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МАСТАР Е‡ЫМ 
муаш неле –  
тудо эре пашаште

 Ял суртшо дене сєрал

Вячеслав Григорь-
евич Беляев Со-

ветский посёлкысо 
Се‰ымаш уремы-
ште чатка пєртым 
чо‰ен (снимкыште). 
Посёлкышто тиде 

урем улан шот-
лалтеш. Пєртшат 
кызытсе жаплан 

келшыше чо‰ымо 
материал дене 

ыштыме. Беляев-
мыт ешын кок па-

чашан суртышт ум-
бачынак палдырна. 

Пєртыш канде 
тўсан поликарбо-
нат дене ыштыме 
пєртєнчыл “пур-

та”. Сурт пеле-
нак мотор гараж, 
монча, пакчаште 

кок теплицым ыш-
тыме. Шижалтеш, 

озан кид-йолжо 
чо‰ымо пашалан 

пеш келшен то-
леш. Садлан огыл 
мо верысе калык 

тудым уста кидма-
стар семын пала.

М.Скобелевын  
фотожо

Умбакыже  
8-9-ше лашт.
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«Гараж амнистий»
РФ Экономический вия‰маш ми-

нистерстве гараж да тудым налме 
порядке нерген федеральный зако-
нын проектшым ямдылен. Тудын дене 
келшышын, документдыме гараж ден 
объектын верланыме кумдыкшым 
собственностьыш оформитлаш лиеш.

Кызыт законодательствыште гараж- 
чо‰ымо кооперативын пашажым ре-
гламентироватлыше посна норматив-
ный правовой акт, «гараж» да «гараж-
чо‰ымо кооператив» умылымаш уке.

Законын проектше «индивидуальный 
гараж», «шуко пачашан гараж», «гараж 
бокс», «гараж кооператив», «капиталь-
ный огыл гараж» мут-влакым пурташ 
темла. Тыгодым «гараж кооператив», 
«потребительский гараж кооператив» 
да «гараж-чо‰ымо кооператив» умы-
лымаш-влак ик нелытан лийыт.

Законын проектше гараж верланы-
ме мланде участкым налме механиз-
мымат рашемда.

Кызыт шке участкеш чо‰ымо га-
ражым проста‰дыме схеме почеш 
оформитлат. Тидлан объектын техни-
ческий планже, мланде участкылан 
оза улмым пе‰гыдемдыше документ 
гына кўлыт. Кугыжаныш пошлинын 
акше – 350 те‰ге.

Май мучко – яра
«РОССИЙСКИЕ железные дороги» 

холдинг Кугу Отечественный сарын 
участникше ден инвалидше-влакым 
торашке коштшо чыла поездласе, ты 
шотыштак «Сапсанысе» да «Ласточкы-
со», чыла классан вагонышто, ты шо-
тыштак СВ ден «Люксышто», май муч-
ко яра шупшыкта. Тыгай йєным нуным 
ужатен коштшо кажне е‰ланат пуа.

Билетым кызытак оформитлат. Тид-
ланже пассажирын личностьшым 
пе‰гыдемдыше да льготылан правам 
пуышо документ гына кўлыт. Биле-
тым оформитлымылан, сервис услу-
гылан, тыгак вакшыш шартышлан да 
кочкышлан окса огеш налалт.

Тиде йєн дене май мучко мыняр 
шонет, мыняр кўлеш, тунаре пайда-
ланаш лиеш.

М.ИВАНОВА

У закон

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

ПАКЧАШ ош вуян, пеледышан, пекин, брокколи ко-
вышта росотам кусарен шындаш лиеш. Тыгак тепли-
цыш, парникыш шере пурыс росотам, вондо дене 
кушшо немычпурсам, кабачокым, цуккиним, кавуным 
луктын шындаш йєнан кече. Вожсаскам пуышо пакчаса-
скам, вож дене шарлыше пеледышым шындаш (мланде 
кошкен шуын гын) йыра‰ым ышташ лиеш. Сидератым 
ўдаш мондыман огыл.

Пеледышым ончышылан чыла тўрлє пеледышым, 
декоративный кушкылым да розам шындаш келшыше 
кече.

Но прививкым ышташ, тўрлє чер да шукш-копша‰ге 
деч обработкым ышташ ок йєрє. Саскам пуышо 
пуше‰гым, емыж-саскан вондым, кугымєрым шындаш 
йєнан жап.

Ты кече дене кылдалтше калык пале-влак:
 Мутланыме йўк пасушто тораш йо‰гал- 

теш –  тугеже йўр толеш.
 Сузо эрден эрак йўкым пуэн кычкыра – иге-

че вашталтеш, шып чо‰ештылеш – кече юалге да 
пылан лиеш.
 Коремйолышто лум ушкал кап наре гына шу-

лыде кодын, тугеже мландым куралаш тарванаш 
лиеш, маныныт.
 Йўдым юалге, а кечывалым шокшо – икмы-

няр кече ояр да шокшо игече шогаш тўналеш.

Ты шўдыр пале кокла лектышан. 

Калыкыште ты кече Федул кече семын палыме. 

Таче тырай помыжалтмым да леве да шокшо мар-

деж пуаш тў‰алмым вученыт.

18 апрель (изарня). Кушшо тылзе – Висаште. 

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

! 

Акций
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1. Телылан петырен ко-
дымо материалым 

кугымєр йыра‰ гыч на-
лын кора‰дыман. Кош-
кышо, черле лышташым, 
кодшо ийысе єрышым 
(усы) пўчман. Йыра‰ым эр 
шошым 4-5 см келгытын пуш-
кыдемдыман. Азотан ешартыш 
кочкышым пуаш єрканыман 
огыл. Иктаж мыняр кече гыч ку-
гымєрыш фунгицидым шыжык-
тыман. Тидлан 50 г «Абига-пик» 
растворыш 2 мл «Новосилым» 
ешарыман, сайын лугыман. 
Ынде аяран ты растворым 10 л 
вўдеш шулыктарыман.

2. Э‰ыжвондым сайын 
вия‰ше лышташнер 

марте пўчман. Йыра‰ коклам 
пушкыдемдыман. Комплексный 
минеральный ўя‰дышым еша-
рыме органический вартышым 
мланде ўмбачын вичкыжын ша-
выман. Йыра‰ коклаш мульчам 
шавыме семын 4-5 см компос- 
тым шарыман.

3. Апрель кыдалне са- 
дым чер да шукш-

копша‰ге деч обработат-
лыман. Лышташнер лєчы-
мє жапыште ик эн ончыч 
олмапу пеледышым локтылшо 
копша‰ге помыжалтеш. Тудо 
эше чо‰ештыл ок керт гынат, 
кўшыл укшлаш пуше‰ге тў‰ 
дене эркын нушкын кўза. Туд-
лан чаракым ышташ, кушкыл 
тў‰ деч изиш кўшкырак клейым 
йыгыман пижедылше тасмам 
кылдыман. Но пижыктыме деч 
ончыч, шукш ден копша‰ге 
кошкышо шўм кокласе виш гоч 
кўшкыла вончен ынышт керт 
манын, тудым сайын эрыкты-
ман. Тасма олмеш лывыргын 
кадыргыше пе‰гыде картон 
кагазым, тошто мамыкым да 
тидлан келшыше моло арал-
тышым ышташ лиеш.

Тудым йўр ынже нєртє ма-
нын, изиш кўшкырак полиэти-

ленан «козырёкым» кучыкташ 
шотлан толеш. Клей уке гын, 
тасмам аяран препарат денат 
обработатлаш лўдыкшє огыл.

4. Лышташнер помы-
жалташ тў‰алмеке, 

тасмам кылдаш ок йєрє. 
Кылдаш вараш кодмо гын, 
шукш-копша‰гым йокта-
раш лывырге пуше‰гым 
3-4 гана почкалтен рўзал-

таш лиеш.

5. Ужар конусан лыш-
ташнер шарлыме жа-

пыште тля, ужар копша‰ге 
(борзовка), пу шукш, лыш-
ташым пўтырышє шукш 
(листоверток), емыж то-
мым шўткалыше когарш 
(вишневая моль), кужунер 
(долгоносик) да моло вре-
дитель нєргє сокым шуп-
шаш чумыргат. Садлан ты 
жапыште емыж-саскам пуы-
шо пуше‰гыш «Фуфаноным», 
«Искрам», «Кемифосым» (10 л 
вўдлан – 10 мл раствор) але 
«Алатарым» (5 мл) шулыктарен 
шавыман.

Шоптырвондым тля да моло 
копша‰ге деч 10 л вўдеш (2,5 
мл) «Кинмиксым» + (2 мл) «То-
пазым» шулыктарыме аяр дене 
обработатлыман.

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Пагыт паша

Апрель кыдалне эше шыжы-
мак нєшмым ўден кодымо 
йыра‰ым шижынрак пушкы-
демдаш тў‰алман. Емыж-
саскан пуше‰ге, шоптыр-
вондо, пуншоптырвондо 
йымак азотан, фосфор-
калиян да органический 
ўя‰дышым шаваш уто огыл. 
Пе‰гыдемше шун йєршан 
пакчам 10-15 см келгытын 
кўнчыман. Шулышо лум вўд 
эше шога, пакчаште вўдыж-
гын коеш гын, таляка лакым 
кўнчалын, тудлан йоген 
каяш корным почман.

Телылан кылдыме арал-
тышым пуше‰ге тў‰ гыч 
пўчкын кора‰дыман. Нєргє вондо йырысе мландым пуш-
кыдемден, кушкыл тў‰ыш талкан урыман. Кошкышо,  
кылмыше, козыра‰ше шўмым шижын эрыктыман. Пўч-
кылтшє, сусыргышо верыш варым йыгыман.

Лышташнер помыжалтме 
деч ончыч...

Апрель  
кыдалне емыж-саскан 

кушкылым пўчкедаш, 
мульча дене петыркалаш 

тў‰алаш кўлеш.
! 

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

 6-8 паре‰гым 
шўмге шолтыман, вў-
дым кышкалман, вож- 
саскам шурыман да 
керосин дене шыма 
немыр гай лиймеш 
в и ш к ы д е м д ы м а н . 
Шокшо вартышыш-
те йолтаганым 15-20 
минут кучыман. Вара 
йолым леве вўд дене 
нєртымє лапчык дене 
ўштман, меж носким 
чийыман да малаш 
вочман. Южо е‰лан 
шпор деч утлаш 3-4 
процедурат сита, эн 
шукыжо латкокытым 
ышташ темлалтеш.
 10 изи совла мўй 

да 10 изи совла шўльє 
ложаш вартыш дене 
лепошкам ыштыман. 
Йолым паритлыман, 
кукшын ўштман да 
ямдылыме лепошкам 
тургыжландарыше ве-
рыш пыштыман, по-
лиэтилен дене пўты-
ралын кучыктыман, 
носким чийыман. Ты 
йєн дене 10 кече эм-
лалтман.
 5 ияш алой лыш-

ташым мясорубкеш 
пўтырыман, немыры- 
се сокым капрон чул- 
ка вошт темден лук-

ман. 500 мл куш-
кыл сокеш ты-
нарак спиртым, 
5 ате пырыс-
шудо (валери-
ана) настойкым, 
10 таблетке дене 
налме 0,5 г не-
лытан анальгин ден 
аспириным (порошок  
гай лиймеш тыгыдем-
дыман) да 2 кугу сов- 
ла йо‰ыштымо йош- 
кар пурысым шулык-
тарыман. Вартышым 
2 л пурыман янда 
йо‰гытыш темы-
ман, пич петырыман 
да пычкемыш верыш 
шындыман. 2 арня 
гыч компрессым ыш-
таш тў‰алман: на-
стойко дене нєрты-
мє марльым шпорыш 
пыштыман, бинт дене 
пўтырен кучыктыман 
да носким чийыман. 
Тиде йєн дене шпор 
пытымеш эмлалтман.
 Порошок гай лий-

меш тыгыдемдыме 6 
аспирин таблеткым 5 
процентан 50 мг йо-
деш шулыктарыман. 
Тиде вартышым корш- 
тышо верыш эр-кас 
йыгыман. Эмлалтме 
курс – 1 тылзе. Ты-

годым кремний дене 
чолга‰дыме вўдым 
йўаш тыршыман.
 Йолым сайын 

паритлыман, кукшын 
ўштман да шпорыш 
ончыч камфар ўйым 
йыгыман, вара – йо-
дым.
 Паритлен пуш-

кыдемдыме да кук-
шын ўштмє йолгопаш 
йод сеткым ыштыман. 
Вара свежа чыве шекш 
(тудым аптекыштат 
налаш лиеш) компрес-
сым йўдлан пышты-
ман, тудым целлофан, 
меж лапчык дене пўты-

ралын кучыкты-
ман, нос- 

ким чийыман. Тиде 
йєн дене 1,5-2 тылзе 
эмлалтман.
 Эрдене 1 муноп-

темым 1 кугу совла 
натуральный мўй дене 
сайын йєрыман, тиде 
вартышым холодиль-
никыш шындыман.  
Кастене йолым парит- 
лыман, кукшын ўштман 
да тургыжландарыше 
верыш компрессым 

(изишак ырыкты-
ме муноптем-
мўй вартышым) 
п ы ш т ы м а н . 
Эрдене чыла 
кора‰дыман. 
Процедурым 

шпор пытымеш 
ыштыман.
 Кас еда, йо-

лым паритлыме деч 
вара, кўварыш ша-
рен пыштыме нужым 
30 минут тошкыман. 
Шпор деч утлаш 5 се-
ансат полша.
 Шемалге яндан 

атын пелыж марте 70 
процентан уксус эс-
сенцийым темыман, 
тышкак пелыгыч ка-
тыме шемалге тўсан 6 
лезвийым пыштыман 
да 1-1,5 тылзе вучал-
тыман. Тиде жапыш-
те флаконысо уксус 
кўреналга. Пўтырымє 
ватке мучашан па‰гам 
тиде раствор дене 
нєртыман да шпорыш 

кечеш ик-
м ы н я р 

Шпор лекмылан кєра йолтаганем чыташ 
лийдымын коршта – южгунамже тиде верым 
эсогыл руал шумем шуэш. Чер деч ала ик-

таж калык йєным темлен кертыда?
О.ВОЛКОВА

Йошкар-Ола

Кеч руал шу…
Йолтаганысе шпор деч шагал огыл калык йєн 

уло, нунын кокла гыч икмыняржым темлена.
 

ШПОР – тиде 
йолтаган лу але шєн 

воктене шип, кайык нер 
семын лектедыше лу. Черым 
кужу жап эмлат. Шпор уто не-
лыт, тупрўдє да йолысо шол-

дыра йыжы‰ чер, «маска 
чапа» годым вия‰ын 

кертеш.

Йодмыда почеш
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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

5, 11, 19 и 25 мая.

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

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

гана йыгыман. Тиде 
йєн дене шпор пыты-
меш пайдаланыман.
 Носкин йолтаган 

ужашышкыже ик чы-
выштыш йошкар пу-
рысым шавалтыман. 
Тиде носки дене кечы-
гут коштман.
 Ушкал шылым 

кухньышто пайдала-
ныме чєгыт дене кы-
рыман да тургыжлан-
дарыше верыш йўдлан 
пыштыман, ўмбачын 
полиэтилен да бинт 
дене пўтырен кучык-
тыман. Шпор деч ут-
лаш южгунам 3 проце-
дурат сита.
 1 ужаш коштымо 

сирень пеледышым,  
10 ужаш ош аракаш 
пыштен, пич петыры-
ме йо‰гытышто 8-10 
кече кучыман. Ямде 
настойко дене ком-
прессым ыштыман.
 Аптекыште налме 

6 пакет магнезийым 60 
градус марте ырыкты-
ме 1 л вўдеш шулык-
тарыман. Тиде раство-

рышто йолым иктаж 
10 минут кучыман да 
вара кукшын ўштман. 
Ынде шпорыш пырыс-
шудо настойко дене 
нєртымє марльым 
пыштыман, целлофан 
да бинт дене пўты-
рен кучыктыман, меж 
носким чийыман. 
Компрессым эрдене 
веле кора‰дыман. Эм-
лалтме курс – 10 про-
цедур.
 Тазыш 100 мл 

спиртым, 100 г шин-
чалым да 10 г уксус 
эссенцийым ешары- 
ман, тышкак йол чытен 
кертме наре ырыкты-
ме 3 л вўдым темыман. 
Йолым паритлыме деч 
вара растворым кыш-
калман огыл, а посна 
йо‰гытыш оптал нал-
ман. Вес процедурлан 
тудым ырыктыман, 1 
кугу совла дене нал-
ме уксус эссенций 
ден спиртым ешарен, 
угыч пайдаланыман. 
Эмлалтме курс – 2 
арня.

Шкат ыштем, тыландат темлем

Кылмен  
черланыме деч

ПУРЫСАН мўй настойко 
сайын полша. Тидланже 500 

мл шолтымо але ош ара-
кам, 2 кугу совла мўйым да 

1 отыза пурысым ямды-
лыман. Кочырак тамым 

йєратыше-влак настой-
кыш эше шем пурыс ден гвоздикым ешарен 
кертыт. Анисат шкешотан тамым пурта, пуал-
мым шєрышє настойкым эшеат вия‰да, тыгак 
пагар-шолора корнын пашажым саемда.

Пурысым мушман да солык дене коштыман. 
Кєргыштє кийыше нєшмыж гыч пайдале ве- 
щества сайынрак лектын кертше манын, пак-
часаскам ик вечын кутынек пўчман. Янда 
йо‰гытыш пурысым, мўйым, йєрым (специйым) 
пыштыман да аракам темыман. Сайын лугыман, 
пычкемыш да юалге верыш 7-10 кечылан шын-
дыман. Тыгодым йо‰гытым кажне кечын рўзал-
тыман. Ямде настойкым 5-6 пачаш осылымо 
марле вошт шўрыман.

Кылмен черланыме годым 40-50 г настойкым 
кече мучко изин-изин подылман.

Почешмут семын: пурыс настойко дене йочам 
эмлыман огыл, тудым мўшкыран ўдырамаш 
да гастрит, йора, гипертоний дене орланыше- 
влакланат йўаш огеш темлалт.

А.КУКЛИНА
Морко район

Цифр ден факт-влак
 Икшыве-шамыч вич-шым ияшышт годым 

икымше гана йєратен шындат: йочасадыште 
вате-марийла модыт, «азам» ыштат, тудым 
пукшат, малаш пыштат, кевытыш, пашаш, 
унала коштыт.

 ™дыр-влак ача-аваштым шольышт да 
акашт деке шагалже годым ушкалат. Тиды-
же эн ончычак пўртўсын пуымо ава инстинкт 
дене кылдалтын.

 Куд-шым тылзаш йоча ача-аважым, 
коча-коважым, лишыл е‰же-влакым пален 
шыргыжеш.
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Пайдале ой-ка‰аш

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 

ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  100-300
Ушкал шыл (1 кг) –  250-500
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) – 60-90
Кешыр (1 кг) –  40-50
Шоган (1 кг) –  35-40
Севок шоган (шындаш 1 кг) – 150-300
Паре‰ге (1 кг) –  20-35
1 мешак паре‰ге – 1 кг 25 те‰ге дене
Свежа ковышта (1 кг) –  70-75
Кабачок (1 кг) –  200
Баклажан (1 кг) – 230-250
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Мандарин (1 кг) –  70-110
Йо‰ыштымо тўрлє кукшо йєр 
(1 изи стакан) –  50-60
Чеснок (1 штук) –  20-30
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Ужар шоган, укроп, петрушко, кинза, 
салат (ик изи кылдыш) –  25-40
Салат лышташ (ик кылдыш) – 60-65
Олма (1 кг) –  40-90
Свежа томат (1 кг) –  150-250
Свежа кияр (1 кг) –  80-130
Шово (квас) (1,5 л) –  25-55
Прессоватлыме ру (100 г) –  12-20
Редиске (300 г) –  50-60
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Шєр (1,5 л) –  80-90
™мбал (0,5 л) –  150-160
™мбал (сепаратор
гоч колтымо 0,5 л) –  220-240
Шўшмўй (0,5 кг) –  240-260
Торык (0,5 кг) – 130-150
Муно (1 тесте) –  65-100
Мўй (3 л) –  1400-1500
Нужгол (1 кг) –  200-250
Карп (1 кг) –  200-210
Шере‰ге (1 кг) –  100-120
Шылагол (1 кг) –  350
Сазан (1 кг) –  100-280
Куэ выньык (иктыже) –  70-80
Тумо выньык (иктыже) –  90-100
Лўмегож выньык (иктыже) – 150-170
Калош –  100-250

Вашке Кугече пайрем толын 
шуэш. Тидыже Йошкар-Оласе 

рўдє пазарыштат шижалтеш веле 
огыл, коеш. Молан манаш гын ты 
арнянат утларакше муным, тудым 
чиялташ да сєрастараш плёнкым, 

сўретым, чиям налаш темлат.

Тиде арнян рўдє пазарыште тўрлє 
кочкыш ден сатулан ак тыгай:

ТИДЛАН кевытыште тудым налман. Но налме деч он-
чыч упаковко йымалне 1 цифрым кычалман. Тудо воз-
алтын гын, тугеже тиде лаштыртыме шўльє эн кугу. Ты-
гак пайдаланаш лийме срокат пел ий деч утла лийшаш 
огыл. Тылеч шукырак гын, тугеже тушто пайдале веще-
ства шагалрак.

Ик порцийлан 2 кугу совла лаштыртыме шўльым нал-
ман, дуршлагыш пыштен, йогышо вўд йымалан мушман. 
Тылеч вара атыш пыштыман, тушко 300 мл шолшо вў-
дым опталман, 5 минут шолтыман да 10 минут шинчык-
тыман. Тиде вартышым кочмо деч 20 минут ончыч кечеш 
1-2 гана ик тылзе йўман. 10 кече каналтымеке, уэш йўаш 
тў‰алаш лиеш.

Тиде вартыш кўпнымым пытарыме да давленийым 
шотыш кондымо дене пырля эше организмын аралыме 
вийжым ешараш, иммунитетым вия‰даш полша, шонды-
галтан пашажым саемда, вўрыштє сакырым кўлеш наре 
гына кода.

Тыгай йолтаганан лийнеда гын, теве мом 
ыштен кертыда

10 таблетке аспириным тыгыдемдыман, тушко 250 г ош 
аракам темыман да 1-2 суткалан пычкемыш верыш шын-
дыман. Тылеч вара марльым ты настой дене нєртыман 
да йолтаганыш пыштыман. ™мбачше полиэтилен дене 
пўтыралман, носким чийыман.

Тиде процедурым кастене малаш 
вочмо годым ышташ утларак келшен 
толеш.
Эрдене йол гыч чыла кора‰дыман, 

йолтаганым мушман, солык дене ўштман да 
питательный кремым йыгыман.

Йолтаган – шочшо азан гай

Но тиде вартышым йўаш тў‰алме деч 
ончыч врач дене ка‰ашыман.! 

Лаштыртыме шўльє 
кўпнымым пытара

Южо е‰ын чурийже, кидше,  
йолжо чот кўпнат. А южыжо  
давлений кўзымє але волымо  
дене йєслана. Кок тўрлє  
нелылыкшымат пытараш лаштыртыме 
шўльє пытараш полшен кертеш.
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Мучаш. Т¢‰алтышыже 14-ше №-ан газетыште

ямдылен. Тел.: 49-55-11

 Ужар шоганым тыгыдын пўчкедена. Ми-
скыш пыштен, шинчал дене пырля изишак тем-
дена.
 Ветчинам олым пырче семын пўчкедена.
 Киярым кугу тёркеш нўжена.
 Редисым, муным, укропым тыгыдемдена.

 Чыла пырля пыштена да лугена.
 Кажнылан кочкаш пос- 

на атыш пыштымеке, «Айра-
ным» ешарена. Кўлеш гын, 
изишак вўдым ешараш 

лиеш.

1. Помидорым эрыктена (шолшо вўдым опталаш 
гын, куштылгынрак кора‰далтеш).

2. Болгар пурысын кєргыжым луктына.

3. Помидорым, пурысым, киярым, шо-
ганым тыгыдын падыштена да пырля 

варена.

4. Уксусым, паприкым, шинчалым, ўйым ешарена 
да пел литр вўдым темена, вара холодильни-

кыш ик шагатат пелылан йўкшыктараш шындена.

5. Кинде гренкыш чеснокым йыгена, кубик се-
мын пўчкедена.

6. Йўкшышє гаспачом холодильник гыч 
луктына, кўмыжлашке темена, ўм- 

бакше гренкым пыштена да петрушко дене 
сєрастарена.

Вашке ик эн йєратыме да вучымо  
Кугече пайрем толын шуэш. Тудлан озава-
те-влак ончылгочак ямдылалташ тў‰алыт: 
пєрткєргым, сурт-оралтым шотыш кондат, 
эрыктат, йытыраят, икмыняр кече ончыч 
пурам шолтат да тулеч молат. А шолтымо 
пураж дене чылан гаяк, мутат уке, окрошкым 
ыштат. Меат таче тыланда тудым ямдылыме 
икмыняр рецептым темлена.

ПЕРКАН ЛИЙЖЕ!

Пайремлан ямдылалтына

Гаспачо але испан окрошко
Кўлыт: 0,5 кг помидор, 1 йошкар болгар 

пурыс, 2 шоган, 2 кугу совла йошкар вин-
ный уксус, 1 кугу совла кушкыл ўй, 2 пўй 
чеснок, жаритлыме кинде, там шот дене 
тамле паприка, петрушко, шинчал.

Кўлыт: 200 г ветчина (але колбаса, шол-
тымо ушкал шыл), 4 шолтымо муно, 4 све-
жа кияр, 1 литр «Айран», пел литр мине-
ральный вўд, ик кылдыш гыч укроп, ужар 
шоган, редис, там шот дене шинчал.

Айран дене окрошко

– Мый тыге ыштем: 1 литр шєрлан 1 изи сов-
ла рум, 4 изи совла сакырложашым, 1 изи совла 
шинчалым пыштем. Муным ом ешаре, но кєлан 
келша гын, тидым ыштен кертеш, – темла Свет-
лана. – Шєрым леве лиймеш ырыктем да чыла 
тидым иквереш лугем. Вара ложашым пыштем, 
адакат лугем да оваргымешкыже шокшо верыш 
шындем.

Руашым ыштымеке, тар шўрашым эн ончыч вў-

деш, вара шєреш шолтем. Тушко ушкал ўйым пы-
штен, тудын йўкшаш шындем.

Руаш шумеке, духовкым чот ырыктем да кўэшташ 
тў‰алам веле. Мый кок салма дене тидым ыштем. 
Салмамже кугурак да кок марла совла руашым  
пыштем, шокшо духовкыш шындем. Йымалже кўйын 
шумо гай лиймеке, луктам да шўраш немырым мо-
торын гына шарем, тудын ўмбакыже муно да ўмбал 
вартышым йыгалтем. А вартышыжым тыге ыштем: 2 
мунылан 4 совла ўмбалым сайын гына лугем.

Чыла йыген пытарымеке, угыч духовкыш шын-
дем. Чевер тўсым налмекыже луктам да ушкал 
ўйым йыген шындем.

Теве мом каласен кодынем. Духовкыжо грилян 
лийшаш: ўлныжат да кўшныжат тул йўлышаш. 
Мелнан йымалжым кўкташ мый ўлылым чўктем, 
ўмбалжым кўэшташ – кўшылжым.
Ыштен ончыза, чылт ко‰гасе мелна гай лиеш!

М.Скобелевын фотожо

Таче мемнан унана – Параньга районысо Элпанур тўвыра пєртын художест-
венный вуйлатышыже Светлана АВТОНОМОВА. Тудо шўрашан мелнам 
ышташ темла. Мо о‰айже, ко‰гаште огыл, а духовкышто кўэштеш! Тиде 

рецептше шукыштлан моткочак пайдале лиеш, очыни, вет кызыт яты-
рыштын ялысе суртыштат ко‰гашт уке.

Чылт 
ко‰гасе мелна!

«Сурт-печын» 
ко‰га ончылныжо
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Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.  

Шке жапыштыже Вя-
чеслав Григорьевич 
“Алексеевский” гос- 
племзаводышто трак-
тористлан тыршен. Ва-
ражым госплемзавод 
банкрот радамыш ло-
галын. Тыге тудо пашам 
Йошкар-Оласе, Мос- 
косо тўрлє организа-
цийыште тракторист-
лан тыршен. Но єрдыж 
кундемыште пашаш 
кошташ – манаш веле. 
Йолташыже Николай 
Алексеевич Ярови-

ков тудым чо‰ымашке 
ўжын. Тыге Вячеслав 
Григорьевич у паша-
лан тунемын. Йошкар-
Олаште пєрткєргыш-
тє отделкым ышташ, 
плиткым опташ, гипсо-
картон дене туврашым 
ышташ тў‰алын.

Ондак ты оралте пєрт 
олмышто В.Беляевын 
аважын пытыше то-
што пу пєртшє лийын. 
Вячеслав Григорьевич 
ешыж дене кум ий жа-
пыште 120 квадратный 
метр кумдыкан суртым 
чо‰ен. Мийымына го-
дым оза йолташыже 

Н.Яровиков дене Йош-
кар-Олаш пачерыште 
ремонтым ышташ каен 
ыле, сандене мыланна 
пєртым, кудывечым, 
мончам да моло орал-
тым пелашыже ончык-
тыш. Кудывечыште, 
пакчаште лум шулен 
пытен огыл гынат, чыла 
вере шижалтеш – оза-
влак оралтым чаткан 
кучат. Кудывечышт пеш 
ару. Урем гыч мотор 
изигапкам, тўжвачын 
пєрт пырдыжым нарын-
че кермыч дене опты-
мо. Урем гыч тў‰алын 
пєртєнчыл марте тро-

МАСТАР Е‡ЫМ 
муаш неле – 

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Поликарбонат дене 
ыштыме пєртєнчыл

Мангал

МончаончылноКамин

Спорт ўзгар

Кокымшо пачашыш 
кўзымє тошкалтыш
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ЛУДШО ЙОЛТАШ-ВЛАК! 
1 апрель гыч Россий почтылаште 2-шо пелийлан возалтме кампаний тў‰алын

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:

«Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 805,44 те‰ге
«Марий Эл» (кугарня, 24 лашт.) (индекс – П3214) – 498,30 те‰ге
«Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1047,00 те‰ге
«Сурт-пече» (индекс – П3205) – 481,56 те‰ге

ПОДПИСКЕ-2019

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Рекламе шотеш

тудо эре  
пашаште

туарым чаткан опты-
мо. Калитке ден са-
варым, леведышым 
канде тўсан профна-
стил дене ыштыме.

М о н ч а о н ч ы л н о 
каныме верым ке-
лыштарыме. Тушто 
Шернур гыч тол-
шо кидмастар-влак 
мангалым, монча 
ко‰гам чаткан оп-
тен коденыт. Монча 
ончылнак йоча-влак- 
лан спорт ўзгарым 
вера‰дыме.

Пєртыш пурыш-
на. Суртоза зал ден 

кухньо коклам пеш 
о‰ай форман гипсо-
картон дене кыдеж-
лен. Прихожийыште, 
кухньышто шокшо 
кўварым ыштен. 
Пєлемысе тувра-
шым гипсокартон 
дене ыштыме. Тушто 
шкешотан светиль-
никым сакыме. Ко-

кымшо пачашыш 
малыме пєлемыш 
мотор тошкалтышым 
келыштарыме. Тыгай 
суртым ужмеке да 
тудым могай чо‰ымо 
материал гыч ыш-
тыме пален налме-
ке, вигак шоналтет: 
суртын ўмыржє кужу 
лийшаш.

Реклама

Прихожий

Малыме пєлем

Шкешотан светильник

Кухньым гипсокартон дене ыштыме пырдыж авырен
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92 ден 95 маркан бензин коклаште мо-
гай ойыртем уло? Нуным йєрен, автома-
шинаште кучылташ, двигательын куат-
шым кугемдаш лиеш мо?

А.МОКОВЕЕВ
Советский район

ЮМБЕЛЫМ, эше тудым южо 
кундемыште сєсан маныт 
(рушлаже глисты), сурткайы-
кын организмыштыже ила. 
Тыгай паразитым мє‰гысє ус-
ловийыште пытараш лиеш. Ик 
тыгай йєнлан сурткайыклан 
лўсым пукшымо шотлалтеш.

Лўсым илым налыт. Тушто 
кукшо дене та‰астарымаште 
витамин-влак шукырак лийыт 
да утларак пайдале. Телым 
лўсыштє кугу йўштє деч вара 
пайдале вещества-влак си-
тышын погынат. Чывыда, мут-
лан, шуко огыл гын, кожын кок 

Мє‰гысє ферме

ЮМБЕЛЫМ кузе 
пытараш?

ЭКОЛОГИЙ да КПД могырым 
95 бензин сайрак. Тудо утларак 
чот ишалтмым (степень сжа-
тия) чыта, тугеже тичмашынрак 
йўла, автомашиналан кугурак 
куатым пуа да почешыже ша-
галрак лавырам кода.

92 бензинын шке ойыртем-
же. Документ почеш 92 бен- 
зин дене кудалыштше авто- 
машина-влакын ишалтме ку-
атышт изирак. Тугеже 95 
бензиным тыгай автомаши- 
цнаште кучылташ кўлешыже 
уке. Ишалтме куат кугу огыл 
да топливын йўлымє КПД-жым 
от ешаре. Тыгай эксперимент 
деч могай пайдам налыда 
гын, тиде автомашинада ут-

ларак тєр, икшырымын каяш 
тў‰алеш.

Кок пошкудо маркан бензи-
ным йєраш але икте-весыж 
дене алмашташ лиеш. Тидлан 
кєра зажиганийыште кўры-
лтыш лиеш гынат, электрон 
управлений блок темлыме то-
пливын качествыжлан келыш-
тара. Ончыч лукмо машинала-
ште электрон управлений блок 
лийын огыл, сандене утларак 
кўкшє маркан бензиным те-
маш йєршеш чареныт.

Но те тидым палышаш улыда: 
тўрлє маркан бензиным ушен, 
йєрен те нимогай пайдамат 
огыда нал. Молан? Теве молан: 
95 ден 92 маркан бензин-влак 

бакыште кок лончылан шелал-
тыт. Ондак автомашина 92 мар-
кан бензиным кучылтеш, вара 
95 марканым «кочкаш» пижеш. 
Кок бензин йўлымє коклаште 
те двигательыште перкалымым 
шижыда. Но электрон управле-
ний блок тыгай ситыдымашым 
писын кора‰да.

Иктешлен каласаш гын, кок 
тўрлє бензиным ушен, те 92 
марканым утларк куатаным 
ыштынеда гын, шонымашкы-
да огыда шу. Но бак пундаш- 
те волен шичше рубыкым, 
рўда‰мым, свечаште когарым 
ужын кертыда.

Йєраш лиеш мо?

Мужыр лаштыкым

укшыжат сита. Тыгыдын пўчке-
дат да кофемолко гоч колтат. 
Мутлан, майонез банкыш пыш-
тат да морозилкыш пыштат. 20 
чывылан икмыняр тыгай банке 
теле гочлан сита. Кылмыше 

имыште витамин-влак сайын 
аралалтыт.

Чыве лўслан тунем шушаш. 
Ондак вартышыш кочмо ик 
совла кугыт лўсым варен пуат. 
Сайын кочкыт гын, вес гана 

кок совла кугытымат ешараш 
лиеш. Варажым – эшеат шукы-
рак.

Пўян шоганат полша. Арняш 
кок гана, шочмын да кугарнян, 
тудым кўчымым але шолты-
мым рационыш пуртат. 10 чы-
вылан шотлымаште 0,3-0,5 ки-
лограмм шоган сита.

Автомашинам виктарышылан
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Палаш уто огыл Колызын лукшо

Шошым телым руымо куэ пундыш гыч тиде 
пуше‰ге гыч йогышо сокым налше ятыр мўк-
шым ужынам. Тыгай сок эр шошым сакыр сиро-
пым алмаштен кертеш мо?

Г.ИВАНОВ
Кужэ‰ер район

Энциклопедийлаште, пособийлаш- 
те, журналлаште ик килограмм 

шыштым ямдылаш мўкш-влак 
6-7 килограмм мўйым кучылтыт 
манын возымо. А вес вере 3,5-
3,6 килограмм кая манын па-
лемдыме. Кудыжлан ўшанаш?

Нужголым  Шыштым ойыраш мы-
няр мўй кўлеш?

Алмаштен ок керт

ШОШЫМ эн ондак мєртньым тыгы-
де нужгол-влак кышкат, вара – шолды-
рарак-шамыч. Тидын деч вара нужгол 
«черле» лиеш, тудын организмже тыг-
лай илышлан да кочкышлан ямдылал-
теш. Тидын годым тудо чыла тўрлє коч-
кышым налаш тў‰алеш. Тыгай пагытым 
чыла колызо вуча.

Но тидым ушештараш уто огыл: тиде 
жапше моло колын мєртньым кышкыме 
жаплан келшен толеш да лачак э‰ер 
сер гыч гына чў‰гыкташ лиеш. А моло 
йєн дене пайдаланаш чарыме. У за-
кон-влакым пе‰гыдемдыме. Мєртньым 
кышкыме жапыште кучымо ик нужгол-
лан кок тўжем те‰ге марте штрафым 
пуэн кертыт.

Коллан мєртньым кышкыме пагыт 
моткоч кўлешан. Мыняр колиге шочеш, 
тунарак ончыкыжым кол лиеш. Южо ко-
лызо тыгай пагытыште сетьым шында. 
Тыгайым ужмеке, рыбнадзор инспек-
цийыш йы‰гырташ ида мондо.

Эн сай ондалчык  
кочкыш

ШОШЫН кокымшо пелыштыже шол-
дыра колым кучымо годым э‰ыримыш 
пижыктышаш ондалчык кочкыш семын 
эн сайлан йыл ден виля шукшым огыл, 
максымтарам (ручейник) шотлат. Тудым 
верысе колызо-шамыч э‰ерлаште, ер-
лаште муыт.

Имыворын (стрекоза) личинкыжым 
(турман але казара) нурангол (сўгє) ден 
сазан сайын чў‰гат. Ловал ден парда-
шыж нерген ойлышашат уке, моткоч 
йєратат. Тыгай ондалчык кочкышым  
йошкын шукшым кучымо ўзгар дене 
погат. Вўд йымачын вўдпорсыным кош-
талын луктыт да тушто насекомыйым 
кычалыт. Ты-
гай ондалчык 
к о ч к ы ш ы м 
нигушто огыт 
ужале. Лачак 
шке гына ку-
чаш лиеш.

КУМДАН палыме мўкшызє А.Рутын «Энциклопе-
дия пчеловодства» изданийыштыже, ик килограмм 
шыштылан мўкш-влак 6-7 килограмм мўйым кучыл- 
тыт манын, утыждене кугемден возымо. Российыш- 
те да лишыл йот эллаште эртарыме опыт ончыктен: 
ты шотышто тўрлє чот лектын. Тидыже шыштым ойы-
рышо мўкш-влакын могай условийыште улмышт дене 
пеш чак кылдалтын.

Мўкш-влакым чыла тўрлє паша деч кора‰даш да 
шыштым гына ойырыкташ гын, нуно ик килограмм 
шыштым ямдылаш ешартыш 3,5-3,6 килограмм 
мўйым кучылтыт. А келшыше условийыште шыштым 
ойырат да тыгодым шуко тулигым ончен куштат гын, 
мўй роскот ятырлан иземеш – 1,2-1,5 килограммыш 
гына шуэш. Тыгодым икмыняр ужаш шыште шыркан 
питательный веществаж кўшеш ойыралтеш. Пўртў-
сыштє нектаран кушкыл чот пеледме годым мўкшлан 
шыштым ойырыкташ гын, икмыняр ужаш пайдале 
насекомый мўй погымо деч кора‰еш. Тыге 6-12 ки-
лограмм мўйым поген огыт шукто. Йўран, вўдыжгє 
да юалге игече шогымо годымат мўй роскот ятырлан 
кугемеш.

КУЭ сокышто ятыр минеральный вещества уло. 
Шымлыме годым тыгак 0,43-1,13 процент сакырым 
верештме. Пўртўсыштє нектарым да шыркам ойы-
рышо кушкыл, пуше‰ге уке улыт 
гын, мўкш-влак куэ сокым ут-
ларак чот налыт. Тыгай 
сок, мутат уке, мўкшлан 
пайдале. Но куэ сокышто 
сакыр пеш шагал улмы-
лан кєра тудо тыглай 
сакыр сиропым ал-
маштен ок керт.

кунам  
кучаш?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 22 апреля. 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 / 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.50, 10.45  Про-

грамма «Эзотерра» 12+ 12.25 Программа 
«Сделано со вкусом» 12+ 14.00, 19.30 Наше 
время 12+ 21.30 Наше время. Итоги 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.) 9.28 Илыш мундыра 
9.45 Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 23 апреля. 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 / 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 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 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 09.45, 10.40  

Программа «Эзотерра» 12+ 10.45 Про-
грамма «Сделано со вкусом» 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги 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.) 9.28 Пошкудем 9.40 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

23 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,  

15.00 Новости 09.25 Сегодня 24 апреля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный при-
говор 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 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ЛУЧ- 
ШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+ 23.15 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.45, 10.35  

Программа «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.) 9.28 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

24 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,  

15.00 Новости 09.25 Сегодня 25 апре-
ля. 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 Муж-
ское / Женское 16+ 18.00 Вечерние но-
вости 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 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 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто про-
тив? 12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
12+ 23.15 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 Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.28 ФУМ

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 26 апреля. 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 / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
Человек и закон 16+ 19.55 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 0+ 
23.45 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 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.50, 13.55 
Программа «Эзотерра» 12+ 12.20 Про-

грамма «Сделано со вкусом» 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги 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 Мест-
ное время. Вести Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 
«Шўмсем пєлек». Тендан серышда почеш 
концерт 11.25 Местное время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

25 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

26 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

22 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка 6+ 05.35, 

06.15 Россия от края до края 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.40 Х/ф «ДВОЕ И 
ОДНА» 12+ 08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 09.45 Сло-
во пастыря 0+ 10.15 Голос. Дети. На самой 
высокой ноте 0+ 11.10 Теория заговора 
16+ 12.15 Идеальный ремонт 6+ 13.20 Жи-
вая жизнь 12+ 16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+ 18.10 Эксклюзив 16+ 19.50, 
21.30 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
Богослужения из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 
Местное время. Суббота 12+ 09.20 Пя-
теро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 
12+ 13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
12+ 17.30 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Ну-ка, все вместе! 
12+ 23.30 Пасха Христова 12+

«МЭТР»
08.55, 10.20 Программа «Эзотерра» 

12+ 15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 
Наше время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

27 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Святая Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой» 12+ 11.10 Теория заговора 
16+ 12.15 Андрей Миронов. Скользить 
по краю 12+ 13.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+ 15.15 Бал Александра Малинина 12+ 
17.00 Ледниковый период 0+ 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

РОССИЯ1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.35 Сам себе 
режиссёр 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Мест-
ное время. Воскресенье 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Смеяться 
разрешается 12+ 13.25 Далёкие близкие 
12+ 15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» 12+ 
16.00 Х/ф «Ты только будь со мною рядом» 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 

12.45 Пастырское слово 12+ 21.00 Ма-
рий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

28 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш 
 Марий национальный драме театр

 20 апрель – «Йєратымаш да кєгєрчен-влак». В.Гуркин 
                     ......................................................................16.00 (12+)
 23 апрель – «™жында?» З.Хаким .............................18.00 (12+)
 25 апрель – «Салика». С.Николаев .........................18.00 (12+)
 30 апрель – Театр тургымым петырымаш
                    – «Элнет». С.Чавайн .................................18.00 (12+)

Марий самырык театр
 26 апрель – «И эту дуру я любил...». А.Яхонтов ...18.30 (16+)
 30 апрель – Театр тургымым петырымаш
            – «Торешвате солаште — томаша». М.Илибаева  
                      .....................................................................18.30 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер  
да балет академический театр

 21 апрель – «Юнона и Авось». А.Рыбников ..........16.00 (12+)
 23, 29 апрель – «Раймонда». А.Глазунов ...............18.00 (12+)
 25 апрель – «Жизель», А.Адан ................................18.00 (12+)

ШЕРГАКАН ЛУДШЫНА-ВЛАК! 
1 апрельыште «Марий Эл» газетлан возалтме под- 

писке кампаний тў‰алын. Тидыжым почто гоч веле огыл, 
электрон йєн денат ышташ лиеш, адакшым кажне по-

что отделенийыште оксала налын кертыда. Налза, лудса 
«Марий Эл» газетым да йолташда-влаклан темлыза!

!

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

Р
е
кл

ам
е

О‰ай, но ўды-
рамаш чу-

рийжын эркын-
эркын шапалгаш 
тў‰алмыжым, пе-
лашыжын ласка 
шомакше гыч ши-
жын шукта:
– Тў‰алтыште – 

«мыйын мотор 
ўдырем!»
– Вара – «колат, 

аваже?!»
– Мучашлан... – 

«ой, кува, ынде 
йєршын ушет пу-
д ы р а н а ш 
тў‰алын 
а л а 
мо?!»

ВОШТЫЛЧЫК  
ОˆГЫР

16+Р
е
кл

ам
е
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Тў‰алтышыже  
14-ше №-ан газетыште

Николай Сергеевичат вош- 
тыл колтыш да мыят вет ку-
рортыш каем мане:

– Тугеже мыйын «витле ыр» 
веле огыл, «утыжат» уло, коеш.

™дырамаш-влак койышла-
ненрак воштыл колтышт, но 
пєръе‰ын тыге ойлымыж-
лан ышт ўшане. Курортыш 
кайышыже, тыландаже нылле 
ийымат пуаш ок лийыс, манын 
єрын ончале.

Иктыже, йолташ ўдыржє да 
Николай Сергеевич дене че-
верласымыж деч вара увер-
тарыме поездыш орван чемо-
данжым шупшын ошкыльо.

Курортыш кайышыже, пєръе‰ 
ваштареш йєнлын пурен шинче 
да нералтенат колтыш ала мо? 
Ала тетла тудын дене мутланаш 
огыл манын, нерышыла веле 
коеш? Лумшо (соболь) упш йы-
малан шылтыме нугыдо да йы-
выжа шинчапунжо чытырналтын 
кая. Коклан, зал пырдыжыште 
кечыше шагатым эскерен, канде 
шинчаж дене тура ончал колта.

Да-а-а! Чоным алгаштарыше 
могай сєрал моторлык! Тыгай 
сылне ўдырамашын ўмбакет 
ик гана ончалмыжак уло капым 
чытырыкта!.. Пєръе‰лан пыр-
так ўшаным пуа гынат, пелен-
же лияш шонен, чыла да чылам 
монден, ўжшє веле, тўня пун-
дашышкат пырля каяш ямде 
лият! Ик мурысо гаяк тыгай 
ўдырамаш дене ўяк-мўяк ик 
йўдым эртараш ияланат чонет 
пуаш келшет, а вараже – керек! 
Ешет, шочшет, ватет, уй... шо-
налтен лўдат!

Очыни, ала ватыже «тый 
тушто, Коля, мартысе коя пы-
рыс гай утыжым йоргаланен ит 
йогылане, шотым пален кане» 
манын арам огыл шижарен 
колтыш? Эше пєръе‰ санато-
рийыш миенат шуын огыл, а 
сымыстаралтше «койыш», ух, 
кузе яжарлана!

...Поездышке шинчаш кўлеш 
манын увертарышт. Николай 
Сергеевич вагонышто веле 
шокшо кундемлан келшыше 
плащше дене жапын-жапын ши-
ялтарен пуалше мардежыште 
шогымаштыже кылмымыжым 
шиже. Ай да мо, йорга чытыра 
да чыта, маныт калыкыште. Мо 
тыгай, шинчаж дене тудо вашта-

решыже шинчыше ўдырамашын 
могай вагоныш пурымыжым 
эскераш тєчыш. Но тудыжо, 
мланде йымак порволымо гай, 
трукышто ала-куш лие. Николай 
Сергеевичын кумылжат волыш. 
Шижеш, чыгылтарыше чонжо 
вуйжым а‰ыртара...

...Купеш верланымекыже, ту-
выр шўртє пырче марте пўжал-
тын пытен, кўшыл полкышто 
йўд мучко пєрдале. Могырым 
сўсандара, ушышто тўрлє шо-
нымаш пєрдеш. Нигузе мален 
колтен ыш се‰е. Эрлашыжы-
мат, купе гыч лекде, кечым эр-
тарыш. Киоскышто наледыме 
газетше-шамычым пеле нере-
нак лудын пытарыш. А эрла-
шыжым эрдене санаторийысе 
дежурный администратор он-
чык толын шогале. Пєръе‰ын 
ко‰лайымачынже градусникым 
луктын єрє:

– Ах, пагалымем, кап темпе-
ратурыдан нормо деч палынак 
чот кўзымыжым паледа?

– А нормыжо мыняре?
– Но ныллыжак огыл. Моткоч 

чаманем, но изоляторыш эм-
лалташ пыштыде ом керт!

– Могай изолятор? Очыни, 
градусникда пудырген? Мо 
изоляторышто шкет кияш тыш 

шумеш толынам шонет мо? – 
Николай Сергеевич командо-
ватлаш тунемше койышыж ден 
келесырын мутланымашке уш-
ныш.

– Мо Юмет, ойлымыдалак 
ыле да... Огыда ўшане гын 
приёмныйыш эртыза! Медшў-

жар деч градусникым налза, 
шке висыза!

Но «витле ыраш» пєръе‰ де-
журитлыше администратор-
лан ынежак ўшане. Районы-
со эмлыше манмыла, «колхоз 
паша деч каналташ, тазалы-
кым пе‰гыдемдаш, пуа‰ше ка-
пым луштараш» тыш шумеш 
толын. А ала-могай йўштє изо-
ляторышто, пєкмєр гай киен, 
жапым арам ышташ огыл.

Ыш чыте, приёмныйыш мед-
шўжар дек кайыш. Пеле почылт- 
шо омса виш кокла гыч кечеш 
шемын кўшє, чатка да вичкыж 
капкылан, ўстел коклаште то 
ик папкыш, то весыш ала-мом 
возгален шинчыше самырык 
ўдыр перныш. Кабинет воктен 
пўкеныште кужу жап йєсланен 
вучышо вич пєръе‰ым ужо. 

– Те кудымшо лийыда, – ик-
тыже мане.

ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...

Умбакыже лиеш

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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11 АПРЕЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ
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МОТОР ул-
мыж шотышто ик ўды-

рамашат кокытеланы- 
шаш огыл. Иктым эре шар-

ныман: чапле висат онда-
лен кертеш, кєраныше е‰-
шамычат шагалын огытыл, а 
воштончыш... А воштончыш 
воштылшо ўдырамашымат 

умбачын ончымаште шор-
тшыла ончыктен 
кертеш.

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА

 

Тый кажне вашлиймашыш ит нумал пеледышым,
Йєратыде, такеш ит ман «йєратымем».
Пеш неле кора‰даш ондаксе лум леведышым,
Садлан, шоналтыде, ит ойло «йєратем».
Припев:
Ит лек пычкемыш, тымык йўдым корныш,
Омет арам тый ўдыр верч кодет.
Кок шўм ик жаплан, я курымешлан торлыш,
Мый омыл таче тыйын пиалет.

Вашкен эртем, шкетак ончен кодат кышамым,
Шинчам кумен, торашке ончык ошкылам.
Ораде лийынам, кеч шижым кочо тамым,
Нелеш ит нал – мый таче пиалан улам.

Припев:
Ойлем мый таум тыланет чонемым почын.
Йєратенам, изи шўмем пєлекленам.
Эрталше жапым ит шарналте кочын,
Чыла шулен да йомын – раш умыленам!
Припев:

Йєратыме мурына
Мутшо Христина Александрован,

семже Марина Воронцован

Мый омыл тыйын пиалет
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ЭШЕ граждан сар 
мўгырен сургалтме, 
совет эл йол ўм-
бак шогалаш гына 
тў‰алме жапыште ма-
рий-влак Москошто 
погынаш тў‰алыныт. 
Тидыже элнан у са-
выртышан корным 
ойырен налмыж дене 
чак кылдалтын. Марий 
калыкат йол ўмбак 
шогалше ончылъе‰же 
ден интеллиген-
цийжылан кєра шке 
ончыкылыкшым у се-
мын виктараш пижын. 
Лийын эше вес ама-
лат – граждан сары-
ште марий-влак кокла 
гыч ошо-влак велне 
кредалше-шамычат 
лийыныт. Землячест-
вым ыштымаште ну-
нынат мыняр-гынат 
надырышт уло. 1919 
ийыште землячестве 
шочын манаш эн кугу 
амалже – тиде Марий 
кундем дене кылдалт- 
ше тунамсе кугыжа-
ныш пашае‰-влакын 
Москош мийымышт. А 
эн тў‰жє – 1920 ийыш- 
те шочшо Марий авто-
ном область Москосо 
марий-влак деч посна 

ямдылалт да ышталт 
кертын огыл. Тидлан 
рўдолаште пе‰гыде 
э‰ертыш кўлын. Да 
тудо лийын – шукер-
те огыл гына шочшо 
Моско марий земля-
честве. Ме таче ту-
дын кугыжаныш ре-
гистрацийым эртыме 
документшым огына 
му, тунамсе жапыште 
тыгайже лийынат кер-
тын огыл. Да тыште 
ик тў‰ айдеме семын 
С.А.Черняковын лўм-
жым палемдаш кўлеш. 
Тудым эше 1918 ий 
мучаштак Москош 
колтеныт. Тушто тудо 
Наркомнац пеленысе 
Рўдє марий пєлкаш-
те тыршен, варажым 
шкежак тиде пєлкам 
вуйлатен шоген. Тыге 
ямдылалтын Марий 
автономий нерген  
декрет. Изиш варарак  
Москошко А.К.Эшки-
нин, И.А.Шигаев да 
молат вуйлатыме па-
шашке миеныт. Тунам 
марий мер илыш пеш 
писын вашталт шоген.

Шуко калыкым ик-
тыш ушышо, ятыр 
мероприятийым эр-

тарыме да могай-гы-
нат организационный 
структур шотышто 
1979-1985 ийласе зем-
лячестве ойртемалтеш. 
Тунам эсогыл, 120-130 
е‰ иквереш чумыр-
ген, палыме лийме, 
тыгодымак ончыкы-
лык планым ыштыме 
кугу касым эртаре-
ныт. Профессор гыч 
тў‰алын, студентше-
аспирантше, тыглай 
пашазыже – чылан 
иктыш погыненыт. Ну-
ным «ме чылан марий 
улына» манме ушен.

Варажым угыч тиде 
сомыл ойыртемал-
тынак 2001 ийыш-

те нєлталтын. Тунам 
Марий Элын ончычсо 
икымше полномоч-
ный представительже 
Ю.Ерофеев «Земляче-
ство Марий Эл» ман-
мым официально ре-
гистрироватлен. Мут 
толмашеш, тиде ушем 
тачат тыгак пашам 
ышта, шуко мероприя-
тийым эртара да моло 
йодышымат илышыш 
пурта. Латкандаш ий 
жапыште вуйлатышы-
же-влакат ятырын  

вашталтыныт. Мутлан, 
шке жапыштыже ту-
дым кумадан палыме 
е‰-влак: М.Долгов, 
Р.Малинин, Ф.Синя- 
ков  – вуйлатеныт. Кы-
зыт землячествын па-
шажым Елена Минил-
баева виктарен шога.

Тений Москосо Пе-
ледыш пайремыш-
те нуно шкеныштын 
лўмгечыштланат кугу 
верым ойырат.

Снимкыште: 1928 
ийысе Моско марий 
землячестве.

Фотом  
«Ару Элнет»  

тоштер-комплексын 
фондшо гыч налме

Рекламе

Моско марий землячествылан – 100 ий
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