым, мардеж измерительым,. 
консерв банке-шамычым да ятыр тулеч моло 
арверымат йӧршынлан оптышна.
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Ындыже чыла ямде. Кабин гыч шуко йол- 
таш-шамычын кидыштым кучышна. Ш укышт 
тошкалтышым нюгалтен мемнан дек кӱзат, пеҥ- 
гыдын ӧндалыт да кодылын шупшалыт. Теве 
Валерий Чкалов шке верышкыже руль викта- 
раш шинче. Мый тудын шеҥгелан шинчым. 
Саша Беляков пурымо люкым петырыш. Пыр- 
дыжысе окнала гыч еҥ-шамычын самолет деч 
ӧрдыш кораҥмышт койо. Стартер ош флажок 
ден кӱшычын ӱлык лупшале, сигнальный ра- 
кет кӱшкӧ волгалт кӱзьш! — самолет тарваныш. 
Мотор уло йӱкшӧ ден шурга. Самолет утыр 
писештын шке корныжо дене ончыко кудалеш. 
Вараже тӧргештымаш — ме южышко кер- 
жалтна.

Щелковысо завод-шамычын шикшан тру- 
башт иземын койыт. Аэродром шеҥгелан кодо. 
Чеверын, Москва! Ну вот, ме Америкыш по- 
люс гоч чоҥештена.

С А МО Л Е Т  К А Б И Н Ы Ш Т Е

Мемнан кажнынанат шкенан пашана да 
обязанностьна шуко уло.

Чкаловлан кандаш шагат самолетым викта- 
рен кайман.

Мыланем ныл шагат жап самолетлан вигак
7



полюсыш чоҥешташ корным ончыктен шогаш 
да радио ден кутыраш.

Беляков первый жаплан канаш тӱҥалеш. 
Жап эртымеке, Чкалов ноят, тунам мый тудым 
олмештем. Беляков Москва дене радио ден ку- 
тыраш да самолетын могай направлений дене 
каймыжым увертареншогаштӱҥалеш.Тыге икте- 
весынам вашталтен ме умбак чоҥештена.

Мемнан йымалан ийын кодшо лакылаште 
нугыдо тӱтыра. Чкалов кепкым да кожаный 
курткым чиймыж ден летчиклат огыл, мемнам 
ола шеҥгак кудалштыкташ ямдылалтше шо- 
ферла веле коеш. Тудо шкенжым спокойно куча 
да эреак ӱлык ончен кая.

Саша Беляков пунан коваште ден малаш 
ыштыме мешакым тӧшак олмеш пыштен ӱй 
баке ӱмбалне мала. Тудын кужо йолжо баке 
ӱмбаке ок шыҥе, радиостанций дечат тораш 
шуйна. Мӧзгата пунан кемже кок изи пийла 
койын тарванылыт.

Куштырак улмынам да моторнан кузе паша 
ыштымыже нерген радио ден мый Москваш 
увертарем.

Кабиныште моторнан кӱрылтдымӧ йӱкшӧ 
шурга. Советский мотор чарныде пашам ышта^ 
садлан пашазе ден механик-шамычнам мок- 
тена.

Пурла могырым кече кӱза. Тудо яндау вошт



№



мемнан дек пура да шинчам чот йымыкта. Мый 
пелканде шинчалыкым чием.

Жап эрта. Самолет северыш писын чоҥешта. 
Кызыт мемнан йымалне шуко-шуко ерла 
койыт. Нуно кугу улыт, но самолет окна гыч 
изин гына койыт, пуйто тарелка кумдык веле 
лийыт. Мемнан ончылан кӱшнӧ пыстыл тӱсан 
пыл нале.

Мемнам ятыр тораш кок самолет ужатышт. 
Кызыт нуно мӧҥгешла савырнышт. Летчик-ша- 
мыч кабин гыч кидыштым лупшат, вара мемнан 
шинча ончыч йомыт. Шӱмлан тунам изиш 
йӧсын чучо.

Туге гынат, йошкар шулдыран гигантна 
шкаланже пеҥгыдын ӱшанен ончыко северыш 
чоҥешта.

Ме эркын-эркын кӱшкӧ да кӱшкӧ кӱзена.
Мый чӱчкыдын прибор ден мардежын ку- 

жеч пуымыжым вискалем, чын корно дене кай- 
шашым шотлен луктам, але, мемнан летчик- 
шамыч манмыла, курсым шотлен луктам. Ти- 
дым чыла йошкар журналыш возем. Радиом 
колышташ жап шумеке мый наушникым чие- 
мат, Москва дене кылым кучаш радиостанцием 
келыштарем. Москва гыч мемнан ончылно ий- 
гече могай улмым увертарат. Мемнан пашана 
кузе каймым чӱчкыдын йодыт. Радиолан мем- 
нан весе— канде журнал уло. Москва дене
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мом кутырмынам чыла тушко возена. Мом 
ужмемым чыла шке дневникышкем возем. А 
полет пытымеке мыйын книжкат ямде лиеш. 
Тудым йоча-шамычат лудаш тӱҥалыт. Вет йоча- 
шамычын мемнан полет нерген шинчымышт 
шуэш.

Шижде гына пел кече эртыш. Беляков по- 
жалте да мый тудлан уло дежурствым сдават- 
лышым. Тудо мый дечем книгам, прибор-ша- 
мычым шот ден приниматлыш.

Мый Беляковын кызыт гына мален лекме 
мешакыш нушкам. Пунан мешакем шаралтен 
Валерийын шеҥгеланже мый малаш возам.
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П Е Р В Ы Й  ТРЕБОГА

Но малаш мыланем ыш логал. Беляков 
вашке тревогым шижтарыш. Тудо мыйымат 
йолемым шупшылын ласка тӧшакем гыч кьь 
нелдыш.

—  Уй ала кужеч шыжалт лектеш,— кӱва- 
рыш ончыктышыжла Саша мане.

Кернак, кабин кӱварыш авиационный ӱй 
шарлен ыле. Мый вашке гына Чкалов дек ли- 
шемын, мо лийме нерген пылшешыже ойлы- 
шым.

Чкалов ӧрмалгыше шинча ден мыйын ӱм- 
бак ончалят, содор кычкырале:

—  Вашкерак экшыкан верым му!
Чылананат шӱмна вургыжын. Лӱдмаш минут!

Вет ӱй чыла йоген пыта гын, мотор обязате- 
льно шогалеш. Мотор пашам ок ыште гын, 
самолет мландыш шупшылтеш, тунам вара ме 
Америкыш чоҥештен огына шукто. Ме полю- 
сышкат чоҥештен огына шу. Ме йӧратыме 
Сталинын заданийжым огына шукто...

А Сталинлан ме пеҥгыде мутым пуэнна, 
вет тудо мыланна ӱшана, ойнам шуктена манын 
шона.

Шкенан шӱм вургыжмынам сеҥен, ме ӱй 
йогымын причинжым кычалаш спокойно пижна. 
Моторный бак гыч вес запасной бакыш насос
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ден ӱйым тулышна, кабиныш шыжалтше ӱйым 
пачаш-пачаш ӱштна. Лапчыкна мемнан уке ыле, 
садлан мыланна кочкыш арвер оптымо меша- 
кым кушкедаш вереште. Шуко кычалын, ик- 
мыняр шагат жап гыч экшыкым муынна да ту 
экшыкым тӧрлатышна. Ӱйым бакышке утыж 
ден туленна улмаш, садлан тиде уто ӱйжӧ 
моторный бак гыч шыжалтын.

Тыге ме первый беда гыч лекна.

О А М О Л Е Т Ы М  И Й  П Е Т Ы Р М А Ш

Мый пеҥгыде омо ден малем ыле. Кастене 
лу шагатлан мыйым кычкырен пожалтышт. 
Кузе мыйын кынелмем ок шу ыле! Но Чкалов 
самолетым мастарын виктарен кандаш шагат 
рульым кучен шинчен ноен. Тудым олмешташ 
кӱлеш.

Мый Беляков ден кутыршым. Маршрутысо 
семынак чоҥештен каймынам пален налмек, 
первый сиденийыш пурен шинчым. Олмештедаш 
мыланна йӧсӧ — чот туртын, колла яклештын 
шыгыр кабинышке пурыман.

Йолем виктараш тошкалме годым, Валерий 
ала мом мыланем кычкырале, но мотор шур- 
гымо ден нимат колын шым керт. Валерий 
шеҥгак нушко. Прибор-шамычым сайын шым- 
лен нальым да самолетым виктараш тӱҥальым.
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Иырым-йыр ончальым. Ме теве-теве ушны- 

шаш кок пыл коклаште чоҥештена улмаш. 
Чоҥештымылат огыл, а кугу шелшыщ камвоч- 
мыла веле чучеш.

Самолет, кугун оптымо ден, кӱшкӧ кӱзен 
ок керт. А ме самолетым эре пыл деч кӱшнӧ 
наҥгайнена ыле. Каваште ийше пыл нимогай 
осалымат огеш ыште манаш ок лий. Самолет 
ош луман пыл лоҥгаш пура да ий ден йсршеш 
петырналт кертеш. Тыге чӱчкыдын лиеда. А 
ийже кӱжгӧ лиеш гын, самолет нелемешат, 
ӱлык вола але камвозын мландыш пернен ша- 
лана. Тыгай пыл деч летчик-шамыч лӱдыт. Тыгай 
пылым ӧрдыжеш кодыман. Кӱшычын чоҥешташ, 
але ӧрдыж гыч, я^пы л деч ӱлыч чоҥештен 
эрташ лиеш. Но ондак палаш—пылыште ияҥеш 
але ок ияҥ — пеш йӧсӧ.

Чынак, южгынам кече мучко чоҥештет 
гынат, нимат ок лий. Тыгай пылат уло. Тыгай 
г^дым ончыде чоҥештен мошташ кӱлеш. Кай- 
ык-шамыч мландым огыт уж гын, чоҥештен 
огйт керт. Кӧгерченын шинчажым кылдаш гын, 
тудо нигушкат чоҥештен ок кай. А летчик 
тӱтыраштат але пыл лоҥгаштат чоҥештен кер- 
теш. Тудо ни пылым, ни мландым ок уж, т у ге . 
гынат, лӱмын ыштыме прибор-шамыч полшымо 
ден  ̂ самолет могай положенийыште улмым 
пала. ^
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Нимом ужде чоҥештымаш— тиде мыйын 
специальностем, садлан пылыште чоҥештен 
каяш мыланем логале. Тыге чоҥешташлан 
Чкалов тунамак сиденийжым мыланем пуыш. 
Тыге ышташ мый тудын ден ондакак келшенна 
ыле.
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Кызыт, йырым-йырна пыллам ужмекем, штур- 
вал ончык шичмем годым, шаҥге Чкаловын 
молан кычыралмыжым палышым.

Термометрыш ончальым— тудо йӱштӧ лий- 
мым ончыкта. Тиде уда лийшашым палдарыше: 
пылыште ияҥмаш лийын кертеш.

Самолетым виян лӱҥгыкташ тӱҥале. Каби- 
ныште вӱдыжгын чучо. Мланде йӧршеш ок кой. 
Кечат ала кужак пыл шеҥгелан шылын.

Теве вӱд парын ош тӱсыжӧ самолет шул- 
дырым леведе да йырым-йыр мый ош парым 
гына ужам. Самолетым прибор ден гына вик- 
тарем. Могай ушан, адак чоя улыт нине при- 
бор! Икмыняр стрелка-шамыч самолетын чыла 
пашажым ончыктат.

Тыге нелэ полет алагунар минут эртыш. 
Кенета мый ончыл кабин окнаш ий шупшылалт

о

шичмым ужым. Иошкар шулдырлат ошемаш 
тӱҥальыч. Пудешталтме йӱк шоктыш, самолет 
пуйто лихорадка ден чытыраш тӱҥале. Тыгеже 
ияҥмаш пеш виян да моткоч шучката. Кызытак 
винт гыч ийым эрыктыман, уке гын, мӱндыр- 
как чоҥештен от керт.

Мый уло йӱкын кычкыральым:
— Валерий!
Чкалов ноен йошкаргыше шинчан, ӧрмал- 

гышыла мый декем писын мийыш.
—  Жидкостьым винтышке туло!
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— Сейчас,— тугак чот вашмутым Чкалов 
пуыш.

Тудо содор гына бак гыч волышат, насос 
ден тулаш тӱҥале.

Лӱмын ыштыме жидкость душ гыч лекмыла 
йоген металлический винт гыч ийым мушкын 
эрыктыш. Самолетлан ласкарак лияш тӱҥале. 
Тудым лупшымашат мӧҥгеште.

Теве тиде йӧсӧ пагыт ыле! Чкаловын вуе- 
шыже адак икмыняр чале ӱп ешаралтын, очыни.

Мый умлышым: ты пылыште ме эше изиш 
лийна гын, самолет шырпе семын шаланен пыта, 
але ияҥ нелемын вӱдыш, я ий курыклаш жап 
деч ончыч волен шинчеш.

Вашкерак ияҥме эндалдыш гыч ‘ утлаш! 
Кӱшкӧ, кӱшкӧ! Мый моторлан вийжым пӱтынек 
пуышым, кӱшкӧ кӱзаш тӱҥальым. Самолет 
метр почеш метрым эркын кӱза.

Шола могырым кече-йол изин кояш тӱҥале. 
Тыгеже пылын мучашыже мӱндырнак огыл. 
Ик минут гыч кече почылтат, шеҥгелан кодшо 
пыл ӱмбак ме кече-йол семынак йылгыжше 
да весела шинча ден кугешнен ончышна.

Мый куштылгын шӱлалтышым да Чкалов 
ӱмбак вачем гоч ончальым. Тудлан шагал огыл 
чыташ да сеҥаш логалын, а кызыт ала кузе 
серьезныйын шыргыжалят, шкенжым малыме 
мешак ден шокшын пӱтыраш тӱҥале.
2 — 3592 Луговой яз.



Кабинын яндаужо кече ырыктыме ден ий 
деч эрыкталте, шучко пыл ӱлан кодо.

Ик минут жаплан мемнан йымалне теҥыз 
пелкандаҥын койо. Ш кет пароход шем шик- 
шыжым луктын теҥыз дене кая.

Ты пароход гыч мемнам ужыныт але уке 
манын кызытат мый шонем. Уке, очыни. Но 
мотор шургымым, векат, колыныт да, мутат 
уке, тудым Москвашке радио ден увертареныт. 
Ме сай чоҥештен эртена манын Сталинланат, 
очыни, увертареныт. Тудо нигӧ деч чот шон- 
кала— тидлан мый ӱшанем. Вет тудо уло 
калыкым йӧрата, летчик-шамычым йӧрата, чыла- 
лан полша, кеч кӧнымат кумылжым нӧлта.

Тыге шонымем ден мыланем каньылын да 
шокшын чучеш.

И З И Ш  Г Ы Н А  ЫИеНА йои

Жап писын эрта. Сменым ышташ срок 
шижде толын шуо. Шеҥгекем савырнен кидем 
ден йолташемым тӱкалем. Чкалов шинчажым 
ӱштеш. Вашке мый тудлан штурвалым пуэм да 
шкеже Беляков дек каем. Беляков шке ӱстелыш- 
тыже ала молан сырышыла койын шинча. Тудын 
кӱлеш приборжо пудырген улмаш. Ты прибор 
ден кечым ончен могай корно дене каймым па-
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лаш лиеш. Тудо прибор ок лий гын, йомашат 
вашке лиеш.

Йол йымалне тудо пылак коеш. Нуно кече 
мучкылан мемнан деч мландым петырат да ме 
кушко чоҥештен шумынам огына шинче.

Беляков нойымо ден вуйжым кумык сакен,. 
уло вийжым пыштен радио ден толшо телеграф 
йӱкым приниматлаш пиже. Тудын тӱрвыжӧ 
какарген, шӱргыжӧ куптыргылын— тудо пеш 
ноен.

Мый тудлан канаш каласышым, а шке ту- 
дын верышкыже шинчым. Каныше вуй ден 
пудыргышо приборым мый вашке тӧрлатен 
кертым. Могай куанымаш! Ындыже ме Аме- 
рикыш вигак полюс гоч чоҥештен кертына.

Тунамак Москвашке пытартыш уверымрадио 
ден увертарышым.

Мый шагатым ончальым. Латик шагат кас... 
Москваште кызыт пычкемыш, ынде чылан 
малашат возыт. Мыйын изи Эмма ӱдыремат 
омешыже агытаным але маска игым ужеш дыр. 
А тыште, Ледовитый океан ӱмбалне, кеҥежым 
йӱд ок лий, кече май гыч сентябрь марке ӱлык 
волыде, шуко суткам чарныде волгалтара. Иян 
кумда пасум кече йӧратымыжым ок чарне. Но 
тидын олмеш телым пел ий годым кече йӧр- 
шеш ок ончал.
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полюс

Виян мардеж саҥгашкына пуа да ончык 
кайшашнам кугун чаракла. Ме ынде сутка 
лиеш чоҥештена. Москваште мален кынелыныт, 
пашашке вашкат. А ме але полюсышкат шуын 
огына ул. Жап эркын эрта. Ик тылзе наре чоҥе- 
штымыла чучеш. Тиде ноймо ден тыге шонал- 
теш. Векат, пеш кӱшнӧ чоҥешты.ме тыге ной- 
ыктарен.

Тынар жапыште ик кана гына кочна. Коч- 
кашыжат сӧсна шыл ден киндым гына кочкын 
улна. А Москваште йоча-шамыч тиде жапыш- 
те куд гана гыч, очыни, кочкыныт. Но тидлан 
ме огына кӧране. Те але изи улыда, — кочса, 
а ме Америкыш чоҥештена. Тушко миен шу- 
ына гын, кӱлеш семын кочкына.

Вот йӱмӧ чытыдымын шуэш! Логар кошкен. 
Но вӱд мемнан йӱштӧ — ий гае.

Вашке, вашке полюсыш шуына!
Ме чот ноен улна. Чӱчкыдын вернам ол- 

мештылына. Паша ышташ йӧсырак лие — шӱм 
виянрак кыраш тӱҥале. Южышто, да эше пыл 
деч кӱшнӧ пашам ышташ — вет мланде ӱмбал- 
не ыштыме деч шуко гана нелэ. Кӱшнӧ киде- 
тым тарваташ — шурно мешак нӧлтымӧ ден 
иктак. Капым кандарашлан ме южгынам кис- 
лород ден шӱлена. Противогаз семын маскым
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чиена да металлический бутылка гыч трубка 
ден кислородым шупшына. Тиде айдемым мот- 
коч чот куштылемда.

А кӱзашыже кӱшкӧ кӱзенна— мланде деч 
ныл километр кӱкшыт!

Мландым тошто семынак огына уж, тудо 
пыл ден петырналтын.

Беляковын радиостанцийже ала мо лийын. 
Тудо нигузеат Москвам колын ок керт.

Мый штурвал ончылно шинчем, самолетым 
виктарем да полюс кунам шуэш манын чыты- 
дымын вучем. Корно гыч кораҥаш огыл манын 
Беляков приборжым кечышке чӱчкыдын вик- 
тара.

19 июньын лач 4 шагат эрдене полюсышко 
чоҥештен шуынна. Полюс пеш кугу кӱкшыт 
гыч иян моткоч кугу пустыньла коеш.

Чыла прибор-шамыч да моторат пашам сай 
ыштат.

Улнӧ ий ӱмбалне Папанин, Кренкель, Федо- 
ров да Ширшов шинчат. Нуно ынде шуко кече 
годсек тып да торжа ий ӱмбалне илат. Нунын 
ийышт ик верыште ок шого, а чыла палат- 
кышт ден пырля иеш. А папанинец-шамыч огыт 
лӱд. Сай, тале советский ученый-полярник- 
шамыч! Нуно ийгечым мыланна, летчик-шамыч- 
лан, увертарат.

Ме нунын лагерь ӱмбачышт эртена. Но
22
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могай чаманымаш; нуным пыл мемнан шинча 
деч петыра!

Салам ты^анда, тале папанинец-шамыч! Че- 
верын, йолташ-шамыч! Мемнан корнына умбак 
кая...

Чкалов аза семын куанен. Тудо воштылеш, 
чӱчкыдын борт гоч ончалеш, йылгыжше ий ден 
шинчаже йыма, садлан шинчалыкым чия да 
кумдан шарлен кийше ийым онча.

Шкенан куанымаш ден ме мемнам лӱдды- 
мым ыштыше да мыланна спокойствийым пу- 
ышо еҥым куандараш лийна, садлан Сталин 
йолташлан телеграммым возышна:

МОСКВА, КРЕМЛЬ, СТАЛИНЛАН.

Полюс шеҥгелне. Ий ӱмбачын умбаке, Америка дек 
чоҥештена. Уло шонымашна —тыйын заданиЛым шукташ. 
Чыланат таза улына. Салам.

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕЛЯКОВ.

Тиде телеграммым Москваш радио ден кол- 
тышна. Москва гыч лекмыланна суткат эртен, 
ынде кокымшо кечым чоҥештена.

С Е Ҥ А Ш Л П Й Д Ы М Е  ПОЛЮС Ӱ М Б А Л П Е

Полюс ден Америка кокласе верым „сеҥаш 
лийдыме полюс“ маныт. Тыште самолет-шамыч 
але чоҥештен огытыл. Первой гана ме, совет- 
ский летчик-шамӹч, чоҥештена. Палыдыме Лрк-
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тикын торжа ий ӱмбачше кугешнен шикшал- 
тына. Сай да весела кумылан улына. Ийгече 
саемын. Яндарын-яндарын кече волгалтара. 
Шинчалык деч посна ий ӱмбак ончашат ок 
лий: иканаште курыметлан сокыр лият.

Кеч кушко ончал, эре ий, ий да ий 
коеш... Чылажат волгалтеш да йылгыжеш, лач 
келге шелшышт гына шемын койыт.

о
Иырым-йыр нимогай илышат уке. Сылне 

да шучко сӱрет!
Мемнан моторна пудырга да ты шелшыш 

шинчына гын, мо лиеш? Тунам, мутат уке, 
пытена...

Но моторын ик семын да виян шургымы- 
жо тыгай шучко шонымашнам пытара, ме 
шымлыдыме вер ӱмбачын ласкан чоҥештена. 
Тыге икмыняр шагат эртыш. Но вот ончылно 
ме пылым ужна. Нуно мланде гыч тӱҥалын 
каваш шумеш нушкын кӱзат. Кузе шер темын 
тиде пыл ден! Адак вес могырымжо, ияҥме 
ден кучедалаш налме жидкостьшат чыла 
пытен.

Пыл деч кӱшкӧ кӱзаш да тудын ӱмбач 
чоҥешташ келшышна.

Кечвал жапыште самолет куд тӱжем вич 
шӱдӧ метр кӱкшытыштӧ ыле. Чынак, ӱлычын 
мемнам нигузеат ужаш ок лий. Но пыл мемнан 
дечат кӱшнӧ. Шӱлаш юж ок сите.
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С А МО Л Е Т  П Ы Л  Л О Ҥ Г А Ш Т Е

Ынде раш лие, пыл вошт чоҥештен лектын 
ме огына керт. Пыл уэш мемнам пӧрдшӧ 
вӱдла авалтыш. Тиде гана самолетым модыш 
семын пӱтыркала. Мый пеш чот тыршымем 
ден гына тудым виктарен шуктем. Тыге ик
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•шагат наре чоҥештышна. Паша'уда — шулдыр- 
лаште адак ий кушкеш. Тыгеже ӱлык волаш 
кӱлеш. Моторын вийжым мӧҥгештарен мланде 
дек ийын яклешт волена.

Улнӧ волгыдо вер лие. Пыл ватке семын 
кушкедалте. Ме ала могай островым ужна. 
Но ик минутат ыш эрте, тудо йомо. Тиде жа- 
пыште самолетын ончыл ужашыштыже ала мы 
кенета шыжалте. Самолетын ончыл окнаже ту- 
намак кӱжгӧ ий ден петырналте. Векат, мотор 
вӱдым луктын кышкале да тудо йӱштыштӧ 
„ты“ манмешке кылмен шинче.

Чытыралтмаш уло кап мучко шарлыш' 
Кинжалым пуышт манын мый уло вий ден кыч- 
кыральым. Чкалов вашке кужу да пӱсӧ кин- 
жалым пуыш. Пырдыжысе окна гыч кидем чы- 
кышымат, кинжал ден ийым руышым. Тыге 
окнаште изи волгыдо лие. Тужеч мый уэш 
моторым ужым. О, могай ӧрмаш! Мотор ӱм- 
балне шогышо прибор моторышто вӱд пыты- 
мым ончыкта. А вӱд деч посна мемнан мотор 
ик шагатат пашам ыштен ок керт — пудырга. 
Эше изиш гын — ме лӱймӧ кайык гай кучаш 
лийдымын ӱлык каена ыле.

— Вӱдым, вӱдым пуыза, уке гын мотор пу- 
дырга! — Чкаловлан мый кычкыральым.

Чкалов вӱд аныклыме бакыш мийышат, 
Беляков ден пырля тудым ончаш тӱҥале.
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Тушто, бакыште, вӱд огыл, ий гына улмаш. 
Кушто вӱдым налаш? Теве резиновый меша- 
кыште йӱшашлык вӱд. Но тудат ийыш савыр- 
нен. Моло мешаклаштат тугак. Беляков резин- 
кым пӱчкӧ да комешталтше ийым пӱчкедыш. 
Тушто пычырик вӱд улмым тудо куанен 
ужо.

Валерий ден Саша кодшо вӱдым чӱчалдыш 
ден поген, аныклыме бакыш оптальыч да куа- 
налын мыланем кычкыральыч:

—  Вӱд уло!
Мый насос ден тулаш тӱҥальым. Вашке 

моторышко вӱд каяш тӱҥале. Прибор ынде 
паша тӧрланымым ончыктыш— мотор пашам 
ышташ тӱҥалеш.

Шекланен гына моторлан уло вийжым пуы- 
шым. Тудо уэш тошто семынак, пашам тӧр да 
раш ышташ, тӱҥале.

Кум шагат ындыралтмеке, пыл лоҥга куш- 
кедалте, ме яндар канде каваш чоҥештен 
лекна.

У^лнӧ кугу остров эркын ийшыла коеш. 
Адак изи остров-шамычым шуко ужаш лиеш. 
Нунын йыр кеч можат ий ден кыралт 
пытен.

Кече ден да картым ончен Беляков мем- 
нан йымалан кодшо островым пален нале: ты 
остров Бенкс манылтеш. Шуко коремлан да
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эҥерлан— тиде кугу остров. Коремлаште—лум, 
а эҥерлаште ий. Островлан серышт кӱкшӧ, 
адак тура улыт.

Ме уэш ӱлыкрак волышна.
Могай сай тыгай изи кӱкшытыштӧ лияш!
Окна вес велне йӱштӧ йӧршеш уке гаяк.
Самолет кӧргыштӧ шокшо. Шӱлымаш ик 

марда. Шонымашна весела. Кочмат эсогыл 
шуо.

Мый Беляков деч корнылан кочкышым 
оптымо мешакым йодым. Теве чыве, теве шыл, 
теве сӧсна шыл, теве апельсин, олма да шоко- 
лад. Мый роза тӱсан олмам ойрем. Тудо вошт 
кылмен. Валерий ден Сашалан пуышым, а 
шкеже кылмыше тамле олмам кочкаш тӱҥа- 
льым. Пӱй ута, кӧргышкӧ ласкан йӱштын чу- 
чын вола. Тидын мӧҥгӧ апельсиным луктым. 
Тудо йӧршын кылмен ыле, ырыктыме труба 
ӱмбалан гына левыш. Чкалов апельсиным ыш 
нал. Тудо корно мучко нимом кочкын огыл. 
Беляков ик апельсиным кочко, а мый молы- 
жым пытарышым.

Эх, кузе мыйым испанский апельсин те- 
мышт!

Кок кече да кок йӱдыштӧ уло корно муч- 
кыжат тиде мемнан 'кокымшо завтрак гына 
лийын.
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Америкын серышкыже ^миен шумына го- 
дым, Москваште 19 июнь 7 шагат эрыле. УраГ 
Ура!*’Великий Сталинын заданийже шуктымо. 
Тиде мемнан кумылнам ,‘нӧлта да ӱнярнам; 
ешара. Мемнан калык да Сталин:— „Ну, рвезе- 
шамыч, молодец улыда", каласышт манын эше 
утларак ыштыме шуэш.

Ме первой гана, ик , еҥат эртыдыме, шым- 
лыдыме верла гоч чоҥещтен. лектынна. Ынде 
ты верлам шымлаш тӱҥалме.

Пашана кузе кайме нерген ме шукертсек. 
Москваш увертарен огына *ул ыле. ^

Мый телеграммым возышым: 1

СТАЛЙНЛАН, ВОРОШ ИЛОВЛАН, КАГАНОВИЧЛАН, ' 
ПЕРЕЛЕТЫН Ш ТАБШ ЫЛАН.

Те кызыт тӱрлын шонкаледа, мый тидым шинчем. Но 
умлыза, мемнан чоҥештымаште шуко нелэ шагат ыльыч^ 
Ынде яра жапна шукырак уло. Ийгече сай. Чыланат таза 
улына. Экипаж лӱм ден — пашада сай кайже манын, ой- 
лем. Чыла полышланда пеш кугу таум ыштем да ида 
беспокоитле манын йодам. Нелылыкым сеҥенна, шкенан 
правительствын да калыкнан заданийым шуктымо ден 
куаныше улына. Салам.

БАЙДУКОВ.

‘ ^Чыла тидым' радио ден американский ра- 
диостанцийлаш увертарышна. А нуно Москваш
увертарышт.»» 0 V м;: , ; .. .
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Мый чот ноёнам. Вашке Чкаловым олмеш- 
таш верештеш, канаш кӱлеш. Вуем изи ӱсте- 
лыш пыштен, шинчымемлак нералтен колтышым. 
Саша але кӱвар ӱмбалне, мыйын йолем воктен 
мала ыле. Писе щӱшкьшаш пожалтыш. Тиде’ 
Чкалов сменым йодеш улмаш. Беляковым кы- 
нелдем. Дежурствым ‘ тудлан пуэм, шкеже 
штурвал дек пурем. Таҥ семын Валерийым мый 
вӱчкем да куаныме ден ваш-ваш кидым ку- 
чена. Тудын шйнчаже вӱраҥын, но шинча-сор- 
'ташт весела да ныжылге. Тудо мыйын шеҥге- 
ланем возо. Мемнан пашана мемнам веле огыл, 
а уло кугу калыкымат куандара манын шо- 
нымо годым могай сай штурвал ончылно 
шинчаш! : ;; : : ' :

Кас лишан кугу да кагыргыл кийше аме- 
риканский эҥерым — Мекензим ужна. Эҥер 
йырым-йыр куп да вӱд.

Москваште шукертсек кеҥеж. А тыште 
шошо гына тӱҥалын. Илышдыме, кӱрен тӱсан 
чара мланде. Ни чодра, ни.чашкерла уке.

Вашке кӱкшӧ да торжа американский ку- 
рык-шамыч кояш тӱҥалӹт. Курык ӱмбалныже 
ий да лум кият.

Ийгече уэш пужлыш. Курыкла пылден пе- 
тырналтыч. Лӱҥгалтмаш виян тӱҥале. Самолет 
южышто пералтеш. Самолет шулдыр йӧсын 
чытыралтеш. Кӱшкӧ кӱзаш кӱлеш, .уке гын ик-
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таж могай курык чоҥгаш керылташ лиеш. Кӱк- 
шыт кугу лийме ден кабиныште кылмыкташ 
тӱҥале. Ш ӱлаш йӧсӧ. Чыланат кислородный 
маскым чийышна.

Ме пурла могырыш, шучко курыкла деч 
ӧрдышкырак савырнаш, келшышна. Кас велеш 
пыл гыч лекна. Ӱлнӧ Тихий океанын толкын- 
жым ужна.

Сер кутышеш чоҥештен эртена. Чоҥешты- 
машлан кок кече да кок йӱд шуэш.

„Кызыт Москваште пелйӱд, — шке семы- 
нем шонем, — Кремльысе шагатын „Интерна- 
ционал“ мурымыжо шокта. А тыште океанӱм- 
балне пычкемышалташ гына тӱҥалын".

Чкалов пожалте. Тудо пеш сай каныш да 
мыланемат тугак ышташ кӱштыш. Мый, нойы- 
шо, малыме мешакыш йӧрлын кайшым, туна- 
мак мален колтенам.

Пыл тӱтра ӱлыч эркын кӱза да пычкемыш- 
ыште самолет дек лишемеш. Мландат, вӱдат 
огыт кой. Кече ала куш курык шеҥгак 
каен.

—  Георгий, кынел, кынел! — омо йӧре ко- 
лъым да Чкаловын виян кидшым шижым.

о

Иол ӱмбак тӧрштен шогальым. Кабиныш- 
те волгыдо. Омо йӧре ятыр • жап кушто 
улмем пален ом керт. Шагатым ончем. Москва 
жап ден 8 шагат эр. Л тыште йӧршеш йӱд.
3 — 3 5 9 2  ЛуговоА яэ. 33



Кузе оҥай тӱня ышталтын! Мемнан дене Со- 
ветский Союзышто эр, а американец-шамыч- 
лан— ты годым йӱд.

— Тол, шич штурвалыш!
Мый летчик сиденийыш пурышымат, саде 

пыл тӱтырам вурсем. Пычкемыш южный йӱд 
улмашке шуына. Кече мемнам шуко жап он- 
чыш, а кызыт кок сутка коклаште первой 
гана мемнан шинча гыч шыле. Тидыже мылан- 
на ок келше. Но вет кечыланат канаш кӱлеш! 
Пелйӱдым пыл шеҥгач ший гай тылзе ончале. 
Но тудат ала кушко ӱлык волен йомо. Нӧре- 
пысе гай пычкемыш лие. Йолташ-шамыч тар-
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ванылде малат. Тиде йӱдым Тихий океан ӱм- 
балне пылыште штурвал ончылно шкетын шин- 
чаш мыланем шучкын чучо.

Но нелэ минутышто мый тыге шоналты- 
шым: вет Сталин ӱмыр мучкыжо нигунамат, 
нигӧ дечат лӱдын огыл, тудо эре сеҥыше лийын 
лектеш. Тудын ласка шинчажым шарналты- 
шым да кенета нойымымат, лӱдмымат мон- 
дышым.

Пычкемыште родинем нерген мурым му- 
раш тӱҥальым. Но мыйын мурымо йӱкем окна 
вес велне мардежын веселан шӱшкышӧ йӱк- 
шӧ петыра.

Волгыжшаш лишан Чкалов ден Беляков 
пожалтыч.

Кумылна чылананат пеш мотор. Саша 
Беляков гына изиш шӱлыкаҥе. Американец- 
шамыч шке йылмышт ден кутырат, а Беляков 
нуным ок ыҥле.

Ш ола могырышто, ала кушто ӱлнӧ, океа- 
нысе пароходын тулжо изин койо.. Ме мланде 
велыш 'савырнышна.

Кече ончале. Америкын кугу да палыды- 
ме олалашт ынде раш койыт. Курыкан вер 
эҥер лапката ден пӱчкылт шога. Тале йӱр тӱ- 
ҥале.



АМЕРИКА

Бензинна мыняр жаплан ситышашым ме 
шотлен нална. Тудо шагал гына улмаш.

о
Ме йӱран пылышке пурышна. Иӱр чӱчкы- 

дӧ да леве. Мланде петырнымым чаманышна. 
Вет вес элысе олала ӱмбак ончаш оҥай. Жап 
эрта. Ме умбак да умбак американский млан- 
де ӱмбач чоҥештена.

Теве, сигнал пуышо прибор шинчаш 
кӱлеш. манын палдарыш. Бензин йӧршеш уке 
гаяк. Мемнан чыланан умбак да умбак чоҥеш- 
тыме шуэш ыле. Но нимат ышташ ок лий — 
волаш логалеш. Волаш шоныдымо ӱмбачак 
мландыш волена. Пылым эртышна да лопка 
эҥер ӱмбалне улмынам палышна. Тудын вок- 
тенже ола койо. Ме тудым ончышна—тиде Порт- 
ланд ола улмаш. Тыште уда да тӱтран ийгече 
ыле.

Самолет шындаш верым мумешкына йӧр- 
шын ӱлнӧ, леведыш ӱмбалнак чоҥешты- 
шна.

Самолет шичме верым сайын ончышнат, 
мландыш кӱлеш семын волен шична.

Кок могырыштыжо „Сталинский маршрут“ 
манын возыман самолетым Америкыште шу- 
кертак вученыт. Ш уко калык вашлияш куржеш. 
Чыланат кидыштым лупшат. Но мом нуно кыч-
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кырат, ме огына умло. Нуно шке йылмышт 
ден кутырат.

Мый моторым выключатлышым. Моторын 
веселан да талын шургымыжо иземеш. Эркын- 
эркын шыпланыш. Мый люкым почым да са- 
молет гыч тӧрштен лектым.

Иол йымалнына теве американский мланде. 
Ындыже пале: Иосиф Виссарионович Сталинын 
заданийжым честь ден шуктен, Старый Свет 
ден Новый Светым торжа Арктика гоч ушышо 
корным советский летчик-шамыч почыч.

Шыргыжше йолташ-шамыч ӱмбак мый он- 
чем. Кум сутка паша ыштымек нуно пеш ное-
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ныт, туге гынат, шинчаштышт куанымаш чыл- 
гыжеш. Ме икте-весынам эндален шупшална 
да сеҥымаш ден шкенам саламлена.

Портланд ола гыч ме Москва дене радио ден 
да телефон ден кутырышна. Чоҥештен шумына 
нерген увертарышна. Москва мемнам Сталин 
йолташ лӱм ден саламлыш.

М О С К В А Ш К Е !

Кузе гынат вашкерак Москвашке пӧртыл- 
мына мемнан шуо. Но, туге гынат, Америкын 
тӱрлӧ олаш — Сан-Францискош да Нью-Йоркеш, 
адак Францийын столицешыже — Париж олаш 
шогалаш вереште. Чыла вережат мемнам шу- 
ко калык вашлие.

Но вашке, вашке Советский Союзыш! Мо- 
гай куанымаш — уэш шергакан родиным 
ужаш!

Граница гыч Москваш шумеш кажне стан- 
цийыште поездым тӱжем ден советский граж- 
даҥшамыч вашлийыч. Мемнан вагоным пеле- 
дыш ден темышт. Чарныде кутырмо ден мем- 
нан йӱкнат йомо.

Теве Москва. Вокзалыш, площадьыш, уре- 
мыш миллион ден москвич-шамыч мемнам ваш- 
лияш лектыныт.
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Уло ола мучко калӹкын йӧратыме эргӹшг 
семын ме кудал эртышна. Кремльыш кайшы- 
ла корнеш мемнам пеледыш ден да саламлы- 
ме листовка ден леведыч. Уло Москва мемнам 
саламлыш.

Кремльыште мемнам Сталин йолташ да уло 
правительство вашлийыч. Иосиф Виссарионович 
Сталин шке эргыж семын мемнам эндалыш. 
Тиде эн шерге пӧлек ыле!

Ц. 1 9 3 ^  г.
Акт №

Бк/.адн. л____
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