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Уста еҥын
чылажат ушна
ТИДЕ
мотор
пӧртын
озаже - Кужэҥер р а й онысо Аҥанур ялыште
илыше И.М ихайлов. Иван
Васильевич шукертсек кидмастар семын ойыртемалтеш. Теве пӧртшым веле
огыл шке кидше дене тыге
моторын сӧрастарен шын-

ден, тыгак пукеным, устелым, креслым, окна налич
ии кым да молы мат ямдылен. Монча ончылжым сылнештарен. Суртоза тыгак
мукшым ашна.

В. СМОЛЕНЦЕВ.
Авторын фотожо.

2-шо лашт.

УВЕР-АҤАР

Сай урлыкаш веле лектыш ан
Кодшо арняште Курыкмарий районысо Микрӓк
селаште, шкенан элыште ямдылыме сорт ден
гибрид-влакы м
кучылтын,
чапле лектыш ан
пареҥгым да пакчасаскам ончен куштымаш теме
дене республик кӱкшытан научно-практический
семинар лийын.
ТУШТО пареҥгым да пакчасаскам пайдалын ончен
куштымо, сатум ужалыме шотышто регион ден регион
кокласе кыл, ямдылыме продукцийын качествыжым,
лӱдыкшыдымылыкшым рашемдыме йӧн дене палдарыме. Москвасе «Поиск» селекций да урлыкашым ямдылыше агрофирме мемнан кундемлан келшыше кӱкшӧ
лектышан пакчасаска сорт ден гибрид-влакын урлыкашыштым ужалаш конден. Марий НИИСХ ФГБУ-н шанчыеҥже-влак чапле сорт урлыкаш пареҥге дене палдареныт. А Курыкмарий районысо фермер-влак чапле
лектышан пареҥгым да пакчасаскам ончен куштымо
опытышт нерген каласкаленыт.

Мланде - тӱҥ поянлык
Ш ернур районысо Кукнур селасе лудмыверыште
м ланды м п а й д а л ы н кучы л тм о йод ы ш лан
пӧлеклалтш е «йыргешке ӱстел» йыр мутланымаш
эртен.
КУКНУР кундемыште ялозанлык мланде дене
«Родина» ООО, «Северный» ялозанлык артель пайдаланат. Тыгак икмыняр фермер пай мландым налын.
Кызытеш нунын пасушт кугуак огыл, но ончыкыжым
нурыштым кумдаҥдаш кумылаҥыныт. Туге гынат але
ятыр мланде яра кия. Кузе тудым пайдалынрак кучылташ, могай йӧнлан эҥерташ? Тӱшка да кресаньык озанлык вуйлатыше-влак дене тиде йодышым каҥашымашке районысо депутат-влак погынымашын председательже Г.Яндулов, район администраций вуйлатышын алмаштышыжын пашажым шуктышо М.Малинин,
ялозанлык отделжым вуйлатышын пашажым шуктышо
В.Липатников толыныт.

Ш нуй шӱлышым пуртымо
Морко районысо Азъял памашым верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полышым пуымо республик
кӱкшытан программылан эҥертен тӱзатыме.
ТИДЕ поро пашашке верысе калык кумылын ушнен,
39 тӱжем теҥгем поген. Тылеч посна «Холдинг Морки»,
«Мир» ООО, верысе кевытым кучышо оза-влак надырыштым пыштеныт. Шале администрацийынат полышыжо изи огыл лийын. Шукерте огыл Арын селасе
черкын протоиерейже Н.Чузаев ялын ик эн сылне вержым сӧрастарыме лӱмеш часамлаште молебеным
эртарен да памашлан шнуй шӱлышым пуртен.

Проектым ямдылат
Кужэҥер районышто пӱртӱс газ пучым шупшмо
паша умбакыже шуйна.
УМАШТЕ Руш Шой селашке, Аҥанур, Визымйыр,
Марий Шой, Саламатнур, Шойдӱҥ яллашке газ пучым
шупшмо проектым тӱрыс ыштен шуктымо. А тений
Изи Чарнур гыч Иӱледӱр села марте пуч шуйнышаш
тыгаяк проектым ямдылаш тӱҥалыт. Лишыл ийлаште
районысо чыла гаяк кундемысе калык йӧнан топливе
дене пайдаланаш тӱҥалын кертеш. Тенияк райрӱдысӧ
бюджет учреждений-влакым: йоча искусство школым,
лудмыверым да тоштерым - газ дене ырыктымашке
кусараш, тыгак илыме икмыняр пӧртыш «канде тулым»
пурташ палемдыме.
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ФЕВРАЛЬ - вучыдымо игечан
тылзе: теле мучашке лишемеш, кечывалым кече чот ырыкта, йӱдым
йӱштӧ озалана. Ояр игечыште пеш
кугу инсоляций (ультрафиолет
кече радиаций) лиймылан кора
кушкыл тӱҥ когарген кертеш.
Когаргыме да шелыштме деч
аралаш манын, игече левештме годым кушкыл тӱҥым ошемдаш кӱлеш. Тидын дене вараш кодман
огыл, сомылым кечывалымсе да йӱдымсӧ температурын чот вашталтмыж годым ыштен шуктыман.
Апрель мучаште ошемдыме дене
кушкыл кече да йӱштӧ деч огеш
аралалт, моторын гына коеш. Известкан ошемдыш кечыйолым ок
шупш, сандене лышташнер эркынрак ыра, варашрак кодын шарла,
пеледме жапат шӱкалалтеш - чыла
тиде лектышым шошо кылмыктыш
деч арален кодаш полша.
Известка шӧрым тыге ямдылыман: кызыт гына йӱлалтыме 2-2,5
кг известьым 10 л вӱдеш шулыктарыман, тышкак 200 г столяр
клейым да 100 г кӱртньӧ купоросым ешарыман, вартышым капрон
куэм вошт шӱрыман.
Февральыште кушкыл укш гыч
лумым почкалтарен йоктарыман.
Ынже кылме манын, тӱҥыш лумым,
иман пушеҥге лӱсым але газетым
кӱжгын оптыман.
Саскан
пушеҥгым
пӱчкедаш
тӱҥалман. Кушкыл гыч кошкышо,
нугыдемдыше, локтылалтше, сусыргышо, кечалтше, пӱтырналтше укшвлакым кораҥдыман. Пӱчмӧ верыш
сад варым йыгыман.
Сад-пакча ӱзгарым тергыман. Росотам ончен кушташ яшлыкым ямдылыман, посна кусарен шындаш
торф але пластмасс атым наледыман. Тыгай йӧн уке гын, йогурт, шӧр
деч кодшо йоҥгыт-влакым погыман. Шыжым налын кодымо рок
вартышым тергыман, уке гын, кевытыште налман.
Шындышаш материалым ончаш
веле огыл, наледашат тӱҥалман,
молан манаш гын шошым тидлан
жап ок лий. Кызыт налме материа
лым шошо марте кӱлеш семын
аралаш йӧн уло.
Февральыште тыгак тӱрлӧ куш
кыл нӧшмым налаш, ойыраш да обрабатыватлаш тӱҥалман. Тудын
аралыме жапшым шотыш налман,
«тоштым» лучо «у» дене вашталтыМужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

с/п
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ман. Тидым кызытак ышташ гын,
шошым чыла кушкылым ласкан да
жапыштыже удаш, шындаш лиеш.
Февраль тӱҥалтыште южо садпакчазын окна ончылныжо росота
ужарга. Но мемнан кундемыште
кушкыл нӧшмым росоталан фев
раль гыч веле ӱдаш шотлан толеш.
Февральыште росоталан баклажан
ден пурысым ӱдаш келша.
У лектыш пареҥгым июнь мучаште-июль тӱҥалтыште кочшашлан вожсаскам кызытак ямдылыман. Ончыч тудым тура кечыйол
логалдыме волгыдо да 8-14 гра
дус леве верыште шытыктарыман.
Шытыше пареҥгым яшлыкыш оптымо свежа мландыш 10 см келгытыш шындыман да 15 градус леве
да волгыдо верыште кучыман.
Апрельыште, сад-пакчаште мланде
почылтмек да изишак ырымек,
пареҥге росотам йыраҥыш луктын
шындыман да плёнко дене петырыман.
Тылзын
катлымыж
годым
вожсаскам шындыман, кушмыж
годым - мланде ӱмбалне атыланыше кушкылым. Тидым умылтараш неле огыл: тылзын катлымыж
годым кушкылын вож системыже
сайын пеҥгыдемеш, а мланде ӱмбалсе ужашыже - вондыжо, лышташыже - эркын вияҥеш. А Кушшо
тылзыште мланде ӱмбалсе ужаш
сайынрак атылана, вожсаска эркын
чумырга. Тичмаш да У тылзе го
дым сад-пакчаште лучо нимом
ышташ огыл.

САД-ПАКЧАЗЕ

3-шо лашт.

ЙӦНАН, САЙ КЕЧЕ
Нӧшмым ӱдаш:
- кугымӧр ден изимӧрым................................................. 1,2
- пурыс ден баклажаным................................................. 3,4
- киярым (лектышым шошым погашлан)......................7,8
- томатым.................................................................... 9, 10, 11
- пеледышым (росоталан)...................................5, 6, 14, 15
- эр шушо ковыштам, петрушкым........................16, 17, 18
- редисым....................................................................... 22, 23
Шоганан пеледышым шындаш........................................ 5,6
Кушкылыш вӱдым шаваш....................7, 8, 16, 17, 18,26,27
Росотам пикироватлаш................................................. 12, 13
Пӧлемысе кушкылым кусарен шындаш.....................12, 13
Пӧлемысе кушкылым вондыжо,
тыгыде укшлаж дене шукемдаш................................. 12, 13
Саскан кушкылыш прививкым ышташ.... 1,2, 17 , 18 , 19, 20,28
Пӧлемысе кушкылым
формироватлен пӱчкедаш............................... 17, 18, 19, 20
Рок вартышым ямдылаш...............................................22, 23
Пӧлемысе кушкылым самырыкештарен пӱчкедаш.........26,27
Саскан шоҥго пушеҥгым пӱчкедаш...............17, 18, 19,20

ЙӦНДЫМӦ КЕЧЕ
Нӧшмым ӱдаш,
кушкылым шындаш.................... 17, 18, 19,20,24, 25,26,27
Пакчасаска нӧшмым росоталан ӱдаш........................... 5,6
Пӧлемысе кушкыл ден пеледыш нӧшмым росоталан
ӱдаш.................................................................................12, 13
Кушкылыш вӱдым шаваш..................................... 5,6, 14, 15
Росотам пикироватлаш,
кушкылыш ӱяҥдышым ешараш............................... 9, 10, 11

® Кукшо да йӱштӧ игече шокшо августлан.
®
Пушеҥгыште ий шуко
гын, мӱй лектыш чапле
®
Йӱран февраль тыгаяк лиеш.
® Леве тылзе йӱштӧ шошо
шошо ден кеҥежым сӧра.
да
кылмыктыш
нерген
ойла.
®
Февральын пытартыш
кечылаже мыняр йӱштӧ,
мартыште
тунар
леве
лиеш.
®
Пеҥгыде йӱштӧ шога теле вашке эрта.

Калык
пале-влак:

ден М.ИВАНОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.

РЕГЕНЧЫМ УЖАЛЕМ.
Тел.: 8 9 0 2 7 3 7 0 6 5 6 .

1

4-ше лашт.

СУРТОЗА

Фирме вуйлатыше А.Ф илиппов.
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Апшат А. Васенев ден полышкалышыже
А.Андреев.

ОМСА МАСТАР-ВЛАК

Палдарыше вывеске.
- МЕМНАН фирмына лу ий
утла кӱртньӧ омсам ышта, палдара “ФиКо” ООО организацийым вуйлатыше Антон
Филиппов. - Ончыч тыгайжым
Йошкар-Олаште “ Гардиан”
компанийыште гына ыштеныт. Кызытсе фирмыште ыштыше кидмастар-влак чыланат
тушто
тунемыныт.
Российыште эн шуко ЙошкарОласе фирме-влак омсам
ыштат манам гын, йоҥылыш
ом лий. Фирмына моло компаний-влак
деч
ойыртемалтше омсам луктеш. Вес

(Рекламе ш отеш ).

конкурент-влакым ончылташ
манын,
омсан
тӱсшым
пушеҥге сынаным ыштена.
Тыгайжым Йошкар-Олаште
нигӧ ок ыште. Омсайолымат
кӧргыш шылтыме, тошто форманым ямдылена.
Организацийна тыгак омсалан келыштарыме таптыме
панель-влакым, яндапакетым
ямдыла. Заказчикын йодмыж
почеш кугытшым, тӱсшым шотыш налына. “Эконом” , “Элит”
да моло классан (нунын
акышт тӱрлӧ) омсам луктына.
Заказым кок арня жапыште
шуктена. Шокшым кучышо,

М астер Д .С уш енцов

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ

С/п
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5-ше лашт.

СУРТОЗА

Фирмыште тыгай ӱстелым
налаш лиеш.

"терморазрыван”
омсамат
луктына. Тыгак пожар деч
аралыме, йӱк-йӱан деч аралыше омсам ыштена. Лукмо
омсам ГОСТ почеш сертифицироватлыме.
Калыклан кӱртньӧ капкам,
пӧртӧнчылым, окна решоткам,
ӱстелым, ушештарыше вывескым, у сварочный аппарат-влакым луктына. Кӱртньым плазме
дене пӱчмӧ станокна уло.

Ялысе калыклан кугу капкам,
омсам, тӱньыкым, мангалым
темлена. Кӱртньым да панель-влакым кугу опытан апМемнан тӱшкаҥдыме заказ- шат Андрей Васенёв да тудын
чикна Марий Эл, Татарстан, полышкалышыже Андрей Ан
Дагестан кундем да Самара, дреев таптат.
Тольятти, Саранск, Моско
олала гыч улыт.
М.СКОБЕЛЕВЫН фотожо.

АДРЕСНА:
Й ош кар-О ла,
Луначарский урем, 52-ш о пӧрт.(Д вери “ Ф иК о” .)
Телеф он: 8 (8 3 6 2 ) 5 6 -4 3 -8 3 ,
сотовы й - 8 9 1 7 7 1 0 4 5 4 5 - (А нтон).

ОКСАМ тичмашын пӧртылташ лиеш!
Транспортым виктарыме годым шке але весын титакшылан кора корно туткарыш логалаш
лиеш. Тыгай годым ОСАГО полис почеш техникым олмыкташ ситыше окса ойыралтшаш, шонет. Но шукыж годым страховой компанийын пӧртылтымӧ оксаже тидлан ок сите. Тугеже тудым кычалман.
«Правозащитник 12» рӱдерын юристше-влак тыгай йодышым тӧрлымаште тыланда полшат. Оценщик деке, судыш кошташ ок логал тиде пашам чылажымат шке ыштат. Иктым гына шарныза:
«исковой давность» манмым шотыш налын,ОСАГО полис
почеш 3 ий жапыште,КАСКО почеш 2 ий коклаште роскот оксам пӧртылташ лиеш.

Тылеч посна автомобиль эше у, заводышто лук
мо деч вара 5 ий эртен огыл гын, машинан сату семын акшым йомдарыме роскотым (рушлаже УТС утрата товарной стоимости маналтеш) пӧртылташ
лиеш.

.

„
«Правозащитник 12» юрист рӱдер:
Йошкар-Ола, Кремлевский урем, 26, 6-шо офис.
Волжск, Строительный Урем, 3.
Тел. 35-25-50 але 89625882550, 89677569191.
E-mail: A_leshev@bk.ru
ТОЛЗА, ЙОДСА, тыште КОНСУЛЬТАЦИЙЛАН ОКСАМ ОГЫ1Т НАЛ.

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

6-шо лашт.

ОЗАВАТЕ
Полыш семын

ЙӰЛАЛТЫЗА ДА
ЛАСКАН ИЛЫЗА
ПӦЛЕМЫСЕ южым лавр лышташым
йӱлалтен свежаҥдаш лиеш. Кажне пӧртын
шке пушыжо уло. Пӧртыш пурышо еҥым
ик вере омса гычак тамлештарыме туалет
вӱд але кофе пуш вашлиеш. Весыште
кухньо гыч толшо кочкышын тамже нерым
чыгылтылеш. Кумшышто коҥгам олтен
петырыме деч вара шарлыше шикш пуш
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Кован шондыкшо гыч

Чурийым
вӱдыжтарыше,
«пукшышо» ОБЛЕПИХЕ
Кӱлеш: 1 кормыж емыж-саска да 1 муноптем.
Лаштыртылме облепихым икмыняр пачаш
осылымо марльыш пыштен, сокшым темден лукман. Яндар сокыш лугымо муноптемым ешарыман, сайын варыман. Чурий коваштыш йыгыме
вартышым 15 минут кучыман. Немырым леве
вӱд дене шӱалтыман да массажым ыштыме се
мын парня мучаш дене шижынрак перкалыман.

Коя коваштым
эрыктыше ЛОСЬОН
1 изи совла дене налме тыгыдемдыме тумо
ден ӱепу (ива) шӱмым пырля варыман. Вартышыш 1 стакан шолшо вӱдым ешарыман, 1 шагат
шинчыктыман. Левыше отварым шӱрыман. 1
ужаш отварым 10 ужаш вӱдеш шулыктарыман.
Мамык чумыркам лосьонеш вӱдыжтарыман да
тургыжландарыше коя коваштым кечеш икмы
няр гана яндарын эрыктыман.

южышто пӧрдеш. Южо озавате лӱмынак
кевытыште ужалалтше шкан келшыше
пушан аэрозольым кучылтеш. Но южо
илыме верыште эре яндар да свежа юап
озалана: шӱлашат йоҥгыдо , илашат ласка.
Нине суртышто озавате-влак грек ден
римлян-влакын
пайдаланыме, илыме
верым ямлештарыме ожнысо йӧным
палат. Нуныжо лавр лышташым кулинарийыште веле огыл, йыгыжге ӱпшым
поктен лукташ да вӱдыжгӧ деч аралаш
кучылтыныт. Тидлан лавр лышташым
йӱлалтен шикшыктареныт.
Тыгай йӧн дене йыгыжге пушым пытараш веле огыл, южо чер пижмым ончылгоч
сорлыклаш да тазалыкым саемдаш лиеш.
Лавр пушын организмым лыпландарымыжым да корштымым чарымыжым рашемдыме.
Лавр лышташым йӱлалтыме пушым
жапын-жапын шӱлен, эпилепсий приступ
лиймым шуэмдаш,стрессым сеҥен лекташ,
нойымым луштараш да малыде орланыме
омыдымо йӱдым шагалемдаш лиеш.
Тидыже ты йӧр кушкылышто шӱлымӧ корным эрыктен лукшо да пӱтынь организмым
луштарыше кугу куатан цинеол ден эфир
ӱйын виян улмышт дене кылдалтын.
(Мучашыже лиеш.)

Шӱргым эрыктыше
шудо Ма с к е
1 кугу совла дене налме тыгыдемдыме пӱчмышудыш (тысячелистник) писте пеледышым,
шемшоптыр да снеге лышташым ешарыман.
Кукшо шудо вартышым сайын варыман. Немыр
гай нугыдо вартыш лиймеш, шолшо вӱдым
изин-изин ешарен лугыман. Леве вартышым чу
рий коваштыш йыгыман, 15 минут кучыман. Тылеч вара леве вӱд дене мушкын кораҥдыман.
Шудо маске шӱргӧ коваштым свежанда, келге
куптыр погынымо верым шымарта, витамин
дене пойдара.

Лыпландарыше
висвис ТОНИК
1 кугу совла дене налме
тыгыдемдыме висвис ден
ужар чайыш вӱдым изинизин ешарыман, сайын вары
ман, 5 минут шолтыман.
Ямде отварым йӱкшыктарыман да холодильникыш ара
лаш корандыман. Тоникым
йыгыме лӱгыштарыше верым
луштара, чурий коваштыште коям лукшо железан пашажым иземда да лекше чӱнчам кошта.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА
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«МЕЛНА М АН АШ К Е Л Ш А ,
Ч Ы Н РА К Ш Е - КЫ СТЫ БЫ И »
Л.В.Семенова илышыжым печать паша дене кыл
ден. Кызыт «Ямде лий» газет редакцийым вуйлата.
«Иӧрате м ы йы м ... Иӧрате!» книгам авторжо, «Шергакан «Ямде лий» йолташна», «Капар тукым», «Родотукым еш» книгалам чумырен.

\ ___

- КОНСТАНТИН пелашем нам йочалан тамлынжак чупеш чот тамлын кочкаш чын огыл, но кызыт умыла шолта. Банкыла пундаште пеш пайдале, арам огыл диекодшо тӱрлӧ-тӱрлӧ салатым толог-влакат темлат. Ялысе
оптен, тугай тамле шӱрым ям- ӱдыр лу ияшак коҥгаш кин
дыла - ала-могай рецепт по- дым пышташ тунемын, ӱеш
чеш шолтен, шонет, йылмет шолтымо «розочкиже» пайнелат. Но тӱҥжӧ - шыл шу- рем ӱстелым сӧрастарен,
кырак лийже. Кеч мыйже шы- оръеҥ мелнамат кӱэштын. А
лым йӧршынат ом йӧрате, а теве палышым пышташ туне
пӧръеҥ-шамычлан шыл деч мын шуын огыл. Палыш манпосна ок лий, - ойла Лидия маште, Шеҥше велне палы
Васильевна. - Родо-тукы- шым ожнырак пеш кугу
мыштына Гена шольо, Вале пайремлан але пеш шергакан
рий веҥе, Македон изай, уналан гына пыштеныт. «Кы
Санкт-Петербургышто илыше зыт ялысыжат, оласыжат, ИнАнатолий шольо (тудыжо газ тернетыште рецептым ончен.
плиташ эсогыл киндым
пышта) ӱдырамаш-шамыч
деч коч чапле повар улыт!
Аваже, Раисия Павловна,
подкогыльым кугу ӱстем1. Пареҥге немырым ямдылаш
бал тич ыштен опта улкулеш. Тамлырак лийже манын,
маш. Ушкал ӱеш чыкен
лукмо торык подкогыльо шоганым уеш жаритлен пыштен,
дене унам веле огыл, че- шӧр дене луйыкын (моклакаже
рет почеш логалше кӱтӱ- ынже код) шурыман.
2. Шӧрыш (пелыжым вӱдым
чымат шунен. «Мемнам
кум шагат эрденак кыч- ешараш лиеш) муным, шинчалым,
кыра да ме, нерен-нерен. изишак сакырложашым пыштен,
подкогыльым
тӱрлена пельмень комлан келшыше гай
ыле, - йоча годсыжым руашь/м нӧштылман.
шарналта Л.Семенова. 3. Йытыр дене вичкыж-вичкыж
Кызыт унала мийымына мелна семын шарыман. Тудым,
годым Тоня акана подко
салмаш пыштен, конга тул ваштагыльо дене шуна». Шӧрреш
кок велжымат савыркален
торык, шыл эре ток
кӱктыман.
лийын. Торык ынже пужло
4. Луктын, пелышкыже паренге
манын, тыгыде сырникым
кажне кечын ыштеныт. немырым пыштен, вес пелыж ден
Аваже - ялысе тыглай леведман. Мелна Катлыше тылмарий вате - кугу подеш зыла коеш.
шӧрым шолтен, сырымат
5. Ушкал ӱйым шӱралтен, уэш
ыштен. Тиде мастарлык конгаште ырыктыман.
Валя шӱжарже деке кус6. Кӧ шӧрым йӧрата гын, шӧр
нен.
дене кочкаш тутло. Чайым йӱаТылеч посна аважак кӱшат лиеш, а ожнырак шӱрымат кучымторыкыш шӱльӧ ложашым луген пукшен. Ту зукмак дене кочкыныт.

КУЗУКМАК

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

тӱрлӧ сийым ямдылат. Тидым
мый сайлан шотлем. Поснак
самырык-влак тек тунемыт, ойла Лидия Васильевна. Меже арален кодена гын,
илен-толын, шочшына да нунын шочшыштат кугезынавлакын кочкышышт дек садиктак пӧртылыт».
Тачысе озавате-унана кузукмак дене палымым ышта.
Ойлымыж почеш, тиде такшым татар да башкир-влакын
коҥгаш кӱктымӧ кочкышышт
(мелна манаш келша), чынракше
кыстыбый.
Шеҥшыште молан кузукмак
манаш тӱҥалыныт - умылтараш йӧсӧ.
- Авамын йолташ ӱдыржӧ,
Райса аке, пошкудышто ила
ыле, изиэм годым ӱдырышт
дек модаш коштынам, - каласкала Л.Семенова. - Ик ке
чын авашт курык наре кузукмакым кӱэштын шынден.
Кызытат шарнем, мый коҥга
ончылно кузе шогылтмыжым
эскеренам. Мӧҥгӧ куржын толынам да «Аве, Райса аке гай
пареҥге мелнам ыште» ма
нын йодынам.
Кузукмакым коҥгаште ямдылыман, но Лидия Ва
сильевна олаште газ плиташ
кӱэштеш. Ешыште тиде эн
йӧратыме фирменный кочкышлан шотлалтеш.
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ястары за. Туалетыш шуэн

Шканет шке полшо кошташ гын, шондыгалташте
инфекций шукемеш.
5. Ш ер е , ш инчалты м е,
умша кӧргым йӱл а л та ры ш е , кочо
да жаритлыме кочкышым шуко ида
коч. Тиде верге ситыдымашлан амалым ыштыше сакыр д и а б е т да
вургорно ги п е р то 
ний
гай черым
вияҥден кертеш.

ВЕРГЕ ОК ЧЕРЛАНЕ
3. Вӱдым ут1. Капкыл нелытым эскерыза. Уто коя вергым темда, ларак йӱза. Кеорганын пашажым нелемда. чыште йумб 2 л
Уто нелытым кенета кудал- вуд вурлан сайтымат сай огыл - верге ара- ын кошташ поллыше коя капсулышто верла- ша, вергым осал
вещества погынышаш.
2. Б елок д и е ты м ида нымо деч арала.
4.
Вергы м
кучо. Кочкышысо уто белок
вергын пашажым локтылеш. ж а п ы ш т ы ж е
АБОРТЫМ ыштыше ӱдырамашын пустаҥын орланыше
чонжым нимо лыпландарен ок
керт. Кугу ӱдыремлан - 12 ий,
изи эргымлан - 1 ият 2
тылзе. Ачашт дене кылна моткоч начар, саемеш манынат
ом шоно. Эре стресс,
мален темме нерген
шукертак
монденам,
яра жапем йӧршын уке.
Чымалтше
нервем
теве-теве ужашын кӱрышталтеш,
шонем.
Мӱшкыраҥмем нерген
пален нальым да тунамак абортым ышташ
шонен пыштышым. 5-6
арняш азам кудалтышым. Тылеч вара 2
арня эртыш,но чылажат
теҥгече лиймыла чучеш. Изи йоча-влак
ӱмбак ончалын ом керт,
мӱшкыран коштмо жа
пем нерген шарнымаш
орландара,
оваргаш
туҥалше оҥемат шкеж
нерген
шижтара.
Шочмо изи суксем арален
коден шым керт. Предатель
семын кудалтышым... Мыйын
тыгай шакше ошкылемлан
кора тудын изи шӱмжӧ кырымым чарныш. Чонем каласен,
возен да умылтарен мошташ
лийдымын орлана, тидым
Юмо гына пала, очыни. Шочдымо йочам деч кажне кечын

Редашийын серыш калтаж гыч

ШӦРТНЬӦ ПАДЫРАШЕМ,
МЫЙ ТЫЙЫМ ЙӦРАТЕМ...

проститлаш йодам. Тудым ик
татланат ом мондо. Жап эртыме семын коржшо чонем
ала лыпланат, но шкемым
ынде тылеч ончычсо семын
пагален ом керт. Пеш кугу титакым
ыштыме
шижмаш
илышлан куанен илаш чаракым ышта. Тудо кечым уэш
пӧртылташ лиеш ыле гын...
Библийым лудам да кудал-

тыме
икшывем
дене
вашлийын
кертмылан ӱшанем. Азам кудалтымемлан чот ӧкынем да ош тӱням
уждымо йочамлан
серышым возем:
«Шергакан чукаем,
проститле мыйым.
Тыйын ават илышыштыже эн кугу
да шучко йонылышым ыштен. Мо
кӱлешым тыланет
пуэн ом керт манын лӱдын. Тудо
жапым пӧртылташ
лиеш ыле гын...
Чудо лийже, тый
угыч мӱшкырышкем пӧртыл ыле манын шо
нем. Но тыге лийын ок керт.
Тыйым чаманен, кажне кечын
шортам, изи чукаем. Шӧртньӧ
падырашем, мый тыйым нигунамат ом уж... Мый тыйым
чот-чот йӧратем!»
М.УРАКОВА.
У Торъял район.

Мужыр лаштыкым М.ИВАНОВА
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Йодмыда почеш

Иӱштӧ игече титакан
Вуй молан
коршта?

Телым эре гаяк вуем кор
шта. Молан?
С.ЗАХАРОВА.
Шернур район.
ТЫ ситыдымаш кок амаллан
кора палдырнен кертеш: але
тендам йӱштылан аллергий
(ӱп вож йӱштӧ южым чот шижеш) орландара, але вуйдорыкысо вӱргорнышто спазм холестерин чуҥга - уло. Вуй
чӱчкыдын коршта гын, лучо
невролог деке каяш да вӱрым
липидлан тергыкташ.

тиде пуалше бронхым тӱрыс
эмлен шуктыдымо нерген
ойла. Пульмонологын але
ЛОР-врачын консультацийышкыже миен толаш кӱлеш.
Тылеч посна тыгай ситыды
маш шӱмын ишемий черже
нерген шижтара. Иӱштӧ юж
логалмек, шӱлыш петырна гын,
стенокардий вияҥын кертме
лӱдыкшат уло. Тыгай сынан
ситыдымаш дене утларакше
45-55 ияш поръеҥ-влак орланат. Физический нагрузко
годым шӱлыш петырна, ал
кая, тӱрвӧ тӱсдымӧ лиеш але
изишак какарга гын, жапым
шуйкалыде, кардиолог деке
кайыза.

Шӱлыш
петырна...

Температур
ок воло

Йӱштӧ юж деч шӱлышем
петы рна. Тиде мо дене
кылдалтын?
Е.КОМАРОВ.
Советский район.

Кок арня ончыч ОРВИ деч
эмлалтым. Ныла эртымыла
чучеш, но кап температур
ончычсо нарак - 37,2 гра
дус. Тиде мо тыгай?
О.ЖУКОВА.
ТЫЛЕЧ вара эше чарнаш
Морко район.
лийдымын кокырыкта гын.

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении
от зависимостей Республики Марий Зл*
*а л к о го л ь н о й и та б а ч н о й з а в и с и м о с т и

t

НАРКОЛОГИЯ

за 1 с е а н с , а н о н и м н о .

Сеанс проводит
п с и х и а т р - н а р к о л о г З А Х А Р О В В .Н .

4, 12, 18 и 26 февраля.
t
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УШЫШКЫДА пыштыза: кап
температурым коҥлайымалне
висыме годым градусникын
умдыжо 37,5 але эсогыл 38
марте кӱзен кертеш.
нормылан шотлалтеш,
сандене тургыжланаш нимолан - тендан чыла сай.

S

Могырым
сӱсандара,
кидемат кылма...
Ш окш ы н чием гы нат,
йӱштӧ игечыште могырым
сӱсандара, кидем кылма.
Молан?
А.ПЕТУХОВА.
У Торъял район.
ЩИТОВИДНЫЙ тум тергаш
жап шуын. Тудын гормоным
ыштен лукмо пашаже пужлымо годым могырым сӱсандара, кид веле огыл, йолат кыл
ма. Тыгодымак писын аздаралтме, амал деч посна гаяк
шортмо, омо йоммо, сайын
кочмо ӱмбачак каҥгештме,
тылзашын циклже пужлымо
палдырна гын, эндокринолог
деке каяш кӱлеш.

Коваште кошка да
шелышталтеш

Телым шӱргӧ чот чоштырга, кид ден тӱрво
кошкат да шелышталтыт. Тиде мо д ене
I кылдалтын?
„
В.КУРОЧКИНА.
|
Кужэҥер район.

|

ТЫГАЙ сынан ситыдымаш коям шулыктары-

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ з ше Е ден А витамин-влакын организмыш на-

Реклама.

с;

чарын шыҥдаралтмышт годым палдырна. Тид ыже кочкышым шулыктарыше пашан пужлымыжо да гастрит годым лиеда. Мел шелме деч
мом шyын, тудым да шуко ида йӱ. Пагар кор0тымо годымат содо вӱдлан ида эҥерте. Палемдыме ситыдымаш мокш чер годымат лийын кертеш. Гастроэнтеролог деке миен толаш
уто огыл.

z
Занятия состоятся с 6 по 10 февраля.
|
Наш а д р е с : г. Й о ш к а р -О л а ,
у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 21
(о с т а н о в к а “ А п те ка № 1 ” ).
Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
П роконсультируйтесь со специалистом
о возм ож ны х противопоказаниях.
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.

ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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ВОЛЬЫК ОНЧЫШО

10-шо лашт.
АШНАШ налше оза
чӱчкыдынак рационым ямдылыме шотышто
нелылыкым
шижеш.
Кушкын
шушо янлык кечыште
кум гана кочкеш. Тидым шотыш налын
суткаш нормым по
ена ужашлан пайлаш
лиеш.
Организмыште кочкыш вещества сайын
шулыктаралтшашлан

шуко
пуаш
огыт
темле. Игылан,иган
авалан
пулдырчо
муно утларак келша.
Пийлан ушкал, чыве,
кӱрка чыве шылым
пукшаш шотлан толеш. Сай урлык янлыкым ашныше озавлак
сосна
шыл
ваштареш улыт. Шоя
орымо чер да сосан
(юмбел)
пошымо,
пижме деч лӱдыт.

2017 ий 2 февраль

килограмм нелытшы
лан шотлымаште 2,5
грамм шыл, але чумыр кочкыш гыч 15
процент, кӱлеш, пинегылан - 25 процент.
Ынде лу нерген. Ту
дым пучаным, ӧрдыжлум, тыгак пудырго
семын шырпешталтшым пуаш ок келше.
Утларакше пулышсовла, оҥлу келшат.
Лум лачак кӱчымым

Йодмыда почеш

тушто вӱд ситышын
лийшаш. Южын температуржо 25 градус
деч шокшырак огыл
гын, кугу ийготан
пийын кажне кило
грамм нелытшылан
шотлымаште 40-60
миллилитр, пинегылан 80-110 милли
литр вӱд кӱлеш.
Белок клеткым уэмдыше да шеледыше
материаллан
шотлалтеш.
Организм
тудым шапашлен ок Шымлыме почеш, пакерт. Сандене янлы- разитын вирусшо да
кын рационыштыжо муныжо шолтымо готудо кече еда лий дым колат. Тугеже
шаш. Эн шуко белок шолтымо
коядыме
коядыме шылыште, сӧсна шыл эҥгекым
шӧрыштӧ
да
му- ок кондо.
Рацион
поянрак
нышто уло.
Муно Е, В2, В12, Д лийже манын, вольык
в и т а м и н -в л а к л а н кӧргарверым - кукпоян. Тиде кочкыш шылогарым, шодым,
пайдале гынат, виян мокшым, шӱмым, да
аллергенлан шотлал- молымат
пуаш
теш, сандене ар- лиеш. Кушкын шушо
няште кок гана деч пийлан суткаште ик

гына пуыман. Ш ол
тымо лум янлык пуреш да тыге тыгыде
янда гай пудыргыш
савырна,
пагарым,
шолым сусырта.
Шылым свежа шӧр
алмаштен сеҥа. Нугыдылыкшо
7-12
процент лийын кертеш. Но пукшымо годым шыл ден шӧрым
пырля
пуаш
ок
келше.
Углевод организм-

с/п

лан шокшым лукташ
полша, тыгак иммун
системым
пеҥгыдемда. Клетчатке радамыш пурышо шоктыш (отруби), шурно
пырчын шӱмжӧ кочкышым
шулыктарыше
катализатор
семын ойыртемалтыт,
шолым эрыктат. Куш
кын шушо пийын сут
каш
нормыштыжо
клетчатке 2-3 процентым
айлышаш.
Углевод
янлыкын
кажне килограмм не
лытшылан
шотлы
маште 10 грамм кӱлеш.
Углевод ден клет
чатке шурно пырчыште
ситышын
улыт. Тудыжым пучымышым шолтен пукшат. Рис, шӱльӧ, шемшыдаҥ
пырче
келшат. Пучымышым
шолтымо годым нуным вараш лиеш.
Тидым шотыш налза: пучымыш шолташ шыдаҥ, манке, ку
куруз да шож шӱраш
огыт келше.
Пакчасаска
ден
фруктыштат углевод
ден клетчатке ситы
шын улыт. Шурно
пырче пучымыш але
шыл дене пырля нуным кочмо годым
шолын
микрофлорыжо саемеш, организмлан аяр деч утлаш йӧн ышталтеш.
Тёркеш нӱжымӧ олмам, кавуным, кешырым, салатым, помидорым пучымышыш
вараш шотлан толеш. Пареҥге, ковышта да йош карушмен
огы т
келше диарей
лийын кертеш.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.

11-ше лашт.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

6 ФЕВРАЛЯ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00,14.00,15.00,03.00
Новости 09.50Жить здорово!
12+ 10.55 Модный приговор
12+ 12.15 Наедине со всеми
16+ 13.20, 14.20, 15.15 Вре
мя покажет 16+ 16.00 Муж
ское / Женское 16+ 17.00 Да
вай поженимся! 16+ 18.00,
01.10 Первая студия 16+ 20.00
Пусть говорят 16+ 21.00 Вре
мя 21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 09.55 О самом
главном 12+ 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести. Местное
время 11.55 Т/с "КАМЕН
СКАЯ" 16+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 17.40 Пря
мой эфир 16+ 18.50 60 минут
12+ 21.00 Т/с "ОСИНОЕ
ГНЕЗДО" 12+

2017 ий 2 февраль

09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00
Новости 09.50 Жить здорово!
12+ 10.55 Модный приговор
12+ 12.15, 04.00 Наедине со
всеми 16+ 13.20,
14.20,
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 00.10 Первая Студия
16+ 20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.35 Т/с "ГРЕ
ЧАНКА" 16+

РОССИЯ1

с/п

20.00 Вести 09.55 О самом
главном 12+ 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести. Местное
время 11.55 Т/с "КАМЕН
СКАЯ" 16+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 17.40 Пря
мой эфир 16+ 18.50 60 минут
12+ 21.00 Т/с "ОСИНОЕ
ГНЕЗДО" 12+

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

05.00, 09.15 Утро России
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
ное
время. Вести Марий Эл.
20.00 Вести 09.55 О самом
9.00
"Шӱмсем пӧлек". Тендан
главном 12+ 11.40, 14.40,
серышда
почеш концерт. 9.20
17.20, 20.45 Вести. Местное
"Пошкудем”.
9.40 "Шонанпыл".
время 11.55 Т/с "КАМЕН
Йоча-влаклан
передаче. 11.40
СКАЯ" 16+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
Местное
время.
Вести Ма
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 17.40 Пря
рий
Эл
(на
мар.
яз.). 14.40
мой эфир 16+ 18.50 60 минут
Местное
время.
Вести
Ма
12+ 21.00 Т/с "ОСИНОЕ
рий
Эл.
17.20
Местное
время.
ГНЕЗДО" 12+
Вести Марий Эл (на мар. яз.).
“ МАРИЙ Э Л”
20.45 Местное время. Вести
НА КАНАЛЕ
Марий Эл.

«РОССИЯ1»

НА КАНАЛЕ

7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Мест
«РОССИЯ24»
ное время. Вести Марий Эл.
19.00 Вести. 19.10 Интервью.
9.00 Пошкудем. 11.40 Мест
9 ФЕВРАЛЯ.
ное время. Вести Марий Эл
(на мар. яз.). 14.40 Местное
ЧЕТВЕРГ
время. Вести Марий Эл. 17.20
ПЕРВЫЙ
Местное время. Вести Марий
05.00,
09.20 Доброе утро
Эл (на мар. яз.). 20.45 Мест
09.00.
12.00.14.00,
15.00,03.00
ное время. Вести Марий Эл.
Новости
09.50
Жить
здорово!
НА КАНАЛЕ
12+ 10.55 Модный приговор
«РОССИЯ 24»
12+ 12.15, 03.30 Наедине со
“ МАРИЙ Э Л ”
19.00Вести. 19.10 Интервью. всеми 16+ 13.20,
14.20,
НА КАНАЛЕ
8 ФЕВРАЛЯ.
15.15 Время покажет 16+
«РОССИЯ1»
15.55 Мужское / Женское 16+
СРЕДА
7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Мест
16.45 Чемпионат мира по биПЕРВЫЙ
ное время. Вести Марий Эл.
атлону.Смешанная
эстафета.
05.00, 09.20 Доброе утро
11.40 Местное время. Вести
Прямой
эфир
из
Австрии
Марий Эл (на мар. яз.). 14.40 09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00 18.00, 00.10 Первая студия
Местное время. Вести Ма Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 20.00 Пусть говорят 16+
рий Эл. 17.20 Местное время. 12+ 10.55 Модный п р и го  21.00 Время 21.35 Т/с "ГРЕ
Вести Марий Эл (на мар. яз.). вор 12+ 12.15, 03.30 Нае ЧАНКА" 16+
20.45 Местное время. Вести дине со всеми 16+13.20,
РОССИЯ1
14.20, 15.15 Время покажет
Марий Эл.
05.00,
09.15 Утро России
16+ 16.00 Мужское/ Женское
НА КАНАЛЕ
09.00,
11.00,
14.00, 17.00,
16+ 17.00 Давай поженимся!
«РОССИЯ24»
20.00
Вести
09.55
О самом
16+ 18.00, 00.10 Первая Сту
19.00Вести. 19.10 Интервью. дия 16+ 20.00 Пусть говорят главном 12+ 11.40, 14.40,
7 ФЕВРАЛЯ.
16+ 21.00 Время 21.35 Т/с 17.20, 20.45 Вести. Местное
время 11.55 Т/с "КАМЕН
"ГРЕЧАНКА" 16+
ВТОРНИК
СКАЯ"
16+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ
РОССИЯ1
ПЕРВЫЙ
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 17.40 Пря
05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.20 Доброе утро
мой эфир 16+ 18.50 60 минут
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,

С/п
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12+ 21.00 Т/с
ГНЕЗДО" 12+

"ОСИНОЕ

“ МАРИЙ Э Л ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест
ное время. Вести Марий Эл.
9.00 Пошкудем. 11.40 Местное
время. Вести Марий Эл (на
мар. яз.). 14.40 Местное вре
мя. Вести Марий Эл. 17.20
Местное время. Вести Марий
Эл (на мар. яз.). 20.45 Мест
ное время. Вести Марий Эл.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

12-шо лашт.

ки. 8.40 “ Ш ӱмсем пӧлек” .
Тендан серыш да почеш
концерт. 9.00 “ Шым гана
19.00 Вести. 19.10 Интервью. висе".

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»

11 ФЕВРАЛЯ.
СУББОТА
ПЕРВЫЙ

“ РОССИЯ24”
19.00 Документальное кино.

12 ФЕВРАЛЯ.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ПЕРВЫЙ
ЗА КАПИТАНА" 12+ 08.00
05.35,06.10
Наедине со все
Играй, гармонь любимая! 12+
ми
16+
06.00,
10.00,
12.00 Но
08.45 Смешарики. Спорт 12+
вости
06.40
Х/ф
"МЕТЕЛЬ"
09.00 Умницы и умники 12+
12+ 08.15 Смешарики. ПИН
09.45 Слово пастыря 12+
код
12+ 08.25 Часовой 12+
10.15 К юбилею Татьяны Та
НА КАНАЛЕ
08.55
Здоровье 16+ 10.20 Не
расовой. "Лед, которым я
путевые
заметки 12+ 10.35
живу" 12+ 11.20 Смак 12+
«РОССИЯ24»
Пока
все
дома 12+ 11.25 Фа
19.00 Вести. 19.10 Интервью. 12.15 Идеальный ремонт 12+
зенда
12+
12.20 Чемпионат
13.10 На 10 лет моложе 16+
10 ФЕВРАЛЯ.
мира
по
биатлону.
Гонка пре
14.00 Х/ф "АННА И КОРОЛЬ"
ПЯТНИЦА
следования.
Женщины.
Пря
12+ 16.45 Чемпионат мира
ПЕРВЫЙ
мой
эфир
из
Австрии
13.00
по биатлону. Спринт. Мужчи
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но ны. Прямой эфир из Австрии Теория заговора 16+ 14.00
вости 09.50 Жить здорово! 18.00 Вечерние новости 18.15 Х/ф "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 12+
12+ 10.55 Модный приговор Кто хочет стать миллионером? 16.00 Концерт Стаса Михай
12+ 12.15 Наедине со всеми
16+ 19.10 Минута славы 12+ лова 12+ 18.00, 19.30 Лучше
16+ 13.20, 14.20, 15.15 Вре 21.00 Время 21.20 Сегодня ве всех! 12+ 21.00 Воскресное
мя покажет 16+ 16.00 Жди чером 16+ 23.00 Х/ф "ВОС "Время" 22.30 КВН-2017 16+
меня 16+ 17.00 Человек и за СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН"
РОССИЯ1
кон 16+ 18.00 Первая студия 16+
05.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
16+ 20.00 Поле чудес 16+
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА"12+
РОССИЯ1
21.00 Время 21.30 Концерт
05.15
Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕ 07.00 Мульт утро 12+ 07.30
"Фонограф" 16+ 23.20 Вечер
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" Сам себе режиссёр 12+ 08.20,
ний Ургант 16+
03.25 Смехопанорама 12+
12+ 07.10 Живые истории
РОССИЯ1
12+ 08.00, 11.20 Вести. Мест 08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+ 10.20
05.00, 09.15 Утро России
ное время 08.20 Россия.
Вести-Москва 11.00, 14.00 Вес
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, Местное время 12+ 09.20 Сто
ти 11.20 Смеяться разреша
20.00 Вести 09.55 О самом к одному 12+ 10.10 Семейный ется 12+ 14.20 Х/ф "ОСТО
главном 12+ 11.40, 14.40, альбом 12+ 11.00, 14.00 Вес РОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЁН"
17.20, 20.45 Вести. Местное ти 11.40 Измайловский парк 12+ 16.20 Х/ф "СТАРШАЯ
время 11.55 Т/с "КАМЕН 16+ 14.20 Х/ф "КОСТЁР НА ЖЕНА" 12+ 20.00 Вести неде
СКАЯ" 16+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СНЕГУ" 12+ 18.00 Субботний ли 22.00 Воскресный вечер с
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 17.40 Пря вечер 12+ 20.00 Вести в суб Владимиром Соловьёвым 12+
боту 21.00 Х/ф "СКОЛЬКО
“ МАРИЙ Э Л”
мой эфир 16+ 18.50 60 минут
СТОИТ СЧАСТЬЕ" 12+
12+ 21.00 Петросян-шоу 16+
НА КАНАЛЕ

“ МАРИЙ Э Л ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест
ное время. Вести Марий Эл.
11.40 Местное время. Вести
Марий Эл (на мар. яз.)
14.40 Местное время. Вести
Марий Эл.17.20 Местное вре
мя. Вести ПФО. 20.45 Мест
ное время. Вести Марий Эл.

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
“ РОССИЯК”

«Проспект культуры». Инф о р м а и и о н н о -п р о св е ти тельский канал 8.30 Новос
ти культуры Марий Эл. 8.40
Преображение. 9.00 Утро
на «Культуре».

НА КАНАЛЕ
“ РОССИЯ1”
8.20 Интересы республи

«РОССИЯ1»
10.20 Местное время. Вести
Марий Эл. События недели.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯК»
15.00 Арт-мари. 15.25 Экс
понат. 15.40 Редкие кадры.

Свадебный фотограф.
Телефон: (8362)
77-40-77.
Реклама.

с/п
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ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

13-шо лашт.

Йодмыда почеш

'■

Кайырвуйым
кузе ончен
кушташ?

КАРАКА ЧОЯ КОЛ

(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 3-шо №-ан газетыште.)

КАЙЫРВУЙЫМ кодшо ийын ӱден кодымо да тудо
шыже велеш ужарген шогалын гын, шошым помыжалтмыж деч вара июнь тӱҥалтыш марте озым
вийым пога. Тылеч вара кушкыл тӱҥ (розетке) гыч
50-180 сантиметр марте кӱкшытан 5-7 вондо нӧлталтеш. Кушкыл эн чотшо июньын кокымшо декадыштыже вийым налаш тӱҥалеш да тиде пагыт 1
июль йотке шуйна. Лач тиде пагытыште пеледышлык
погына да шарлен тӱзланаш тӱҥалеш. Варажым
июль-августыштат пелед ок чарне.
Кажне кушкылышто 900-4400 пеледыш лиеш.
Тыге ик гектар кумдыкышто тудо 260-443 миллионыш погына. Кажне пеледыш кок кече ила да тынарак жап нектарым ойыра. Пеледыш лышташ канде
тӱсан лиеш, но тӱҥалтыште йошкар-кына тӱс палдырна. Канде тӱс вийым налме пагытыште кушкыл
эн шуко нектарым ойыра.
Шанчыеҥ-влак шукертак рашемденыт: канде тӱс
мӱкшым шкеж дек шупшеш, кумылаҥда. Мутлан,
кайырвуйын пеледышыже шапалге-кына гына кодеш
гын, мӱкшым ок сымыстаре да тудым эртен чоҥештенат сеҥа ыле. Кушкылын ойырымо нектар пешыжак ок ӱпшӧ, пушыжо уке гаяк. Лачак канде тӱс мӱкшым шкеж деке шупшеш.
Чевер пеледыш тӱлаҥме деч вара гына кандалга.
Тудо пеледме икымше кок кечыште тӱлаҥеш. Тиде
кок сутка жапыште пеледыш нектарым ойыра. Сай
игече шогымо годым кече еда 80-100 пеледыш почылтеш.
Тиде кушкылын илен лекме йӧнжӧ, вийым погымо
куатше моткоч кугу. Нӧшмыжӧ кум ий марте аралалт
кертеш. 3 граммыште 1000 марте нӧшмӧ уло.
Кушкылым нӧшмылан погышашлан кок-кумшо
ужаш пеледыш орлаҥге кӱрен тӱсым налмеке солат.
Солымо ора кашташте 6-8 кече кошкен кийышаш.
Тылеч вара тудым шияш лиеш. Нӧшмым мардеж
коштман кукшо пӧлемыште аралат. Утларакше вынер мешакыш оптен аралаш келша.

(Умбакыже. Туҥалтышыже 2016 ий
39,41-47-ше да 2017 ий 1-3-шо
№-ан газетыште.)

ВӰДЫШ кышкышаш ешартыш кочкышыш ик-кок чай совла сакырложашым
луген шулыктараш келша, вет карака
шерым йӧрата. Умбакыже вартышыш
кок чывыштыш гыч чонан да кушкыл
ешартышым (виля шукшым, йылым да
шож шӱрашым) пыштыза. Тыге ешартыш
кочкыш ямде. Тудым шар семын онаш да
кол кучышаш верыш кышкаш лиеш.
Тӱҥалтыште вӱдыш 3-4 шарым шуаш
лиеш.вара кажне шагат гыч - эше ик шар
гыч. Такшым колым утыждене пукшымо
деч лӱдмӧ ок кӱл. Опытан колызо-шамычын мутышт почеш, кочкыш утыждене
ок лий.Тудо сайын ямдылыме гын, колым
ондален ӱжеш гына, тыгодым темаш йӧным ок пу.
Каракам кучышо южо колызо вӱдыш
шуышаш кочкышыш шолтымо кыне нӧшмым (такшым кызыт тудым муаш неле
очыни) ешараш темла. Тидым теве мо
дене умылтарыман: нӧшмо шке пушыж
дене колым сымыстара. Кочмо деч вара
колын организмжым писын «луштара» да
тыге нӧшмӧ пагарыште кужун ок кучалт
сандене кол ок тем.
Южо колызо вӱдышкӧ шопышо пучымышым але кодшо моло кочкышым утыж
дене шуко кышкаш тырша. Тидым ышташ
ок лий. Уда качестван кочкыш деч сайжымак вучышаш уке.
d
CD

НАЛАМ
прополисым.
Тел.: 89026724634.
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Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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(Мучаш. Тӱҥалтышыже 3-шо №-ан газетыште.)

- Палыдыме пӧръеҥ
дене мутланаш йӧршын келшыдыме жап,
шонем, - мутланымаш деч кораҥаш
тыршен, кукшын пелештышым.
- Тугеже палдарем:
лӱмем Валентин.
- Нелеш ида нал,
тыгай жапыште чылт
палыдыме
айдеме
дене кутырен шинчылташ ом тошт, теҥгыл гыч кынельым,
мӧҥгӧ велыш куржын
колташ тарваненам
ыле. Кенета шокшо
юап уло капем авалтыш. Ала-мыняр се
кунд ончыч шинчыме
теҥгылыш уэш эркын
волен шинчым.
- Мыйым моло ай
деме денат таҥастараш лиеш манын, тыланда кӧ каласыш?
Мый вес еҥын чонжым шижын, умылен
моштышо, шкан пайдам кычалдыме, удам
ыштыдыме, шинчаш
перныдымын кодам.
Шке жапыштыже шолып мужыраҥме церемонийым организоватлыше
семын
калыкыште
кумдан
палыме
лийынам.
Тидланак наказатлалтьшам...
Иылмым
йомдарыше гай, ик мутым
пелешташ тоштде,
ӧрыктарыше еҥын каласкалымыжым колыштам, а тудо.
- Тыланда яндар
шонымаш дене поро
пашам ышташ тыршет. Тӱняште лач ты
юзо виян йӧратымаш
озаланыже
манын,
эре шоненам. Самырык тукым тиде келге
чон шижмашым моткоч куакшын акла.
Тылеч ятырлан лушкыдылан шотлалтше
«привычке», «пагалымаш»,
«шотлан
толшо» шомакла дене
лугкален-путаен, шка-

лан могай-гынат пайдам налаш лийшын
гына вес еҥ дене ушнен ила. Поянлык,
должность шот дене
кӱлешлан шотлалтше
еҥ пелен чак лияш,
шояк шижмаш дене
сулыклалтын, пелен
шӱраҥыштылаш
тырша. А ончыч чынжымак йӧратыше еҥ
чон йӧратыме айдеме
дене
венчаялтын
илаш, колымаш висаш

шке вуйжым пышташ
ямде лийын. Кызыт
гын «карьер», «окса»
шергырак. Шке дене
кугешныме, сут опкын
койыш шуко самырык
чонеш
лакемалтын
шарла.
- Валентин, ойлымыда чылт чынжак
огыл.
Да, тыгай
койышан еҥ-влак шукемыныт, тидын дене
мыят келшем, но тыгодымак яндар чон
дене йӧратышыжат
шагалынак огытыл.
Южо самырык ӱдыр
але рвезе тиде юзо
шижмашым
ашнен,
ончыкылык ӱшан дене
ила. Тиде шижмашак
тудлан кугу вийым
пуа.
- Светлана, мый
пеш шукертак йомаклан ӱшанымым чарненам. Мыйын ӱмыр
мучко ӱдырамашым
йоратен илымем гыч
кугу пайремым ыштышт. Тиде келге

2017 ий 2 февраль

шижмашым чонышто
йӧршын шижде, еҥвлак кажне ийын ты
пайремым чылт йӧратыше еҥын пайремже
семын
палемдат.
Икте-весылан пӧлекым
ыштышыла
койыт. Модыш...
- Вара те чынжымак
саде Шнуй Валентин
улам манын каласынеда?! - кӧргыштем
куштылгылыкым ши
жын, пӧръеҥ шинчаш
ончен йодым.
- Да, саде Валентин
улам. Но те мыйын

ӱмбак ушыжо пудыраныше
окмак
пӧръеҥ семын ончеда, туге? Кажне
ийын лач 14 февральыште мыйын полышем кӱлмӧ айдеме
деке чак лишемын
кертам. Тидлан нимолан ӧраш.
- Тендан полышда
мылам огеш кӱл.
- Иоҥылыш ойледа.
Лачшымак тендан чо
нышто яндар йӧратымашлан ӱшан шӱртӧ
мучаште кызыт кеча.
Таче кастене тендан
телефоныш
могай
йыҥгыр пурымымат
моткоч сай палем.
Садлан кӧранымашан
манеш-манешлан ян
дар
йӧратымашым
пытараш ида пу.
- Тугеже тиде шояк
йыҥгыр ыле маннеда? Андрей ден когыньнан
коклаште
ӱшаныдымашым лукташ улыжат шонен
ыштыме кӧранымаш
гына?

с/п

- Кажне йӧратымашын шке ,, кӧранышыже уло. Ушане мы
лам, тендан кокласе
шижмаш - чынжымак
яндар
йӧратымаш.
Шке чонетым колыштын, ончыко кае, лач
тыгай еҥым гына ту
нам пиал ден йӧратымаш вашлийыт.
- Тугеже кушто кы
зыт Андрей? Молан
тудо мӧҥгӧ толын
огыл?
Кызыт
тудо
мӧҥгыштет,
тыйын
верчын тургыжлана
да толметым вуча.
Мӧҥгет ошкыл, чонет
арам ит турж.
Шинчам Валентин
ӱмбак нӧлтальым, но
тыгодым южышто тӱтырала эркын йомшо
ӱжака шулыш. Ӧрмаш,
ындыжым чынжымак
омышто улмем гай
веле чучын колтыш.
Ала лӱдмем дене, ала
ӧрмем дене писын
мӧҥгӧ тарванышым.
Мӧҥгыштӧ чынжы
мак Андрей «шукертсек тыйым вучем» ма
нын
вашлие.
Вашкымыж
дене
паша гыч писын лектын куржмыжлан, кабинетеш телефоным
монден кодымыжлан,
тидлан кӧрак мылам
йыҥгыртен кертдымыжлан, пайрем ка
сым локтылмыжлан
нелеш налаш огыл
манын, проститлаш
йодо.
Мыят мемнан ко
класе ӱшанымашым
арален кодаш полшышо Шнуй Вален
тин дене палыме
лийме да тудын дене
мутланыме
историйым
каласкалышым. Кеч тидлан Ан
дрей ыш ӱшане гай
чучеш гынат, Шнуй
Валентинын мемнан
кокласе йӧратымашым арален шогымыжлан шӱмыштем
ынде кугу ӱшан илаш
тӱҥалеш.

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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КУЖГО ИМЕ ДА ТЫГАЯК ШУРТО ДЕНЕ...
Пидме вургем нимат начар ок лек. Мӧҥгешла, тыгай ойыртемалтше вургемым чийыме тендам шинчаш пернышым гына ышта. Ты йӧн дене кеч-мом пидаш лиеш: вуйчиемым, кофтым,
кардиганым, пледым, покрывалым, коврикым, йолчиемым... Ончалза ӱлнӧ ончыктымо
снимкылаш ке . Нуным тыгай име дене пидме семынак кӧргывел да мел оҥго дене пидаш
темлалтеш. Кӱлешлан шотледа гын, куштылгырак узорым ешарен кертыда. Такшым пидме
радамым утыжым нелемдаш огеш темлалт.

Лаштыкым С.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

КАНЫМЕ СЕМЫН

16-шо лашт.

Йӧоатыме муоына

Йӧраташ гын, ӱмырлан
Мутшо Т.Соловьеван,
Семже Д.Афанасьевын.
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Кайынет гынат, колат, мый ом кучо,
Пиалан тые лий весе ден.
Вашлиймашым тетла мый ом вучо,
Шинчашкемже ончал йӧратен.

Припев тудак.

Дмитрий АФАНАСЬЕВ мура.
Вученат тый, векат, мыйым огыл,
Шоненат тые весымат.
Пеленетше молан мые омыл?
Кӧн пиалже лӱмеш шочынат?

Вученат тый, векат, мыйым огыл,
Шоненат тые весымат.
Пеленетше молан мые омыл?
Кӧн пиалже лӱмеш шочынат?

ПРИПЕВ:
Ойырлаш гын, колат, курымешлан,
Иӧраташ гын, колат, курымлан.
Ит ондале, чонем, ит ондале,
Мый лийнем пеленет пиалан.

Ойырлаш гын, колат, курымешлан,
Иӧраташ гын,колат, курымлан.
Ит ондале, чонем, ит ондале,
Мый лийнем пеленет пиалан.
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МАШИНА дене кудалме годым
вате-марий вурседылыт. Посёлкыш
шумек, корно гоч вончышо кок соснам
ужын, пӧръеҥ чарнен шогалеш. Вате,
сырен, марийжылан ойла:
- Родет-влаклан корным пуэт мо?
- Аха, оньыкува ден оньылан!
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ПӦРЪЕҤ полицийыш толеш да ватыже йомын манын увертара.
- Кунам? - йодеш дежурный.
- Кок арня ончыч, - вашешта
пӧръеҥ.
- Молан вара кызыт гына увертарет?
- умылынеже полицейский.
Поэт,,,
- Ай, куанымем дене йолташем-шаГамзатов мыч дене пырля икмыняр жап пайремлышым.
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