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Советский С ою зы н Герой АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЯПИДЕВСКИЙ.



Ӹ Ш К Е  Г И Ш А Н Е М

Мйнь изи ылмем годым, юг вел Российышты, Кубанский облас- 
тъышты мӓ йленнӓ. Ӓтямучитель ыльы, ӓвӓм — учительница. Тйнӓм 
учительвлӓ незерйн йленйт. Мйнь телйм тыменьйнӓм. кӓнгйжйм- 
жй' кулак-хоза доны ровотаенӓм: тйдйн вольыкшым кйтенӓм, хо- 
залан кечй нӱшмй тйртйшвлӓм пйчкеденӓм {кечй нӱш мй панды- 
'влӓжй кок мйнь кыташем ылыт ыльы). хозалан кйлтем ййдймйш  
намалынам, хозан имнивлӓжйм ровоташты поктенӓм. Тйнӓм мйлӓм  
шйм и ыльы, кӓндӓкшйш кен.

Великий пролетарский революци лимйкй, мйнь кулак доны рово- 
таяш прахышым. Мйнь яжон тымепяш тйнгӓльйм, вет мйньйн 
чонгештймем пиш шоэш ыльы. Мйнь шукы тыменьйнӓМ‘— тйнгӓл- 
тйш школышты, средний школышты, Ленинградский летный шко- 
лышты. Сталин тӓнг лймӓн морской летный школышты дӓ вара 
ижй летчик линӓм.

М йлӓм кого машинӓм пуэвй дӓ Дальний Востокышкы колтевй. 
Тйштӓкен мйнь чонгештйлйнӓм.

1934 ин Ледовитый океанышты „Челюскин" пароход вален кен. 
М йньйм дӓ мол летчиквлӓмӓт челюскинецвлӓм спасаяш колтевй. 
Мйнь тйнӓм лу йдрӓмӓшйм дӓ кок тетям—Алла дон К аринам —  

спасаенӓм. Челюскинецвлӓм спасайым гишӓн мйньйм Ленин орден- 
дон дӓ Советский Союзын Герой лймдон награждаевй. Ворошилов 
тӓнг мйньйм Военно-воздушный академиш тыменяш колтыш. Мйнь 
тйштй нйл и уш  тыменям дӓ цилӓ предметдонок „отлично^ оцен- 
кым плучаем.

Имештй мйлӓм кого цешт тольы\ мйньйм депутатеш СССР-н 
Верховный Советыш айыревй.

Ӹрвезйвлӓ, мйнь вычем, тӓӓт яжон тыменьдӓ, йшкймнйн ро- 
динынам яратыда. Тйнӓм, наверны, кушмыкыда, тӓ лоштыда шу- 
кынжок йшке онгештӓ Советский Союзын орденвлӓм намалаш тйн- 
гӓлйдӓ.

А кйзйтшй, кыцелӓ мйнь челюскинецвлӓм спасаенӓм, тйдйм  
тӓлӓндӓ шайышт пуэм.



С Е В Е Р Ы Ш

„ Ч е л ю с к и н “ лӹмӓн ледокольный кого пароходеш 
мӓмнӓн сӓндӓлӹкӹш тӹш  смелый эдемвлӓ северыш 
кенӹт. Тӹштӓкен махань ӹлӹмӓш ылмым дӓ Ледови- 
тый океан мычкы пароходвлӓлӓн каш таш  лимӹм нӹнӹ 
пӓлӹнеш тӹ ылын.

Пароходышты сек главныйжы Отто Юльевич 
Ш мидт ылын. Капитанжы —  Воронин.



Пароходышкы радиостанцим, качкыш запасым, 
шокшы выргемӹм, бензин пецкӓвлӓм дӓ молымат шу- 
кым крузенӹт дӓ кенӹт.

Пароход ик тӹлзӹ, весӹ кеӓ. Тел шон шагалын. 
А телжӹ северышты лӱдӹшлӓ кужы, ӱштӹ. Северный 
океан мычкы пиш кого ивлӓ йоген каштыт. Ти ивлӓ 
вӹкӹ мардеж вӹдӹм коэш тӓрен шӓвӹктӓ, вӹдшӹ 
кӹлмӓ, ивлӓжӹ кӹжгемӹт дӓ кӹжгемӹт, кӱкшӹвлӓ 
лин миӓт. Кыды ижӹ кырык гань кого кушкын 
шӹнзеш.

Капитан бинокль ваш анжа. Ивлӓ лошты вӹд по- 
лосам ужеш  гӹнь, пароходым тӹшкӹ виктӓрӓ.

Тенгелӓ „Челю скин“ лӱдӹшлӓ кого ош ивлӓ лодон 
изин-олен анзыкыла кеен.
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„Ч елю скин" пароходын капитанж ы — орден он осец  В. ВОРОНИН.

Маняр пакыла кенӹт, ивлӓ тӹнӓр кӹжгӹвлӓ дӓ 
кӹжгӹвлӓ ылыныт, а вӹд полосажы ӓнгӹсӹремӹн. 
Варажы и укеӓн вӓр совсемок пӹтен. Кыш ит ан- 
ж а л —,цилӓ вӓре и.

Тӹнӓмеш йыд лин шӹнзӹн. Йыдшы цилӓ вӓреш ӹ 
гань агыл, вес статян —  полярный йыд. Полярный йыд 
таманяр тӹлзӹ шывшылтеш. Пачелӓок таманяр тӹлзӹ 
кечӹ уке, со пӹцкемӹш, со йыд. Кынам-тинӓм веле 
северный сияни валгалт колта.
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Ивлӓ со чакемӹт, пароходым пӹзӹртӓт. Ивлӓ цилӓ 
монгыр гӹц ӓрен шӹнденӹт, цилӓ вецӹн пӹзӹртен 
шӹнденӹт, кеӓш корным ак пуэп.

Тӹнӓм Шмидт цилӓ челюскинецвлӓм поген дӓ 
келесен:

—  Тӓнгвлӓ, и мӓмнӓм сырален шӹнден, ак колты! 
Мӓлӓннӓ телӹм тишток ӹлӓш вӓрештеш. Качкышна 
мӓмнӓн шукы, шокшы выргемнӓ шукы, улы радио, 
музыка, кино, книгӓвлӓ... Д руж нан  ӹлӓш тӹнгӓлӹнӓ, 
ана скучайы!

Капитан Воронин пароходым шагалташ прика- 
зываен.

„Челюскин" тырлыш. Винтшы сӓрнӓш цӓрнӹш. 
Трува туре большы шӹкш уке. М аш инӓвлӓ тыр- 
ленӹт.

Челюскинецвлӓ вуйым сӓкен шӹцтелыт.
Нинӹ ровотаенӹт, тыменьӹнӹт, лыдыныт. Парохо- 

дышты нинӹ лачокла пӧртӹштӹш ганьок ӹленӹт. 
Тольыкы окня тӱнӹштӹ веле кудвичӹ агь п  ылын, 
олицӓӓт, переулыкат агыл, тӹш тӹ и кырыквлӓӓн дӓ 
скалавлӓӓн пӹтӹдӹмӓн Северный океан ылын...

„ Ц И Л Ӓ Н - И  ' В б 1 К Ӹ ! “

„Ч елю ски н “ и тервен кӹлмен шӹнзӹн дӓ ивлӓ 
сага йогаш (дрейфуяш) тӹнгӓлӹн: мардеж ӓль тангыж 
йогы ивлӓм кыш нӓнгеӓт, тӹ ш кӹ  „Ч елю скин“ кен.

Пароход шукы дрейфуен. Ивлӓжӹ гӹнь, тидӹн 
стенявлӓжӹм цудыге пыдештӓш тӹнгӓлмӹ якте пӹ- 
зӹртенӹт.

Ш м идт челюскинецвлӓм поген дӓ келесен:
—  Тӓнгвлӓ, мӓлӓннӓ йӓмдӹ лиӓш  келеш. „Челюс-
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кинын" бортвлӓжӹ цаткыдывлӓ, дӓ ивлӓжӹ эче цат- 
кыдырак ылыт. Алдӓдӓ цилӓ хӓдӹрвлӓнӓм палубыш 
лыктын йӓмдӹленӓ. Лӱдӹш лиэш гӹнь, мӓ тӹшӓкок 
цилӓ хӓдӹрвлӓнӓм и вӹкӹ кӹш кен шуэнӓ!

Тенгеок ӹштенӹт. Д ӓ  правильнок ӹштенӹт! Пӓлӹ- 
мӹ гань, вес иргодешок пиш когон мӱгӹрӓлт кемӹ 
юк шактен колтен, кого пушка гӹц лӱмӹлӓ веле 
чучын. Улы силажыдон и пӹзӹрӓш  тӹнгӓлӹн. Бортвлӓ 
цудыге пыдештӓш тӹнгӓлӹнӹт. Пароход цӹтӹрӓл 
колтен. Йӹргешкӹ окнявлӓштӹш  кӹжгӹ охоницӓвлӓӓт 
вӓк цӹтӹрӓлт кенӹт.

М ардеж тӓрвӓнен. Вӹд коэ  мадаш тӹнгӓлӹн, ӱштӹ 
ивлӓм икӓнӓ-иктӹ вӹкӹ шӹкедӹлӓш тӹнгӓлӹн. Ивлӓ- 
жӹ аралалт кӹлмен и кырыквлӓ лиӓш тӹнгӓлӹнӹт. 
Теве ик и кырык пароход докок миэн дӓ пароходын 
покашкы цилӓ улы рисӹжӹдон шыралтын. Кого ше- 
лӹк лин крлтен. Тӹшкӹ ивлӓ ружге шынгалтыныт, 
каютвлӓм, буфетвлӓм, машинӓвлӓм пыдырташ, ломаяш 
тӹнгӓлӹнӹт.

„Ч елю ски н “ валаш тӹнгӓлӹн. Тӹдӹн нержӹ вӹд 
пындашты лин, кормажы кӱшкӹ кузен. Пароходлан 
пӹтӹмӓш^толын.

Тӹнге гӹнят, челюскинецвлӓ ӧрт гӹц кетелыт. 
Нинӹ палуба гӹц улы хӓдӹрӹштӹм живы и вӹкӹ 
кӹш кӓш  тӹнгӓлӹнӹт —  качкышым, инструментвлӓм, 
амалым мешӓквлӓм, выргемӹм, палаткывлӓм... Кают- 
влӓ цудыге пыдыргат, стенявлӓ пыдыргат; цилӓ велнӹ 
костан ивлӓ, мардеж урмыжеш, пароход тевеок вала 
гӹнят, челюскинецвлӓжӹ смелан дӓ ладнан седок 
ровотаенӹт.

Пароходын кормажы вӹд вӹлӓн изиш кодмыкы 
веле Воронин капитан командым пуэн:

11
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—  Цилӓн и вӹкӹ! Сек пӹтӓри ӹдрӓмӓшвлӓ дан 
тетявлӓм валташ, вара молывлӓлӓн тӹргӓш!

„Ч елю ски н “ пароходышты лу ӹдрӓмӓш дӓ кок 
изи ӹдӹр —  кок изи челюскинец —  ылыныт. Иктӹт- 
шӹ „Челюскин" пароходышток шачын. Пароход Кар- 
ский тангыжышты ылмы годым шачынат, тидӹлӓн 
Карина лӹмӹм пуэнӹт. Весӹжӹ Аллочка лӹмӓн ылын.

Кариночкажы эче пиш изи ылын —  куд тӹлзӓш 
веле. Аллочкажы ко го р ак— иӓк-пелӓкӓш. Ӓвӓштӹ 
нинӹм бульварыш тышылаок палубы мычкы шывше- 
дӹлӹнӹт.

Кӹзӹт, пароход валаш тӹнгӓлмӹкӹ, ӓвӓштӹ Алла 
дон Каринам одеял дӓ мех лоэш пӹрден шӹнденӹт 
дӓ и вӹкӹ тӹргештенӹт.

Нинӹ паштек молы кӓндӓкш ӹдрӓмӓш тӹргеш- 
тенӹт.

Нинӹ паштек пӱэргӹвлӓ тӹргӓш тӹнгӓлӹнӹт.
Теве ӹнде шӱдӹ кок челюскинец и вӹлнӹ ылыт, 

а кымыт эче пароходышток: начальник Шмидт, ка- 
питан Воронин дӓ „Челюскинын" хозяйства заведую- 
щий ' Могилевич.

Воронин сӹгӹрӓлӹн:
—  Отто Юльевич! Могилевич! Тӹргӹдӓ! Тӓ паш- 

т е к т ӓ 'в а р а  мӹнят тӹргештем. ^
Валаш тӹнгӓлшӹ парӧход гӹц капитан хыть кы- 

намат сек остаткаэш тӹргештӓ.
Отто Ю льевич тӹргештен, Воронинӓт, а Могиле- 

вич кодылдалын. Челюскинецвлӓлӓн и вӹлнӹ ӹлӓ- 
шӹштӹ цилӓ ситӹжӹ манын, тидӹ шукырак хӓдӹрӹм 
пароход гӹц валтынежӹ ылын. - • ^

Цилӓн тидӹлӓн саслат: . : с
о

—  Иӹлерӓк  тӹргештӹ!
Тидӹ тӹргештӓш манын ялжым виктӓлтен. Трӱк

12
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бензин пецкӓвлӓ пӹтӹрнӓлт валаш тӹнгӓлӹнӹт. Ик 
пецкӓ Могилевичым ялжы вӹлец кенвацтен. Могиле- 
вич кенвазын.

Челюскинецвлӓ цилӓн тидӹм ытараш минештӹ 
веле ылын, кого пароход тӹшӓкок вӹд пындаш вален 
кен. Пароход сага храбрый полярник Могилевичӓт 
вален кен...

Ш укердӓт агыл челюскинецвлӓн шокшы, тымень- 
мӹ п ӧртӹ ш тӹ — п ароход— шалгым вӓрӹштӹ кӹзӹт 
шимӓлгӹ цӹреӓн вӹд веле кодын. Тӹштӹ ляврӓн 
ивлӓ, пренявлӓ, йӓшӹквлӓ, пецкӓвлӓ дӓ —  большы ни- 
мат уке...

13



П Ӹ Т Ӓ Р И Ш  Р А Д И О Г Р А М М А

Теве земля гӹц мӹндӹрнӹ-мӹндӹрнӹ, ӹлӹм вӓр 
гӹц мӹндӹрнӹ-мӹндӹрнӹ шӱдӹ^ нӹл эдем ӹлӓт. Се- 
верный ӱштӹ мардеж ӹфӹлӓ. Иӹрӹмвӓш кен керд- 
тӹмӹ иӓн пустинь...

Начальник спискӹм нӓлӹнӓт, перекличкым ӹш- 
тӓш тӹнгӓлӹн.

— Капитан Воронин?
—  Тиштӹ!
—  Радист Кренкель?
—  Тиштӹ!
—  Ф отограф Новицкий?
—  Тиштӹ!
—  Радист Иванов?
—  Тиштӹ!
—  Летчик Бабушкин?
—  Тиштӹ!
— Художник Решетников?
—  Мӹнь!
—  Ученый Ш ирш ов?
—  Тиштӹ!
—  Алла Буйко?
—  Алла тиштӹ! —  Аллочкан ӓтяжӹ келесӹш.
—  Карина Васильева?
Кариночка вӓреш ӓвӓжӹ отвечӓйӓ:
—  Тиштӹ, сагаэм!
Начальник цилӓн лӹмӹм сӹгӹрен, цилӓн вӓрӹш- 

тӹштӹ ылыт. Тӹнӓм веле, кынам начальник „Завхоз 
М огилевич?“ манын сӹгӹрӓлеш дӓ цилӓн шӹп лин 
колтат.' И ктӓт  юкым путелыт.

Челюскинецвлӓ сылык лин колтенӹт, вуйыштым 
сӓкенӹт. Колен кеш ӹ тӓнгӹштӹ ӹжӓл нинӹлӓн.

14



Советский  С ою зы н  Герой Э. КРЕНКЕЛЬ дон радист 3 .  ИВАНОВ.

Ӹшкештӹ гишӓн когонат тыргыжланыделыт. Ни- 
нӹм спасайышывлӓ лит, и вӹлӓнок ак кодеп, тидӹм 
пӓленӹт.

Начальник келесен:
—  Полярник тӓнгвлӓ, палаткывлӓм шагалтенӓ, 

„Челю скин“ гӹц ма кодын, цилӓ цымыренӓ. Палшык 
толмешкӹ и вӹлнок ӹленӓ.

Пӹтӓриш йыдым амалым мешӓквлӓэш цилӓн и 
вӹлнок амаленӹт. Ирок лимӹкӹ пӓшӓ тӹнгӓлӓлтӹн. 
Кыдыжы палаткывлӓм ӹштӓт. Кыдыжы вӹд гӹц пре- 
нявлӓм, пецкӓвлӓм, йӓшӹквлӓм,—  „Ч елю скин“ гӹц 
мавлӓ вӹд вӹлӓн кодыныт,—  цилӓ лыктыныт.
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Аллочка дон Кариночкам сек шокшы палаткыш 
пыртенӹт.

А радист Кренкель радиом налаживаяш тӹнгӓлӹн. 
Тӓнгвлӓжӹ тӹдӹлӓн палшенӹт.

Уштеш цилӓштӹн кидӹштӹ тӹнгӹн шӹцмӹ гань 
лин шӹнзӹн, лицӓштӹм ӱштӹ качкеш, тӹнге гӹнят, 
нинӹ цилӓн ровотаенӹт дӓ ровотаенӹт. И вӹлӓн цу- 
цок антенным шагалтен кердӹнӹт. Мардеж йӧрен шуэн, 
но- радиствлӓ эчеӓт у  гӹц шагалтенӹт.

Вара Кренкель палаткышты ялжым поген какляр-
16



• •  • *ген шынзынат, наушникым чимыкы сирым ужаш  
тӹнгӓлӹн.

Пӹтӓри радио худан ровотаен. Сир отвечӓйӹде. 
Кренкель шукы веремӓ, таманяр цӓш цацен. Вара 
остаткаэшӹжӹ сӹгӹрӓл колтен:.

—  Ш мидт тӓнг, Ш мидт тӓнг, радио ровотая!
Д ӓ  тӹ ш ӓкок  Ш мидт тӓнг М осквашкы —  Сталин 

тӓнглӓн телеграммым колтен:
„ 1 3  февральын 13 цӓш дӓ 30 минутын и пӹ- 

зӹртен шӹндӹмӓшеш „Челюскин“ вален кен“.
Шмидтын лагер гӹц^тидӹ сек пӹтӓриш телеграмм 

ылын.

к
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П А Л Ш А Ш ,  П А Л Ш А Ш !
’  I

Ти телеграммым Сталин тӓнг _,плучайымыкыжы, 
тӹш ӓкок челюскинецвлӓм ытарымаш пӓшӓм.тӹнгӓлӓш 
шӱден. Ытарымаш^, пӓшӓм видӹмӓштӹ главныйжы 
С С С Р  ^Совнарком председательӹн заместительжӹ 
Куйбышев ылын.

Тидӹ приказым пуэн:
—  Северышкы пароходвлӓм колташ. Самолетвлӓм 

колташ. Нартывлӓдон (тирвлӓдон) кӹцкӹм пивлӓм 
колташ. Челюскинецвлӓм ытараш цилӓ^ ӹштӓш 
келеш.

И вӹлнӹшӹ эдемвлӓ гишӓн цилӓ мир попаш тӹн- 
гӓлӹн. Кыцелӓ нинӹм ытараш, цилӓн тумаяш тӹнгӓ- 
лӹнӹт. Ик фашиствлӓ веле шӹдешкен ӱрленӹт: „Че- 
люскинецвлӓм ытараш акли, самолетвлӓ чрнгештен 
ак шоэп, летчиквлӓ корнеш ӹшток кенвац ко*лат, шӓп- 
нӓт. Челюскинецвлӓлӓн ик выход веле —  и вӹлец зем- 
ляш кӹ ялын лӓктӓш. Слапка пӱэргӹвлӓ, ӹдрӓмӓшвлӓ 
дӓ тетявлӓ миэн ак шоэп, кӹлмен колат, но зато 
силанвлӓжӹ ы тлат“.

Советский эдемвлӓжӹ вес семӹнь хытырат. Теве 
северышкы самолетвлӓ чонгештевӹ. Северышкы паро- 
ходвлӓ дӓ ледоколвлӓ кевӹ. Кӹцкӹмӹ пивлӓ кыдалевӹ. 
Цилӓн Шмидтын лагер докы шоаш цаценӹт.

Мӹнь тӹнӓм Дальний Востокышты ровотаем ыльы. 
Д ӓ  теве Куйбышев дорцын мӹнь докем телеграмм 
тольы:

„Челюскинецвлӓм спасаяш цилӓ мерӓм прини-^ 
майыда“.

. . . .  1 • »
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Мӹнь шукы шаныкалаш шӹм тӹнгӓл. Тӹш ӓкок 
мӹнь ӹшке тӓнгемвлӓм —  летчик Конкиным, штурман 
Петровым, механик Руковским сӹгӹрӓл тольымат, 
телеграммым анжыктышым дӓ келесӹшӹм:

—  Срочны машинӓм йӓмдӹлӹдӓ, моторвлӓм ӹр- 
ӹктӹдӓ, челюскинецвлӓм ытараш чонгештенӓ.

Мӹньӹн самолетем уок агыл гӹнят, зато кого, 
кок моторан ылеш.

Мӓ йӹле тӓрвӓнӹш нӓ дӓ чонгештӹшнӓ.
Чонгештӹшнӓ —  манаш куштылгы. Северышты ты- 

тыштымы худа игечӹ,—  то лым, то поран, то тӹтӹрӓ, 
то йож. Мӓ, летчиквлӓ, техень погодым „нелетный" 
(чонгештӓш литӹмӹ) манына. Северышты, паснанок 
телӹм, чонгештен кердмӓн погодыжы шоэн веле лиэш. 
Тӹнге гӹнят, Москва гӹц сек мӹндӹр вӓрӹшкӹ —  
Д еж нев  мисыш чонгештен мишнӓ. Тӹштӓкен яжо 
лӹмӓн изи. сола —  Уэллен шӹнзӓлтӓ. Уэлленышты 
чукчавлӓ дӓ эскимосвлӓ ӹлӓт.

Тӹшкӹ чонгештен миэн шона веле, поран тӓрвӓ- 
нӹш. Челюскинецвлӓ докы чонгештӓш акли. Мӓ яжо- 
рак погодым, летный погодым вычен чукчавлӓ сага 
ӹлӓш тӹнгӓлнӓ.

Тӹштӓкен мӹнь ик изи чукчадон дружнан ӹлӓш 
тӹнгӓльӹм. Тидӹлӓн вӹц и веле, тӹнге гӹнят, тидӹ 
тирӹшкӹжӹ ӹш кеок пивлӓжӹм кӹцкӓ. Кынамжы 
тидӹ изи пичӓлӹм —  винчестерым нӓлешӓт, когорак 
ганьок, охотничаяш кеӓ. Тидӹн лӹмжӹ Ильянинген.

Теве икӓнӓ Ильянинген кым пим кӹцкенӓт, охот- 
ничаяш кен дӓ ямын. Ик кечӹ эртӹш —  тидӹ уке! 
Вес кечӹ эртӹш —  тидӹ эчеӓт уке!

Изи чукчан ӓтяжӹ кибиткӓ гӹц лӓктӹн-лӓктӹн 
сӹгӹрӓ:

—  Ильянинге-ен!
19



Ууууу —  ваштареш мардеж юкым пуа.
Ӓвӓжӹ ӱш тӹш кӹ кыргыж лӓктешӓт, сӹгӹрӓ:
—  Ильянинге-ен!
В ью ю ю ю — мардеж отвечӓйӓ.
Мӹнят электрический фонарьдон тидӹм кӹчӓлӓш 

лӓктӹм.
—  Ильянинге-ен! Ильянинге-ен!
Ууууу! Вьюююю! —  мардежӓн поран отвечӓйӓ<
Изи охотник ямын. Ӓтяжӹ, ӓвӓжӹ ойхыраш тӹн- 

гӓлӹнӹт.
Теве трӱкок ирок пивлӓ опташ тӹнгӓлевӹ дӓ 

теве кибиткӓш... изи Ильянинген пырыш.'
—  Кышты тӹнь ылынат?
Мам вара, охотничаяш кемӹкӹжӹ лӱдӹшлӓ мар- 

дежӓн поран тӓрвӓнен. Токыжы толаш акли ылын. 
Изи охотник лӱдте. Тидӹ кавашты лош пӹрдӓлт 
шӹнзӹнӓт, лым. лош пырен вазын, сагажы нивлӓжӹм 
пиштен. Нинӹ вӹкӹ лым арален шӹнден, седӹндон 
нинӹлӓн шокшы ылын. Тенгелӓ лым лошты кок 
сутка киэн. Поран цӓрнӹмӹкӹ, лымым шӓрген шуэ- 
нӓт, толын.

Мӹнь тидӹ гӹц ядым:
—  Кӹлмӹделат?
—  Уке, теве нерем веле изиш ӱштӹ качкын.
—  Ӓ пиэтвлӓжӹ?
—  Уке, нинӹ яжовлӓ, нинӹ ӹлӹшӹ камака гань- 

влӓ мӹньӹм ӹрӹктевӹ.
Техень лӱдтӹм охотниклан вӹц и веле манын 

нигыцеӓт ӹнянен ам керд ыльы. Вет тидӹлӓн эче 
детский садыш веле кашташ!

Теве ӹнде поранат цӓрнӹш. Игечӹ яжорак ли. Мӓ 
йӹле моторым ӹрӹктӹшнӓ дӓ тангыжыш, челюски- 
нецвлӓ докыла чонгештӹшнӓ.
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Чонгештенӓ-чонгештенӓ, а лагерь со уке! Мӹнь то 
шалахайын!, то вургымлаш сӓрӓл колтем, челюски- 
нецвлӓм кӹчӓлӓм. Нинӹ со уке ылыт.

Бензин чӹдӹ кодын. Мам ӹштӓш? Мӹнгеш сӓр- 
нӓлӓш келеш. Мӹнгеш сӓрнӓлте акли. Бензин пӹтӓ 
веле: Уэлленыш цуцок-цуцок сӓрнен толна.

Вес иргодешӹжӹ шукы  ̂бензиным нӓлнӓ дӓ эче 
чонгештӹшнӓ. Л ӓктӹ н ’;;; веле шоктышна, мардежӓн 
поран тӓрвӓнӹш. Нимат*^ак кай. Эчеӓт нимадеок мӹн- 
геш сӓрнӓлӓшТвӓрештӹ.
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Поран вуйта мӓмнӓм мыскыла. Мӹнь шӹдешкен 
шӹнзӹнӓм. Тӹштӓкен, и вӹлнӹ тӓнгвлӓ, ӹдрӓмӓшвлӓ, 
тетявлӓ. Нинӹ наверны кӹлмен, шужен ӹлӓт, нинӹ 
летчиквлӓм вычат дӓ нигыцеӓт вычен ак шоктеп, а 
мӹньжӹ тиштӹ, сирӹштӹ ылам дӓ нинӹ докы кен
ам шо...

-  М с ! ! . :  "А Ш М И Д Т Ы Н ,  Л А Г Е Р Ь

/- П'0'1
5-шӹ март шо. Игечӹ яжо, аяран кечӹ. Ирокок 

37 градусан ӱштӹ лин шӹнзӹ. Хоть ма лижӹ дӓ 
мӹнь чонгештӓш решӹшӹм.

Д ӓ  чонгештӹшнӓ: мӹнь, Конкин, Петров, Руков- 
ский. Ӱлнӹ —  сӹнзӓдон ӓрен нӓлӹн кердтӹмӹ иӓн 
пустинь. И кырыквлӓ, неркӓвлӓ ӱден шӹндӹмӹ гань 
шӹнзен кеӓт. Анжылтына. Лагерь ак кай!

Ик цӓш чонгештенӓ —  лагерь ак кай! Цӓшӓк-пелӓк 
чонгештенӓ —  лагерь ак кай! Ӱлӹкӹ пиш туран анжы- 
машеш мӹньӹн сӹнзӓэмвлӓӓт карш таш  тӹнгӓлевӹ.

Ю жный мардеж пуальы. И шелӹквлӓ лошты вӹд 
пар шалга. А мӓлӓннӓжӹ шӹкшлӓ каеш. Ш ӹ рерӓкӹ- 
нок мӓ лоштына иктӓжӹ дӓ кӹньӹл шагалешӓт, сасла:

—  Лагерь!
Ну, тидӹ нимахань лагерьат агыл, пар веле.
Тӹштӓкен и аравлӓштӹ палаткывлӓлӓ кайыт, мӓ 

эчеӓт икӓнӓ-иктӹлӓннӓ сасленӓ:
—  Лагерь! Лагерь!
Тидӓт лагерь агыл, а сӹнзӓм алталымаш веле 

ылын.
Теве трӱкок  мӓ лачок шӹкшӹмок ужын кол- 

тышна. Мӓ лӱдӹлдӓлнӓ: ӓнят эчеӓт пар ылеш.
Д ӓ  теве шӹкш сагаок тама шим ара тӓрвӓнӹлеш.
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Анженӓ дӓ ужына: вишка, барак, палатка. Ь1ндежӹ 
гӹнь ӹняненок сӹгӹрӓл колтышна:

—  Лагерь! Лагерь!
И ж ок чонгештен миэн шона! Лагерь туре кок 

кругым мӹнь ӹштӹшӹм. Челюскинецвлӓ сусу лин 
колтенӹт. Кыдыжы „урам“ саслат, кыдыжы калпа- 
кыштым кӱш кӹшкӓт...

А мӹнь и вӹкӹ целен шӹнденӓм: кыцелӓ шӹн- 
зӓш? Мӹньӹн самолетемжӹ кого, ижӹ изи. Молнамжы 
кого и ылын тама, варажы коктеш шелӹн кен. Изи 
иэш ӹжӹ аэродромжы кодын. Ти аэродромжым челюс-

Челю скинецвл..  Ляпидевскин самолеты м  в е с  и выкы нӓнгеат.

23



кйнбцвлӓ ӹштеныт, вес когорак и ш т ӹ ж ӹ — лагерь. 
Нинӹ лошты —  кымда шелӹк.

Нимат ат ӹштӹ —  ш ӹ нзӓш  келеш. Мӹнь пиш 
переген ӱлӹк валаш тӹнгӓльӹм. Ӱлӹк дӓ ӱлӹк... Стоп!

Яжонок шӹнзӹм. Кабин гӹц лӓктӹм. А челюс- 
кинецвлӓ мӓ докына кыргыж толынытат, ‘ элтӓлӓт, 
шывш алыт изи ганьвлӓм ӹш ке саганышты элтӓлен 
шӹндӓт...

Нинӹм сек пӹтӓри ужмыкы, лӱдӹн колтет. Пан- 
дац^анвлӓ, пандашыштышты и ялававлӓ йолге кайын 
кечӓт. Мӹнь нинӹлӓн манам:

—  Теве тӓлӓндӓ шоколадым канденӓм. Качта!
Нинӹ отвечӓйӓт:
—  Тау, ш околад ак кел! Тӓ лучи мӓ докына, дво- 

рецышкы пырыда, тӹштӹ шокшы какаом йӱктенӓ!
„Д вор ец ы ш “ пырышна. „Д во р ец ш ы “— изи палат- 

ка. О княш ты ж ы  охоницӓ вӓреш кого ямдарым пыр- 
тен шагалтенӹт. Седӹрӓжӹ йӓшӹквлӓ гӹц ӹштӹмӹ. 
Ик йӓшӹк — стӧл вӓреш шӹнзӓ. Вес йӓшӹк — пӧкен 
вӓреш. Стӧл вӹлнӹ консервы банкы гӹц ӹштӹмӹ 
„стакан“ шӹнзӓлтӓ. Сагажы —  изи ямдар гӹц ӹштӹмӹ 
лампы. Лампы сага фанер гӹц ӹш ке ӹштӹмӹ шах- 
матвлӓ.

„Д во р е ц “ покшалны —  ӹшке ӹштӹм камака, ка- 
макажым кӹртни пецкӓдон ӹштӹмӹ. Ь!шке ӹштӹмӹ 
камака вӹлнӹжӹ ӹш ке ӹштӹм каструльышты тотлы 
какао, лачок какаоок ӹрен шӹнзӓ.

Тидӹм йӱӓш ӹш вӓрешт. Челюскинецвлӓ кого и 
вӹлецӹн шукын кыргыжыт. Нинӹ мӓ докына тол- 
нештӹ, шелӹн кешӹ и корным ӓрен шӹнден. Тӹнӓм 
вара пышым шывшын кандевӓт, шелӹк гач ванжен 
кевӹ.
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Ы Т А Р Ы М А Ш

Тиштӓкен мӹнь Шмидтым ужым. Кого пандашы- 
жы иӓнг шӹнзӹн. Тидӹ сага —  Воронин.

Дӓ теве Аллочка дон Кариночкаат. Атяштӹ нинӹм 
пӹрден шӹнденӹтӓт, тупошӹштӹ ялштен шӹнден, 
мӓ докына кыргыж толыныт.

Самолет толмылан цилӓн сусу линӹт. Цилӓн шыв- 
шалыт, элтӓлӓт. Воронин Шмидтӹм шывшалеш, 
Ш м и д т— Воронинӹм. Тӓгӱ сӹгӹрӓл колтыш:

Шмидтын лагерьыш- 
ты Алла Буйко ӓвӓ-  
жӹ сага.
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—  Ш улыкан лижӹ Советский авиаци!
Весӹ тӹшӓкен:
—  Ш улыкан лижӹ и вӹлнӹш пӹтӓриш самолет! 
Вара мӹнь штурман Петровын ялвлӓжӹм веле

ужам. Сусу лин тидӹм кыченӹгӓт, кӱш кӹ шуэн-шуэн 
колтат дӓ лымыш кенвацтевӹ,— тидӹлӓн лымышты 
нӱштӹлӓш вӓрештӹ.

Челюскинецвлӓ попат:
—  Мӓмнӓм ытарат манын мӓ ӹняненнӓ. Седӹндон 

и вӹлнӹ ладнан, дружнан ӹленӓ. Стенгазетым вӓк 
лыктына. Стенгазетын лӹмжӹ „Не сдадимся“.

Кариночкан ӓтяжӹ келесӹш:
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—  Сек лелӹжок — аэродромвлӓ гишӓн. Теве и 
вӹлвӓлӹм итрӓен веле шоктет, аэродромым йӓмдӹлет 
веле ылнежӹ, ижӹ шелеш, пыдырга. Вес и вӹлӓн 
аэродромым йӓмдӹлет, анжет, тӹ ш тӓт шелӹн кен! Мӓ 
весӹм. Келеш гӹнь — шӱдӹ аэродромым йӓмдӹленӓ!

М ӹнь ядым:
—  А кыцелӓ изивлӓ и вӹлнӹ ӹлӓлтӓт?
Тӹдӹ отвечӓйӹш:
—  Яжон! Нинӹм тиштӹ яратат, цилӓн нинӹ верц 

шытырланат. Мӓ тиштӓкен кок изинӓм кок рӓдӹ
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цӹвӹлтеннӓ. Уштӹ ӹнжӹ уж манын, цӹвӹлтӹмӹ 
годым палаткам каваштыдон леведӹнӓ. Кечӹньок 
ӹшке ӹштӹм изидиреш шывшеденӓ, прогулкывлӓм 
ӹштенӓ.

Цилӓн сусу линӹт, мӹнь веле шанем: „Ш ӹнзӓ- 
шӹжӹ шӹнзӹннӓ, кузенжӹ кердӹнӓ вӓл ?“

—  Маняр эдемӹм нӓлӓш сӧредӓ, Ляпидевский?— 
Ш мидт яды.

—  Мӹнь, О тто  Юльевич, цилӓ ӹдрӓмӓшвлӓм дӓ, 
конешны, тетявлӓштӹмӓт нӓлӓм.

—  Цилӓнжӹ пырат вара?
—  Пакуен шӹнденӓ!
Теве ӹдрӓмӓшвлӓ кеӓш йӓмдӹлен шӹндевӹ, че- 

люскинецвлӓдон простевӹ, самолетыш кузаш  тӹнгӓ- 
левӹ. Нигыцеӓт кузен ак кердеп! Нинӹ пиш кӹж- 
гӹвлӓ ылыт, кӹжгӹн чиэн шӹнденӹтӓт ни сӓрнӓл, 
ни кидӹм тӓрвӓтен ак кердеп.

Мӓлӓннӓ ӹш кӹлӓннӓок крузымаш пӓш ӓш кӹ ша- 
галаш вӓрештӹ. Мӓ ӹдрӓмӓшвлӓм кидӹштӹ гӹц, 
ялышты гӹц кычен самолетыш шӹнденӓ. Тидӹм ан- 
жаш пиш потикӓ ыльы. Кинооператор аппаратшым 
нӓлӹн кыргыж толят, снимаяш тӹнгӓльӹ.

Вара, Москвашты, челюскинкывлӓ ти картиным 
киношты ужмыкышты пиш обижӓйӓлтӹнӹт.

—  Тенге крузымашым малын кинолан снимаяшыжы 
келеш ылын? Пум крузымлаок крузымашым цилӓнок 
ужышты манын снимайымла ылын гыце?

Мӹнь лагерьдон прошайышым, йӹле эче толаш 
сӧрӹшӹм дӓ тӹш ӓкок  полный газым пушым. Мотор- 
влӓн юк шактен колтыш. Яжон кузен кешӹм. Мӹнь 
когон сусу лин колтышым. Челюскинецвлӓлӓн кидем 
шалалтышым, нӹнӹ калпакыштым махаят...
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ыг ьӱ-штӹ и, цевер!'Самолет,^'Уэлленыш мӓмнӓм^ иӹ’ле- 
рӓк нӓнге! ; > ■ п

''Кок^ цӓш дӓ коклы минутышты шылдыр льгвӓлнӹ 
Уэллен кайын колтыш. Мӹнь кругым ӹштӹшӹм, 
а н ж е м ! ^ ӱ л н ӹ  улы халыкшы цилӓн лӓктӹн шагалы- 
ныт. Мӓмнӓм встречӓйӓт.

Ь Ш ӹнзӹм. Яжонок толынна дӓ саганна лагер гӹц 
цилӓ ӹдрӓмӓшьш кандым гишӓн чукчавлӓ’сусу линӹт, 
сусун .саслат, Нинӹ ӹдрӓмӓшвлӓм самолет гӹц лык- 
таш тӹнгӓлевӹ. Каждыйок иктӓ мадон дӓ челюскин- 
кывлӓлӓн палшаш цацат.

Мӹнь кабина гӹц лӓктӹм. Чукчавлӓ мӹньӹм ӓрен 
нӓлевӹ дӓ кидӹм виктен попат:

—  Какуме-ренена кляуль!
|'*."„Вот, з д о р о в о , ‘летчиквлӓ!"— манмы лиэш. 

^̂ ' '̂‘'Ш мидтын лкгерыш удачный пӹтӓриш чонгештӹ- 
'мӓшнӓ тенге ‘пӹтӹш. ^ ^

- С П 1  !<>' !  I ' - :  • ! ; П  I;  ■ : V 1 = ’ 1

, П Ы 1  1.1 ! Л Я П И Д Е В С К И Й Ы Н ‘ Л А Г Е Р Ь
-пг ЫӸДи ■ '■ к; ■ !,! . ЧПл̂
мыпмӹнь' пиш сусу ыльым. М ӹнь шанышым: вот 
тагачы ӹдрӓмӓшвлӓм кандышым, иргодым 'чонгеште- 
мӓт, эче иктӓжӹвлӓм шывштен толам. Мӹнь шаны- 
мем семӹнь ӹш ли. Иргодешӹжӹ эчеӓт мардежӓн 

!поран ^тӓрвӓнӹш дӓ эче маханьы,—  сӓндӓлӹк кайтымы, 
'эдемӹм ял вӹлец сӹмӹрен кердеш. Чукчӓвлӓ кавашты 
дӓ шӹнгӓлӹк (полог) лошкы пӹрдӓлтмвазыныт. Чон- 
{гештӓш дгыл, пивлӓдонат кыдалаш акли..
-г|, .Самолетым мардеж вьютӓрен кемӓш гӹц-- мӓ лӱ- 
дӹлдӓлнӓ. Конкин попа: : ц, , < -г , '

м.' Д 1 — 1Кем, проверӓен анжем! . - г  1  ч

Мӹнь тӹдӹлӓн;'..!,: , 1,1 >|- 111041 ГсГ г; . , 1,1 ! и; IV
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— Чукчам ыжаташ ядыма, тӹте ямат! — манам. 
Нӹнӹ кевӹ. Кибиткӓ гӹц веле лӓктӹн шоктевӹ,

Конкиным кого мардеж ял вӹлец сӹмӹрен пиштен. 
Мӓмнӓн Конкин мындырала кыргыж кен. Чукча сасла:

—  Эой, Конкин, кышты ылат?
— Мӹнь тиштӹ, и доны, мардеж вӹстӓрен кеш,—  

Конкин отвечӓйӓ.
Чукча тидӹм юкдон мон дӓ келесен:
—  Мӹньӹм кухлянка гӹц цаткыдын кычен шӹн- 

дьХ^^лицӓэдӹм мӱдӹ, мӹнь тӹньӹм ыжатем.
Чукчан меховой курткаэш  Конкин улы силажыдон 

кечӓлт шӹнзӹнӓт, ыжатышы шайыц кен самолет до- 
кы миэн.

Ь1ндекш кечӹ поран шалгыш. 14 мартын эче яжо
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кечӹ лин шӹнзӹ. Чонгеш тӓш  лиэш! М ӓ йӹлерӓк мо- 
торым ӹрӹктӹшнӓӓт, челюскинецвлӓ докы чонгеш- 
тӹшнӓ.

Когон ӱштӹ —  40 градус. Ш окш ы  выргемдон ял 
гӹц вуй якте пӹрдӓлт шӹнзӹннӓ гӹнят, кӹлменӓ. 
М ардеж вӹстӓрӓ. Тӹнге гӹнят, чонгештенӓ. Лагерь со 
лишӹлемеш...

Трӱк пыдештмӹ юк шактен колтыш. М а техень? 
Ш алахай вел мотор ш откаш  тӹнгӓльӹ дӓ мыльгаш 
тӹнгӓльӹ. Вот-вот цецаш самолетна пӹтӹрнӓлт кеӓ 
дӓ и вӹкӹ вален вазеш. Кӹзӹток ш ӹнзӓш  келеш, 
тӹте мӓ цилӓн коленӓ.

Тӹ ш ӓкок  мӹнь пыдыргыш моторым цӓрӹшӹм, 
газым чӹдемдӹшӹм, ӹш кеж ӹ ӱлӹкӹ анжем: кыш ак 
шӹцмӹлӓ.

Улнӹ и кӹшӓл, вуйта тӓгӱ улы им кого мясоруб- 
кыдон падрештен шӹнден. Мӹнь ӹ ш ке помощник- 
емвлӓлӓн келесӹшӹм:

—  Самолет пачышкы кедӓ, тӹте машинӓ нерӹн 
шыралтешӓт, коледӓ.

Мӹнь со и кӹш ӓл вӹкӹ анжылтам. Теве пӱкри- 
кӓн нер лошты ик изи йонгы вӓрӹм кӹчӓл мом. 
Айыраш ак попазы, вес моторым йӧртӹшӹм, шӹнзӓш 
валем. Ечӹвлӓ пӱкрикӓ и нервлӓэш тӹкнен колтевӹ. 
Самолет кемӹ семӹнь неркӓшкӹ дӓ ладнан ӱлӹкӹ 
вален кеш, лым мычкы шылдыржы ыдырен кеш дӓ 
пыдештмӹ юк шактен колтышат, шагальы.

Мӓ кабина гӹц тӹргештӹшнӓӓт, самолетым анжаш 
тӹнгӓлнӓ. Ужына: самолетнан „я л ж ы “— ечӹжӹ кӹрӹн 
кен. Тиштӓкен тӧрлӓш  вӓржӓт уке, дӓ нимадон тӧр- 
лӓш. Петров ясын йӹрӓлтӓльӹ:

—  Теве ӹнде, Ляпидевскийын лагерь!
Трӱкок ымбал ивлӓ шайылны тама кайын колтыш,
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тама каштмыла чучеш, то каеш, то ямын кеӓ. Мӓ 
сек пӹтӓри морж машанышна. Анжална гӹнь: мӓ 
докына эдем толеш.

М ӓ шӹцмӹнӓ гӹц мӹндӹрнӓт агыл чукчавлӓн изи 
сола ылын. Тӹ сола гӹц мӓ докына тидӹ кыргыж 
толын. Тидӹ кӓнӓлтӹдеӓт 15 километрым кыргыжын.

М ӓ сусу лин колтышна. Лачокш ымок гӹнь, тӹ- 
дӹндон попаш пиш ясы ыльы. Тидӹ рушлажы изиш 
веле пӓлӓ, а мӓжӹ чукотский йӹлмӹм эче худан пӓ- 
ленӓ. Ш у к ы ж о к  киддон попеннӓ. Ти „попы маш “ паш- 
тек  киднӓм шукы ӹрӹктен шӹнзӹшнӓ. Мӓ тидӹм 
ынгылышна, лӹмжӹмӓт пӓлӹшнӓ. Тидӹм Увакатыргин 
маныт. Солашкы ӱжмӹжӹмӓт ынгылышна.

Тидӹ мӓмнӓм токыжы, йӹргешкӹ кибиткӓш кӹ —  
ярангашкы пыртыш. Седӹрӓштӹ дӓ стен яш тӹ — пучы 
кавашты дӓ мехвлӓ. Яранга кӧргӹжӹ кок кӹдежӓн, 
кӹдеж ло стеня вӓреш шӹнгӓлӹкӹм сӓкӓлтен. Пӹтӓ- 
риш кӹдежшӹ —  мӓмнӓн гань коридор ӓль сеньӹк 
вӓреш ылеш, тиш тӹжӹ ӱштӹ. Ти кӹдежӹштӹ пивлӓм 
урдат, добычывлӓм дӓ махань-шон инструментвлӓм 
оптат. Вес пелӹжӹ —  ӹлӹм вӓр. Тиштӹжӹ шокшы. 
Камака дон лампы вӓреш коритӓ постол шӹнзӓ. Кори- 
тӓштӹжӹ моржын шел. Ш ел  вӹлнӹжӹ рехень киӓ. 
Рехень шелӹм шывшешӓт, йыла: сотемдӓ, ӹрӹктӓ.

Чукчавлӓ цилӓ ужнештӹ, цилӓ пӓлӹнештӹ. Кӹзӹт 
нинӹ грамотым тыменьӹт. Челюскинецвлӓ ытарымаш- 
ты чукчавлӓ пиш шукы палшенӹт. Нинӹ пивлӓштӹм 
пуэнӹт, самолетвлӓм тӧрлӹмӓштӹ палшенӹт, аэро- 
дромвлӓм ӹштӓш палшенӹт, ыжатышвлӓ линӹт, нарт- 
влӓэш  летчиквлӓм, челюскинецвлӓм ик вӓр гӹц вес 
вӓрӹш шывштенӹт, —  нимат ӹжӓлӓйӹделыт.

Увакатыргин мӓлӓннӓ морж пайым пукшыш, чӓ- 
йӹм йӱктӹш дӓ амалаш пиштӹш.
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Теве мӹнь амалем дӓ мӹнь пиш яжо омыным 
ужам. Вуйта мӹнь пачелӓ-пачелӓ лу гӓнӓ Шмидтын 
лагерьыш кы чонгештен каштынам, цилӓ челюскинец- 
влӓм лыктынам дӓ вуйта фашиствлӓлӓн попем:

„Ага, тӓ попышта, советский летчиквлӓ челкэски- 
нецвлӓм ытарен ак кердеп манын попышта. Ь1нде 
теве ужыда: цилӓ челюскинецв.лӓ иктӹ дӓнгӹнь ыта- 
рымы ылыт. А тӓ, злой фашиствлӓ, нимат ада  ын- 
гылы! “
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Ирок мӹнь шижӹмӓт чукотский ярангам ужам, 
амалыш тӓнгвлӓэм, самолет гишӓн шаналтышым дӓ 
ойхыраш тӹнгӓльӹм. Тӹштӓкен, пыдыргыш ивлӓ вӹл- 
нӹ, челюскинецвлӓ, а мӹнь тиш ӓк  пырен шӹнзӹнӓм. 
Вара мӹнь шаналтышым: „Но вет мӓжӹ, советский 
летчиквлӓжӹ, шукын ылына. Мӹнь агыл гӹнь, весӹвлӓ 
спасаят“.

Тенге шанымы паштек изиш веселӓэм кешӹм. 
Петров келесӹш:

—  Мӓмнӓн самолетна гишӓн Москваш увертӓрӓш  
келеш, тӹте коленнӓ манын шанат лиэш.

Увакатыргин пивлӓм кӹцкен мӓмнӓм Ванкаремыш 
шывштен кеш. Тӹш тӓкенжӹ радион антенна пыдырген, 
вӹц кечӹ ӹш ровотайы. Лачокок, мӓ коленнӓ манын 
цилӓн шаненӹт. Вара мӹнь американский газетӹштӹ 
ужынам, шалдыра буквавлӓдон сирен шӹнденӹт: 
„Русский полярный герой Ляпидевскийын колымаш". 
Мӹнь ти газетвлӓм лыдымат, ваштыльым.:.

Ванкаремышты керӓл инструментвлӓм нӓлнӓӓт, 
пивлӓдон самолет докы кыдална, моторым дӓ „ялж ы м “ 
чиняш тӹнгӓлнӓ.

П ӓш ӓнӓ олен кеӓ. Пиш кого ӱштӹ шалга, силан 
мардеж ӹфӹлӓ. Ш ӹ ренок  поран мешӓйӓ.

Ремонт пӓш ӓнӓ ик тӹлзӓт утла шывшылты. Ик 
тӹлзӓт утла мӓ цилӓ мир гӹц ӧрдӹштӹ ылынна. 
Челюскинецвлӓм спасаенӹт ӓль и вӹлнок шӹнзӓт, 
нимат пӓлӹделна.

Сотыгечӹн ровотаенӓ, вадеш кыце мыштеннӓ тӹнге 
веремӓм эртӓреннӓ. Мӓ чукотский йӹлмӹм тыменьӹннӓ, 
чукчавлӓлӓн рушла йӹлмӹм тымденнӓ.

Теве икӓнӓ Увакатыргин кыргыж толят, сусун 
саслаш тӹнгӓльӹ:

—  Толыт! Толыт!
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Кӱвлӓ „толыт“? Кыщец толыт? Яранга гӹц кыргыж 
лӓкнӓ. Лачокок, нартвлӓ толыт. Мӓ ваштарешӹштӹ 
кыргыжна.

Челюскинецвлӓ! Луатик эдем!
Нигнам лин кердтӹмӹлӓ когон сусу линнӓ! Мӓ 

кынам нинӹ докы, и вӹкӹ, чонгештен миэннӓ, тӹ- 
нӓм нӹнӹ сусу линӹт, мӓжӹ кӹзӹтшӹ нӹнӹн сусу 
лимӹ гӹцӓт когон сусу линнӓ.

Нинӹ мӓлӓннӓ шайышт пуэвӹ:
—  Цилӓ челюскинецвлӓм и вӹлец снимайымы. 

Тиштӹ самолетым чиньӹмӹдӓ лошты, мӓ докына 
Молоков, Каманин, Водопьянов, Слепнен, Леваневский 
дӓ Доронин миэн мӓмнӓм цилӓнӓм лыктыныт. И вӹлӓн 
иктӹмӓт кодыделна!

Челюскинецвлӓ ӹлӹм вӓрӹштӹ Советский Союзын 
флагшы гордостьдон выльгыжалт шалга.

М б т Г Е Ш  ТОЛМАШ

Ынде мӓ самолетнам чинен шоктышнаат, Уэлле- 
ныш чонгештен мишнӓ.

Тӹштӓкенжӹ —  шукын ылыт. Тӹшкӹ цилӓ летчик- 
влӓ, цилӓ челюскинецвлӓ погыненӹт. Чукотский изи 
солашты тинӓр эдем нигнамат ылте.

Вара мӓмнӓм цилӓнӓм пароходдон Владивостокыш 
шывштен кевӹ. Тӹшецӹн специальный поезддон 
М осквашкы кыдална.

Поездшы скорый ылеш гӹнят, мӓжӹ олен кеннӓ. 
Корны мычкы ма лиӓлтӹн, шайышт пуэнӓт ам керд! 
Каждый станцишты, сек изи станцивлӓштӓт вӓк, мӓм- 
нӓм встречӓйӓт дӓ ыжатат.

Кого станцивлӓштӹ кого митингвлӓ лит. Кого
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оркестрвлӓ шактат. Изи станцивлӓштӹ— изи оркестр- 
влӓ. Тӹнге гӹнят, нинӹ челюскинецвлӓ дӓ летчиквлӓ 
лӹмеш пыт шактат.

Каждый станцишты, каждый полустанкышты 
мӓлӓннӓ пеледӹшвлӓм, сакой йиш подаркавлӓм: аль- 
бомвлӓм, скульптурвлӓм, тӹрлӹмвлӓм, фотографивлӓм, 
картинвлӓм, модельвлӓм, мадышвлӓм пуат. Ик летчик- 
лӓн саснаигӹм вӓк подаревӹ.

Мӓмнӓн вагоннавлӓштӹ подаркавлӓ шангок погы- 
нен шӹнзевӓт, сӓрнӓлӓшӓт вӓр уке ли.

Ш укы ж ымок мӓлӓннӓ тортвлӓм пуэвӹ. Тортвлӓжӹ 
пӱкш тонгынвлӓ, ромовыйвлӓ, шоколадныйвлӓ, пе- 
сочныйвлӓ, фруктовыйвлӓ ылыт. Кого тортвлӓ, изи

£
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тортвлӓ, самолет-тортвлӓ, корабль-тортвлӓ, портрет- 
тортвлӓ. И кырык статян тортвлӓӓт вӓк ылевӹ. Тидӹ- 
влӓм цилӓ мӓлӓннӓ качшаш гӹнь, ик и мычкы ирсӓ 
тортвлӓм веле качкын ӹлӓш ситӓ ыльы.

Теве ӹнде Москва!
Тиштӓкенжӹ кыцелӓ мӓмнӓм встречӓевӹ, шайышт 

пуаш шамаквлӓӓт ак ситеп. Улы М оскважы мӓмнӓм 
встречӓйӓш лӓктӹн. Цилӓ вӓре лозунгвлӓ, портретвлӓ, 
знамявлӓ, флагвлӓ. М узык шакта. Якшар гирлянды- 
влӓдон олмыктен шӹндӹм машйнӓвлӓэш мӓмнӓм Крас- 
ный площадьыш шывштен кевӹ. Олицӓ мычкыжы, 
кок велнӓт москвичвлӓ шалген кеӓт. Нӹнӹ ӹвӹрте- 
нӹт дӓ сусун саслат:
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— Ура! Челюскинецвлӓлӓн шӓлӓ! Летчиквлӓлӓн 
шӓлӓ!

Красный площадьышты мӓ Сталин тӓнгӹм ужна. 
Тидӹ келесӹш:

—  Трибуныш толда!
Мӓ кузышнаат, анзылан шагална, Сталин тӓнг 

шайылан шагальы. Сталин тӓнг шайылны ылешӓт, 
мӹлӓм яжо агыл ыльы, анзык шагалжы манын по- 
палтышым. Тидӹ мӹньӹм пулышем гӹц севӓлят, 
маньы:

—  Тишток шалгыда. Мӓ вет тиштӹ шӹренок 
шалгенӓ, мӓмнӓм цилӓн пӓлӓт дӓ ужыт. Тӓӓт шал- 
галда!

Вара мӓмнӓм Кремльышты орденвлӓдон награж- 
даевӹ. Цилӓ летчиклӓнок —  Каманинлан, Водопьянов- 
лан, Молоковлан, Леваневскийлан, Доронинлан, Слеп- 
невлан дӓ мӹлӓм — Советский Союзын Герой лӹмӹм 
пуэвӹ. Цилӓ челюскинецвлӓм Красная Звезда орден- 
влӓдон награждаевӹ. Тольыкы Аллочка дон Кариноч- 
кам веле награждайыделыт, нинӹ эче изи ылыт. Мӹнь 
шанем, нинӓт кушмыкышты иктӓ вӓре геройский пӓ- 
шӓм ӹштӓт дӓ нинӹлӓнӓт наградым пуат.

Аллочка кого лин, скоры ш колы ш кы  кашташ 
тӹнгӓлеш. Нинӹ Карина дон коктын Ленинградышты 
ӹлӓт. Ленинградышты ӹлӹшӹ ӹрвезӹвлӓ, ӹдӹрвлӓ, 
нинӹм тӓ ужыда гӹнь, обязательны мӹнь гӹцем шӓ- 
лӓм келесӹдӓ. Тенгелӓнок и келесӹдӓ: летчик Ляпи- 
девский гӹц шӓлӓ. Нинӹ, конешны, мӹньӹм ак 
ӓшӹндӓреп, зато мӹнь, мӹньӹн самолетышты кыцелӓ 
нинӹ пӹрден шӹндӹмвлӓ шӹнзенӹт, тӹдӹм пиш 
яжон ӓштем...
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