10-шо лашт.

14-ше лашт.

ПРЕЗЕ
ШОЧМО
ПАГЫТ

ЭРЫКЫМ
ОКСА
ОК АЛМАШТЕ

Акш е эры кан

Ял суртшо дене copan

Э Н САИ П О РТ
ПАРАНЬГА район Кугу Пумарий селаште
Петр Горбуновын суртшо корнымбалне
верланен. Советский уремыште умбачынак
моторын коеш. Суртоза шке жапыштыже
ятыр ий “ Елеевский” совхозышто зоотехниклан, бригадирлан тыршен. Кызыт сулен
налме канышыште гынат, шке суртшым,
озанлыкшым сайын куча. Окнасергам

калай дене моторын сылнештарен, леведышым уэмден. Сандене ӱмаште Пеледыш
пайрем годым кандаш ял гыч лач тудын
суртшым ты селаште “Эн сай портлан”
шотленыт.
М.СКОБЕЛЕВ.
А вторы н фотожо.
С ним кы ш те: П.Горбуновын суртшо.

2-шо лашт.
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УВЕР-АҤАР

У вуйлатыше-влак

Утр ок лий сай каҥаш

Йошкарушменыште
нитрат шагалемеш

«ЙОШКАР-ОЛА» ола округын администрацийжын|
архитектур да олам чоҥымо управленийыштыже ваш-|
талтыш лийын. Тудым Кирилл Москвичев вуйлаташ|
тӱҥалеш. Тыгак Йылмым, сылнымутым да историйым!
шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтышто у|
вуйлатышым, Т.Евсеев лӱмеш национальный музей!
ЙОШКАРУШМЕНЫМ шуко нитравуйлатышын
алмаштышыжым,
науко
кандидат! тым погышо пакчасаскалан шотЕ.П.Кузьминым сайленыт. Лишыл жапыште ты должно-!
стьыш пунчал дене тудым официально пеҥгыдемды-i лат. Кочкышыш ешарыме вожсаска
айдемылан пайдале лийже манын,
шаш улыт.
шолтымо деч вара тудым кужу жап
шинчыктыман
огыл.
Икмыняр
МАРТЫН тӱҥалтыш кечылаштыже Оршанке посёлкы-! шагатыште кочкын пытараш тырсо культур пӧртыштӧ «Кугезе вож» фольклор фести шыман. Йошкарушменым ончен
валь эртен. Тушто республикысе тӱрлӧ район гыч| куштымо годым йыраҥыш органи
икшыве-влак тошто йӱлам, калык пайремым палымыш-!
тым ончыктеныт. Икшыве-влакын пашаштым ныл номи ческий ӱяҥдышан (сайын шӱйшӧ
терыс, компост але шудо йӧршан)
наций дене акленыт.
вартышым ешараш гын, вожсаскаш
нитрат шагал погына. Юалге да
НОВОСИБИРСК областьысе Бердск олаште эртыше! йӱран игечат нитратлан погынаш
VIII Ялысе теле всероссийский модмаште Марий Эл! шӱкалтышым ыштен сеҥа. Садлан
гыч спортсмен-влак таҥасеныт. Тушто элнан 58!
регионжо гыч команде-влак лийыныт. Мемнан команде!
программын кандаш видше гыч визытыштыже таҥасен.!
Чыла команде коклаште, 1326 очком поген, 28-ше!
верыш лектыныт.

Кугезе вожым ынышт мондо

Почешак кодын огытыл

Тӱвыра пашаеҥ-влаклан
пӧлеклалтеш

|

РЕСПУБЛИКЫСЕ тӱвыра аланыште пашам ышты-!
ш е-влак
проф ессиональны й
пайремыштым!
палемдаш 23 мартыште В.И.Ленин лӱмеш культур j
полатыште луымшо гана чумыргат.

Рекламе кугыжаныш
йылме-влакым
вияҥдаш полша
РЕСПУБЛИКЫСЕ Марий тӱвыра рӱдер, Марий Элын!
Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто!
министерствыжын полышыжлан эҥертен, республикын!
кугыжаныш йылме-влак дене рекламе конкурсым увертарен. Республик кӱкшытан конкурсыш аудио-, видео-,
тӱжвал рекламе да информаций конструкций-влакым!
ямдылыше рекламе агентстве, предприятий ден амал-!
калче-влак ушнен кертыт. Номинаций-влакым Марий!
тӱвыра рӱдерын сайтыштыже пален налаш лиеш.!
Конкурс 2017 ий 1 ноябрь марте кок тапыр дене эртаЙодмаш ден материал-влакым 1 октябрь марте кол-!
тышаш улыт. Анкет-йодмаш ден конкурс паша-вла-1
кым тыгай адрес дене колтыман: Йошкар-Ола,
Первомайский урем, 109-ше №-ан порт, республикы
се Марий тӱвыра рӱдер але тыгай электрон адресыш!
колташ лиеш: mari-centr@ mail.ru. Сеҥыше-влакын!
лӱмышт 10 декабрьыште, Марий тиште кечын, пале!
лиеш.

тыгай игечыште азот негызан
(сурткайык терыс, вишкыде ушкал
терыс вӱд, азот ӱяҥдышан раствор)
ешартыш кочкышым пуаш огыт
темле.
ШАРНЫЗА: вожсаскан рӱдыштыжӧ да мучашыштыже нитрат шукырак. Тудым кеч изиш шагалемдаш
манын, борщлан, винегретлан але
иктаж вес кочкышлан шолташ
пыштыме деч ончыч тудым икмы
няр шагат вӱдыштӧ кийыктыман.
Тыге ыштыме дене нитрат 25-30
процентлан шагалемеш.

Мужыр лаштыкым
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• Шытен лекдыме нӧшмыш
вӱдым шаваш иктаж-могай
ӱяҥдышым
шулыктарыме
растворым
нигунамат
кучылтман огыл. Тиде процессым писемдаш лачшымак
яндар вӱдым гына кучылт
ман. Растворышто улшо шинчал, нӧшмын шытен лекмыжым,
мӧҥгешла, эркемда
гына.
• Росотам шуэмдыме годым
нӧргӧ озымым вожге шупшын
лукман огыл. Пеҥгыдем шуктыдымо «пошкудо» шытыш
вожым
локтылаш
лиеш.
Вийдыме вичкыж нерештышын мланде ӱмбалнысе ужашыжым гына парня мучаш
дене шижынрак темдалман.
• Начарын ямдылыме, ситышын вӱдыжтарыдыме, явыге
мландыш росотам кусарен
шындыман огыл.
• Кушшо кушкылым пикироватлыме годым тудым, яшлык
гыч вургыж гыч кучен, роштке
шупшыл лукман огыл, нӧшмысӧ лышташнер тураште рок
гыч
шижынрак
кӱнчал
налман. Тыгодым, нӧргӧ вургым шупшыл лаптыртен, куш
кылым
йӧршын
пытараш
лиеш.
• Лакыш кусарен шындыме
годым нерештыш вожын кӱшкыла
тодылалтмыж
деч
шекланыман. Кушкыл вурго
йыр вожым шижын кадыртен,
рокыш урыман.
• Кусарен шындыме нӧргӧ
росотан вожшо ден вургыжо
мланде дене сайын пызырналтшаш. Рок дене чаплын темдалалтше
кушкыл
кӱчык
жапыште
писын
илана.
Мланде
гычат
вӱдыжгым
шупшаш
тудлан
палынак
куштылгырак лиеш.
• Вож коклаш мланде сайын
вочшо манын, пикировкым
ыштыме деч вара кушкылыш
вигак вӱдым шавыман.
• Кеч-могай культурым ончен
куштымо годым келшыше
режимым кӱлын эскерыман.
Тунам гына чапле росотам
ончен кушташ лиеш. Кугу
температур дене южысо уто
вӱдыжгылык кӱчык жапыште

САД-ПАКЧАЗЕ

3-шо лашт.

окна форточкым почын, пӧлемыш йӱштӧ южым пуртыман.
Тыге ыштымат ок полшо гын,
ӱлыл лышташыжым (нӧшмысӧ
лышташнерым
огыл!)
чывышталман. Темдалалтше
кушкыл ик жап (7-10 кечылан)
кушмыжым чарна, тудын вур
гыжо гына кӱжгемеш.
• Кушкыллан чаплын вияҥаш

КУГУ ЛЕКТЫШЫМ
ПУЫШО и з и
СЕКРЕТ-ВЛАК
росотам коштен шулыктен
йоҥгыдо вер да волгыдо
але шӱктарен кертеш.
ситышаш. Пошкудо кушкыл
• Росоташ вӱдым эрдене
лышташ ден ваш тӱкналтын
шавыман.
Тудым
яндар але ӱмылалтын кушкыт гын,
йоҥгытыш темыман. Озымыш
тунам кажныже волгыдо верч
икмыняр жап шинчыктыме «кучедалеш». Тыге нуно шуйвӱдым гына шаваш кучылт
наш тӱҥалыт, икте-весыштым
ман. Вӱдын температуржо «темдат».
пӧлемысе деч ӱлыкшӧ лий• Росотам яшлыкыште уты
шаш огыл.
жым
кучаш ок йӧрӧ.
• Росота вурго утыжым ынже
Кушкылым жапыштыже куса
шуйналт манын, тудым чӱчкы- рен шынден шуктымо огыл
дынрак
волгыдо
велыш
гын, качествыже начарештеш
савыркален куштыман. Але
гына.
кушкыл кушмо яшлык воктек
• Апрель кыдалне (игечым
кугу
воштончышым
эскерен) яндалыме лоджийвераҥдыман. Тунам окна гыч
ыш але лӱмын келыштарыме
пурышо волгыдо, воштончы- верыш чыла росотам луктын
шыш логалын, чыла кушкы
шындаш йӧн уло гын, моткоч
лым иксемын волгалтараш сай. Росоталан кече волгыдо
тӱҥалеш.
моткоч пайдале.
•
Ешартыш
кочкышым
• Кече волгыдо огеш сите
жапыштыже
пуыман.
гын, лампычке дене волгалта
Пикироватлыме деч вара кок раш кӱлеш:
арня эртымеке, икымше гана
1.
Нӧргӧ шытыш лекташ
«пукшыман». Тиде интерва- тӱҥалме икымше кечыштылым
эскерен,
кушкылым
же.
умбакыжат
вияҥдыман.
2.
Росота
яшлыкым
Тидлан суперфосфат раство
вераҥдыме окнан йӱдвел
рым (10 л вӱдлан - 30-40 г)
могырышто верланымыже да
кучылтыт. Росота начарын
кужу жап пылан игече шогыкушкеш гын{ ушкал терысым
мо годым.
(8 ужаш вӱдлан -1 ужаш),
Росоталан волгыдо огешак
сурткайык терысым (12 ужаш
сите гын, ешартыш кочкышым
вӱдлан -1 ужаш) шулыктары
пуымо
годым
(кучылтмо
ме
вишкыде
растворым
ӱяҥдыш растворышто) калий
кучылташ темлат.
нормым кок пачаш шукемды• Росота утыжымат шуйна- ман. Тидыже кушкылын чер
лтын гын, тудым юалге верыш
ваштареш шогымо куатшым
кусарыман але, жапын-жапын
вияҥдаш полша.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

4-ше лашт.

РЕКЛАМЕ

ООО «Агро Максимум» предлагает ориги
нальную зернодробилку собственной разра
ботки. Молотковая дробилка предназначена
для измельчения зерновых и соевых культур
для изготовления комбикорма. Комбикорм
успешно используют в качестве корма для
животных и птиц.
Компания на рынке продажи сельхозмашин
работает с 2000 года и продолжает улучшать
свои собственные разработки, с учетом
недостатков предыдущих производителей.
Дробилка может быть использована как с
автономной загрузкой, так и встраиваться в

2017 ий 16 март с/п

мини-завод для производства комбикорма
на животноводческих комплексах и птице
фермах. В линию входят: дробилка, смеси
тель, дозатор, бункер. Дополнительно мини
комбикормовый завод может комплектовать
ся линией гранулирования. Производство
имеет законченный цикл. Потребляемая
мощность электроэнергии от 3,5 до 37 кВт.
Производительность от 4,5 тонн в час.
С 2007 года компания выпускает молотко
вую роторную дробилку марки ДРМ-300.
Дробилка предназначена для измельчения
зерна, размер фракции до 1мм.

Сделано в Марий Эл
В помощь жителям села, фермерам и
сельскохозяйственным товаропроизводителям

Отличительные особенности
дробилки ДРМ-300:
^ сеть: (3ф) - 380 в;
^ потребляемая мощность - 3,5 кВт;
^
производительность дробилки
- 300
кг
комбикорма в час;
^
повышает качество помола изготовляемого
продукта;
^ модУльная сборка (в кондукторах);
^
при работе изделие не выделяет вредные
вещества;
^
дробилка
закрытого
типа
собственного
производства;
^
измельчаемое
сырье
не
контактирует
с
покрасочными элементами изделия;
^ порошковая покраска оборудования
обеспечивает долговечность изделия;
^ собственные расходные материалы и
запасные части;
^ износостойкая;
^ облегчает труд сельхозпроизводителя.
Цена д р о б и л к и от 75 0 0 0 руб.
Д оставка тр а н сп о р то м ком пании.
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Республика Марий Эл, город ЙошкарОла, ул. Строителей, 95 “ Г” .
Тел: 89696278509,
ta s s -1 2 @ y a n d e x .ru .

На с н и м к а х :
ДРМ-300; дробилки
компании ООО «Агро Максимум». Реклама

Лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ден

с/п 2017 ий 16 март

СУРТОЗАЛАН
Лудын лек, кулеш лиеш

Кырча-марча каҥаш
отвёртко семын шумыза. Кучаш йӧнан лийже манын, рӱдышкӧ резинке пучым йӧнештарыза.

Пайдале
ойкаҥаш кеч-м огай не- \
лылык гы чат утараш j
полша. М утлан, сурт
кӧргыштӧ иктаж-могай
Холодильникын
ӱзгары м , автомаш и
кокымшо
нам ачалыме, тыгак
кид йымалне кӱлш ӧ
илышыже
инструмент але мате
риал уке го дым ту до
ТОШТО холодильникым лукмоткочак кӱлеш лиеш.
тын шуаш нимо йӧсыжат уке.
Йырым-йыр ончалаш \ А теве чиям шыжыктылше
гын, кӱлдымӧ ятыр ӱзраспылигарым ужаш лиеш. Нутельыш, аэроным кучылтын, шкалан
графыш,
па
пайдам налаш йӧн
я л ь н ы й
уло. Икмынярже дене
лампыш южым
i палдарена.
пуаш
тудын
\ ч _____________________ „х /

Шагатым
ачалынеда гын...
ЮЖО мастар еҥ кид шага
тым шкеат ачален кертеш. Но
тидлан эн ончычак пеш изи
отвёртко кӱлеш. Тидым шарикан ручкан кугу кугытан ме
талл рӱдыж гыч ямдылаш
лиеш. Возышо ужашыжым
кораҥдыза да тудын олмыш
ургымо машинан имыжым
(пудыргышымат лиеш) пуртен
шындыза.
Ынде
имым

Вӱргене
пушкыдемеш
ВӰРГЕНЬЫМ пушкыдемдаш
лиеш. Тыгай пучым йошкаргымеш ырыкташ да вӱдыш
чыкаш гын, чот пушкыдемеш.
Ынде ты металл гыч шкаланда
келшыше ӱзгарым ямдылен
кертыда. Узгарлан келшыше
формым пуымеке, тудым уэш
ырыктыза да южеш йӱкшаш
жапым пуыза. Металл адак
ончычсыж гаяк пеҥгыдемеш.

Куштылгын
почылтештӱчылтеш

ЮЖГУНАМ
тыгеат
лиеда: шукерте огыл
компрессор
гына налме пассатиж,
агрегатшым
бокорез, плоскогубцы
кучылташ
пеш нелын почылтеш да
лиеш. Кондент
ӱ ч ы л т е ш. Тидлан
саторжым дакӱртньӧ ӱзгарым шучыште вӱдым
мымо наждак, брусок пукече
дене
ракым але пеш тыгыде
ырыкташ йӧнештараш
ошмам кучылташ лиеш.
келша. Холо
Тидлан пассатижым нбрдильникын корпусшым деко тыза да шарнир ужашышкыже
ративный плёнко але мушкаш брусок пуракым але тыгыде
лийше обой дене клетилымек, ошмам шавалтыза. Кучемым
тӱрлӧ ӱзгарым, озанлык кӧрколо-кумло гана темдалмек,
гыштӧ кучылталтше кырчаӱзгар
уто нелылык деч посна
марчам опташ йӧнештараш
почылтеш-тӱчылтеш.
лиеш.

Пӧръеҥ кил лене

У зга р ы м кузе а р а л а ш ?
ВЕР гыч верыш кусараш
лийме (фотошто ончыктымо) тыгай подставкым
ямдылаш нимо йёсыжат
уке.Тушко тӱрлӧ ӱзгарым
да
кучышо
ужашым
в е р а ҥ д ы л м е
Негызлан 350 мил
лиметр диаметран
15-20 миллиметр
кӱжгытан оҥам але
фанерым келыштарыман.
Подставке

5-ше лашт.

покшеке кучеман стой
кым
пеҥгыдемдат
Стойкышкыжо
ӱ з г а р ы м
вераҥдаш рож
лан
дискым
келыштарат.
Подставкын
негызыш
к ы ж е
пластмассе
але металл банкым
пеҥгыдемден

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.

пижыктат. (1-ш е фото.)
Кӱртньӧ сетке пӱчкыш гыч
«ӱзгар банкым» ышташ йӧршынат неле огыл. Кок йӧн
темлалтеш (2 -ш о ф о то .):

2-ш о фото.
пырдыжыш
пижыкташ
да
ӱстембаке
шындаш.

6-шо лашт.

ОЗАВАТЕ

2017 ий 16 март с/п

Полшаш вашкена

Сайын эрыктыме
пластик окна «ок пӱжалт»
Пластик окнан оратаже ынже шолдырго, почылтынпетырналтше ужашыже-влак кужу жап пудыргыде па
шам ыштышт манын, мом ыштыман?
КЫЗЫТ чыла гаяк озанлык кевытыште пластик окнам эрыкташ полшышо тӱрлӧ акан сай
средстве ужалалтеш. Южыжым
окна яндаш йыгаш, кошкымыжым вучалташ да пушкыдо вӱдыжгӧ салфетке дене йыген

налаш гына кодеш. Но тидлан
растворителян вишкыде химий
вартышым кучылтман огыл. Тыгай озанлык химий яндаш удыралме палым кода, маныт. Тыге
пластик янда жап деч ончыч йы-

w

выжалыкшым йомдара, йылгыжмым чарна.
Идалыкеш ик гана яндапакетым ораташте пеҥгыдын кучышо, чак лишемдыше резинке
ужаш-влак йыр погынышо лавырам сайын эрыктыман. Тыге
кажне посна ужаш «лывыргылыкшым» арален кода да кажныжын пайдаланыме жапше палынак
кужемеш.
Резинке
прокладке йырыш да кӧргышкыжӧ жапын-жапын силикон
ӱйым йыгалтыман. Тыге тудым
кужу жап весе дене алмашташ
огеш кӱл.
Мушмо
окна
кошкымеке,
ората йыр улшо тыгыде фурнитурыш
(почын-петырналтше
механизмыш,
шпингалетыш,
янда воктен тарванылше ужашлаш) машина ӱйым вичкыжын
йыгыман.
Нине темлымашым жапыштыже да чын эскераш гын, пла
стик
окнан
пайдаланыме
жапше кужу лиеш.

Воштончыш ончылно

Йӧратен чийыме...
ШАРФ
КАЖНЕ ӱдырамашын гардеробыштыжо ик шарф гына
огыл. Тиде настам, шӱй, вуй
йыр моторын пӱтыралын, тыглай тувырым але кеч-могай
вургемым сӧралын койшыш
савыраш лиеш.
Шӱй йыр пӱтыралаш - тиде ик
сомыл, а вот сылнын койжо
манын, йытыран кылден мошташ - йӧршын вес мастарлык.
Таче лудшо-влакым шарфым
моторын кылдыме ик йӧн дене
палдарена (фотошто ончыза).

ЧАЙ ДЕН
КОФЕМ
КУШТО
АРАЛЫМАН?
НИНЕ кок продукты м
ӱпшышӧ кочкыш пелен
аралаш огеш темлалт. Чай
атым юж пурыдымын пич
петырналтше петыртышан,
фарфор, янда, там ден
пушым
локтылдымо
йоҥгытышто
кучыман.
Кофем, чайым аралыме
йоҥгытым шолшо вӱдыш
пыштыме деч ончыч гына
почман. Ончылгоч почмо
атысе чай кухньышто улшо
«ӧрдыж» ӱпшым да вӱдыжгым гына шупшеш. Кофем
сайын петырналтше калай
леведышан янда атыште
аралаш келшен толеш.

Линолеум нӱжалтын
ынже шапалге
ТЫ ГАЙ кӱвар шартышым шокшо вӱдеш
нӧртымӧ чоштыра лапчык дене йыген мушман огыл. Кӱварым вишкыде
шовыным ешарыме леве вӱд
дене гына йы
ген
налман.
Тӱрлӧ
эрыктыше порошокым кучылтмо
дене линолеум,
писын нӱжалтын,
тӱсшым
йомдара да йылгыжмыжым чарна.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/п
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«Сурт-печын» коҥга ончылныжо

«ИЗИ ОЗАВАТЕ УЛМЕМ
ИЗИНЕК ШИЖЫНАМ»
Лаштыкнан унаже - муро кумылан озавате
Лариса Сидоркина. Тудо «Марий сем» клубышто марий касым вӱда. Ур гай писе ӱдырамаш
чыла вере шуэш. Шочмо кечым, сӱаным але
иктаж вес пайремым веселан да куЖу жаплан
ушеш кодшын, оҥайын эртарынеда, тугеже
тендан чапле тамадада - Лариса Сидоркина.
Тылеч посна тудо сурткӧргӧ пашам ворандарен моштышо озавате, пелаш, кум ӱдырын
йӧратыме авашт. Тыйын шонымаште, озавате
могай лийшаш манын йодмылан тудо мане:
- Сурткӧргым тӧрлен моштышо. Ешыште икшыве
да пелаш дене ласка чонан лийшаш. Кӱлеш лийме
годым шотан ой-каҥашым пуэн кертшаш.
Йоча жапем Морко район Шордӱр ялыште шуко
шочшан ешыште веселан эртен. Ме, икшыве-влак,
ача ден авалан сурт сомылкам ышташ эреак полшенна. Ака ден иза-влак кеҥежым колхоз пашаш
коштыныт, а мыйым шукыжым авам кок изирак
шольым ончаш мӧҥгыштӧ кода ыле. Сандене таче
каслан мом кочкаш шолтышашым мый сайын паленам. Ачай утларакшым шӱрым йӧрата ыле. Кугуракшамычын паша гыч толмашешыт шольым-влак
дене шӱрым шолташ кажне кечын пареҥгым, шоганым, кешырым эрыктен ямдыленна. Тидыжак,очыни,
Л.Сидоркина - пелашыж дене.
изи озавате улмемым ончылгоч шижаш таратен.
--------------------------------------------------------Кочкаш шолташ кумылын тунем шогенам. Ешым
погымеке, кочкышым ямдылыме сомыл тӱрыс озавате ӱмбалне лиеш. А таче газетым лудшо-влаклан вашке шолташ лийме кок тыгай куштылго рецептым темлем.

Торык гыч кӱжгинде

Левыктыме сыр шӱр

Кӱлеш: 0,5 кг туржмо торык ,кок кӱчымӧ муно,
пел стакан ӱмбал, 1,5 але 2 стакан чоло манный
шӱраш, тамлен ончен - шинчал, кок кугу совла
сакырложаш, пел изи совла кочмо содо.
1. Иыргешке кугу кӱмыжыш торыкым пыштена.
2. Тушко кӱчымӧ кок муным, шинчалым,
сакырложашым, шӱрашым, кочмо содым ешарена да , кид дене туржын, сайын нӧштылына.
3. Мучашлан ӱмбалым ешарена да эше ик
гана нӧштылына.
4. Икгай вартыш лиймек, руашлан йыргешке
формым пуэн, нӧшмӱйым йыгалтыме салмаш
пыштена да ончылгоч 250-270 градус марте
ырыктен ямдылыме духовкышто 20-25 минут
кӱктена.
5. Духовко гыч лукмо кӱжгиндыш ӱйым шӱрена да чай дене кочкына.

Кӱлеш: 2 литр вӱд , пелтыме 2 изи пачке сыр,
кокла кугытан 6 пареҥге , 1 кугу кешыр , 1 шоган,
ик кылдыш ужар укроп (коштымат йӧра), тамлен
ончен - шинчал, 40 г ушкал ӱй.
1. Газ ӱмбалнысе каструльышто вӱд шолаш
пурымеке,
кубик
семын
тыгыдемдыме
пареҥгым, шинчалым ешарыман.
2. Лем шолмо жапыште терко гоч колтымо да
тыгыдемдыме шоганым, салмаш ешарен, ушкал
ӱй йӧре пассероватлыман.
3. Пакчасаска вартышым шокшымак шолшо
шӱр лемыш ешарыман да изи тул ӱмбалне 5-7
минут наре шолтыман.
4. Тылеч вара сырым кубик семын пӱчкедыман да шолшо шӱрыш ешарыман. 3
минут наре шолтымеке, тулым йӧртыман да
каструльым петыртыш дене леведман, шӱрым
изиш паритлен шинчыктыман.

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

8-ше лашт.
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ТАЗАЛЫК
Пайпале каҥаш тазалыклан йолташ

В е р ге
т у р гы ж л а н д а р а ?

Инсульт пӱнчӧ
пӱгыльмӧ деч «лӱдеш»

ПРОФИЛАКТИКЫМ
эртарыме еемын але
инеульт лийын кертме
лӱдыкшӧ
уло гын, ка
ЧӰЧКЫДЫН черланеда, экологий могырым
лык
медициныште
куончалмаште начар условийыште илымылан
кора верге тургыжландара, тугеже темлыме чылтмо йӧн дене эмлалтын, лушкыдемше
калык йӧн тыланда полшышаш.
Тиде рецепт почеш ямдылыме эмым йӱын, организмым вияҥдаш
кочмо шумым луштараш, верге йыр погы- лиеш. Ты эм вӱнышо коям шулыктараш лиеш. Тылеч поена рым вишкыдемда,
шке ямдылыме эм организм гыч шондым вуйдорыкыео вӱршараш
лукмо жапым пиеемда. Организмын вируе горным
ваштареш кучедалме куатшым вияҥден, им- полша, нерв клетмунитетым пеҥгыдемда да капкыл уЖашыее кын эркын «локтыикмыняр уто килограммым кӱчык жапыште лалтмыжым» чара.
пиеын кудалташ полша. Кап коваштым еве- Олма
укеуеым
жаҥда, вергыш да шекшгалташ чумыргышо ешарыман
шке
кӱм «шулыктарен» луктеш.
ямдылыме епиртан наетойко тарЭмым тыге ямдылыман.
Изирак кылдыш петрушкым блендерыште ванылмым да кутыгыдемдыман, кокла кугытан кок пӱй чее- тырымым эркын
шотыш
кондаш
нокым ешарыман.
Тышкак 1 кугу еовла лимон еокым да 1 полша.
етакан наре (вишкыде вартыш лийже манын)
Лийын шушо чапле 5
вӱдым ешарыман.
пӱнчӧ пӱгыльмыш 70
процентан
0,25 л
спиртым але ош ара
кам ешарыман. Полемысе температуран

верыште 10 кече шинчыктыман.
Шӱрымӧ
деч вара 1 изи совла
олма (виноград уксус
ден алмашташ лиеш)
уксусым ты настойкыш ешарыман. 1 изи
совла настойкым еша-

рыме 1 стакан (утыжым пеҥгыде лийшаш
огыл!) чайым кажне
кастене малаш вочмо
деч ончыч йӱман.
Муйым подылын эм
лалтме эшеат сай.

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении
от зависимостей Республики Марий З л *
*алкогольной и табачной зависимости

t
Тиде вартышым эрдене да каетене кочмо
деч ончыч кум кече почела йӱман. Тылеч
вара лачшымак лимон ден петрушкым (чеенок деч поена!) ешарыман еокым кум кече
почела йӱман.
Умбакыже чеенокым ешарыман еокым адакат кум кече почела йӱман.
Индеш кече тыге эмлалтме деч вара 2 арням каналтыман да эше ик куреым йӱман.
Шекланыза! Кугу шопылыкан хрониче
ский гастрит, рефлюкс-эзофагит черан
енлан, мушкыран удырамашлан ты рецепт
дене эмлалташ чаралтеш.

t

НАРКОЛОГИЯ

I

за 1 с е а н с , а н о н и м н о .
Сеанс п р о в о д и т
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 .

J

18 и 26 марта.

1

П Р А К Т И Ч Е С К А Я П С И Х О Л О Г И Я §с;
За 5 двухчасовых занятий.

a

_______ Занятие состоится 17 марта.______ |
Н аш 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 т е к а № 1 ” ).
Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
П роконсультируйтесь со спец иалистом
о возм ож ны х противопоказаниях.

'Ш А 1 ЫК' 11 ТЫ К )[ Н Е Т Е М П Е Р Е Р f l !
Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/п

Шканет шке полшо

Шондыгалташте - ку
Врач-влак, операцийым ыштыде, тудым лукташ ок лий манын ойлат. Ончыч хирургын
кӱзыж деч поена кӱм лУкташ
йӧн лийын огыл гын, кызыт
лазер полшымо дене «тыгыдемден» луктыт.
Калык медицинын темлыме
дене мӱй ден кушкыл ӱйым кучылтын (оливке ӱй дене алмашташ келша), тыгыде кӱм
«шулыктарен» луктыт. Но ты-

годым эмлалтме инструкцийым тӱткын эскерыман!
Тидлан кажне эрдене шуже-

9-ше лашт.
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неш 1 изи
с о в л а
дене налме мӱй
ден куш
кыл ӱйым
ша г а
У м д
ко шт мо
ваштареш
(тиде эн тӱҥ!)
еайын лугыман. Икгай нугыдылыкан вартышым
кочмо деч 20 минут ончыч (жапым чот эекерыман!) лу кече

почела йӱман. 2-3 кече каналтымек, эмлалтме процедурым уэмдыман. Эмлалтме да
каныме жапым еайын эекерен, эмым йӱмӧ ехеме деч
кораҥде,икмыняр курсым эртыман. Ик тылзе тыге эм
лалтме деч вара УЗИ-ш
каен тергалтман. Ты ре
цепт почеш эмлалтме
жапыште диетым эске
рыман. Шинчалан,
коя, тамлештарыме
йӧрым ешарыман
кочкышым, шикшеш
коптитлыме шылым,
отызан пырче (пурса,
немычпуреа) дене шолтымо
шӱрым, пучымышым кочман
огыл. Аракам йӱаш ок лий.

Йодмыда почеш никыште аралыман.

ПАГАР ТУ КОРШТА:
кузе эмлалтман да мом кочман?
1 -ш е
р е це п т.
Укроп нӧшмӧ. 1 изи
еовла укроп нӧшмыш
1 етакан шолшо вӱдым ешарыман. Ик
шагат шинчыше наетойым ямдылан шотлаш лиеш. Шӱрымӧ
леве укроп наетойым,
изин-изин подылын.
кече мучко икмыняр
гана йӱман.
2 -ш о
р е це п т.
Ш ульӧ пучы м ы ш .
Пагар тулан ты кочкыш эн пайдале манаш лиеш. Но пакетлаште ужалалтше пиеын ямдылыме пучы
мыш огыл! Вӱдеш
шолтымо, шинчалым
да ӱйым ешарыдыме
пучымышым эрдене
шуженеш кочмо пагар
тулан моткоч пайдале.
Тудым арня мучко ке-

Пагар ту - айдемын организмы ш ты - !
\ж е кочкышым шулыктарымылан «му-\
\ты м кучышо» ик эн тӱҥ орган. Тиде\
! кӧргӧ органын пашаже изиш пуж лы мо !
\да кӱлын ыштыдымыжлан кора ай д е-\
! ме панкреатит але сакыр диабет д е н е !
\черланен кертеш . Тыгай черым, ка-\
! лыкыште пайдаланыме рецептым ку - !
! чылтын, эмым йӱде, удан огыл эм лаш !
лиеш.
чеш икмыняр гана
кочкаш темлат. Кочкыш шерым темен
шукта гын, тудым
шӱльӧ наетой дене
алмашташ лиеш. Пел
килограмм шӱльӧ шӱрашыш 1 л шолшо вӱдым ешарыман, 1 ша
гат шинчыктыман. Пел
етакан шӱрымӧ на
етойым кечеш 3 гана
йӱман.
3-ш о рецепт. Л и

мон+петрушко+чеснок.
1 килограмм лимоным, 300 г чеенокым
тынарак петрушкым
налман.
Томжым
эрыктыме (шӱмжым
кодыман) лимоным
моло ингредиентым
тыгыде рожан мяеорубко гоч колтыман.
Сайын лугымо варты
шым янда атыш опталман да холодиль-

Шке ыштыме эмым
кочмо деч 15 минут
ончыч 1 изи еовла
дене кечеш 3 гана
кочман. Вартышын
пайдалыкшым эшеат
еаемдаш манын, ту
дым коштымо енеге,
модо да шерывӧчыж
лышташ гыч ыштыме
наетой йӧре йӱман.
Н астойы м
ты ге
ям ды лы м ан: икнар
налме лышташыш ты
нарак кукурузо рыль
цам да немычпуреа
отызам ешарыман.
Термоеыш пыштыме
кушкыл вартышыш
шолшо вӱдым опталман, икмыняр шагат
паритлен шинчыкты
ман.
Эмым тыгай радам
дене йуман: 1 изи
еовла лимон, петрушко, чеенок наетойым
1/3 етакан кушкыл на
етой йӧре йӱман. Ты
рецепт дене 3 тылзе
эмлалтман.

(Мучашыже лиеш.)

V

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

10-шо лашт.

Презе

.•* Ялыште

2017 ий 16 март с/п
шочмо

шке
вӱташте
годым ветеринарий
ашныме ушкал-влак презым
да санитарий нормым
эскерыме
утларакше теле мучаште-шошо
йодыш
кугу
верым
тӱҥалтыште
ыштат.
Шочшо :
айлышаш. Кылымде
самырык вольыкым кузе арален
мучашым
йӧршеш
кодаш, тазалыкше ынже лунчыробработатлаш огыл
го,
тыгодымак
пеҥгыдемже ; гын, омфалофлебит,
сепсис
вияҥыт.
манын, мом ыштыман, кузе пукТыгак половой орган
шыман-йӱктыман? Тидын нерген
гыч лекмыж годым
. специалист-влак каласкалат.
презе сусырген кер-

••________ ............. У

ЭШЕ шукерте огыл
шочшо презын организмже южын температуржым, вӱдыжгылыкшым, пушым да
молымат пеш писын
шижеш.
Самырык
вольыклан илашыже
йӧн келшыдыме, кочкыш уда гын, презе
черлана, туешка да
коленат сеҥа. Тыге
ашныше озалан изи
огыл эҥгек ышталтеш. Сандене вольы
кым арален кодышашлан, ончен куштымо
пайдалыкым
кугемдышашлан про
филактике
мероприятий-влакым
жапыштыже шуктыман.
Презе
туешкыше.
куньырий шочеш гын.
тыште ик тӱҥ амал тӱж ушкалым начарын
пукшымо да ашныме.
Рацион келшыдыме, а
питательный компонент-влак
ӱлыкшӧ
лийыныт. Тӱж ушка
лым пытартыш кок
тылзыште
поснак
сайын
пукшыман.
Тиде пагытыште пре
зын нелытше 70 процентлан ешаралтеш.
орган ден системевлак вияҥын шуктат.
Тӱж ушкал презы
лан
вияҥашыже
шкенжын
шапашыжым,
коваште
йымалсе клетчаткым.
мокшым, чогашылым.

ман. Тушто организмым пеҥгыдемдыше
антитела-влак шуко
улыт. Презылан шочмыж деч вара 2
шагат утла вара гына
кишшӧрым йӱктымӧ
гын, 40-60 процент
случайыште самырык
вольык черлана.
Моткоч
кӱлешан
вес ошкыл - ончылгоч
палемдыме

Мӧҥгысӧ ферме

ПРЕЗЕ
ШОЧМО ПАГЫТ
луым, кучылтеш. Но
шукыж годым чыла
тиде ок сите. Тыге
начар
тазалыкан
презе
шочеш.
Мутлан, тудо 30 кило
грамм дечат куштылгырак
нелытан
шочын гын, чӱчкыдын
черлана. А теве 20
килограмман презевлак кокла гыч 98
процентшым шочмо
деч
вара
вигак
пагар-шоло чер да
респиратор инфек
ций авалтат.
теш. Шочшо самы
Начарын пукшымо рык вольыкын нерда ашныме годым рожшым жапыштыже
самырык
вольык
г ——————————————————————————————————————п

I Ш очш о презы м икы м ш е кечы - \
\лаш те тӱрлӧ чер д е ч аралы м е\
\и к тӱҥ йӧн - аважы н киш ш ӧ р-\
\ж ы м ж апы ш ты ж е йӱкты м ан.
писын черлана, сан
дене кочкыш рационым уэш ончен лекман, вӱташте микроклиматым келшышым
ы ш т ы м а н .
Шинчымашым
келгемдыме йодышымат
ӧрдыжеш
кодыман
огыл.

эрыктыман,
кӱлеш
лийме годым шӱмлан
массажым ыштыман.
Шочшо
презым
икымше кечылаште
тӱрлӧ чер деч аралыме ик тӱҥ йӧн - аважын
кишшӧржым
жапыштыже йӱкты-

рацион.
Кечаш
рационым 5-6 гана
пукшаш келыштарыман.
Кишшӧрым
(варажым
шӧрым)
чызаш гоч йӱктыман.
Тидым
эскерыман:
презе
кишшӧрым
тыгак шӧрым икшырымын,
вашкыде
йӱшаш.
Опкынла
нелме годым кочкышым шулыктарыше
орган-влак
пужлат,
тыгодымак патоген
ный манме микроф л о р ы л а н
вияҥашыже келшыше
йӧн ышталтеш.
(Умбакыже лиеш .)

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

11-ше лашт.

ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

2017 ий 16 март с/п

Йодмыда почеш

пош кудо
ВУЙЫМ
ШИЕШ ГЫН

КАРАКА ЧОЯ к о л

Мый мӱкшым ялыште ашнем. Пошкудемын суртшо, сад-пакчаже воктенак |
(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий
! верланеныт. Омартам почын ончымо го- ■
39,41-47-ше да 2017 ий 1-8-ше
\ды м , поснак мӱйым тулымо пагытыште, |
№-ан газетыште.)
■ пашаче мӱкш -влак шыдешкат да ю ж гу - :
КАРАКАН кузе чӱҥгымыжым кумдан палы, нам пошкудо-шамычымат пӱшкылыт. Тыме колызо, ятыр текстын авторжо Л.П.Сагодым мыланна сырат, эсогы л судыш \ банеев радамлын возен. Тудын шымлымыпуаш сӧрат. Ялыште мӱкш ашныме пра - ! же, эскерымыже почеш, тиде кол ик семын
' вил-влак улыт мо?
ко чӱҥгӧ. Ондалчык кочкышым чӱҥгалмеА.ГРИГОРЬЕВ. ■ кыже але умшашке налмекыже, эҥыршӱртым

жап деч ончычат, вараш кодынат шупшылаш
лиеш. Тыге кол мучышта.
Изи карака эҥыримыш пижыктыме он
ИЛЕМЛАШТЕ (ял, села, посёлко, ола) мӱкшым далчык кочкышым да чичкам ӧрдыжкӧ шупашныме правил-влак улыт. Мӱкшызӧ нуным ок шын наҥгая. Тӱҥалтыште чичка ӧрдыжкӧ пиэскере, ок шукто гын, мут кучаш шогалтен сын шупшылалтеш, вара эркышна. Теве лач
кертыт. Нине правил гыч икмыняржым ончык- тиде пагытыште «мален кодман» огыл, эҥыршӱртым шупшыл шуктыман. Южгунам чич
тена.
Мӱкшан омартам пошкудын айлыме млан- ка ӧрдыжкӧ ийын кайыме деч ончыч тӧрдыжын чекше деч 10 метр деч лишне огыл штылаш, чӱчкаш тӱҥалеш.
Шолдыра, тыгак кокла нелытан карака он
вераҥдаш лиеш. Мӱкш омарта ден пошкудын
далчык кочкышым тото але ловал семын научасткыж коклаште кӱкшӧ пече, оралте, вондер
леш. Чичка ондак чытырна але тӧршталта,
лийшаш улыт. Нунын кӱкшытышт 2 метр деч вара ӧрдыжкӧ кая да шӧрын возеш. Лачак
лапка лийшаш огытыл. Лишнак йочасад, школ, шӧрын возаш тӱҥалмыж татыште эҥырэмлымвер улыт гын, омарта-влак нунын деч 100 шӱртым шупшылман. Вараш кодыда гын, ка
метр деч чакрак вераҥшаш огытыл. Такшым рака умшашке налме ондалчык кочкышым
правилыш вашталтышымат пурташ тӧчымӧ, шӱвалын луктын шуа.
Классикын возымыж гыч коеш: эҥыршӱрпроектшымат ямдылыме ыле. Тушто тыге ончыктымо: мӱкш омарта-влак еҥ-шамычын илы- тым кунам шупшылаш кӱлмӧ татым ойырен
ме пӧртышт деч 100 метр деч лишне верла- налын мошташ йӧршынат куштылго огыл.
нышаш огытыл. Но тыгай проект пеҥгыдем- Поснак кужу жап «чӱчкымыж» годым тидым
далтын огыл. Тудо илышыш шыҥдаралтеш ышташ неле.
гын,яллаште , села ден посёлкылаште мӱкшым
ашнаш йӧршеш гаяк ок лий ыле. Вет суртозанлык-влак чылт воктенракак вераҥыныт.
Ялысе ота р ы ш те м ыняр м ӱкш еш ы м а ш 
наш лиеш ? Тидым верысе кучем орган-влак
шкешт рашемдат, палемдат.
Эше правилы ш те тиды м ончы кты м о: мӱкшызӧ иге ешым ойырымо ваштареш кучедалшаш. Вет чоҥештен лекше иге еш еҥлан, тыгак вольыклан кугу лӱдыкшым ыштен кертеш.
Но кызытеш тыгай правилым тӱрыс шукташ
йӧршынат куштылго огыл. Эсогыл эн кугу
НАЛАМ
прополисым, шыштым.
опытан мӱкшызын отарыштыже ик еш веле
огыл игым ойыра.
Тел.: 89026724634.
I

Морко район.

О-

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

с/п 2017 ий 16 март

Тӱнямбал
чемпионаты ш
каеныт
Н А Ч А Р ЫН
колшо икшыве-влаклан
Башкортостанысе Уфа оласе
коррек
ционный инт е рнат - школын латикымДенис Ябердин.
ше классыштыже тунемше,
Российын спорт мастерже Зульфир
Зайнуллин да школын ончычсо выпускникше Денис Ябердин горнолыж
ный спорт дене тӱнямбал чемпионатыш
каеныт. Марий рвезе Денис Ябердин
2015 ийыште Сурдлимпийский модмаштат шкенжым удан огыл ончыктен.
Чемпионат 10-18 мартыште Австрийыште эрта.

«Тиде мыйын
авам»
ТАТАРСТАНЫСЕ Менделеевский рай
он Памашэҥер ялысе книгагудышто
«Тиде мыйын авам» каныме кас лийын.
Пайремыште ава ден икшыве-влак тӱрлӧ конкурсышто усталыкыштым он
чыкт ен ыт.
Поснак сӱрет конкурс
ойыртемалтын, тушто
икшыве-шамыч аваштым сӱретленыт,
а
ава-шамыч
чыла сӱрет
коклаште
шкеныштым
палаш тӧченыт. Мучаште чыланат
марий сем
почеш муралтен-кушталтеныт.
Ты касыште М. Григорьева икшывыже-влак дене пырля жапым оҥайын
эртарен.

МАРИЙ ТӰНЯ

12-шо лашт.

Иочан кумылжым
налын моштат
Башкортостанысе Туймазы оласе «Кандрыкуль» таза»дыме да туныктымо йоча лагерьыште педагогический отряд-влакын V форумышт эртен.
МИШКАН
районын
чапшым
«Старт» лагерь вуйлатыше Р.Шайбаковын командыже
арален. БашГУ-н
Бирскысе филиалжын студентшевлак В.Айметова да
А.Сайдуганова фотоальбом-влак кон
курсышто «Старт»
лагерьыште йочап
влакын
кеҥежым Р .0 айбаков - В .А ш етова
кузе канымышт нер-Ден А.Сайдуганова дене пырген оҥайын каласка-ляленыт. Жюри самырык воспитатель-влакын Республикысе йоча ту
йоча дене пашам ыш- ризм, краеведений да
тен
моштымыштым экскурсий рӱдерын Чап
аклен да «Профи-party» грамотшо дене палемконкурсышто команде 3- деныт. Гала-концертышшо верым налын. Удыр- те В.Айметова марий
шамычым Башкортостан мурым йоҥгалтарен.
ТЫГАИ у программе
дене кумдан чапланыше
эстраде коллектив: Ма
рий Элын сулло артистше Анатолий Зарецких,
Марий Эл тӱвыран сулло
пашаеҥже Эльвира Три
фонова, Марий Эл Кугыжаныш премийын лауреатше да Марий радион тӱҥ редакторжо
Володя Матвеев, уста
семмастар, мурызо да
музыкым возышо Артур
Ефремов, Олык Ипай лӱмеш премийын лауреатше Ирина Якаева - 10
мартыште Свердловск
областьысе Изи Тавра
ялыште марий концерт
дене гастрольым тӱҥале.
Шуко у марий мурым калык шӱм шулен колышто. Артист-шамыч мыскарамат келыштарышт.
Мо оҥайже, тиде коллек
тив кажне гана программышкыже урал калык
мурым пурта. Тиде ганат

«Тек
марий
Марфан мурыжо йоҥгалте.
Шке жапыштыже ты
семым изи Марфа йочам ончымыж годым колын да мурен. Удырамаш 1940 ийыште шочын, ачаже (Аписар) сокыр лийын да 1946 ий
ыште колен. Аважлан
(Фатималан) шым йочам
ончен кушташ пеш неле
лийын. Шуко йӧсыжӧ
1927 ийыште шочшо Фатиман Падиан акажлан
логалын.
Падиан 90 ий марте
илен. Тудым марий артист-влак пеш паленыт.
Шоҥгыеҥ нуным гастрольыш толмышт го
дым ончен: мончаш пуртен, пукшен, малтен.

Мужыр лаштыкым Л.ШАБДАРОВА

с/п

МАРИЙ ТӰНЯ

2017 ий 16 март

13-шо лашт.

Калык тӱвыра фестиваль
ТАТАРСТАНЫСЕ Менделеевск олаште Марий тӱвыра фестиваль эртен. Гассар лӱмеш куль
тур полатыште «Элнет», «Памаш», «Йыгра модыш», «Эрвел» ансамбль-влак усталыкыштым ончыктеныт. Поснак чылаштым соло мурымаш ӧрыктарен.

Снимкыште: «Памаш» ансамбль.

Удырамаш илымыж годым суапле пашам ыштен коден: ма
рий муро семым, мутым Изи
Тавра тӱвыра пашаеҥ-влаклан

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

пӧлеклен. Тудын мурыжо-шамыч (урал марий калык муровлак, 14 еҥ деч погымо 1500
наре муро) 2015 ийыште лук-

мо «Шӱм гыч лекше мурем»
книгаш пуреныт. Ты сборникым Маргарита Александрова,
Виктор Александров, Галина
Давлетбаева, Клара Яшкина
ямдыленыт.
Тыге ты книга полшымо
дене Марфан мурыжо ты уста
коллективыш «толын». Володя
Матвеевланат каласенам:
«Мый урал сем-влакым, эше
1969 ийыштак возымым, «Ма
рий Эл» газетын журналистше
Светлана Пехметовалан пуэнам, тудым кучылт кертыда.
Тек марий артист-влак пол
шымо дене урал марий-влакын мурыштат кумда тӱняште
йоҥгалтеш!»
Ты йӧратыме коллектив мастарлыкым Арти, Красноуфимск районлаште, Екатерин
бург, Пермь олалаште да Пошкырт марий-влак дене ончыкташ тӱҥалеш.
Валерий БАКЕТОВ.
Урал кундем.

14-ше лашт.

И Л Ы Ш ИЫЖЫҤ

ВУЧАШ
чарныме
деч вара, эрдене
ӱдыр
дек
ачаже
тольо. Удыр пала:
ачаже моткоч чот
сырыше.
Такшым
Аня эмлымвер гыч
икмыняр кече ончычак лектын кертеш
ыле, но... эмлыше
врачын пеҥгыде улмыжо изиш лӱдыкта.
- Салам, удырем, Анян ачаже палатыш
пурен шогале.
- Салам, ачай.
Проститле
мыйым, шоҥго окмакым. Тендан коклаш пураш ок кӱл
ыле. Тылат верч
моткоч чот тургыжланем. Тиде чылажат мылам верчын
лие манын, шкем эре
титаклем. Палем, кызыт мыйым ужметат
ок шу, проститле...
- Ачай, шукертак
тыйым проститленам да нимынярат
нелеш
ом
нал.
Мыйын верч тургыжланыметымат умылем, но кокланже
утыжымат чот эскерымет дене эшеат
чот сырыктет гына.
Сита мыйым изи
йоча семын ужаш.
Эмлымверыш логалмем нерген увертарыдымылан нелеш
ит нал.
- Айда кызыт тидын нерген огына
кутыро. Тӱҥжӧ - тыгай аварий деч вара
илыше кодынат. Тувыр дене шочынат,
ӱдырем, а кӱртньӧ
ората
нерген
ит
шоно. Писын торлане да мӧҥгӧ пӧртыл.
Омсаш пералтыме
йӱк ача ден ӱдырын

мутланымыштым лугыч ыштыш. Пала
тыш эмлыше врач
пурен шогале.
- Поро эр, Аня. А
те,
очыни,
тиде
сылне ӱдырын ачаже
улыда? Моткоч сай
айста палыме лийына, - ӱдырын ачажлан врач кидшым

2017 ий 16 март с/п

- Таза лий, тиде
мемнан пашана. Ончыкыжым корнышто
тӱткырак лий, - па
лате омсам почын
доктор коридорыш
лекте.
- Ужат, эше икмы
няр кече,а вара мӧҥгӧ, - куанжым
шылтен ок сеҥе ача.

ОК АЛМАШТЕ
шуялтыш, пеҥгыдын
- Ош пырдыжыш
кормыжтыш.
ончен киен, шерем
Салам лийже, темын. Тиде кок кеГеннадий Степано чыжым вученат ом
вич, - вашештыш шукто гай веле чучеш.
ӱдыр.
Нимат
огыл
- Ну, кузе вара,
ынде вует ок кор- мӧҥгыштӧ пырдыжшто? - кидысе кага- шат эмла, маныт.
зеш ала-мом возыАчажын кайымеке
шыжла
йодо ӱдыр келгын шӱлалтыш. Ну вот, чыла
эмлыше врач.
- Тынар кужун эм- шке
верышкыже
лалтмеке, ынде чы- шинче. Удыр ден
лажат сай лийшаш, - ачаже
сӧрасышт.
лие вашмут.
Изиш каналташ шо- Ну , тугеже ик-кок нен, Аня пыртак некече
гыч
тыйым ралтыш. Кычыр-комӧҥгет колтена, арня чыр шоктымо йӱкеш
мучаште пашаш лек помыжалте. Шинчатын кертат.
жым почмеке, вашта- Тыге сайын эм- реш
теҥгылыште
лымыланда моткоч шинчыше
рвезым
кугу тау, доктор.
ужо.

Помыжалтарымемлан нелеш ит
нал.
- Тый ко тыгай
улат, тыште мом ыштет? - ӱдыр огеш
умыло.
- Мый, саде Влади
мир
Абрамовет
улам. Тазалыкет кузерак манын умылаш тольым.
- Пеш сай, мыйын
лӱмем Аня. Тыште
мом ыштет? Ме па
лыме огыналыс.
Ваштареш
ш ин
чыше рвезын чурийжым ӱдыр шымленрак
ончале.
Саҥгаштыже
свежа сусыр пале,
сайынак
удыралалтше нер, но ӱдыр
тудын ко улмыжым
садак шарналтен ыш
керт.
- Каласымет деч
ончычак „лӱметым
паленам. Йолташетвлак ойленыт ыле.
- Нуныжым кушеч
палет? - умылынеже
Аня.
- Ну, йӧра, умылтарем. Тылеч вара
мый денем кутырымет огыл, ужметат ок
шу, очыни.
- Ончалына, каласе,
колыштам.
- Ну-у, тудо кастене йолташ-шамыч дене пырля веселан
подыл
шинчыме деч вара
мӧҥгӧ кудалынам.
Чылт
айыкшак
лийын омыл. Ты жапыште корно пуста
да йоҥгыдо манын,
кугу скорость дене
кудалынам.
- Ну ,умбакыже...

(Мучашыже лиеш.)

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

с/п 2017 ий 16 м арт

КУЛЬТУР УВЕР

КАНАЛТЕНА
МО ПЫРЛЯ?
М .Ш ке та н лӱм еш
М арий кугыжаныш драм е театр
22 март - «Осал чоялык да йӧратымаш»
18.00

«Театральный Йошкар-Ола»
фестиваль жапыште:
24 март - «Эргымлан кузык»
18.00
25 март - «Оръеҥ мелна»
(Курыкмарий театр)
15.00
26 март - «В некотором царстве» 11.00
Марий эстраде шӱдыр-влакын
концертышт
15.00

Йоча д а сам ы ры к-влаклан
те атр -рӱд ер
22 март - «Обломов», или «Теперь или
никогда»
18.00
24 март - «Заморочки в лесочке» 10.00
«Не всё коту Масленица» 14.00
26 март - «Считаю до пяти»
11.00

15-ше лашт.

\ Куштымаш гыч —
Марий кундемнан
моторлыкшо

20 мартыште М.Шкетан лумеш Марий
\ кугыжаныш драме театрын сценыштыже \
\ «Марий Эл”
кугыжаныш
куштышо
ансамбль
! «Марий кун
! демын
сӱретше-влак»
j куштымаш
j спектакльым
ончыкта. По\ становкым
Череповец ола гыч балетмейстер Зуфар
ТОЛБЕЕВ шынден. Российын заслуженный
\ артистше,«Марий Эл» кугыжаныш куштышо
ансамбльын художественный вуйлатышыже,
! балетмейстерже Славик АСМАЕВ тушко
■ марий шӱлышым пуртен.
Рекламе.
V______________________________________J
М .Ш кетан лъшеш Мары кугижӓншӹ драма театр

Р еспубликы се курчак театр
23, 25 март - «Золотой ключик» 11.00
26 март - «Звездочка» (изи зал) 10.00
«Золушка»
11.00

(Ш Ш и Л 5 9 1 Ш Р 0 0 0

К Ы Р Ы К М А Р Ы КОНЦЕРТ

Э.Сапаев лӱм еш опер д а
балет театр
21 март - «Сильва»
22 март - «Чипполино»
«Граф Люксембург»

18.00
13.00
18.00

Г.К онстантинов лӱм еш
академ ический руш
д рам е театр
24 март - «Марш Акпарса”
11.00, 18.30
25 март - «Особо любящий таксист” 18.30
26 март - «Ромка в компьютерном
царстве”
11.00
«Дама-невидимка”
18.30
Рекламе.

|

Василии
К ириллов

78-13-78
(isa m a )
[KaUJaJ

18.00 ирш

Акъ150-300тӓнгӓ
Рекламе.

Лаштыкым А.БАЙКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

М арина
П очт енева

Алексей Поликанов
Алевтина Саутова
Александр Веткин

!
!
■
\
:

КАНЫМЕ СЕМЫН

16-шо лашт.

Йӧоатыме муоына

Йӧраталын илыза
Мутшо Г.Сабанцев-Оярын.
Татар мурым марлаҥдыме.

Ончо, ломбо пеледалтын,
Мардеж ден лоҥеш, чӱчка.
Пуйто ӱдыр, йӧраталше,
Сӱан кечыжым вуча.
Укшыш толын, изи кайык
Лӱҥгалталын муралта.
Муро семже юзо гае.
Мыланем тыге шокта.
М елна
уж а ш

Припев тудак.

Куш а

Изи

ка

укш

f

Воштылчык оҥгыр

СКАНВОРД

Я кут

ӱзгар

экер

Ш ош о
ты л зе

А

/4

Шомак

И та л и и

Р уш

С порт

Коля
тукы м

Д оку

f
Тӱредме

Припев:
Икте-весым пагален,
Икте-весым арален,
Йӧраталын илыза,
Илышлан куаныза.
Ломбо пеледалтме гае
Илышнаже кӱчык пеш.
Такыртыме корно гае
Шарнымаш волгалт кодеш.
Тек ик татын кочо вий ден
Оҥым ойго шуралта,
Но вет таче, кайык лийын,
Шӱм-чонемже муралта.

Снежана ОРЛОВА мура.

Г
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м ент

званий

Спорт

Турций,
экер
1

вургем

Лучко

I

1

эҥер

Г
М олекул И м не

А

Цилиндр,
вал

1

к

И сл а м

Кугу

ЭЛ

илем

1

Имне

Ч оды ра

ш упш еш

Карака,

Ипай

Кагаз
лист
1

V *

о л а к ге

г

Патин
1

9 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Цветаева

ужаш

Г

П о э т ,,,
М айн

ВАТЕМ канаш кайымеке, ведрасе
шӱкым кум арнялан ик гана луктын
кудалтышым. Мӧҥгыштӧ кӧ шӱкым
ыштышым ынде палем!
® ® ®
ИК пӧръеҥ весе деч йодеш:
- Тый кузе шонет: ик килограмм
пун але ик килограмм кӱртньӧ нелырак?
- Балкон йымакет шогал, чечас
терген ончена, - ойла кокымшо.

Суван

буква
Кас

Изи

Грек миф

кайы к

персона*

+

1

Попугай

+

Юг
приток
Англ,

ыр
4
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