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61ШКЕ Г И Ш Ӓ Н Е М

Изи ьфвезем годым мбшь авиаци гишӓн 
шаныделам. Тӹ веремӓн чонгештӹмӓшвлӓ пӹтӓ- 
ри веле ликӓленӹт, дӓ Сибирский кӹртни кор- 
нын полустанкышты, кышты мӓмнӓн семьянӓ 
ӹлен, ти чонгештӹмӓшвлӓ гишӓн иктӓт колте.

Мӹньӹн ӓтям кӹртни корным ремонтиру- 
йышы рабочий ыльы. Ӓвӓм йӓлӹн квартирвлӓштӹ 
седрӓвлӓм мышкеш ыльы. А мӓ шумбелемдон 
нырышты дӓ шӹргӹштӹ кыргыжталынна дӓ 
ӹшкӹмнӓн Бурянка ышкалнам анженнӓ.

Тенгелӓ мӹнь кӓндӓкш и якте ӹленӓм. Ты- 
меняшӓт веремӓ шон, но ӹлӹмнӓ вӓрӹштӹжӹ 
школ уке ыльы. И вот мӹнь пиш яратымы ӓвӓм 
гӹц шукы веремӓэш айырлышым. Ӓтям мӹньӹм 
Чаны станциштыш школышкы принимайыктен 
кодыш. Мӹлӓм тыменяш куштылгы ыльы, дӓ 
свободный веремӓ шукы кодеш ыльы.



Станцйштыш тырын ӹлӹмӓш мӹлӓм ситӹш, 
мӹнь пӓлӹдӹм халавлӓм анжалаш решӹшӹм. 
Мӹнь кым и каштынам. Тӹнгӓлтӹш школым 
пӹтӓрӓш манын, школвлӓш шукы гӓнӓ прини- 
майыктенӓм, но каждый гӓнӓок мӹньӹм, балу- 
йымы гишӓн школ гӹц лыктыныт.

Мӹнь изи ӹрвезем годымок физический лелӹ 
пӓшӓм провыен анженӓм. Мӹнь чернорабочият, 
кровельшикат ылынам. Великий пролетарский 
революци лимӹкӹ, игечӹ шотым ӹрвезӹвлӓм 
лелӹ пӓшӓ гӹц карангдаш тӹнгӓлевӹ, дӓ мӹньӹм 
профессиональный школыш колтевӹ. Тӹ ве- 
ремӓн мӹлӓм луатвӹц и шон ыльы. Мӹнь яжон 
тыменяш тӹнгӓльӹм дӓ нӹл иштӹ слесарный, 
токарный дӓ кузнечный ремеславлӓм тымень 
лӓктӹм, математикым дӓ физикым пӓлӹшӹм.

Мӓмнӓн страналан грамотный дӓ силан ӹр- 
везӹ (сӓмӹрӹк) пилотвлӓ керӓл лимӹкӹ, мӹнь 
Красный Армйшкы добровольцеш сирӹктӹшӹм 
дӓ летный школышты тыменяш тӹнгӓльӹм. 
Мӹнь эче тӹнӓм турна, недисциплинированный 
ылам ыльы, мӹньӹм яжо летчикым, сознатель- 
ный гражданиным дӓ ӹшкӹмнӓн родинын бое- 
цым ӹштӓш, командирвлӓлӓн шукы силам пиш- 
тӓш вӓрештӹн. Тидӹ гишӓн мӹнь нӹнӹлӓн пиш 
кого таум ӹштем.

Кӹзӹт, кынам мӹнь пел мирӹм каштын 
шомыкем, шукы сӓндӓлӹкӹм, тангыжвлӓм дӓ
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океанвлӓм ужмыкем, мӹнь, ӹшкӹмемӹн ӹрвезӹ 
годшы суровый ӹлӹмӓшӹм ӓштемӓт, тумаем: 
советский власть лите ылгецӹ, мам ӹштем ылын 
вӓл? Наверны кровельщикешок кодам ылын...

Мӹнь кӓндӓкш иӓт утла воздушный силан 
махань-шон отрядвлӓштӹ летчикышты ровота- 
енӓм дӓ вара веле воздушный кого путешестви- 
влӓ гишӓн шанаш тӹнгӓлӹнӓм. Иктӓт эче чон- 
гештӹлтӹмӹ вӓрвлӓштӹ мӹньӹн чонгештӹлмӹ 
шоаш тӹнгӓльӹ.

И вот 1936 ин мӓ, кым летчик — Чкалов, 
Беляков дӓ мӹнь,— мӓмнӓн суровый Советский 
Арктикын частьшы гач, Сталинский маршрут- 
дон чонгештӹшнӓ.

1937 инжӹ Сталин тӓнг мӓлӓннӓ Северный 
полюс гач Америкышкы чонгештӓш разрешайыш.

Мӓлӓннӓ чонгештен кеӓш советский яжо 
моторан кого самолет йӓмдӹлӹмӹ ыльы. Мӓ 
тӹшӓк чонгештӓш яжон тымень шона, цилӓ 
приборвлӓжӹм изучайышна.

Полюсыштыш погоды гишӓн мӓлӓннӓ Па- 
панин увертӓрӹш, .тидӹ тӹ веремӓн ӹшкӹм- 
жӹн храбрый тӓнгвлӓжӹдон дрейфуйышы ‘ и 
вӹлнӹ ӹлен.

Б1рвезӹвлӓ, кыцелӓ мӓ Северный полюс гач 
Америкышкы чонгештеннӓ, тӹдӹ гишӓн мӹнь 
ти книгӓштӹ тӓлӓндӓ шайышт пуэм.
  Г. Байдуков.

1 Д р е й ф — Океан йогм семӹнь йогымаш.



II

Ч О Н Г Е Ш Т Е Н  К У З Ы М А Ш

Мӹндӹр дӓ лӱдӹш корнышкы цецаш мӓ 
чонгештен тӓрвӓненӓ. Цилӓн шокшы выргемӹм 
чиэннӓ, чӓйӹм йӱлдӓлнӓ дӓ аэродромыш кы- 
дална.

Сотемӓш тӹнгӓльӹ. Мардеж уке. Юалгы. 
Шӹргӹ дорц ир тӹтӹрӓ шӓрлӓ, тидӹ ӱлӹцок кеӓ.

Восемнадцатый июнь. Иыд. Первый цӓш. 
Самолетыш шӹнзӓш веремӓ!

Чонгештен кузым корнышты мӓмнӓн метал- 
лический кекнӓ шалга.

Провожайышвлӓ пиш шукын погыненӹт.
Ш уК Ы Ж Ы  ВОЛНуЯЛТЫТ, КЫДЫЖЫН СЬ1НЗӓшТӸ СӸН‘

зӓвӹд каеш.
Мӓ кабиныш кузенӓ дӓ яралынок пичӓл- 

влӓм, патронвлӓм, ечӹвлӓм, мӓрдеж измеритель- 
влӓм, консерв банквлӓм дӓ мол шукы вещӓм 
оптенӓ.



Цилӓ йӓмдӹ ли. Уш кабины гӹц веле дру- 
жеский таманяр лу кидӹм кыченӓ. Шукыжы, 
ташкалтышым шагалтен, токына кузат, цат- 
кыдын элтӓлӓт дӓ прощанеш шывшалыт. Остат- 
каэш Валерий Чкалов ӹшке вӓрӹшкӹжӹ управ- 
ляяш шӹнзӹ. Мӹнь шайыланжы шӹнзӹм. Саша 
Беляков пырым люкым чӱчӹ, кыце эдемвлӓ 
ӧрдӹжӹшкӹ карангыт, самолетын окнявлӓ вашт 
каеш.Стартер^ изиошфлажокым лӱктӓл колтыш, 
сигнальный ракета кӱшкӹ кузен кеш — дӓ са- 
молет тӓрвӓнӹш. Мотор цилӓ силажыдон турга. 
Самолет чӹнь дӓ чӹнь анзыкы, корны мычкы 
кыргыжеш. Вара тӹргештӹш, дӓ мӓ воздухеш 
кечӓлтнӓ.

Щелковыштыш заводвлӓн шӹкшӓнгшӹ тру- 
вавлӓ кайыт. Аэродром шайылан коды. Прощай, 
Москва! Ну вот, мӓ полюс гач Америкышкы 
чонгештӹшнӓ!

С А М О Л Е Т Ы Н  КА Б И Н Ы Ш Т Ы

Мӓмнӓн каждыйнанок шукы пӓшӓ дӓ обязан- 
ность улы.

Чкалов самолетым кӓндӓкш цӓш управля- 
йышашлык ылеш.

Мӹнь самолетлан курсым нӹл цӓш анжык- 
тышашлык ылам, дӓ радиодон попышашлык 
ылам.

1 С т а р т е р  — тӓрвӓнӹм знак пугаы.



Беляков пӹтӓриш веремӓн кӓнӓ. Чкалов ян- 
гылымыкы, мӹнь вашталтем. Беляков радиодон 
попаш тӹнгӓлеш дӓ самолетлан корным анжыкта. 
Тенгелӓ, икӓнӓ-иктӹнӓм вашталтылын, мӓ чон^ 
гештенӓ.

Лӹвӓлнӹнӓ, эртен кодшы лапаташты — ны- 
гыды тӹтӹрӓ. Чкалов кепкым дӓ кожанный курт- 
кым чиэнӓт, летчиклаат ак чуч, хала ӧрдӹ- 
жӹшкӹ мӓмнӓм шывштен кешӹ шофер маша- 
нет. Тидӹ спокойна дӓ соок ӱлӹкӹ анжа.

Саша Беляков маслы оптымы бак вӹлнӹ 
амала, лӹвӓлӓнжӹ амалымы меховой мешӓкӹм 
пиштен. Тидӹн кужы ялжы бак вӹлӓн акат 
шӹнгӹ, ялжы радиостанци гӹцӓт пакы шоэш. 
Меховой кого кемвлӓ потикӓлӓ тӓрвӓнӹлӹт, 
ланзыра мижӓн кок пи киӓт машанет.

Моторна кыце ровотая дӓ кышты ылына,. 
тидӹвлӓгишӓн радиодон Москвашкы увертӓрем.

Кабинышты моторын цӓрнӹдӹм юкшы 
шакта. Советский мотор перебойтеок ровотая,. 
дӓ мӓ ӹшкӹмнӓн рабочыйвлӓм, механиквлӓм 
хваленӓ.

Вургымла вец кечӹ куза. Тидӹ кабинын 
стекла вашт токына пыра дӓ сӹнзӓм йӹмӹктӓ. 
Кловой сӹнзӓлыкым чишӹм.

Веремӓ эртӓ. Самолет северышкы чӹньчон- 
гештӓ. Кӹзӹт лӹвӓлнӹнӓ шукы-шукы йӓр. Ни- 
нӹ коговлӓ ылыт гӹнят, самолетын окня вашт
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изи тарелка ганьвлӓлӓ веле кайыт. Анзылнына 
кӱкшӹ пышкыды пӹлвлӓ каяш тӹнгӓлевӹ.

Мӓмнӓм кок самолет шукы провожаен кевӹ. 
Кӹзӹт нинӹ мӹнгеш сӓрнӓлӹг. Летчиквлӓ мӓ- 
лӓннӓ кабинышты гӹц кидӹштӹдон махаят, 
вара араштат ямы. Изиш скучнарак лин колтыш. 
Но мӓмнӓн якшар шылдыран гигантнажы се- 
верышкы ӹнянӹн чонгештӓ.

Мӓ изин-олен кӱшкӹ дӓ кӱшкӹ кузенӓ.
Мӹнь шӹренок приборвлӓдон мардеж кыш- 

кыла ылмым висем, тӧр кемӹ вычисленивлӓм 
ӹштем, ӓль летчиквлӓ попымла, курсым вычис- 
ляем. Цилӓ тӹдӹм красный журналыш сирен 
миэм. Радио колышташ веремӓ шомыкы, мӹнь 
наушникым чиэм дӓ Москвам колмыла на- 
страиваем. Москва мӓлӓннӓ анзылнына махань 
погоды ылмым увертӓрӓ. Делала махань ылмым 
шӹренок ядыштыт. Радиолан мӓмнӓн вес жур- 
нал — кловой. Тӹшӓк мӓ Москвадон попӹмнам 
цилӓ сиренӓ. Цилӓ, мам мӹнь ужам,— ӹшкӹ- 
мемӹн дневникышкы сирем. Полет пӹтӹмӹкӹ, 
мӹньӹн готовый книгӓ лиэш. Книгӓэм ӹрвезӹ- 
влӓӓт лӹдыт. Вет мӓмнӓн полет гишӓн пӓлӓш 
нӹнӹлӓн интересны.

Цаклыдеок пел кечӹ эртен кеш. Беляков 
шижӹ, дӓ ӹшке дежурствем мӹнь тӹдӹлӓн 
сдайӹшым. Тидӹ мӹнь гӹцем цилӓ приборвлӓм 
дӓ книгӓвлӓм аккуратно принимая.
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Мӹнь амалым вӓр докы, Беляков токо кӓнен 
кӹньӹлмӹ вӓрӹшкӹ кеем. Меховой шӓрӹшӹм 
тӧрлӓлтӹшӹмӓт, мӹнь Валерий шайылан вазым.

П Ӹ Т Ӓ Р И Ш  Т Р Е В О Г А

Мӹлӓм амалаш ӹш вӓрешт. Тӹнӓмрӓкок 
Беляков тревогым тӓрвӓтӹш. Тидӹмӹньӹм, ялем 
кычен— удобный вӓрем гӹц шывшын валтен 
шижтӓрӹш.

— Маслы тагышец ӓнят йога,— седрӓшкӹ 
анжыктен, Саша келесӹш.
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Лачокок, кабинын седрӓштӹ авиационный 
маслы веле. Мӹнь Чкалов докы мишӹм дӓ ма 
лимӹм пӹлӹшешӹжок саслен келесӹшӹм. Чка- 
лов мӹнь вӹкем тыргыжланыш анжалтышдон 
анжальы дӓ волнуйышы юкдон сӹгӹрӓл колтыш:

— Йӹлерӓк, йогым вӓрӹм кӹчӓл!
Цилӓн тыргыжланен колтышна. Лӱдӹш ми- 

нутвлӓ! Вет цилӓ маслы йоген пӹтӓ гӹнь, обя- 
зательно мотор шагалеш. Мотор ровотаяш цӓр- 
нӓ гӹнь, самолетым земляшкӹ шывшаш тӹн- 
гӓлеш, дӓ мӓжӹ Америка якте чонгештен кен 
ана шо лиэш. Мӓ полюс якте ана шо... Яратым 
Сталинын заданим мӓ ӹштен ана шокты...

А Сталинланжы мӓ клятвам пуэннӓ, дӓ тӹдӹ 
мӓлӓннӓ ӹнянӓ.

Ь1шкӹмнӓн тыргыжланымашнам сӹнгӹшнӓӓт, 
мӓ ладнанок маслы йогым причиным кӹчӓлӓш 
тӹнгӓлнӓ. Моторный бак гӹц маслым вес ба- 
кыш, запаснойыш, насосдон кӓчӓен нӓлнӓ, ка- 
бинышкы янжын лӓкшӹ маслым таманяр гӓнӓ 
ӹштӹлнӓ. Ь1штӹлӓш савыцна мӓмнӓн уке ыльы. 
Качкыш оптымы резиновый мешӓквлӓм пӹчке- 
дӓш вӓрештӹ. Таманяррак цӓш ровотайымыкы, 
маслы янжын лӓкмӹ причиным мона дӓ тидӹм 
цӓрӹшнӓ. Мӓ утла шукы маслым кӓчӓен шӹн- 
деннӓ ылын, ти уты маслет моторный бак гӹц 
кӹшкӓлтеш ылын.

Тенгелӓ пӹтӓриш беда гӹц лӓкнӓ.
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С А М О Л Е Т  Т Е Р В Е Н  И Н Ӓ Л Е Ш

Мӹнь пиш пингӹдӹн амаленӓм. Вадеш, лу 
цӓшӹн мӹньӹм кӹньӹлтевӹ. Мӹньӹн кӹньӹл- 
мем пишок ак шо ыльы! Но Чкалов, мыш- 
тен тӓрвӓнен чонгештен кузен кемӹкӹжӹ, кӓн- 
дӓкш цӓш рульышты шӹнзӓ дӓ янгылен. Ти- 
дӹм вашталташ келеш.

Мӹнь Беляковдон попалтышым. Тӧр кор- 
ныдон мӓмнӓн чонгештӹмнӓм пӓлӹшӹмӓт, шӹн- 
зӹмӹ анзыл вӓрӹш пырышым. Вашталташ мӓ- 
лӓннӓ трудна— тор кабинышты колла сӓрнӓл 
кемӹлӓ, покан пырымла, кыптырген шӹцмӹлӓ.

Управленишкы ялем мӹнь ташкалмыкы, Ва- 
лерий тамам ӓнят мӹлӓм сӹгӹрӓл келесӹш, но 
мӹньжӹ мотор юкышты нимат ынгылен шӹм 
керд. Валерий шайыкы кеш. Мӹнь таманяр лу 
приборым яжон тусарен анжальым дӓ самоле- 
тым управляяш тӹнгӓльӹм.

Йӹрвӓш анжальым. Мӓ кок слой пӹл лошты 
чонгештенӓ ылын, нинӹжӹ вот-вот вӓш тӹк- 
нӓт..Вуйта мӓ ана чонгештӹ, а тамахань ушель- 
йыш кенвазына машанет.

Когон крузен шӹндӹмӹ самолет кӱшкӹ чон- 
гештен кузен ак керд. А мӓжӹ соок пӹл гӹц 
кӱшӹц чонгештӹненӓ. Пӹлгомышты йогышы 
пӹлвлӓ пишок ӹнян агылеп. Шӹрен тенге лиӓл- 
теш: ти ош пӹл лошкы самолет пыра дӓ тӹ-
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шецшӹ идон леведӓлт лӓктеш. Ижӹ кӹжгӹ лиэш 
гӹнь, самолет лелемеш дӓ веремӓ шотеок ӱлӹкӹ 
вала ӓль кенвазеш дӓ земля вӹк шыралт шӓ- 
лӓнен вазеш. Техень пӹлвлӓ гӹц летчиквлӓ лӱ- 
дӹт. Нинӹм йӹр чонгештен эртӓш келеш. Ни- 
нӹм кӱшӹц чонгештен эртӓш лиэш, ӧрдӹж 
гӹц ӓль ӱлӹц. Пӹл лошты и нӓлеш ӓль агеш, 
анзыц пӓлӓш пиш трудна.

Пӹлвлӓ техеньвлӓӓт улы, нинӹ лошты кечӹ 
мыч хоть чонгештӹл, нимат ак ли. Слӧпӧйӹн 
веле чонгештен мышташ келеш. Кеквлӓ зем- 
лям ак ужеп гӹнь, чонгештен ак кердеп. Кӓ- 
дӹн сӹнзӓжӹм ялштымыкы, тидӹ нигышкат 
ак чонгештӹ.

А летчик тӹтӹрӓ лошты ӓль пӹл лошты 
чонгештӹл кердеш. Тидӹ ни землям, ни пӹл- 
гомым ак уж, но махань положеништы само- 
лет ылмым особый приборвлӓдон тидӹ 
пӓлӓ.

Слӧпӧйӹн чонгештӹмӓш — мӹньӹн специ- 
альностем, дӓ седӹндонок пӹл лошты мӹлӓм 
чонгештӓш вӓрештӹн. Слӧпӧйӹн чонгештӓш 
веремӓ шомыкы, Чкалов летчикын шӹнзӹм вӓ- 
рӹм мӹлӓм уступая. Тенгелӓн анзыцок попен 
шӹнденнӓ ыльы. Кӹзӹт, йӹрнӓ цилӓ велнӹ 
пӹлвлӓм ужмыкем, мӹнь штурвалыш шӹцмем 
годым Валерий ма гишӓн сӹгӹрӓл келесӹмӹм, 
мӹнь ынгылышым.
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Термометрыш анжальым— тидӹ ӱштӹм ан- 
жыкта. Тидӹ худа признак: пӹл лошты и нӓл- 
мӹм вычаш келеш.

Самолетым когон кӓчӓйӓш тӹнгӓльӹ. Ка- 
бинышты лывыртен колтымла чучы (сырость ли).
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Земля вовсеок ак кай. Тидӹм пӹлвлӓ мӱден 
шӹнденӹт. Кечӓт тагышак пӹлвлӓ шайылан ли.

Теве ошын кайшы вӹд пар шылдыр йӹр 
нӓлӹн шӹндӹш, дӓ йӹрвӓш парым веле ужам. 
Самолетым приборвлӓдон веле кычем. Махань 
ышан дӓ хитрый ти приборвлӓ ылыт! Таманяр 
лу стрелка самолетын цилӓ ровотажым ан- 
жыктат.

Тенгелӓ тыргыжланен чонгештӹмӹ минутвлӓ 
эртӓт. Трӱк мӹнь цаклен колтышым, анзыл 
кабинын стеклавлӓэш и нӓлеш. Якшар шыл- 
дырвлӓ ошемӓш тӹнгӓлевӹ.Пыдештӓлтмӹ юквлӓ 
шактен колтевӹ, самолет цӹтӹрӓлт кеш, ӱштӹ- 
мыж кыча машанет. Значит, и нӓлмӓш кого 
дӓ пиш лӱдӹшлӓ ылеш. Срочны им винт гӹц 
итрӓйӓш келеш, тӹте мӹндӹркок чонгештен 
ат ке.

Мӹнь кердмӹн сӹгӹрӓл колтышым:
— Валерий!
Янгылымашеш якшаргышы сӹнзӓӓн, тыр- 

гыжланышы Чкалов, чӹнь токем тольы.
— Давай, жидкостьым винт вӹлкӹ кӓчӓйӹ!
— Сейчас!— маньы Валерий, тӹнгеок чӹнь 

келесӹш.
Тидӹ выртышты бак вӹлец вален кеш дӓ 

насосдон кӓчӓйӓш тӹнгӓльӹ.
Особый жидкость душ гӹц пӹрхӹмлӓок 

пӹрхӓ, металлический винтӹм мышкеш, вӹлец-
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шӹ им итрӓйӓ. Самолет латнангы. Пыдештӓлт- 
мӓшвлӓ чӹдемевӹ.

Вот тидӹ лелӹ минутвлӓ ылевӹ! Чкаловын, 
векӓт, таманяр сӧдӧй ӱп эче приваялты.

Мӹнь ынгылышым: эчеӓт изиш ти пӹл лош- 
ты линӓ гӹнь, самолет лаштыкын шӓлӓнӓ ӓль 
идон лелем шӹцшӹ, веремӓ шотеок вӹд вӹкӹ, 
ӓль и скалашкы шӹнзеш.

Йӹлгрӓк йн элтӓнзӹк гӹц лӓктӓш келеш! 
Кӱшкӹрӓк, кӱшкӹрӓк! Мӹнь моторлан полный 
силам пушым дӓ кӱшкӹ кузаш тӹнгӓльӹм. Са- 
молет олен, метр паштек метрым, кӱшкӹ куза.

Шалахай вец кечӹн пӹцкӓтӓ ялвлӓ каяш 
тӹнгӓлевӹ,— значит, пӹлӓн вӓрӹм эртенӓ. Ик 
минутышты кечӹ кайы, дӓ мӓӓт кечӹ ялвлӓ 
ганьок веселӓвлӓ, ӱлӓн кодшы пӹлӹм гордо 
анженӓ.

Мӹнь куштылгын шӱлӓлтен колтышым дӓ 
пулышем гач Валерийым анжальым. Тидӹ чӹдӹ 
агыл тыргыжланён дӓ кӹзӹт, тагыцелӓнсерьезны 
йӹрӓлтӹшӓт, амалымы мешӓкӹшкӹ шокшыра- 
кын вӹдӹлӓлтӓш тӹнгӓльӹ.

Кечӹ аяреш мӹньӹн кабины стеклаэм йӹле 
иреэм кеш. Ваштшы лӓкмӹ пӹлвлӓжӹ тагышак 
мӹндӹрӓн, ӱлӓн кодевӹ.

Минутеш ӱлнӹ тангыж кловойын кайын 
колтыш. Ь1шкетшок пароход лӹвӓлнӹнӓ кеӓ, 
труважы гӹц шӹкш вужге лӓктеш.
Я— 3779 Г, Байдуков 1 7



Мӹнь тидӹм тумаем, пароход гӹц мӓмнӓм 
ужевӹ вӓл манам. Наверны ужтелыт. Но мотор- 
нан юкшым колыныт уш, тидӹ гишӓн радио- 
дон, конечно, Москвашкы увертӓренӹт. Навер- 
ны, мӓ яжон чонгештӹмнӓ гишӓн, Сталинла- 
нат келесенӹт. Тидӹ иктӹн гӹцӓт когон вол- 
нуялтеш — мӹнь тидӹм пӓлем. Вет тидӹ цилӓ 
народым ярата, летчиквлӓм ярата дӓ цилӓмок 
анжа, цилӓн кид-ялым лӱлтӓ.

Тенге шанымашеш мӹлӓм яжо дӓ шок- 
шы лиэш.

ЦУЦ  К У Р С Ы М  ШӸНА я м д ы

Веремӓ йӹле эртӓ. Цаклыдеок вашталта- 
шат веремӓ шо. Шайыкыла сӓрнӓльӹм дӓ ки- 
демдон амалышы тӓнгем ӹрзем. Чкалов сӹн- 
зӓжӹм ӹштеш. Тӹнӓмрӓкок мӹнь тидӹлӓн 
штурвалым пушым, ӹшкежӹ Беляков докы ке- 
шӹм. Беляков ӹшке стӧл лоштыжы расстроялт- 
шы шӹнзӓ. Тидӹн важный прибор пыдырген. 
Ти прибор кечӹ анжен, мӓмнӓн кемӹ корны- 
нам пӓлӹктӓ. Ти прибор уке гӹнь, корным 
ямдаш пиш куштылгы.

Мӓ лӹвӓлнӹнӓ тӹ пӹлвлӓок кайыт. Нинӹ 
кечӹ мычкы мӓ гӹцнӓ землям ӓрӓт, дӓ мӓ ана 
пӓлӹ, кышкы чонгештен толынна.

Беляков, янгылен вуйжым кымык ӹштенӓт,
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радиодон телеграфный юк кӹрӹквлӓм прини- 
маяш цаца. Тидӹн тӹрвӹвлӓжӹ кӓкӓрген шӹн- 
зӹнӹт, лицӓштӹжӹ пӹрӹнзӹквлӓ кайыт,— ти- 
дӹ пиш янгылен.

Мӹнь тидӹлӓн кӓнӓш шӱдӹшӹм, ӹшкежӹ 
тидӹн вӓрӹшкӹ шӹнзӹм. Свезӓ вуйдон мӹнь 
пыдыргыш приборым йӹле тӧрлӹшӹм. Махань 
сусужы! Б1нде мӓ тӧрӧк, полюс гач, Америкыш- 
кы чонгештен кенӓ.

Тӹнӓмок радиодон Москвашкы остатка 
увервлӓм колтышым.

Мӹнь цӓшӹм анжальым. Тидӹ луатик цӓш 
вадым анжакта. Москвашты уш пӹцкемӹш, 
дӓ цилӓн амалаш вазыт. Наверны, уш мӹньӹн 
изи ӹдӹрем—Эммаэм,—омыныштыжы ӓптӓнӹм 
ӓль мӧскӓм ужеш. А тиштӹжӹ, Ледовитый 
океанышты, кӓнгӹжӹм йыд уке, кечӹ май гӹц 
сентябрь якте, шукы сутка пачелӓок ак валы, 
со каеш. Кечӹ мӹндӹрнӹш кымда и нырвлӓм 
нигыцеӓт анжен ак тем. Но зато телӹм кечӹ 
пел и ак анжал.

п о л ю с

Ващтарешнӓ силан мардеж шиэш дӓ когон 
мӓмнӓм цӓрӓ. Мӓ сутка чонгештенӓ. Москвашты 
эдемвлӓ амален кӹньӹлӹнӹт дӓ пӓшӓшкӓт та- 
лашат. А мӓ эче полюс яктеӓт шотелнӓ. Вере-
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мӓ олен эртӓ. Вуйта тӹлзӹ чонгештӹмлӓ чу- 
чеш. Тидӹ янгылымашеш. Наверны когон кӱ- 
шӹц чонгештӹмӓшеш.

Цилӓ ти веремӓштӹ ик рӓдӹ веле пырыла- 
лынна. Дӓ качкашыжат ветчинаан ик бутерброд 
рӓдӹ веле качкынна. А московский ӹрвезӹ- 
влӓжӹ ти веремӓштӹ куд рядӓт качкын поспее- 
нӹт лишӓшлык. Тӹнге гӹнят, мӓ ана завидуйы. 
Тӓ эче изи ылыда — качта, зато Америкышкы мӓ 
чонгештенӓ. Кынам вот чонгештен миэнӓ, тӹ- 
нӓм как следует качкына.

Вот йӱмӹ пиш когон шоэш! Логер кошка. 
Но вӹднӓжӹ мӓмнӓн ӱштӹ — и гань.

Скоры, скоры полюс лиэш!
Мӓ когон янгыленнӓ. Шӹрен вӓрнӓм ваш- 

талтенӓ. Ровотаяш труднаэмӹ — шӱм шӹрен 
шиэш. Земля вӹлнӹ ровотаяш воздухыштыш 
гӹц ӓль пӹлвлӓ вӹлнӹ ровотайымаш гӹц ко- 
гон куштылгы. Кӱшнӹ кидӹм лӱлтӓлмӓш — ти- 
дӹ пӹрцӹ мешӓк лӱлтӓлмӹ ганьок ылеш. Куш- 
тылгы лижӹ манын, мӓ кынамжы кислороддон 
шӱленӓ. Маскым чиэнӓ, противогаз ганьым, дӓ 
металлический бутилкӓ гӹц пыч вашт ышма- 
дон шӱлӓлтен нӓлӹнӓ. Тидӹ эдемлӓн когон 
йонгатам пуа.

Кузашыжы мӓ кӱшкӹ кузеннӓ — земля вӹ- 
лец нӹл километр!
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Землям мӓ первишӹлӓок ана уж, тидӹм пӹл 
левед шӹнден.

Беляковын тама-ӓнят радиостанцижыдон лин 
колтен. Тидӹ нигыцеӓт Москвам колын ак керд.

Мӹнь штурвалышты шӹнзем, самолетым вик- 
тӓрем дӓ кынам полюсышкы шомынам терпе- 
нӓт ам керд, вычем. Корны гӹц карангаш ӹнжӹ 
ли манын, Беляков приборвлӓжӹм шӹренок 
кечӹшкӹлӓ шӹндӓ.

Лач нӹл цӓш ирок 19 июньын полюс докы 
чонгештен мишнӓ. Когон кӱшӹцӹн анжымаш- 
ты полюс пиш когон кымда иӓн пустиньлӓ 
каеш.

Цилӓ приборвлӓ дӓ мотор яжон ровотаят.
Улнӹ, и вӹлнӹ, Папанин, Кренкель, Федо- 

ров дӓ Ширшов шӹнзӓт. Нинӹ уш шукы кечӹ 
юктымы дӓ суровый ивлӓ вӹлнӹ ӹшкетӹшток 
ӹлӓт; нинӹн иштӹ ик вӓрӹшток ак шалгы, 
цилӓ палаткывлӓдон иквӓреш йога. Папанинец- 
влӓжӹ ак лӱдеп. Яжо, храбрый советский уче- 
ный — полярниквлӓ! Нинӹ мӓлӓннӓ, летчиквлӓ- 
лӓн, погодым сообшаят.

Мӓ нинӹн лагерь вӹлец эртенӓ. Пиш ӹжӓл, 
нинӹм ужаш пӹлвлӓ мӓлӓннӓ ӓптӹртӓт.

Шӓлӓ тӓлӓндӓ, отважный папанинецвлӓ! Це- 
вер, тӓнгвлӓ! Мӓмнӓн корны пакыла кеӓ...

Чкалов ӹрвезӹ гань сусу. Тидӹ ваштылеш, 
шӹренок борт гач анжа дӓ, и йолгыжмашеш
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сӹнзӓжӹ йӹмӓӓт, сӹнзалыкым чиа да эче кымда 
ивлӓ вӹкӹ анжа.

Храбрый дӓ ладна лиӓш мӓмнӓм тымды- 
шывлӓлӓн мӓ ӹшке сусунам келесӓш решӹшнӓ. 
Мӓ Сталин тӓнглӓн телеграммым сирӹшнӓ:

МОСКВА, КРЕМЛЬ, СТЛЛИНЛАН.

Полюс шайылнына. Ивлӓ вӹлец пакыла Америкышкыла 
кенӓ. Тӹньӹн заданим полныйок ӹштен шокташ йӓмдӹ 
ылына. Цилӓнок ӹшкӹмнӓм яжон чувствуенӓ. Шӓлӓ.

ЧКАЛОВ, БАЙДУКОВ, БЕЛЯКОВ.

Ти телеграммым радиодон Москвашкы колтыш- 
на. Мӓ уш кечӹ, йыд дӓ эче кечӹ чонгештенӓ.

Н Е П Р И С Т У П Н Ы Й  п о л ю с  вӹлнӹ

Полюс дон Америка лоштыш вӓрӹм „Не- 
приступный полюс“ маныт. Тиштӹ эче само- 
летвлӓ чонгештӹлтелыт. Мӓ, советский летчик- 
влӓ, пӹтӓри чонгештенӓ. Пӓлӹдӹм Арктикын 
суровый ивлӓ вӹлец горды чонгештенӓ. Настрое- 
нинӓ бодрый дӓ веселӓ. Погоды яжоэмӹ. Пиш 
сотын кечӹ сотемдӓрӓ. Сӹнзӓлыкте ивлӓ вӹкӹ 
анжаш акли: пиш йӹле слӧпӧйӓт лиӓш лиэш.

Кышкы анжалат, таманяр шӱдӹ километрӓш 
вӓрӹшкӹ ивлӓ, ивлӓдӓ ивлӓ веле кайыт... Цилӓок 
ошы дӓ йолгыжеш, келгӹ шелӹквлӓ веле ши- 
мӹн кайыт.

Йӹрвӓш — нимахань ӹлӹмӓшӓт уке. Краси- 
вый дӓ лӱдӹшлӓ анжымаш.
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А мӓмнӓн моторна пыдырга гӹнь дӓ шелӹ- 
кӹш шӹнзӹнӓ гӹнь, ма лиэш? Тӹнӓм наверны 
ямына...

Моторнан тӧр дӓ силан юкшы мӓмнӓн лӱ- 
дӹшлӓ шанымашвлӓнӓм покта, дӓ мӓ ладна- 
нок пӓлӹдӹм вӓрвлӓ вӹлец чонгештенӓ. Тен- 
гелӓ таманяр цӓш эртӹш.

Теве анзылнына мӓ пӹлвлӓм цаклышна. 
Нинӹ земля доцок тӹнгӓлӓлтӹт дӓ пӹлгомыш- 
кы кӱшкӹ кузат. Мӓмнӓм пӹлвлӓ нератым ӹш- 
тенӹт! А тишӓкен эче иӓнгмӓш ваштареш ылшы 
жидкостьнаат пӹтен.

Пӹл гӹц кӱшкӹ кузен дӓ тӹдӹн вӹлец 
чонгештӓш решӹшнӓ.

Кечӹвӓлӹм самолетна земля гӹц куд кило- 
метр дӓ пелӹштӹ кӱшнӹ ыльы. Наверны, ӱлӹ- 
цӹн мӓмнӓм нигыцеӓт ужаш акли. Пӹлвлӓжӹ 
мӓ гӹцнӓӓт эче кӱшнӹ ылыт. Шӱлӓш воздух 
ак ситӹ.

С А М О Л Е Т  П Ӹ Л  Л О Ш Т Ы

Сек остаткаэш пӓлӹ ли, пӹлвлӓ гач мӓ чон- 
гештен кен ана керд. Нинӹ эчеӓт мӓмнӓм не- 
лӹн колтевӹ. Ти гӓнӓ самолетым, мадыш ганьок, 
лывшедӓ. Мӹнь цуц-цуц тидӹм виктӓрем. Тен- 
гелӓ целый цӓш чонгештӹшнӓ. Дела худа — 
эчеӓт шылдырвлӓэш и нӓлеш. Улӹк валаш ке-
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леш. Моторын силажым чӹдемдем, дӓ мӓ олен 
земля докыла валенӓ.

Улнӹ, пӹл лошты, ыраж кайын колтыш. 
ПӹлБлӓ, ваткы гань, кышкедӓлт кевӹ. Мӓ та- 
махань островым ужын колтышна. Ик минутат 
ӹш эртӹ, тидӹ эчеӓт ямын кеш. Ти веремӓн

26



самолетын анзыл часть гӹц тама-ӓнят, трӱк 
пӹрхӓлтен колтыш. Самолетын анзыл окня тӧ- 
рӧк кӹжгӹ и ланзыдон леведӓлт шӹнзӹ. Зна- 
чит, мотор вӹдӹм кӹшкӓлтӓрен, дӓ вӹдшӹ 
ӱштеш трӱкок кӹлмен кен.

Туп мычкем ӱштӹн, кож-ж, чучын колтыш. 
Мӹнъ кинжалым пушты манын, улы силаэм- 
дон сӹгӹрӓл колтышым. Чкалов кужы, пӹсӹ. 
кинжалым пуш. Ордӹж окня вашт кидӹм лыктым 
дӓ и лаштыквлӓм роэн шушым. Соты окня ли, 
тидӹн вашт эчеӓт моторым ужам. Махань лӱ- 
дӹшӹжӹ!— моторна цӓшӓт ак ровотайы — пы- 
дырга. Вот-вот— мӓ цӓрен кердтӹмлӓок, лӱэн 
колтым кеклӓок ӱлӹкӹ мурненӓ.

— Вӹдӹм, вӹдӹм пуэмӓдӓ, тӹте мотор пы- 
дырга!— Чкаловлан сӹгӹрӓл колтышым.

Чкалов запасной вӹд бак докы кыргыж 
кеш дӓ Беляковдон тӹдӹм анжаш тӹнгӓльӹ.

Тӹштӹ, бакышты вӹд агыл, и веле ылеш. 
Кышты вӹдӹм нӓлмӹлӓ? Тӹве, резиновый ме- 
шӓкӹштӹ, йӱшӓшлык вӹд. Тӹштӹжӓт кӹлмен 
шӹнзӹн — и веле. Мол мешӓквлӓштӓт тӹнгеок. 
Беляков резиновый мешӓкӹм пӹчкеш, ижӹм 
вӹлец пыдырта дӓ сусун ужеш, покшалны изиш 
вӹд улы.

Валерий дон Саша запасной бакышкы цилӓ 
остатка вӹдӹм опталевӹ дӓ тыргыжланен мӹ- 
лӓм сӹгӹрӓлевӹ;
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— Улы вӹд!
Мӹнь насосдон кӓчӓйӓш тӹнгӓльӹм. Тӹ- 

нӓмок мотор докы вӹд кеӓш тӹнгӓльӹ. При- 
бор вӹд улым анжыктыш— мотор ровотая.

Олен моторлан полный силам пушым. Тидӹ 
ӹнде, первишӹлӓок яжон, ладнан ровотаяш 
тӹнгӓльӹ.

Кым цӓш мучыйалтмыкы, пӹл кышкедӓлт 
кеш, дӓ ире кловой пӹлгомыш чонгештен лӓкнӓ.

Ӱлнӹ кого остров, йогымла, олен кодеш. 
Пиш шукы изи шим островвлӓ эче кайыт. Ни- 
нӹн йӹржӹ вашток им шӹшкӹн шӹндӹмӹ.

Кечӹ анжен дӓ картдон Беляков пӓлӹш, 
мӓ Бенкс остров вӹлец чонгештенӓ. Островшы 
пиш кого, каремвлӓ дӓ изи рекӓвлӓ пӹчкеден 
шӹнденӹт. Каремвлӓштӹ—лым, рекӓвлӓштӹ— и. 
Островын сир тӹржӹ кӱкшӹ дӓ тура.

Мӓ эче ӱлӹкӹрӓк валышна. Техень ӱлӹксӹ 
вӓрӹштӹжӹ пишок яжо. Кабины окня тӱнӹ 
ӱштӹжӓт уке ганьок. Самолет кӧргӹштӹ шокшы. 
Шӱлӓшӓт яжо. Настроенинӓ веселӓ. Качмы шон 
колтыш вӓк.

Мӹнь Беляков гӹц корнеш нӓлмӹ качкыш 
мешӓкӹм ядым. Теве цӹвӹ, теве пай, теве вет- 
чина, теве апельсинвлӓ, олмавлӓ дӓ шоколад. 
Мӹнь розывыялгы олмавлӓм айырем. Нинӹ 
вашт кӹлмен шӹнзӹнӹт. Валерийлан дӓ Беля- 
ковлан пушым, дӓ ӹшкежӹ кӹлмӹшӹ тотлы
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олмам качкаш тӹнгӓльӹм. Пӱэш ӱштӹ 
тӹкнӓ дӓ шӱмеш пиш йонгата. Вара апельси- 
ным нӓльӹм. Нинӹжӹ вовсеок кӹлмен кенӹт 
дӓ кабиным ӹрӹктӹшӹ шокшы пычеш веле 
ливӹктӓш ли. Чкалов тидӹм ӹш кач. Тидӹ 
вовсежок корнышты нимат ӹш. кач. Беляков 
ик апельсиным качкы, а мӹнь кодшыжым цилӓ 
пӹтӓрӹшӹм. Эх, кыце вет испанский апель- 
синвлӓ мӹньӹм темевӹ! Кок кечӹштӹ дӓ кок 
йыдышты тидӹ мӓмнӓн корныштыш кок гӓ- 
нӓэш качмашна ыльы.

Ч О Н Г Е Ш Т Е Н  Ш О Н Н А

Америкын сирӹшкӹ шомына годым, Моск- 
вашты 19 июньын шӹм цӓш вады ыльы. Ура! 
Ура! Великий Сталинын заданим ӹштен шок- 
теннӓ. Тидӹ мӓмнӓн кид-ялнам лӱлтӓ дӓ силам 
пуа. Мӓмнӓн народ дӓ Сталин: „Н уи  молодец 
ылыда“ манын келесӹштӹ манын, мӓмнӓн эче 
шукыракым ӹштӹмнӓ шоэш.

Мӓ пӓлӹдӹмӹ вӓрвлӓ вӹлец сек пӹтӓри 
чонгештен кеннӓ, тӹштӹ мӓ яктенӓ ик эдемӓт 
ылте. Ь1нде пӓлӹм вӓрвлӓ тӹнгӓлӓлтевӹ.

Мӓмнӓн пӓшӓнӓ кыце кемӹ гишӓн Моск- 
вашкы шукы веремӓ увертӓрӹделнӓ.

Мӹнь телеграммым составляйышым:
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СТАЛИНЛАН, ВОРОШИЛОВЛАН, КАГАНОВИЧЛАН, 
НЕРЕЛЕТ ЩТАБЛАН.

Мӹнь пӓлем, тӓ пиш беспокоялтыда. Но ынгылыда, 
чонгештӹмӓштӹнӓ мӓмнӓн пиш шукы лелӹ цӓшвлӓ ылевӹ. 
Кӹзӹт ӹнде свободнарак ылына. Игечӹ яжо. Цилӓн здорова 
ылына. Экипаж лӹмдон тӓм^ӓн делада пиш яжон ӹштӓлтшӹ 
манам. Цилӓ гишӓн таум ӹштем дӓ беспокоялташ ам шӱдӹ. 
Лелӹжӹм сӹнгеннӓ дӓ сусу ылына, ӹшкӹмнӓн правитель- 
ствын дӓ ӹшкӹмнӓн народын заданим ӹшген шоктеннӓ 
уш. Шӓлӓ.

БАЙДУКОВ.

Цилӓ тидӹм радиодон американский станци- 
влӓшкӹ колтышым. Ньшӹжь! Москвашкы колтат.

Мьшь когон янгыленӓм. Кӓнӓлтӓш келеш, 
а то скоры Чкаловым вашталташ келегн. 
Вуем изи стӧл вьжь! пиштӹшьшӓт, шӹнзӹмӓш- 
ток нерь1шь1м. Мьшььш ялем доны, седрӓшть!, 
Саша амала. Царгата свисток шижтӓрьш. Ти- 
дӹ Чкалов вашталташ ядеш. Беляковым кь1- 
ньӹлтьшӹм. Дежурствым сдайышым, ьшкежӹ 
штурвалышкы шьшзьш. Мьшь Валерийым туп- 
шы гӹц лоп-лоп севӓлььш, мӓ сусу пардон 
икӓнӓ-иктьшӓн кидӹм кычышна. Тидӹн сьшзӓ 
ошеш вьф шӹжӓлген шьшзӹн, сьшзӓ сарта- 
влӓжӹ веселӓвлӓ дӓ нежныйвлӓ. Тидӹт шайы- 
ланем вазы. Цилӓ ьштьшнӓжь! мӓмнӓм веле 
агыл, цилӓ великий народымок сусуэмдьшӹм 
чувствуетӓт, штурвалыштыжатшӹнзӓш пиш яжо!

Вады векь1лӓ кого дӓ какляка американ- 
ский Мекензи рекӓм ужын колтышна. Рекӓ
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кок велнӹ шукы куп дӓ вӹд нӓлмӹ вӓрвлӓ 
кайыт.

Москвашты тагынамок уш кӓнгӹж. Тиштӹ- 
жӹ шошым тӹнгӓлӓлтеш веле. Цӓрӓ земля, 
ӹлӹдӹмӹ, кӹрӓнӓлгӹ цӹреӓн, ни шӹргӹ, ни 
тӹшкӓвлӓ.

Ш укат ӹш эртӹ, Америкын кӱкшӹ дӓ су- 
ровый кырыквлӓ кайын колтевӹ. Мычаштышты 
лым дӓ и киӓ.

Погоды эчеӓт худаэмеш. Кырыквлӓм пӹлвлӓ 
левед шӹндевӹ. Самолетнам когон кӓчӓйӓш 
тӹнгӓльӹ. Самолетланна воздушный ударвлӓ 
тӹкнӓт. Шылдырвлӓ цӹтӹрӓлтӹт. Кӱшкӹ кузаш 
келеш, тӹте иктӓжӹ кӱ кырык неркӓшкӓт шы- 
ралтат. Кӱшкӹ кузышнаат, кабиныштынаат 
ӱштӹ ли. Шӱлӓш лелӹ. Цилӓн кислородный 
маскым чишнӓ.

Мӓ вургымлашкы, лӱдӹшлӓ кырыквлӓ гӹц 
пакырак карангаш решӹшнӓ. Вадешеш пӹл ло 
гӹц лӓкнӓ. Улнӹ Тихий океанын когон коэш- 
тӓлтшӹ коэвлӓм ужын колтышна.

Сир тӹр мыч чонгештенӓ. Ынде уш кок 
кечӹ дӓ кок йыд чонгештенӓ.

„Кӹзӹт Москвашты йыдпел,—мӹнь шанем,— 
кремлевский цӓш „Интернационалым“ шакта. 
А тиштӹ, океан вӹлнӹ, пӹцкемӹшӓлтӓш веле 
эче тӹнгӓлӹн.

Чкалов шижӹ. Тидӹ яжон кӓнӓлтен дӓ
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мӹлӓмӓт тӹдӹмок ӹштӓш шӱдӓ. Мӹнь, янгы- 
лышет, амалым мешӓк вӹкӹ виӓлт вазым дӓ 
тӧрӧк амален кешӹм.

Пӹл ӱлӹцӹн изин-олен куза дӓ пӹцкемӹш 
гӹц самолет докыла толеш. Земля дӓ вӹд ак 
каеп. Кечӹ тагышкы, кырык шайыкы вален кеш.

— Георгий, кӹньӹл, кӹньӹл! — саслымым 
амалымаштемок колам дӓ Чкаловын силан кид- 
шӹм цаклем.

Ял вӹкӹ кӹньӹл шагальым. Кабинышты лам- 
пывлӓ чӱктӹмӹ. Ом пышышты тӹштӹ ылмем 
йӹлеок шӹм цаклы. Цӓшӹм анжальым. Москов- 
ский веремӓдон кӓндӓкш цӓш ирок веле. Тиш- 
тӹжӹ гӹнь пӹц йыд ылеш. Миржӓт, пишок 
интересны ӹштӹмӹ ӹшкӓлӓш! Мӓ донына, Со- 
ветский Союзышты, ирок, американецвлӓ до- 
ныжы — йыд.

— Давай, шӹц штурвалыш!
Мӹнь летчикӹн шӹнзӹм вӓрӹш пырем дӓ 

пӹлвлӓм вырсем. Южный пӹцкемӹш йыд ли. 
Кечӹ мӓмнӓм шукы вурчыш, дӓ кӹзӹт, пӹтӓри 
кок суткашты, тидӹ сӹнзӓ гӹц шӹльӹ. Пиш 
ӹжӓл. Вет кечӹлӓнӓт кӓнӓлтӓш келеш. Йыд- 
пелӹм пӹлвлӓ шайыц ши валган тӹлзӹ анжа- 
льы. Тидӓт эче тагышкы йӹле вален кеш. Мӱ- 
грепӹштӹш гань пӹцкемӹш лин колтыш. Тӓн- 
гемвлӓ тырын амалат. Мӹлӓм ти йыдым пӹл- 
влӓ лошты дӓ Тихий океанын вӹд вӹлнӹ
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штурвалышты шӹнзӓш лӱдӹшӹн чучын кол- 
тыш.

Сталин ӹлӹмӓштӹжӹ нигнамат иктӹн гӹ- 
цӓт лӱдтӹмӹжӹм дӓ тидӹ соок сӹнгӹшеш лӓк- 
мӹжӹм ти трудна минутын ӓшӹндӓрен колты- 
шым. Тӹдӹн ласко сӹнзӓжӹм ӓшӹндӓрӹшӹм 
дӓ янгылымымат, лӱдмӹмӓт тӧрӧк монды- 
шым.

Пӹцкемӹшӹштӹ родинаэм гишӓн мырым 
чӹнь мыраш тӹнгӓльӹм. Мырым юкемжӹм, 
кабинан окня тӱнӹ ылшы мардежӹн веселӓн 
шишкым юкшы мӱдӓ.
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Сотеммӹ анзыц Чкалов дон Беляков ши- 
жевӹ.

Цилӓнӓнок яжо настроени. Саша Беляков 
веле американецвлӓ вӹкӹ когон обижӓйӓлтӹ — 
нӹнӹ радиодон ӹшке йӹлмӹштӹдон попат, 
Беляковшы нӹнӹм ак понимайы.

Шалахай велнӹ, мӹндӹрнӹ, тагышты ӱлнӹ, 
океанский пароходын тылвлӓ кайын колтевӹ. 
Мӓ земля докыла сӓрнӓлнӓ.

Кечӹ анжальы. Ь1нде Америкын пӓлӹдӹмӹ 
дӓ кого халавлӓ яжонок кайыт. Кырыкан сӓн- 
дӓлӹкӹм кымда лапатаан рекӓвлӓ пӹчкедӓт. 
Кого юр юраш тӹнгӓльӹ.

А М Е Р И К А

Бензиннӓ мӓмнӓн маняреш ситӓ, шотлен лык- 
на. Бензиннӓ пиш чӹдӹ.

Мӓ юр пӹл лошкы пырен кешнӓ. Юржы 
ныгыды дӓ шокшы. Ыжӓл, землям ана уж. Вет 
йӓлӹн халавлӓм анжалаш интересны. Веремӓ 
эртӓ. Лмериканский земля вӹлнӹ мӓ пакыла 
дӓ пакыла чонгештенӓ.

Теве сигнальный приборна шӹнзӓш керӓ- 
лӹм пӓлдӹртӹш. Бензин пӹтен ганьок. Мӓм- 
нӓн цилӓнӓн пакыла чонгештӹмнӓ шоэш. Тӹнге 

Тӹнят, нимат ат ӹштӹ — валаш келеш. Валымы 
ак шо гӹнят, земляшкӹ валенӓ. Пӹл пӹтӹш,
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дӓ мӓ кьщда рекӓ вӹкӹ лӓкнӓ. Сагажок хала 
каеш. Мӓ тидӹм анжална. Тидӹ Портланд ылын. 
Тиштӹ худа шогоды, тӹтӹрӓн ылеш.

Улӹц, тома левӓшвлӓ вӹлецок, самолетвлӓ 
шӹцмӹ вӓр момешкӹ чонгештӹшнӓ.

Шӹцмӹ вӓрӹм момыкы, земля вӹк яжонок 
шӹцнӓ.

„Сталинский маршрут" манын покаэш си- 
рӹмӓн самолетым американецвлӓ тагынамок 
уш выченӹт.

Ваштарешнӓ шукы народ кыргыжеш.
Цилӓн кидӹштӹм махаят. Мам нинӹ саслат, 

мӓ нимат ана ынгылы. Нинӹ ӹшке йӹлмӹштӹ- 
дон попат.

Мӹнь моторым цӓрӹшӹм. Пропеллерын 
веселӓ дӓ силан юкшы цӓрнӹш. Пиш тыр лин 
колтыш. Мӹнь люкым пачым дӓ самолет гӹц 
лӓктӹм.

Ял лӹвӓлнӹнӓ— американский земля. Ь1нде 
пӓлӹ, мӓ мӓмнӓн вождь Иосиф Виссарионович 
Сталинын заданим честьдон ӹштен шоктен- 
нӓ. Тошты дон У Светӹм пижӹктӹшӹ, суро- 
вый Арктика гач кешӹ корны, советский лет- 
чиквлӓдон пачмы.

Мӹнь йӹрем анжышы тӓнгемвлӓ вӹкӹ ан- 
жем. Нинӹ кым сутка ровотайым паштек когон 
янгыленӹт, тӹнге гӹнят, нинӹн сӹнзӓштӹ су- 
сун анжа. Мӓ икӓнӓ-иктӹнӓм элтӓленӓ, шыв-
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шалына дӓ сӹнгӹмӓшнӓдон ӹшкӹмнӓм поздра- 
вляенӓ.

Портланд гӹц радиодон дӓ телефондон мӓ 
Москвадон попышна. Чонгештен шомынам увер- 
тӓрӹшнӓ. Москва мӓмнӓм Сталин тӓнг лӹм- 
дон поздравляйыш.

М О С В А Ш К Ы

Мӓ кыце лиэш тӹнге йӹле Москвашкы тол- 
ненӓ ыльы. Тӹнге гӹнят, мӓлӓннӓ Америкын 
халавлӓэш — Сан-Францискоэш дӓ Нью-Йоркеш 
дӓ Парижеш — Францин столицеш, шагалалаш
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вӓрештӹ. Цилӓ вӓре пиш шукы халык встре- 
чӓевӹ.

Йӹлерӓк, йӹлерӓк Советский Союзыш! Шер- 
гӓкӓн родиным у гӹц анжалаш кыце вет сусу 
лимӹлӓ!

Границӓ гӹц тӹнгӓлӹн Москва якте каждый 
станцишты поездым тӹжемӹн советский граж- 
данвлӓ вычат. Мӓмнӓн вагоннам пеледӹшдо- 
нок темевӹ. Ш укы попымашеш мӓмнӓн юкна- 
ат ямын.

Теве ӹнде Москва. Москвичвлӓ миллионын 
мӓмнӓн встречӓйӓш лӓктӹнӹт.

Хала мычкы мӓ ӹшке народнан яратым те- 
тяштӹ гань кешнӓ. Кремльыш кемӓштӹ мӓ вӹ- 
кӹнӓ пеледӹшвлӓ дӓ приветствуйымы листов- 
кывлӓ вилӹт. Цилӓ Москва мӓмнӓм приветст- 
вуйыш.

Кремльышты мӓмнӓм .Стзлин тӓнг дӓ пра- 
вительствы встречӓевӹ. Иосиф Виссарионович 
Сталин мӓмнӓм ӹшке эргӹжӹлӓ элтӓлӹш. 
Тидӹ сек шергӓкӓн награда ыльы.

1 ц г 1 Акт
1 В кл ад н . л.
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