
ПЕЧЕПЕЧЕ
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ2001 ий февраль 
годсек лектеш

Сад-пакчазе

2019 ий 

14 март,

изарня

10-шо (786)№

Вольык

ончышо

12+
СУРТСУРТ

5-ше лаштык

Автомашинам  
виктарышылан

Йодмыда почеш

10-шо лаштык

ЭРДЕНЕ  

КОЧ!
ТУТКАРЫШ ПУРТЕН 

КЕРТЕШ

Тўрлє пеледышым ончен 
куштышо Светлана Михай-
ловна Максимова Параньга 
район Матародо школышто 

тў‰алтыш класслам туныкта. 
Кабинетыштыже окна ончылны-

жо могай гына пеледыш 
огеш куш?! Иге укшым 
вожа‰ден куштымо бе-

гонийже, шлюмбергерже 
(калыкыште ты кушкы-

лым зигокактус, де-
кабрист маныт), 

цикламенже, 
гераньже, фиал-
кыже, кампанул-

лыжо икмыняр 
тўсан улыт.

«ПЄЛЕКЛЫМЕ  
РОЗА АРШАШЫМАТ 
АРАМ ОМ ЫШТЕ»

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Умбакыже  
8-9-ше лашт.

Пеледыш оза –  
ке‰ежым плетистый  
розаже-влак  
коклаште

С.Максимован фотожо



2019 ий  14 март2 С/ПУВЕР-А‡АР

Мужыр лаштыкым

Могай мланде,  
тугай оралте

ТЕНИЙ 1 март гыч вийым нал-
ше у закон дене келшышын, шке 
мландыште пєртым чо‰аш шо-
нышо-влак тидын дене верысе 
администрацийым палдарышаш 
улыт. Рашемденрак каласаш гын, 
гражданин чо‰аш тў‰алме, тиде 
пашам мучашлаш да оралтым ре-
гистрироватлаш шонымо жапшым 
кагазыш возен увертарышаш. Ты-
марте чылажат пеш простан ыш-
талтын – улыжат технический па-
спортым кондыман ыле.

Кушко куснет, туштак 
пенсийым налат

4 март гыч пенсийым Российын 
чыла регионыштыжо оформитлаш 
лиеш. Тидланже у верыш кужу жа-
план илаш куснышо пенсионер 
Россий Пенсий фондыш тиде ре-
гионын правилже-влаклан келшы-
ше пенсийым шотлен лукмо нерген 
йодмашым пуышаш.

М.ИВАНОВА

Мўкшызє-влак чумыргат
25 мартыште Йошкар-Олаште 

мўкшызє-влакын черетан кон-
ференцийышт лиеш.

ТИДЫН деч ончыч республикысе 
чыла районышто погынымаш-влак 
эртеныт. Ик вере тушко толшо е‰-
влак шагалын лийыныт гын, вес 
вере мўкшызє-шамыч утларак чу-
лымлыкым ончыктеныт.

Йошкар-Олаште эртышаш погыны-
маште кодшо ийысе пашам иктешлат, 
ончыкылык планым пе‰гыдемдат. 
™машсе пашам ончалаш гын, шагал 
огыл ыштыме. Районласе ончыл пче-
ловод-влакын опытыштым шымлаш 
миен коштмо, республикысе мўкш 
ончышо-влакын «Марий Отар» уше-
мышт пелен ыштыме «Шєртньє нек-
тар» кооперативын пашажым уэм-
ден колтымо. Тудым вуйлаташ чолга 
предприниматель П.Свининлан ўша-
ныме. Тудо шочмо Кужэ‰ер районы-
со Кульшит ялыштыже цехым почын. 
Ты цех икымше сатум март мучаште 
лукшаш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

У закон

Палашда

Мый тыге ыштем

ИКТАЖ лу-коло ий ончыч сад-пакчаште кучылтмо ўз-
гарым, росотам шындыме тўрлє йо‰гытым, ўя‰дышым 
да ешартыш кочкышым ужалыше гипермаркет-шамыч 
шукыжак лийын огытыл. Садланжат, очыни, сад-пакчазе-
влак тўрлє культурым ончен куштымо йєныштым, тудым 
вия‰даш ешартыш кочкышым кучылтмо рецептыштым 
икте-весылан тыглай каласкаленыт. Тунам колхоз пред-
седательлан ыштыше пошкудо ачамлан, руым шке ямды-
лен, пакчаште куштымо кеч-могай культурлан ешартыш 
кочкышым кучылташ темлен. Темлыме йєн дене пайда-
ланен, ате пундашеш кодшо, шуко шогышо тошто ва-
реньым, мўйым, моло шере вартышым авам ончыкыжым 
ўя‰дыш семын кучылташ тў‰але. Ыштен ончымо кокла 
гыч эн сай ўя‰дыш семын сыран ешартыш кочкышым 
кушкылыш шаваш чўчкыдын ямдыленыт.

Сырат – виян ™Я‡ДЫШ,
але Росоталан ешартыш кочкышым 

пуымо, кушкылым писын куштымо йєн

Тудым пєлемыште кушшо пеледыш кєршєкыш шаваш 
кучылташ сае. Тыгай процедурым эртараш эн келшыше 
жап – март тў‰алтыш гыч апрель мучаш марте. ™я‰дышым 
шавыме кокла – кок арня. Тудым тылеч чўчкыдын кучыл-
таш ок йєрє.

М.ЯГОДАРОВА
Советский район

Тудым ямдылаш жап ден окса 
шуко огыт кай. 1 л сырам 10 л 
вўдеш шулыктарыман. Ынде 
кушкылым писын куштышо 
биостимуляторым млан-
дыш шаваш гына кодеш. 
Ты растворым, икымше чын 
лышташ лекмеке, нєр-
гє росоташ логалде, 
рокыш шавыман.

! 
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ЛЕВЫКТЫМЕ лум вў- 
дым таче атыш оптал 
кодаш гын, тудо черым 
эмлыше кугу виян лиеш 
манын шоненыт. Тыгай 
вўдым, е‰ шинчаш пер-
ныме деч умбакырак 
кора‰ден, тўрлє черым 
чактараш идалык мучко 
кучылтыныт.

Тиде кечын суртыш 
эн ончыч ўдырамаш 
толеш – ешыште ик-
таж-кєн вучыдымын 
черланыме деч шекла-
неныт. Пєръе‰ пура – идалык пытыме марте 
улан илышлан, поянлык ешаралтмылан ўшане-
ныт. Икшыве унала толеш – ешыште шот деч 
посна ала-могай тургыжланымаш лиеш.

Таче кєршєкыш кусарен шындыме росота 
йўштым чытыше куатан лийшаш.
 Таче леве кече шога – ке‰еж шокшо лий-

шаш, шудо нугыдын шочшаш.
 Йўр йєршан лум лумеш – уржа лектыш 

сай лиеш, но ке‰еж юалге да йўран лийме деч 
шекланеныт.
 Эрдене тўтыра вола – отызан культур 

чапле лиеш.

 Игече кылмыкта –  
шемшыда‰ шочшаш.
 Евдокий кечын 

йўштє гын, шошо вара 
толеш да кужу жап 
йўштє лиеш.
 Поран тарвана 

гын, идалык мучко 
юалге лиеш.

 14 мартыште вўдшор тарвана – олыкышто 
шудо нугыдын кушкеш. Ончыкыжым вольык таза 
да виян шочшаш манмылан ўшанен иленыт.
 Корак-влак тўшкан чо‰ештылыт, чогыма-

тен йўкланат – игече вашке чот левешта.
 Евдокий кече У тылзылан толеш, тугеже 

ке‰еж йўштє да пылан лиеш, маныныт.
 Мардеж кечывалвелым але касвелым 

пуалеш – ке‰еж шокшо лиеш. Мардеж кечывал-
велым гына пуа – чот йўран ке‰ежым вученыт.
 Кечыгут кече онча – кияр, по‰го, уржа 

лектыш сай лиеш, шудо кужу кушкеш.

14 март – Кугу пўтє 
тў‰алтыш. Эрла – Юмынаван 

«Державный» иконыжын кечыже. 
Калыкыште тиде кече шошым кондышо Ев-

докий кече семынат палыме. Садыште пашам 
ышташ келшыше, йєнан жап. Емыж-саска ден 
саскам пуышо вондо ден пуше‰гым садыште 

терген лекман. Пуше‰ге шўмым ошемдаш 
тў‰алаш лиеш. Лумым кучаш полшышо 

аралтышым ышташ  
ида єркане.

Калык  
КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

ЗИЯНЫМ ыштыше веле огыл, 
пайдале шукш-копша‰гыжат, 
телым кушкыл шўмын келге 
шелшышкыже пурен, туштак 
илен лектыт. Южо копша‰гыже 
муным нєргє кушкылын йывыжа 
шўмешыжак пыштен кода. Вет 
нуно чоткыдо чора дене аралал-
тше улыт, садлан кєра телымат 
сайын илен лектыт. Шуко черын 
споржат пуше‰ге шўмысє а‰ы- 
сыр вишыш шошо марте шылыт.

Садлан южо пакчазе пуше‰- 
гым шыжымак ошемден кодаш 
сайлан шотла. Но кушкылым чи-
ялташ тў‰алме деч ончыч тошто 
шўмжым (куштылгын тєргалтме 
лончо марте) налын кора‰ды- 
ман. Вара веле пуше‰гым 
мланде гыч ик эн кўжгє кўшыл 
укш марте ошемдаш лиеш. Вет 
мланде деч 1 метр кўкшытым 
чиялтыме дене ты тураште 
шылше паразитым веле пы-

тараш лиеш. А илен кодшышт 
э‰гекым кондымо сомылыштым 
эр шошым уэш тў‰алыт. Санде-
не шукш-копша‰ге ваштареш 
садовод-влак аяран тўрлє пре-
парат ден пайдале йєным шо-
нен луктыныт. 

Пагыт паша

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Ошемдаш, огеш кўл?
але Шукш-копша‰ге локтылмо  

да тўрлє чер пижме деч шошым пуше‰гым 
тўрыс чиялтыман але тў‰жым веле?

Умбакыже лиеш
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

1. Йошкарушмен – 1-ше 
№-ан «метерка». Тудо 

клетчаткылан, фосфорлан, 
вўргеньылан, С витаминлан, 
кочкышым шулыктараш пол-
шышо, шолораште шўйшє бак-
терийым пытарыше ятыр ор-
ганический кислоталан поян. 
Йошкарушменыште тыгак мок-
шым токсин деч эрыктыше 
бетаин манме липотропный 
вещества уло. А фолий кисло-
та шукырак у клеткым ышташ, 

кварц коваштым, ўпым да 
кўчым саемдаш полшат.

Йошкарушменым 
шолтен, паритлен 
кочкаш, сокыш 

савырен йўаш кўлеш.

2.Ош вуян ковышта неле 
металл ден токсиным 

шупшшо да вара шолора гыч 
лукшо ярымже дене шергакан. 
Тылеч посна тудо кочкышым 
шулыктарыме пашам саемдаш, 
кочкышым шулыктарыше ор-
ган-влакын микрофлорыштым 
шотыш кондаш полшышо ор-
ганический кислоталан поян. 
Ковышташте пеш шуэн вашли-
ялтше U витамин уло. Тудо хи-
миян осал веществам лўдык-
шыдымыш савыра, витаминлан 
организмыш шы‰даралташ 
полша, йорам иландара.

Тиде пакчасаскам 
свежамат, шук-
тымымат кочкаш 
пайдале, со-
кышкат савырен 
йўаш лиеш.

3. Ик чеснок 
пўйыштє 400 утла 

пайдале компонент уло. Тудо 

вўрысє осал хо-
лестериным ша-
галемда, вўргор-

ным эрыкта, вуйдорык раклан 
вия‰аш амалым ыштыше муль-
тиформный глиобластомын 
клеткыжым, тыгак дифтерий, 
ужармужо палычкым, пагар 
йоралан вия‰аш амалым ыш-
тыше хеликобактерым пытара, 
сєсаным луктеш.

Чеснокым свежанек коч-
каш темлалтеш.

4. Шоганын тў‰ 
поянлыкше – 

эфир ўйыштє улшо 
фитонцидше-влак. 
Нине вещества шуко 
тўрлє бактерий ден по‰гым 
икмыняр секундышто пыта-
рат. Тылеч посна тиде пакча-
саска кочкышым шулыктарыме 
пашам саемда, питательный 
веществалан организмыш 
шы‰даралташыже полша, ап-
петитым луктеш. А сера чыла 
осалым пытара.

Тазалыклан свежа шоган, 
тыгак тудын негызеш ям-
дылыме спиртан настойко 
пайдале, а чўнча монь тур-
гыжландарыме годым кос-
метический маске семын 
шергакан.

5.Пектин ден 
клетчаткы-

лан поян олма коч-
кышым шулыкта-

рыме системын 
пашажым шотыш 
конда – шлак ден токсиным 
шупшеш, аппетитым саемда, 

пагар сокым утларак ыштен 
лукташ, тыгак запор деч пол-
ша. Тылеч посна тиде емыж-
саска дизентерийын, шєртня-
лге стафилококкын, протейын 
возбудительыштым, А гриппын 
вирусшым пытара.

Свежа олмам шўмжыге 
немырыш савырен кочкаш, 
сок да отвар семын ямды-
лен йўаш шотлан толеш.

6.Авокадо манме кечы-
валвел емыж-саскан 

пайдалыкше нерген шукынжак 
огыт пале. Тудо 40 тўрлє кан-
церогеным блокироватлыше, 
мокшым эрыктыше пеш чапле 

«глютатион» веществалан поян. 
Тылеч посна авокадо 
вўрысє холестериным 
нормыш конда, коч-
кышым шулыктарыме 
пашам саемда, тка-
ньым кислород дене 
шы‰дара.

Авокадом свежанек, кошты-
мо емыж-саска але «ўй» се-
мын кочкаш-йўаш пайдале. 

7.Турнявєчыж – шонды-
галта ден шондыгорным 

осал бактерий деч эн сайын 
эрыктыше пўртўс антибиотик. 
Тылеч посна тудо пуалше чер, 
чўнча тургыжландарыме, рак 
клеткын вия‰мыж годым пай-
дале.

Турнявєчыжым свежа-
нек, вареньым ыштен 
кочкаш, морс 
да сок семын 
йўаш тем-
лалтеш.

Пакчасаска огыл,
чылт метерка!

Организмым 
чыла эм деч сайын  
эрыктыше шым продукт 
дене палдарена.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

Наш адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 21
(остановка «Аптека № 1»).

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

16 и 24 марта. 

Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

ЭРДЕНЕ КОЧ!
Кид-йол йыжы‰ тургыж-
ландарыме годым эрдене 
кочкашак тыршыман, ма-
ныт. Умылынем ыле: мом да молан?

А.ДМИТРИЕВА
Волжский район

ЭР кочкыш полшымо дене йыжы‰ 
питательный вещества дене шы‰- 
даралтеш да кече мучко сайын пашам 
ыштен кертеш. Тылеч посна эр кочкыш 
пуалше черын вия‰мыжым чарен шо-
галташ кўлешан.

Медицине аланыште йыжы‰ым 
эмлыме кугу кўкшытыш шумо гынат, 
черланыше-влак ий еда шукемыт, 
сандене артрит, поснак остеоартрит, 
ревматоидный артрит дене орланыше-
шамычлан пуалше чер деч полшышо 
продукт дене пойдарыме специальный 
диетым кучаш кўлеш. Емыж-саска ко-
кла гыч поснак ананас, персик, виш-
не, олма, грушо, апельсин, киви, мєр 
да изюм темлалтыт. Пакчасаска кокла 
гыч йыжы‰лан цуккини, кавун, кешыр, 
йошкарушмен да пурыс пайдале улыт, 
кол кокла гыч – лосось, тунец, скум-
брий, сельдь. Рационыш тыгак нєшмє 
ден пўкшым пуртыман, кушкыл да йєр 
кокла гыч – имбирьым, чеснокым, оре-
ганом, шалфейым да розмариным.

Артрит дене орланыше-влаклан эр-
дене кешыр сокым йўаш пайдале, вет тиде пак-
часаска антиоксидантлан, каротиноидлан, тыгак 
К, D да С витамин-влаклан поян. Нуно йыжы‰ым 
лывырташ, коллагеным шукемдаш полшат.

Эрдене кешыр негызан кум тўрлє сокым 
йўаш пайдале:

1. Кешыр, йошкарушмен, 
кияр але ужар олма сок;

2. Кешыр, сельдерей, ко-
вышта да петрушко (изишак) 
сок;

3. Кешыр, сельдерей да 
олма сок.

Эрденак пўкшым, поснак 
фисташкым (но шинчала-
ным огыл!) да йошкар тўсан 
емыж-саска ден мєрым коч-
каш пайдале. Нине продукт 
пуалшым шєраш полшат.

Йодмыда почеш

ЧЫНАК, шўй кундемы-
се остеохондрозым эмлаш 
моткоч неле. Темлыме йєн 
дене пайдаланыме деч вара 
остеохондроз икмыняр ий-
лан мондалтынат кертеш.

Массажым ыштыме вар-
тышым ямдылыза: 10 кугу 
совла тыгыдын йо‰ыштымо 
те‰ыз шинчалыш 20 кугу 
совла рафинироватлыды-
ме кушкыл ўйым ешары-
ман, чыла тидым шинчалын 
тўрыс шулымешкыже лу-
гыман. Икмыняр кече гыч 
шинчал пырче да ўй гыч 
ош тўсан суспензий лиеш. 
Тудым тупрўдын шўй кун-
демышкыже кажне кечын 
туржын йыгаш кўлеш, ончыч – 
кок-кум минут, вара – кече 

еда эше кок-кум минутлан 
утларак, мучашлан 20 минут 
марте шуктыман. Массаж 
деч вара шўйым вўдыжгє 
шокшо куэм дене ўштман.

Кандаш-лу процедур деч 
вара черле шкенжым палы-
нак сайын шижаш тў‰алеш, 
поснак – шинча пўсылык шо-
тышто. Шинчал да ўй суспен-
зий дене массажым ыштыме 
годым коваште изижак ну-
зылгымо гай лиеш, но про-
цедурым мучашлымек, пи-
сын илана. Эмлалтме годым 
вещества алмашталтмаш 
саемеш, организм шлак деч 
эрна, да тидлан кєра вий си-
тыдымыла, омо шумыла, вуй 
савырнымыла чучын кертеш, 
но вара чыла пыта.

ОСТЕОХОНДРОЗ ДЕЧ – 
ШИНЧАЛ ДА ™Й

Пытартыш жапыште шўем кундемыште чот 
коршта. Врач «остеохондроз» диагнозым 
шындыш, эмлалтме йєным палемдыш. Таб-

леткымат йўым, уколымат ыштыктышым, физиопроце-
дурымат эртышым, но корштымо икмыняр жаплан веле 
лыпланыш. Пошкудем шўй кундемысе остеохондрозым 
шинчал да нєшмўй вартыш дене эмлаш лийме нерген 
ойлыш. Тиде рецепт дене палдарен кертыда мо?

И.МИХАЙЛОВ
Морко район
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ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  150-350
Ушкал шыл (1 кг) –  160-410
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) –
  60-90
Шўшмўй (0,5 кг) –  225-230
Пелтыме ўй (130 г) –  250-280
Кешыр (1 кг) –  40-50
Шоган (1 кг) –  35-50
Севок шоган (шындаш, 1 кг) – 
 100-250
Паре‰ге (1 кг) –  30-45
Свежа ковышта (1 кг) –  45-50
Пекин ковышта (1 кг) –  100-110
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Печкеш шинчалтыме кияр, ужар по-
мидор (1 кг) –  180-200
Мандарин (томдымо, 1 кг) – 100-110
Чеснок (1 штук) –  20-30
Турнявєчыж (1 л) –  200-250
Шерывєчыж (1 л ) –  200-220
Полан (1 кг) –  40-80
Ужар шоган, укроп, петрушко, кин-
за, салат (изи кылдыш) –  25-50
Салат лышташ (ик кылдыш) – 60-70
Олма (1 кг) –  65-110
Свежа томат (1 кг) –  120-150
Свежа кияр (1 кг) –  130-200
Редиске (0,5 кг) –  60-80
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Шєр (1,5 л) –  80-100
™мбал (0,5 л) –  140-160
™мбал (сепаратор
гоч колтымо 0,5 л) –  220-240
Торык (0,5 кг) –  130-150
Муно (1 тесте) –  62-79
Мўй (3 л) –                      1500-1600
Нужгол (1 кг) – 190-200
Сом (1 кг) –  280-300
Куэ выньык (иктыже) –  80-100
Тумо выньык (иктыже) –  100-120

Кодшо арня дене 
та‰астарымаште рўдє пазары-
ште ак утыжым чот вашталтын 
огыл манмаште, пайрем деч 

вара свежа кияр ден помидор 
шулдештын. Кодшо арнян  1 

кг свежа кияр ден помидорым 
160 те‰гелан налаш темленыт 
гын, те‰гече нине пакчасаскам 
30 те‰гелан шулдынрак налаш 

лийын. Шошым шындышаш 
тўрлє урлык шоганым могайым 
шонет, тугайым налаш лиеш.

Пєръе‰ койыш

Тендан              первый сорт?..КАЧЕ –
але Могай шўдыр пале почеш  шочшо рвезе – эн сай пелаш

Ача ден ава мом ыштышаш улыт?
 Азам тынеш пурташ толмеке, черке ончылно кўчызы-

лан оксам пуышаш огытыл.
 Ырес да (тудым сакыме) кандырам эрге азалан ача, 

а ўдырлан ава пєлеклышаш. Тудым черкыште (а моло вес 
вере огыл!) оксала налман. Тынеш пуртымо йўлам эрта-
рашат ача ден ава оксам тўлышаш улыт.
 Тынеш пуртымо кечын еш пайрем ўстелым погышаш. 

Кочкыш утыжым шуко лийшаш огыл. Тали‰гаш пыштыме 
кочкышым тўрыс кочкын пытараш тыршеныт. Пундашеш 
коден огытыл, уке гын йоча ончыкыжым пиалдыме лиеш 
манын шекланеныт.
 Уна-шамычым мелна дене сийлен огытыл. Шолтымо 

чыве муно да рис кєрган когыльым кўэштын пукшеныт.
 Изи икшыве, кушкын шумекыже, нужналыкым да 

окса укелыкым ынже пале манын, тынеш пуртен толмо 
деч вара ожно ачалан тыгыде оксам уэш-пачаш шотлык-
теныт.

Кугезе йўлам жаплен

Икшывыда куштылго 
капан лийже,
але Тынеш пуртымо годым шекланаш  

темлыме калык пале-влак

Умбакыже  лиеш

Умбакыже  лиеш

6-шо верыште – Вўд йоктарыше (21 январь- 
18 февраль). Тиде пєръе‰ кугу проблемым 

шотыш писын кондаш ок йєрате, чытамсыр 
койышан. Кўлеш жапыште писын ыштышаш 
неле еш проблемым те вачўмбакыда пыш-

таш ямде улыда? Тунам веле еш пуш, толкыналтде, вўд 
ўмбалне ласкан иеш.

Тўрыс налмаште тудын дене кутырен келшаш лиеш, но 
пыртак «мардеж» койышан. Шона – тыге ышта, тунамак 
ойлымыжлан ваштарешла ыштен кертеш.

5-ше верыште – Презе (20 апрель-20 май). Тудо чыла 
шотыштат чапле еш оза манаш лиеш. Еш илыш куштылго 
да улан лийже манын, мо тудын деч шога – йєратыме пе-
лашыжлан чылажымат ышташ ямде. Икшыве верч азап- 
ланыше, тургыжланыше сай ача. Ватыжым чот йєрата 
гын, вес ўдырамаш ўмбак ок ончал. Изирак ситыдымашы-
же – мутланаш йєратыдыме е‰, утыжымат ласка койыш. 
Тыгаяк койышан улыда гын, моткоч пе‰гыде еш лийшаш.

Тў‰алтышыже 6-9-ше №-ан газетыште

Тў‰алтышыже 7-9-ше №-ан газетыште

Мужыр лаштыкым 
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Перкан лийже!

1. Кылмыше маргариным 
але шўшмўйым тёркеш 

нўжыман.

2. Варене деч моло чыла 
компонентым тышкак 

ешарыман. Икгай нугыдылыкан 
шере вартыш лиймеш, сайын 
варыман.

3. Ынде ты руашым 2 
ужашлан (иктыже кугу-

рак, весыже изирак) пайлыман. 
Кугуракшым холодильникыш, 
а изиракшым, пакетыш пыш-
тен, кылмыктыше камерыш 
кора‰дыман.

4. Когыльым кўктымє 
ырыктыме формыш 

шўшмўйым йыгалтыман. Сал-
ма пундашыш манный шўра-
шым вичкыжын шавалтыман.

5. Кугурак ужаш руашым 
холодильник гыч лук-

ман. Тудым формыш пыштен, 
кидкопа дене темден, икгай 
кўжгытан ком лиймешке, йы-
тыран шарыман. Йымал комым 

верын-верын вилке дене шур-
калыман.

6. Ынде комыш вареньым 
вичкыжын шарыман. Ва-

ра кылмыктыше камер гыч код-
шо руашым лукман да тудым, 
тёркеш нўжын, когыльо ўмбак 
икгай кўжгытын шавыман.

7. Ончылгоч ырыктыме ду-
ховкышто шере когыльым 

20-25 минут наре кўктыман.

1. Ковыштам олым 
пырчыла вичкыжын 
тыгыдемдыман. Ту-
дым келге тали‰гаш 
пыштыман, шинчалым 
шавалтен, сайын турж- 
ман.

2. Кугу рожан тёр-
кеш кешырым нўжы-
ман да ковышта вар-

тышыш ешарыман. 
Пакчасаска вартышыш 
йо‰ыштымо пурысым 
шавалтыман, адакат 
сайын варыман.

3. Ужар свежа шу-
дым ешареда гын, 
лийме семын тудымат 
тыгыдын пўчкеды- 
ман.

4. Ынде вартышым 
келге формыш луктын 
пыштыман да иктєр 
йытыран шарыман.

5. Шўшмўйым але 
маргариным левыкты-
ман, тудым формысо 
пакчасаска вартыш 
ўмбак опталман.

6. Тылеч вара ру-
ашым ямдылаш 
тў‰алман. Тидлан кел-

ге тали‰гаш муным, 
лайым да майонезым 
ешарыман, шинчалты-
ман. Ынде вартышым 
миксер але блендер 
дене (икгай нугыды-
лыкан вишкыде руаш 
лиймеш) сайын лугы-
ман.

7. Мучашлан ложа-
шыш ончыч разрыхли-
тельым шавалтыман, 
вара тудым изин-изин 
руашыш ешарен лугы-
ман.

8. Когыльылык ру-
аш ямде. Нугыды-
лыкшо дене оладьим 
кўэшташ йєрале гай 
лийшаш.

9. Ынде руашым 
формысо пакчасаска 
ўмбак опталман, иктєр 
сайын шарыман.

10. Когыльым ончыл- 
гоч ырыктыме духов-
кышто 30-40 минут 
наре кўктыман.

Кадыр-
кудыр 
коман шере 
КОГЫЛЬО

Кўлыт: кеч-могай варе-
не, 250 г маргарин але 
шўшмўй, 2-2,5 стакан ло-
жаш, 1 стакан сакырло-
жаш (шагалракат налаш 
лиеш), 2 кўчымє муно, 1 
пакет дене сакырложашан 
ваниль да руаш пушкы-
демдыш (разрыхлитель).

Кўлыт: 500 г свежа ковышта, 125 
г шўшмўй але маргарин, 6 кугу 
совла ложаш (кєвелен), 5 кугу 
совла лай, 3 кугу совла майонез, 
3 муно, 2 изи совла разрыхли-
тель, 1 кешыр, кылмыктыме але 
свежа ужар шоган (шонымо се-
мын), йо‰ыштымо шем пурыс ден 
шинчал.

Ковышта-кешыр кєрган
Уна толшаш, а руашым шынден, нєлталалтмыжым вучен шогаш 

жап уке, тугеже, толмешкышт, куштылго йєн дене когыльым пи-
сын ыштен шукташ лиеш. Руашым ямдылаш 20 минут наре кая, 
да тынарак тудым кўкташ жап кўлеш.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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Мужыр лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Авторын да

Пеледышым ончен 
кушташ тў‰алмыж нер-
ген Светлана Михайлов-
на теве мом каласкалыш:

– Ме вет йоча годсек 
школ пеленысе участ-
кыште дежуритленна. 
Биологий дене тунык-
тышына тунамсе школ 
директорын пелашыже 
Светлана Иосифовна 
Антропова ыле. Каби-
нетыштыже тудо жаплан 
пеш шуэн вашлиялтше, 
о‰ай лышташан, сєра-
лын пеледалтше куш-
кыл-влак кушкыныт. А 
аяран кудо кушкылжо 
тунемше-влак ончылно 
лийшаш огыл гын, ту-
гайже лаборантскийыш-

тыже шоген. Мемнан 
тунемме кабинетше эре 
ужарге да мотор ыле. 
Тудымак эскерен, очыни, 
тўрлє пеледышым ончен 
кушташ шўма‰ынам. 
Такшым гын бегонийым 
мойн чыла шке ига‰дем.

Мемнан пєртна кече 
ваштареш шинча. Пе-
ледалтше пеледышым 
кызыт пешыже ончен 
ом се‰е, а ончыч шуко 
лийын. Пластик окналан 
кєра, очыни, чыла йўла, 
вет пєлемыште кушшо 
пеледышым тура кечы- 
йол логалме деч жа-
пыштыже кора‰дыман, 
ига‰ден шуктыман.  А 
пеледышым ончаш ша-
гал огыл жап кўлеш. 
Ончыч пеш шуко баль-
заминым куштенам. 

Калыкыште тудым эше 
«ночко йыван» маныт. 
Я‰гетсола школышто 
пашам ыштыме годым 
кабинет кугу ыле. Пу ра-
ман окна ончылно кеч-
могай пеледышат чот 
сєралын пеледалтын.

Кызыт мє‰гыштат, 
школыштат пеледышым 
моторын кушташ не-
лырак. Пластик окна-
ште бегоний-шамычем 
йўлат. Пеледыш тўр ден 
лышташ йўлымє гай 
кошкат. Тыште теве ужар 

кєршєкысє тўрлє тўсан 
бегоний укш-шамычым 
пўчкеден, изи атыш во-
жым колташ шынденам. 
А нине кєршєкыштє – 
герань, абутилон, ошал-
ге-ал фиалке. Лапка 
гына лиеш, пеш мотор. 
Кызытше эше чот пе-
ледалтыныт манаш ок 
лий, – янда атылаште 
вўдыштє шогышо иге-
влакым ончыктышыла 
каласкала пеледыш оза. 
– Школ столовыйышто 
бегоний-влак моткоч 
моторын рўжге пеледыт. 
Нуным повар-влак шын-
деныт, сєралын койыт.

Такшым гын пєлеклы-
ме роза пеледыш арша-
шымат арам ом ыште. 
Тевыс, укшыштымат 
вожа‰даш вўдыш шын-
денам. Ужыда, кузе ку-

мытынат вожым сайын 
колтеныт, – Светлана 
Михайловна вазе гыч 
вожа‰ше роза укшым 
луктын ончыктыш. – 
Вара март мучаште каж-
ныжым посна мландыш 
кусарен шындедылам. 
Декабристын иге ук-
шыжымат, вожа‰ден, 
кєршєкыш кусаркеды-
лам. Тудым Параньга-
ште илыше да ончыч 
роношто инспекторлан 
ыштыше, а кызыт сулен 
налме канышыште улшо  

Клавдия Александровна 
пєлеклен. Те тудын нер-
ген газетыштыда возен-
да ыле. Тевыс ошо ден 
йошкар тўсан декабрист-
шамычымат тудак пуэн.

«ВКонтакте» сайтыш- 
те «Комнатные рас- 
тения Йошкар-Ола» 
группо уло. Мыят тиде 
группыш пуренам. ™ды-
рамашыжымат ом пале, 
кє тугай, но мемнан 
райпо кевытыш сатум 
ужалаш конда. Тудын 
счётышкыжо оксам кол-
тенам. Шкенжым ик 
ганат ужын омыл, но 
кўштымыжым шуктен, 
кевытыш миен нальым. 
Тыштат кок тўрлє тўсан 
декабрист лийшаш. Ик-
тыжым нарынче манын 
налынам, а весыже ошо. 
Но пеледыш лышташ 

«ПЄЛЕКЛЫМЕ 
РОЗА АРШАШЫМАТТў‰алтышыже  

1-ше лашт.

Иге укш гыч вожа‰ден куштымо  
бегоний ден декабрист

Вожым колташ вўдыш 
шындыме бегоний укш

Вожа‰дыме роза 
укш-влак

Тўрлє тўсан  
гладиолусшо-влак
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кєргыжє ошалге-ал тў-
сан манын ыле.

Тиде кампанулла. Ка- 
лыкыште тудым оръе‰ 
ден каче маныт. 
Оръе‰же ошын, а качы-
же шемалге-канде тўс 
дене пеледалтыт. Тыште 
оръе‰же уке, качыже 
веле. Но кампанулла ала-
молан ончычсо гай огыл. 
Ончычсышто о‰гыр гай 
койшо пеледышыже 
лышташ пелен пе‰гыдын 
шога ыле, а кызыт пеле-
дыш кыл (цветоножкыжо) 
чот кужу ала-мо, луш-
кыдын кечалтеш. Шуко 
пеледышым «Семена на 

заказ» сайт гоч выписат-
лем. А тиде цикламен. 
Тудымат ты сайт гочак 
выписатленам. Торфя-
ной таблеткыш нєшмым 
ўден, озымым нерешта-
рен шындылынам ыле. 
Ала-можо ыш йєрє, ик-
мынярже пытыш. Нере-
шташыже сайын нере-
штеш, мотор лиеш. Но 
кусарен шындымеке, 
мландым утыжым вў-
дыжтараш ок йєрє. Ци-
кламеныш вўдым шуко 
опташ ок кўл.

Мє‰гыштє петунийым 
ончем. Тудымат ты сайт 
гочак 20 утла тўрлым 
выписатлем. Вара ту-
дым торфяной таблетке 
гоч нерештарем. Чылан 
иланат. Торфяной та-
блетке дене пеледыш 
росотам ончен кушташ 

мылам келша. Ончылгоч 
рокым ямдылем. Росо-
там посна кєршєкыш ку-
саркален ямдылем, нуно 
пакчаш лукмо марте эр-
кын кушкыт. Вара майы-
ште тыглай клумбыш 
луктын вера‰дылам. 
Кудыжым кєршєкыш 
сакаш лиеш. Мыланем 
утларакшым петунийым 
ончен кушташ келша. 
Икияш кокла гыч салви-
ям, астрам, годенциям, 
кларкиям, кокияш гыч 
колокольчикым, на-
перстнянкым, виолам, 
мальва – шток – розам 
ўдем.  Паре‰ге дене 
кушшо тўрлє георгиным, 
канным, шоган дене шу-
кемше императорский 
рябчикым шаркалем. Ту-
дын пушыжым удыр ок 
йєрате. Вожсаска дене 

ончен куштымо пеле-
дышемат шагал огыл. 
Тюльпаным, нарциссым, 
крокусым, мускарим, 
гладиолусым шындем. А 
пытартыш икмыняр ийы-
ште плетистый розам 
шындаш тў‰алынам. 
Кызыт тыгай иктешлы-
машке шуынам: розам 
гына ончен кушташ. 
Роза нимынярат кычал-
тылше пеледыш огыл.

Светлана Михайлов-
нан тыге ойлымыжо 

мыйым изиш єрык-
тарыш. Мылам гын, 
мє‰гешла, тудо неч-
кышланышыла чучеш, 
пеш вашке тля налеш 
манын ойлымеке, уке, 
тиде чын огыл манын 
ўшандарыш.

– Тудым обработкым 
ышташ нимо йєсє огыл. 
Мє‰гыштє гын палисад-
ник кєргыштє чайный 
гибридный розам шын-
денам. Плетистый роза 
гыч чот чевер тўсанже 
ке‰ежым пеш кугу вон-
до лийын шогалеш. Те-
ний эше ошалге-нарын-
че ден абрикос тўсан 
плетистый розам еша-
рен шынденам.

Кусарен шындаш ужа-
лыме кушкыл шулдыжак 
огыл. Но сєрал улмыж-
лан нуным садак налме 
шуэш.

Ме изи йоча-шамычы-
мат тыгак шуарена. 
Ке‰еж дежурство жа-
пыште школ участкыште 
опытым эртарыме се-
мын нунын дене пырля 
кушкылым шындылына. 
Клумбылан росотам шке 
ыштена. Шканем мо кел-
ша, йоча-влакымат тид-
ланак шўма‰даш тыр-
шем, – мучашлан мане 
Светлана Михайловна.

АРАМ ОМ ЫШТЕ»

Икымше гана пеледалтше нєргє бегоний 
ден декабрист

Георгин

Школ столовыйысо пеледалтше бегоний-шамыч

пеледыш озан фотошт. Тел.: 49-55-11



2019 ий  14 март10 С/ППАЙДАЛЕ КА‡АШ

Тў‰алтышыже  
8-9-ше №-ан  
газетыште

Пєрткєргє ўзгарым 
локтылмо деч аралы-
шашлан пинегылан 
модыш-влакым пуаш 
келша. Тидыжым по-
снак озан мє‰гыштє 
укеж годым шотыш 
налман.

Пийын пўйжє шо-
чеш, лўгышта, сан-
дене тудын йырже 
улшо ўзгар-влакым 
пуреш. Резинке гыч 
ыштыме модыш туд-
лан лачеш веле то-
леш. Мє‰гысє самы-
рык янлык чылажымат 
пураш тырша, тидын 
шотыштак пєлемысе 
кушкылымат. А нунын 
кокла гыч южыжо ая-
ран. Мутлан, ватыгы-
не (молочай) ден диф-
фенбахий. Сандене 
рашемдаш уто огыл: 
мє‰гыштє улшо чыла 
пеледышак пийлан 
лўдыкшыдымє мо?

Суртыш пинегым 
кондымо деч ончычак 
озаж деч умылен на-
лаш уто огыл: чыла 
прививкым ыштыме 
мо? Вакцинацийым 
ыштыме гын, оза при-
вивкым ыштымым 
палемдыман ветери-

нарный паспортым 
пуышаш.

Те самырык янлыкым 
мє‰гыда конденда. 
Ынде йодыш лектеш: 
мом тудлан пукшаш? 
Вет кукшо кочкыш 
ятыр тўрлє сорт уло. 
Сандене мє‰гыда 
кондымо деч ончычак 

озаж деч мом пукшы-
мым, аваже мом ко-
чмым рашемдаш уто 
огыл. Тыге теат тугай 
кочкышымак пукшаш 
тў‰алын кертыда.

Южгунам тыгеат 
лийын кертеш: эн ча-
пле кочкышат пине-
гын ойыртемжылан 
келшен ок тол. Коч-

кышым ойырен налме 
шотышто кокытеланы-
машда уло гын, вете-
ринар деч рашемдаш 
полшаш йодын керты-
да.

Кукшо кочкыш деч 
посна вўдыжгє курго, 
тыгак консерве улыт. 
Тыгайжым кукшо коч-
кыш семын ямдылен 
толашышаш уке. Но 
утларакше комби-
нированный манме 
кочкышым пукшат: 
кукшыжымат, нату-
ральныйжымат.

Умбакыже лиеш

Мє‰гысє ферме

Пинегымат  
ончен  
моштыман

ТИДЫМ шотыш налын, кужу 
жап яра шогышо машинам па-
шашке колтымо годым двига-
тельлан вигак кугу нагрузкым 
пуаш ок лий. ™й чыла системе 
мучко шарлымым, мотор изи-
шак ырымым вучалтыман. Тид-
лан 5 градус йўштє годым 5-10 
минут жап кўлеш.

Кужун шогышо машинам 
эше ик лўдыкшє вуча. Тушто 
коля ден комаголя пыжашым 
оптен кертыт. Лишнак шўк-
шакым кышкыме контейнер 
уло гын, тугеже лўдыкшє ут-
ларак кугемеш. Комаголя-
влак мотор отсекыш тошто 
лапчыкым, кодшо кочкышым, 

моло куштырам конден се‰ат. 
Чыла тидыже картер аралты-
ште погына да шошым шўяш 
тў‰алеш. Тидын деч посна 
комаголя-шамыч электрово-
штырым пурын кертыт. Ти-
дым нуно пўйым шумымо 
амал дене ыштат. Варажым 
пурын локтылмо тиде верым 
муаш йєсє. Тыгай туткар деч 
кора‰аш манын, автомастер-
ской-влак коля деч обработ-
кым ышташ темлат.

Машина кужу жап яра шогымо годым ўй карте-
рыш йога, а ўмбалне кодшыжо кошка. Икмыняр 
арня гыч ужашлаште ўй лончо вичкыж кодеш, 
моторым пашашке колтымо годым йыгалтын 
локтылалтеш. Тидын деч посна прокладке ден 
уплотнитель-влак чараш кодыт. Нуно ўй лончо 
деч посна кислород дене реакцийыш пурат да 
эркын пужлаш тў‰алыт. Йўштыштє лывыргылы-
кым йомдарат, тыгыде шелше-влак лийыт, вара 
тышечынак умбакыже локтылалтыт. Тыге, икмы-
няр жап эртымек, сальник гыч ўй йогаш тў‰алеш.

Автомашинам виктарышылан

Туткарыш пуртен  
кертеш

Мужыр лаштыкым
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Йодмыда почеш

Мўкшиге еш ойырлымо годым могай ава 
ден пашаче мўкш тўжваке чо‰ештен лектыт?

Г.ИВАНОВ
Морко район

Мый мўкш ешлан магазиным шындылам, да 
тусо рамышкат ава мунча. Тидыже мўйым шу-
кырак погаш чаракла, очыни. Магазин рамыш 
ава ынже мунчо манын, мом ышташ лиеш?

М.КАЗАНЦЕВ
Кужэ‰ер район

Кўжгемдыме раме келша

Могай ава лектеш?

Йошкын шукшым шокшо иге- 
чыште, южын температуржо чўч-
кыдын вашталтме годым кузе 
аралаш?

ОЛАШТЕ илыше-влак пеледышым 
балконыштат ончен куштат. Яшлыкше 
лачеш толеш. Тушко темыме мланды-
ште изирак лакым ыштат, марльым 
вера‰дат. Вара шукшым оптат, ўмба-
чынже кок пачашан марле дене ле-
ведыт, шинчыше вўдым изишак ша-
валтат. Кече еда эрдене да кастене 
вўдыжтараш гын, шукш арня жапыш-
тат свежак кодеш.

Телым шукшым ўмбал вургем йы-
малне аралаш келша, вет йўштыштє 
шукш кылма да кола. А мє‰гыштє 4 
градус левыште аралаш кўлеш. Кол 
кучымо годым шукшым почылтшо пе-
тыртышан пу коробкаш вера‰дат.

Шукшым вўд гыч лукмеке вигак ко-
робкашке пышташ ок келше. Эн ондак 
газет кагазыш вичкыж лончын шарат 
да 30-40 минут гыч коробкашке оп-
тат. Кошкышо шукш чулым лиеш, ок 
пиж да ырен ок шўй.

Йошкын шукшым кужу жаплан 
ситышым шапашлышашлан тудым 
шыжымак йошкын гыч «мушкын» лук-
тыт але кевытыште налыт. Вара ве-
драшке пелыж наре ер але куп йош-
кыным оптат, тушко шукшым пыштат 
да юалге верыш (утларак келшышы-
лан нєреп 
ш о т л а л -
теш) шын-
дат. Тыге 
шукш кужу 
жап ара-
лалтеш.

ИК омарта гыч икмыняр 
иге еш ойырлен лектын кер-
теш. Икымше иге еш дене 
тошто ава лектеш. Тудо 
тидлан ончылгочак ямды-
лалташ тў‰алеш. Эн ондак 
шагалрак мунчаш тў‰алеш, 
а вара йєршеш чарна. 
Тыге тудо куштылемеш да 
чо‰ешташ йєршє лиеш. Ко-
кымшо да тудын деч вара-
се иге еш шочшо самырык 
ава дене лектеш. Иге еш 
дене пашадыме мўкш-влак 

ойырлен каят. Тыгай мўкш-
влак, орла‰ге семын койын, 
чыла яра верым айлен ке-
чат. А тулигым ончен куш-
тымо, нектар ден шыркам 
кондымо пашам шуктышо-
влак омарташак кодыт.

Иге еш дене ойырлен 
лекшаш мўкш-влак йўк 
сигнал почеш тарванат. 
Сигналжым разведчик  
мўкш-влак пуат. Нуно эр 
эрденак у верым кычалын 
каят, муыт, пєртылыт да 
молылан лекташ йўкым 
пуат. Иге еш дене 50 про-
цент мўкш чо‰ештен кая.

ПЕЛ раме кўкшытан 
ешартыш корпус (магазин) 
лачак мўйым опташ гына 
келыштаралтын. Тушко ава 
мунчышаш огыл. Ынже мун-
чо манын, кўжгє карашан 
рамым кучылташ лиеш. 
Тидлан латкок раман мага-
зиныш вощиным шупшман 
лу рамым икнаре лопкы-
тым коден вера‰дат. Взят-
ке годым мўкш-влак тушко 
кужемдыме карашым шуп-
шын шындат. Тыгай кара-
шыш ава мунчен ок керт, 
вет кужу караш пундашыш 

муным пышташ ок шу. Ты-
гак тў‰ ешым магазин деч 
ойырашлан кўртньывоштыр 
дене ыштыме решоткам 
пышташ лиеш. Тыге ава ма-
газиныш кўзен ок керт.

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

Шокшыштат 
аралаш лиеш
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.25 Сегодня 18 мар-
та. День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «ШИФР» 16+ 23.30 Большая 
игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+ 
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45 Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл  9.00 
Илыш мундыра 11.25, 17.00 Местное 
время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.25 Сегодня 19 мар-
та. День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «ШИФР» 16+ 23.30 Большая 
игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+ 
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45 Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

19 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 20 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 13.30 
Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии 15.20 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 

16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР» 16+ 
23.35 Большая игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+ 23.00 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45 Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

20 МАРТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.25 Сегодня 21 мар-
та. День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «ШИФР» 16+ 23.30 Большая 
игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+ 
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45 Про-

грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.25 Пошкудем 9.40 
Изге мечет

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00 Но-

вости 09.25 Сегодня 22 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
16.45, 18.25 Время покажет 16+ 14.00 
Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии 15.45 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 16+ 19.55 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 
0+ 23.20 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Юморина 16+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45 Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 

Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт 11.25 Местное 
время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

22 МАРТА, ПЯТНИЦА

18 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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«Марий Эл» газет мом воза?

ПЕРВЫЙ
06.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ» 12+ 08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 09.45 Сло-
во пастыря 0+ 10.10 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Танцы. Произвольная 
программа 12+ 12.15 Идеальный ремонт 
6+ 13.20 Живая жизнь 12+ 16.25 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.00 Сегодня ве-
чером 16+ 21.00 Время 21.20 К 70-летию 
Валерия Леонтьева. Большой концерт в 
Государственном Кремлевском дворце 12+ 
23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+ 13.50 Х/ф 
«РАСПЛАТА» 12+ 17.30 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу  20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 12+

«МЭТР»
15.30  Марий Эл ТВ темла 12+ 18.30 

Наше время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

23 МАРТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+ 06.00, 

10.00 Новости 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15 Х/ф «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 16+ 15.00 Главная роль 12+ 16.35 
Три аккорда 16+ 18.30 Русский керлинг 12+ 
19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+ 22.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ1

04.35 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.35 Сам себе 
режиссёр 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Местное 
время. Воскресенье 12+ 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Смеяться 
разрешается 12+ 14.00 Далёкие близкие 
12+ 15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 

12.45 Программа «Слово пастыря» 0+ 21.00 
Марий Эл ТВ темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Марий Эл» газет – илыш дене тєр ошкылшо марий 
калыкын газетше, сандене тудым лудса, налза, пошку-
дылан темлыза, пагалыме йолташна-влак! Ушештаре-
на, марла савыктышлан электрон подпискымат ышташ 

лиеш. Пел ийлан возалтме ак – 400 те‰ге, а идалыклан – 
700. Газетым Интернет полшымо дене луднеда,  

тугеже «Марий Эл» газетын сайтышкыже пурыза. 

!

М.Шкетан лўмеш 
 Марий национальный драме театр

 16 март – «Югорно». А.Спиридонов .....................16.00 (12+)
 21 март – «Вий-ар – ме». С.Кантерво, В.Панченко, Е.Сойни
               ......................................................................... 18.00 (12+)
 23 март – «Салика». С.Николаев ...........................16.00 (12+)
 24 март – «Элнет». С.Чавайн ..................................16.00 (12+)

Марий самырык театр
 17 март – «Тендан пелен чонем мура» концерт (Марий Элын 
сулло артистше Наталья Кораблёван бенефисше) ...15.00 (12+)
 20 март – «Зимы не будет». В.Ольшанский ........14.00 (6+)
 21 март – «Недоросль». Д.Фонвизин ....................12.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш Марий кугыжаныш  
академический опер да балет театр

 19 (20) март – «Лесная легенда». А.Луппов 
                        .....................................................17.30 (18.00) (6+)
 22 март – «Евгений Онегин». П.Чайковский ........18.00 (12+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?
16+

10 мартыште Морко район 
Унчо селаште ™ярня пайрем 
лийын. Кузерак тудо эртен – 
«Мурыктыш, куштыктыш че-
вер ™ярня» материал палдара.

Идалык утла лиеш, республи-
кыште молодёжный политике, 
спорт да туризм министрлан 
Лидия Батюкова ышта. Тудын 
дене чон почын вашмутланыма-
шым «™дырамаш кумыл – ава 
кумыл» материалыште лудса.

«Ко‰га пазар пайрем» калык 
йўла фестиваль тений Кужэ‰ер 
район Марий Шой тўвыра пєр-
тыштє эртен. Йошкар-Ола деч 
тора кундемыш миен лекме-
ке, пайрем нерген веле огыл, 
тысе калыкын тургыжландары-
ше йодышыж шотыштат мутым 
лукде ок лий. Марий Шой тў-
выра пєрт таче кузе ила? «Тў-
выра пєртым ко‰га ырык-
та…» материал палдара.

Иван Шигаев – Марий авто-
номный областьым ыштыше-
влак кокла гыч ик тале чолгае‰. 

Но ме тидын нерген огынат 
пале… але монден шуктенна. 
Молан? «Тулан 18-ше гыч – 
вўран 38-ше ийыш» матери-
алым лудса.

Морко район Э‰ерўмбал 
Шальыште илыше пашан вете-
ранже, уло ўмыржым калыкым 
эмлыме пашалан пєлеклыше, 
шуко ий Азъял медпунктышто 
фельдшерлан тыршыше Миха-
ил Иванов тений 13 январьыш-
те 90 ийым темен. Тиде айде-
мылан «Пўрымаш» лаштыкна 
пєлеклалтын.

Шукерте огыл республи-
кысе самырык-влак пашазе 
профессийыште мастарлы-
кым ончыктеныт гын, эртыше 
кечылаште тыгаяк та‰асымаш 
кугые‰-влак коклаште лийын. 
Кє тушто се‰ен – «А кидышт 
нунын чынжымак шєртньє» 
материал палдара.

«Сылнымут садвечыште» ты 
гана «Талантлан омса поч- 
мо» материалым темла.
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ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– Пеленет нал, – кокымшо 
ўдырамаш темлыш.

– Айда, ит ойлышт. Ола муч-
ко икшывым шупшкедылаш 
тў‰алам? Туштыжо эше мо 
лиеш – кє пала? – шинчаж 
дене эргыжым кычалшыжла 
пелештыш.

«Ой, йочажым нигєлан ко-
даш, витне», – тогдайымыжлан 
куанен, Праскови шоналтыш. 
Писын те‰гыл гыч кынеле да 
ўдырамаш-шамыч дек лишеме.

– Колам, эргыдам нигє дене 
кодаш? – шыман йодо.

– Да, тыландаже мо? – самы-
рыкракше торжан руале.

– Ала полшен кертам ыле?
Коктынат, чот єрын, Праско-

ви ўмбак ончальыч.
– Нелеш ида нал, мый – пош-

кудо семын, – ялысе ўдырамаш 
аптыраныме гай лие.

– Шогыза, шогыза... – ўдыра-
маш тудым тўсленрак ончале. – 
Те 30-шо пачер гыч огыдал? 
Шукерте огыл толында да? 
Тиде садетын аваже, ай... кузе 
фамилийже... пеш о‰ай ыле...

– Шишкина, – Праскови шке 
каласыш.

– Да, да, Шишкина. Те йоча 
дене шинчен кертам маныда? 
Пеш кугу тау! Ик-кок шага-
тым эргым дене шогеда гын, 
пеш сай ыле... Эдик, ну-ка, тол 
тышке!..

Кастене эргыжым налаш тол-
мекыже, Праскови ўдырама-
шым єкым манме гай пєлемыш 
ўжын пуртен керте. Тудыжо ди-
ван лукеш ше‰гел ужашыжым 

тушкалтыш да ик минутлан 
гына пурышым манше гай па-
лым пуыш.

Икмыняр жап гыч уна гип-
нозыш логалше гай Праскови 
дене ласкан гына мутланаш 
тў‰але. Шкеж нерген палда-
рыш. Икымше марийже, кызыт-
се, шо‰го ачаж ден аваж нер-
ген кутырыш. Ала-могай кугу 
вуйлатыше дене секретарьлан 
пашам ыштымыж нерген пал-
дарен шуктыш. Праскови дене 
коктын кухньышто чайым йўыч.

™дыржє толмеке, пошкудо 
ўдырамаш кухньо гыч омса 
деке лектын шогале, каяшат 
тарваныш.

– Ме теве авада дене лиш-
кырак палыме лийна, – умыл- 
тараш тєча. – Пеш кугу тау, 
Прасковья Ильинична. Ала ты-
ландат иктаж-мо кўлеш лиеш 
гын, толза мемнан декат, по-
жалуйста. Пошкудо улына вет, 
ынде палыме лийна, ида єр.

– Тидыже кузе мемнан дек 
логалын? – пошкудын лектын 
кайымекыже, ўдыржє єрын 
йодо.

– Эргыжым нигє дене кодаш, 
да мемнан дене коден каен 
ыле. Вара пошкудо ўдырама-
шет могай?

– Мый кушеч палем? – ва-
чыжым нєлталын пелештыш. – 
Вашлиймеке, салам манамат, 
эртен ошкылам. Дежурство 
годым тошкалтышым нигунам 
шот дене ок муш...

– Мылам гын поро гай чучо. 
Пўрымашыже тольык кочо...

– Ой, Юмыжат, жал тудлан. 
Тылатше мо, авай? Ончыкы-
лан палдарен кодем, е‰ йоча 
дене кызыт «тау» шомаклан 
гына огыт шинче. Шере чайы-
нат акше кафеште шулдыжак 
огыл, – малыме пєлемыш эр-
тышыжла, торжан мане.

Ик шуматкече кастене ўдыр-
жє дек палымыже тольо. Нуно 
коктын ала-мом йышт пелешт-
калышт, Надя чияш тў‰але.

– Ме – кинош, авай! – Прас-
ковилан умылтарыш.

– Пеш сай! Пєртылмекыда, 
чайым йўаш тў‰алына. Ко-
гыльым кўэштын ямдылем. 
Кужун ида кошт! Уремыште 
пеш мардежан, – самырык-ша-
мычым ава ужатен колтыш.

Каен шуктышт ма уке, ўды-
рамаш когыльым кўэшташ, 
тидым-тудым ямдылкалаш 
веле тў‰але – кинош биле-
тым налын кертде, писын 
пєртыльыч. Надя, омса ту-
раште кемжым кудашын, шке 
пєлемышкыже куржын кол-
тыш. Палымыже омса воктен 
вучен кодо.

Кодашыже 
кодым да...

Умбакыже лиеш

Умбакыже. Тў‰алтышыже 
9-ше №-ан газетыште



2019 ий  14 мартС/П 15КАНЫМЕ СЕМЫН

Шўшпыклан келшен гын тиде сылне сад,
Ойыраш огеш лий тудым садыгак.

Умыр кас шумеке, толын вўд воктеке,
Шўшкалта сар шўшпык сылнын адакат.

Каче йєратен гын ўдырым чеверым,
Ойыраш огеш лий нуным садыгак.
Муыт нуно жапым, муыт нуно верым,
Садыгак вашлийыт коктын адакат.

Арама воктене умыр шып кастене
Рвезе, чоным почын, ўдырлан ойлен.
А тушечын шўшпык уло кумыл дене
Йєраталме семжым шўшка нунылан.

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

Л
.Г

И
М

А
Е

В
 я

м
д

ы
л
ен

.

7 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Шўшпыклан 
келшен гын…

Мутшо Миклай Казаковын,  
семже Дмитрий Кульшетовын

 
Эн кугу фи-

нанс пирамиде – 
пенсионный фонд. 

Тушко чылан оксам 
оптат, но ты пагыт мар-
те илен шуктышо веле 

мє‰гешыже налеш.
* * *

Ужавам марлан налат, а 
тудо, жап эртен, кугыжан 

ўдырыш савырна. Тиде 
йомак. Мє‰гешла гын, 

чылт йомак огыл, а 
илышыште лий-

ше чын.
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Лаштыкым Лайд ШЕМЙЭР ямдылен. Д.Речкин ден авторын фотошт. Тел.: 49-55-11

ТЫГЕ тыршымыжлан ынде 
шукат огыл, шагалат огыл – 
кумло ий. Тудым эн чотшо 
тысе марий калыкын ончы-
кылыкшо да аралалт кодмо 
йодыш тургыжландарат. Эше 
1989 ийыштак марий самы-
рык-влакын «У вий» ушемыш-
тын конференцийыштышт 
тудо Виче марий-влак нерген 
моткоч шокшын да чон вур-
гыж ойлыш. Эшеат кумданрак 
да келгынрак тиде темымак 
В.Унженин «Марий ушемын» 
погыныштыжо шуйыш. Тудын 
1990 ий 7 апрельыште ышты-
ме «Ялыште культур школ гыч 
тў‰алеш» лўман выступлений-
же тунам шуко е‰ым Марий 
кундем деч мўндырнє илыше 
марий-влакын мучашдыме йо-
дышышт дене палдарыш. Эн 
чотшо тудо самырык марий 
ўдыр-рвезе-влакым Марий 
Ошай кыдалаш школыш ма-
рий йылмым туныкташ ўжє. 
Тыге А.К.Анисимовын кумы-
лын тыршымыжлан кєра мар-
ла туныкташ тў‰альыч. Вара 
Марий Ошайыштак Виче кун-
демысе марий-влакын област-

ной тўвыра рўдерышт почыл-
то. Мутат уке, тўрлє амаллан 
кєра тыгай сомыл я уло вийын 
шукталтын, я адакат «чыгы-
нен» шогалын, у шўлышым  
вучен.

Тиде жапыште Владимир 
Васильевич чырык курымжым 
эреак Марий Ошай школын 
директоржылан ыштен, но 
мер пашам нигунам кудалтен 
огыл. Тудо таче Россий Феде-
раций общий образованийын 
почётан туныктышыжо, Ма-
рий Эл Республикысе да Ки-
ров областьысе тўвыран сулло 
пашае‰же. А тиде ийласе Чап 
грамотшым шотленат от пыта-
ре. Эшеже тудо сўретче семын 
кумдан палыме, выставкыже-
влак Москоштат, моло вереат 
эртеныт.

Но тў‰жє теве кушто: 
В.Унженин суап пашалан шке 
жапшым, эсогыл шке оксажы-
мат луктын пышташ нигунам 
чаманен огыл. Теве нунын ко-
кла гыч ик примерже. Тудо 
марий сотемдарыше, «Война 
увэр» икымше марла газетым 
шочыктышо да тудым шке ок-

саж кўшеш луктын шогышо 
Петр Павлович Глезденевлан 
2015-2017 ийлаштак Киров 
олаште, ончычсо Вятский пе-
дагогический институтышто, 
шарнымаш о‰ам сакаш кум ий 
годсек тєчыш. Но шонымыжым 
шуктыш.

Тиддеч вара В.Унженин вес 
кугу сомыллан пижын – Со-
ветск (Кукарка) олаште марий 
драматург Александр Конаков 
лўмеш тоштер-лукым почаш. 
Вет А.Конаков 1904-1908 ийла-
ште ончычсо Кукарка слобода-
се учительский семинарийы-
ште тунемын. Тиде сомыллан 
Советск район администра-
ций кертмыж семын полшаш 
кумыла‰ын. А.Ф.Конаков лў-
меш Шернур тоштер-ончер 
комплексын да «Марий ушем» 
мер организацийын е‰же-
влакат полыш кидым шуялте-
ныт.

Драматург Александр Кона-
ков лўмеш тоштер-лукым 2019 
ий апрель кыдалне Кукарка 
учительский семинарийын ож-
нысо полатыштыже почаш па-
лемдыме.

Виче кундем Пыжанъю (Пижанка) велне 
Владимир Васильевич  Унжениным изи-
жге-кугужге палат. Тений тудлан 75 ий 
темеш гынат, ура чонан тиде айдеме 
тачат мер пашаште вуйым шупш-
де да лым лийде ышта. 

МАРИЙ Т™НЯ 2019 ий  14 март16 С/П

Драматург  
лўмеш тоштер-лук
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