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Апрель мучаште 
«Мари» сийгудышто Марий 
юмыйӱла ушемын Йошкар-Ола- 
се общиныже да Марий тӱр рӱдер 
иканаште кок пайремым: Кугечым 
да «Кугечылан у тувыр» фести- 
вальым -  эртареныт.

ТУШКО марий йӱлам пагалыше 
да марий вургемым аклыше еҥ, 
тӱрлӧ кидмастар-влак погыне- 
ныт, шукышт еш дене толыныт. 
«Кугечылан -  у тувыр» фести

валь ынде кокым- 
шо ий почела тыге 
эртаралтеш. Умба- 

кыже тидыжат поро 
йӱлаш савырна докан.

Могай игече -  тыгай Кугече, 
маныт. Уремыште -  йӱштӧ мар- 
деж да ночко лум, но тиде ка
лы кын кумылжым волтен огыл. 
Уна-влак пайремлан ончылгоч 
ямдылалтыныт. Кажныже мел- 
нам, туарам, кӱжгиндым, тӱрлӧ

когыльым, чыве шылым, пурам 
да чиялтыме муным конденыт.

Пайремым Йошкар-Оласе об- 
щинын тӱҥ онаеҥже Юрий Туш- 
нурцев Кугече Юмым пелешты- 
ме дене почо. Кумалтыш годым 
онаеҥын полышкалышыже-влак- 
лан теркупшым чиктышт.

Снимкыште: кидмастарлан -  
символический име.

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Палашда

Май «шокшо» ынже 
лий манын

Марий Эл правительствын пун- 
чалже почеш, мемнан кундемыш- 
те 27 апрель гыч 12 май гутлаште 
тул ваштареш кучедалме ойырте- 
малтше режимым палемдыме да 
граждан-влакын чодыраште лий- 
мыштым да лесничестве-влакын 
чек кӧргыштышт улшо чодырашке 
транспорт средстве дене пуры- 
мым шагалемдыме.

ТЫГАК ялозанлык кӱлешлыкан млан- 
дыште, шапашыште улшо мландыште, 
пасулаште, автомобиль корно вокте- 
нысе полосалаште, кӱртньыгорно, пу
тепровод воктенысе аралтыш зонышто 
кушшо шудым йӱлалташ чарыме. Чо
дыраште тулолмым ышташ ок лий.

Ты пагытыште посна разрешений 
деч посна чодыраш теве могай амал 
дене пураш лиеш: ойпидыш негызеш 
чодырам руаш; тӱшкан пайдаланы- 
ме кугорно дене кудалаш; тазалыкым 
пеҥгыдемдыме учрежденийлаш, каны- 
ме базылаш, сад ден дачылаш кудалаш.

Пожар лийын кертме лӱдыкшӧ пра- 
вилым пудыртышо-влакым админист
ративно мут кучаш шогалтен да штра- 
фым тӱлаш палемден кертыт: тыглай 
гражданинлан -  2 гыч 4 тӱжем теҥге 
марте; должностной лицалан -  15 гыч 
30 тӱжем теҥге марте; предпринима- 
тель-влаклан -  30 гыч 40 тӱжем теҥге 
марте; юридический лицалан 200 гыч 
400 тӱжем теҥге марте.

... С.НОСОВА
Тендам вучат

Выставке-влак эртат
7 гыч 26 май марте Йошкар-Олаш- 
те «Ананас» торгайыме рӱдер кум- 
дыкышто (Чавайн бульвар, 16-шо 
№-ан пӧрт тура) емыж-саскан да 
декоративный кушкылым ончен 
куштышо «Северный» питомникы- 
се кушкылым ужалыме выставке 
эрта.

ЙУДВЕЛ регион гыч кондымо, йӱш- 
тым сайын чытыше емыж-саскан ол- 
мапум, грушым, вишньым, сливым да 
моло кушкылым «Гомзово» торгайыме 
рӱдер воктенат (Красноармейский 
урем, 98 №-ан пӧрт тураште) налаш 
йӧн уло.

Калык Ш Л1НДАРВБ1М
лышташлен

9 май 
(изарня) -  
КУШШО ТЫЛЗ1.

Кушшо тылзе -  Ракыш- 

те. Чапле лектышан 

шӱдыр пале.

Пакчашке кияр, томат, пурыс, ба
клажан росотам луктын шындаш 

лиеш. Тыгак помидор, кольра
би, пеледышан, брюссель ко- 
вышта, пурыс, вондо дене куш
шо немычпурса, кресс-салат, 

шпинат, укроп, патиссон, 
шинчаланшудо нӧшмым ӱдаш 

йӧнан кече. Кушкылым кусарен 
шындыман, пикироватлыман, вӱдым 

шавыман. Сидератым ӱдыман.
Пеледышым ончышылан декоративный вондым, ики- 

яш ден шукияш кушкылым шындаш йӧнан кече. Таче 
пакчасаскаш аярым шаваш, вожсаска ден шу- ...уш, 
кемше да ампельный кушкылым тӱкаш ок лий. -

Садыште вондо ден пушентым шын
даш да кусарен шындаш, вӱдым 
шаваш лиеш. Нӧргӧ лышташым, 
лышташнерым (почка) эмлык шу
дым кошташ погаш ямдылыман.

Ты кече дене кылдалтше калык пале-влак:
Пӱртӱс палым эскерен, лишыл кечылаште игече могай лий- 
шашым шурно да пакчасаска шочмым таче мужедыныт.

• Кайык чогыматыме, мурымо йӱк ужава васарымыла 
шокта гын, вашке йӱрым вученыт.

•  Эрдене писын да юалгын пуалше мардеж кас ве- 
леш лыплана -  лишыл кечылаште ояр да шокшо игече 
лийшаш.

•  Пылын кӱшыл ужашыже огеш кой -  пеш тале кӱ- 
дырчан кугу йӱр толшаш.

•  Эрдене йӱштӧ, тугеже шым кече гыч тыгаяк йӱштӧ 
игече лиеш. Ты кечын тиде пале ок шукталт -  шыже 
леве да кукшо лиеш.

•  Куэ лышташ тӱрыс почылт шуын, тугеже пареҥгым 
шындаш лиеш.

•  Таче эрдене ояр да кече онча -  шурным ӱдаш тӱҥа- 
лаш лиеш.

•  Куку чӱчкыдын, кужун да талын мура -  игече кужу 
жаплан йӱкшемда.

•  9 майлан лум возын -  шыжым пакчасаска чапле 
лектышан лийшаш. Ты кечын вочшо лум вольыклан куш- 
тылго ий лийшашым ончылгоч шижтара.

•  Эрдене пеҥгыде лупс возын, кече мучко ояр гын, 
кияр сайын шочеш.

б
9 майым калыкыште пурсам ӱдышӧ Глафи- 
ран кечыже маныныт. Ты кечын ожно ялысе 
калык пакчам кӱнчен, пурса ден пареҥгым шын- 
ден. Лектыш сай лийже манын, пакчасасам але 
вожсаскам ӱдымӧ да шындыме деч ончыч пеле- 
штеныт. Идалык мучко черланаш огыл манын, 
9 майыште пурсан шӱрым, немырым шолтеныт.

Мужыр лаштыкым Р.Ч1ПАКОВА
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Пагыт паша Лышташнер помыжалтме
(Мучаш. Тӱҥалтышыже 

15-ше №-ан газетыште.) деч ончыч...
б Вишньым, сливым, 

■  абрикосым парша, 
монилоз, кластероспориоз 
авалтен шуктен гын, жапым 
шуйкалыде, лышташнер по- 
чылтмо деч ончыч кушкы- 
лыш 3 процентан бордос
ской вартышан растворым 
шыжыкташ кулеш. Тидлан 
10 л леве вудыш 300 г вургене 
купоросым да 400 г известкам 
шулыктарыман, сайын лугы- 
ман. Но нӧргӧ лышташ шарлен 
шуктен гын, 1 процентан бор
досской вартышан растворым 
веле ямдылыман. Лушкыдо 
раствор олмеш (лышташыш 
веле!) «Хорусым», «Скорым», 
«Гамаирым», «Раекым» (ин- 
струкцийым ончен), вудеш шу- 
лыктарен шыжыктыман.

Апрельын кумшо декадыш- 
тыже эҥыжвондыш, шоптыр- 
вондыш тля да моло вредитель 
пошымо деч 10 мл «Эстра- 
солым», 10 мл «Фуфаноным» 
ешарыман але 10 мл «Новоси- 
лым» шулыктарыман раство- 
рым шыжыкташ кулеш.

Игечын кенета вашталтмы- 
жым, йуд кылмыктышым куш-

тылгын чытен лекташ манын, 
май мучаште томан саскам пу- 
ышо кушкылыш, пушеҥгыш «Но- 
восил», «Экстасол» гай биости- 
муляторым (пеледалтмыж деч 
ончыч) шыжыкташ пайдале.

7 Сур шуйшӧ чер деч 
■  «Экстрасолым» еша

рыман кальций селитран 50 г 
растворым 10 л вудеш шулык
тарыман да кушкыл туҥыш ша- 
выман.

8 Апрель кыдалне иге- 
■  че эше юалгырак гын, 

шыжым шынден кодымо чес
нок, шоган да моло пакчасаска 
йыраҥым йудым кылмыктыш 
лийын кертме деч плёнко але 
куыдымо (нетканный) моло ма

териал дене леведаш лиеш. 
Тидлан у плёнкым (тудын вошт 
кече вашкерак мландым ырык- 
та) кучылтман. А кечывалым 
тудым налын кораҥдыман. 
Лушкыдо азот уяҥдышан рас
творым (1 кв. м кумдыклан -  0,5 
изи совла мочевиным але ам
миачный селитрым) шинчалан- 
шудо йыраҥыш шаваш лиеш. 
Уто нитратым ынже пого манын, 
нӧргӧ кушкыл сайын ужарген 
да нӧлталалтын гын, ешартыш 
кочкышым пуыдеат лиеш. Тыго- 
дым 10 см наре лийше лышта- 
шым пучкын налын уэмдыман. 
Йыраҥыште кушкыл икымше ий 
веле огыл кушкеш гын, тудым 
кусарен шындаш кулеш.

Теплицыште могай пашам ыштыман

ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЛЁНКО дене авырыме ле- 
ведышым весе дене алмаш- 
тыман, янданым яндарын 
мушман. Мландыш (1 кв. м 
кумдыклан -  2 кугу совла) 
органический уяҥдышым 10 л 
вудеш шулыктарен шавыман. 
Моло пакчасаскам шындаш 
жап толын шумо деч ончыч 
кокла культур семын тепли- 
цыш редискым удаш йӧнан. 
Тудо йуштым сайын чытыше 
гынат, йыраҥым вичкыж плён
ко дене леведаш гын, вожсас- 
кам эшеат писын чумыра. Во- 
жым сайын колтышо озымым

арам тургыжландараш, начар 
росотам шуэмден кораҥдаш 
огыл манын, нӧшмым вигак 
икте-весе деч кулеш кумды- 
кыш да 1,5 см келгытыш уды- 
ман. Озым лекмеш, тепли- 
цым почман огыл. Но, йыраҥ 
умбалне ужаргын озым кояш 
туҥалмеке, теплицым жапын- 
жапын южтарыман, уке гын 
редис шудо пока,
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Кугезе кован шондыкшо гыч

Ш|ы1Ы!1виМ 1
тыманмеш пытара

О Поҥго чер да шыгыле деч ожнысек 
шоган сокым кучылтыт. Тудым тургыжланда- 
рыше верлаш йыгат да кошкымыжым вучал- 
тат.

О Вес йӧнат уло: уксусышто 2 шагат кучы- 
мо шоган пӱчкышым тургыжландарыше ве- 
рыш пыштат, пластырь дене кучыктат.

О Икнаре налме шоган сок ден мӱйым 
пырля йӧрат. Тиде вартышым тургыжлан
дарыше верыш йӱдлан пыштат, ӱмбачын ка- 
газ дене леведыт да бинт дене пӱтырен ку
чыктат.

О Йолтаган чот козыраҥын гын, йӱдлан 
кӱчымӧ шоганым оптыман носким чият.

Региональная Общественная Организация 
содействия гражданам в избавлении 

от зависимостей Республики Марий Эл* i
* алкогольной и табачной зависимости !

• НАРКОЛОГИЯ I
за 1 сеанс, анонимно. !

. Сеанс проводит ъ
I психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

11, 19 и 25 мая. J
Наш адрес: г. Йошкар-Ола, 

ул. Красноармейская, 21 
(остановка «Аптека № 1»).

Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.

Проконсультируйтесь со специалистом 
о возможных противопоказаниях.

Кӱлеш лийын кертеш

Шум коршта? 
Ужар чай полша

•  Трофический йорашке 
коштымо нуж порошокым 
шавалтыман.

t  Медик-влакын рашем- 
дымышт почеш, айдемым 
гипертонический криз тӱҥ 
шотышто кастене авалта.
Тиде жап деч ик-кок шагат ончыч эмым йӱаш 
гын, азап деч утлашат лиеш.

t  Тромбофлебит годым йолым малаш воч- 
мо деч ончыч шокшо пагаршудо (сушеница) на- 
стойышто кучыман.

t  Сакыр диабет годым томат сокым йӱ- 
аш пайдале. Тудо вещества алмашталтмашым 
саемдаш, организм гыч шлакым лукташ полша.

t  Касторовый ӱй шыгыльым, шочмо палым, 
кӱреналге тамгам монь пытарен кертеш. Тид- 
ланже тудым пытараш шонымо верлаш кечеш 
икмыняр гана йыгыман.

t  Шӱм тургыжландара гын, кече еда 6-7 чу- 
кыр ужар чайым йӱман. Тушто вӱр нугыдемме, 
миокардын инфарктше деч аралыше вещества 
уло.

t  Кече еда кочмо пӱкш вӱрысӧ холестери- 
ным шагалемдаш полша.

t  Теҥыз шинчалым йыгаш гын, пӱйшыл 
вӱрланымыжым чарна, 

а пӱй пеҥгыде-
Пайд але каҥаш -  меш.

тазалыклан йолташ

1ус чайым йу \
АВАГУДЫШТО полип улмо годым 

сентябрьыште погымо 1 кугу совла тыгы- 
демдыме кож лӱсыш 1 стакан шолшо вӱдым 
темыман да тиде напиткым чай семын йӱман.

Аппликацийым ыште
ПУЙШЫЛ гыч вӱр йогымо го

дым марле тампоным шыгыль- 
шудо настойко дене нӧртыман 
да тургыжландарыше верыш 
аппликаций семын пыштыман.

«ТАЗАЛЫК» ЛАШТЫКЫШТЕ ТЕМЛЫМЕ в
п

г  ггпп п  г

Мужыр лаштыкым
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□ п о ,Шкемым \ угыч | Редакцийын серыш калтаж гыч

Е Ш Я Ш
тунемЫм

НЫЛЛЕ кок ийыш тошкалмем 
годым шорту рак дене черла- 
нымем пален нальым. Икымше, 
мо вуйышкем тольо: «Тиде чын 
огыл, тиде йоҥылыш...» Но врач- 
шамыч йоҥылыш лийын огытыл, 
диагнозым чын шынденыт.

«Чыла сай лиеш. Пуалшым 
жапыштыже ужын шуктымо, 
сандене черым тӱрыснек эм- 
лаш ӱшан уло», -  маньыч ме- 
дик-шамыч. Ончычшо пуалше 
верым гына кораҥдышт, но вара 
ракын чумыр шӧртум авалты- 
мыжым рашемдышт. Кокымшо 
операцийым -  радикальный 
мастэктомийым -  ыштышт да 
пурла оҥем тӱрыснек пӱчкын 
кораҥдышт. Тудым искусст
венно «пӧртылтымӧ» деч шӧр- 
лышым, молан манаш гын тиде 
шуко жапым налеш да опера- 
цийжат моткоч неле. А лектыш 
чылаж годымак огыл вучымо да 
куандарыше.

Конешне, йомдарыме оҥем 
жал ыле, но ош тӱня гыч наҥгаен 
кертше пуалшым кораҥдыме 
шотышто операцийым кӱле- 
шанраклан шотлышым. Ты 
леч посна оҥем мыйым 
сӧрастарыше ужаш нигу- 
намат лийын огыл. Ала- 
кӧлан келшаш манын, 
тудын дене «пайдаланы- 
мем» ом шарне. Но мыйын 
капкылем йочалан илышым 
пуэн, сандене шке могырым со- 
дыки йӧраташ кӱлеш.

Тидлан пареммем семын ту- 
немынам. Ом шылте, пелашем 
дене вате-марийла йӧратен 
малаш моткоч йӧратем... Тиды- 
мак шонен, чара кодмем годым 
шкемым кузе шижаш тӱҥалмем 
шотышто шканем шке йодышым 
пуэденам. Палем, кызыт маст
эктомийым эртыше ӱдырамаш- 
шамычлан рынкыште мом гына 
огыт ужале. Но мыланем тиде 
келшен огыл.

Икана воштончыш вашта-

реш шогымем годым эн мо
тор бюстгальтеремын ик чаш- 
кыжым пӱчкын нальым да 
пӱчкын кораҥдыме оҥ олмыш 
чиктышым. Пиратын повязкыже 
семын. Капкылем тынар шуко 
тылзе гыч икымше гана воштон- 
чышышто йӧратен ончышым. 
Шканем лӱддымӧ улмемла чу- 
чым . А пелашемлан тыгай «йы- 
мал вургем» келшыш веле. Тудо 
мо лиймым шӧрен огыл, мыят 
мо укем ондален «тырлыкта- 
рен» омыл.

Онкологий чер 
дене орланыше-влакын ут- 

ларак ужашыжлан рационыш- 
тышт пакчасаска ден емыж- 

саска огыт сите, тыгак 
тамак, уто нелыт уто.

«Пират» манмем, конешне, 
метафоро. Но оҥым пӱчкын 
кораҥдыме деч вара еш илы- 
шем кредалмашыш огыл, а 
приключенийыш савырышым. 
Да умылышым: мастэктомий -  
стиль ден моторлыклан йӧршы- 
нат мучаш огыл.

Да, кеч-могай неле чер чыла 
тӱрлӧ кылым терга. Вате-ма- 
рий кокласым веле огыл, тыгак 
ешысым, йолташ-шамыч кокла- 
сым... Черланыме, эмлалтме

годым тӱрлӧ йыжыҥым эртет, 
шке тазалыкет нерген шуко ой- 
лет да шонет, неле решенийым 
приниматлет, чылаж годымак 
огыл сай кумылан коштат. 
Лишыл еҥ-влак шукыж годым 
тый денет кузе лияшат, мо нер
ген мутланашат огыт пале.

А ынде ӱдырамашын илышыш- 
тыже улшо пӧръеҥ-влак нерген. 
Вате-марийла йӧратен малыме 
илышыште кӱлешан органым 
йомдарыме годым шкет кодын 
кертме лӱдыкшӧ кандаш пачаш 
кугемеш. Но, мыйын шонымаш- 
те, чын йӧратымаш чыла сеҥен 
кертеш. Тидым мыйын илыше- 

мат пеҥгыдемда: ончычсо се- 
мынак кече еда пашаш кош- 
там, тымарте мом ыштенам, 
кызытат тудымак ыштем, 

кажне кечым куанен вашлиям 
да тауштен ужатем. Пеленем 

-  йӧратыме пелашем, ӱшанле 
эҥертышем, ласка тылем. Тудо 
пала: иктаж-мо лийын кая гын, 
ме рольнам вашталтена.

Ӱдырамаш-влак, мыйын гай 
але тылечат неле операций деч 
варат ончычсо семынак але ты- 
лечат сайын илыза! Тымарте 
могай лийында, умбакыжат ты- 
гаяк кодаш ида лӱд. Мотор ӱды- 
рамаш -  шке илышыжым вик- 
тарыше, шканже шке ӱшаныше 
лӱддымо «пиратке».

АННА
Йошкар-Ола

А ЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ВЕНЕ КАҤ АШЫЗА.
М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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ПАЗАР АК
Уремыште -  шошо, пакчагӧргым
шындыме пагыт. Тидым шотыш
налынак, Йошкар-Оласе рӱдӧ па-
зарыште ты арнян утларакше пак-
часаска ден пеледыш нӧшмым,
вожым, тӱрлӧ деч тӱрлӧ сорт шо-
ганым налаш темлат.
Тиде арнян рӱдӧ пазарыште коч-
кыш ден сатулан ак тыгай:

Сӧсна шыл (1 кг) - 70-300
Ушкал шыл (1 кг) - 250-500
Темкален ужалыме нӧшмӱй
(1 л) - 60-90
Кешыр (1 кг) - 40-50
Шоган (1 кг) - 35-40
Севок шоган (шындаш 1 кг) -  150-330
Пареҥге (1 кг) - 20-35
Свежа ковышта (1 кг) - 70-75
Кабачок (1 кг) - 200
Баклажан (1кг) - 230-250
Йошкарушмен (1 кг) - 35-50
Мандарин (1 кг) - 80-110
Йоҥыштымо тӱрлӧ кукшо
йӧр (1 изи стакан) - 50-60
Чеснок (1 штук) - 20-30
Турнявӧчыж (1 л) - 150-200
Ужар шоган, укроп, петрушко,
кинза, салат (изи кылдыш) - 25-40
Салат лышташ (ик кылдыш) -  60-65
Олма (1 кг) - 45-90
Свежа томат (1 кг) - 125-250
Свежа кияр (1 кг) - 80-120
Редиске (300 г) - 50-60
Кочушмен (1 кг) - 40-50
Шӧр (1,5 л) - 80-90
Умбал (0,5 л) - 150-160
Умбал (сепаратор
гоч колтымо 0,5 л) - 220-240
Шӱшмӱй (0,5 кг) - 240-260
Торык (0,5 кг) - 150
Муно (1 тесте) - 62-100
Мӱй (3 л) - 1400-1500
Нужгол (1 кг) - 200-250
Карп (1 кг) - 200-210
Шереҥге (1 кг) - 60-100
Шылагол (1 кг) - 350
Сазан (1 кг) - 70-280
Куэ выньык (иктыже) - 70-80
Тумо выньык (иктыже) - 90-100
Лӱмегож выньык (иктыже) - 150-170
Калош - 100-250

Йӧным мушо йӧрым кочкеш

Кудалташ ида вашке

Изи пакетан чайым йӱмеке, тудым вигак луктын 
кудалтеда? Арам! Тиде пакетикым тылеч варат 
эше кузе гына кучылташ огеш лий?!

Мучаш. Тӱҥалтышыже 16-шо №-ан газетыште

Сай ӱяҥдыш. Чайым йӱмеке, пакетикым пӱчса, ту
дым пӧлемысе кушкылым шындаш келшыше рок дене 
йӧре-варе ыштыза. Тиде вартыш пеледыш ден кушкыл- 
влаклан кушкашышт полша, адакшым тендам пелед- 
мышт дене кужурак жап куандараш тӱҥалыт.

Приправе. Оҥайын йоҥга, очыни, но чайым кочкышым 
тамлештараш кучылтыт. Поснак -  рис гыч сийым ямды- 
лыме годым. Тидлан утларакше ужар чай ден масала 
келшен толыт.

Сий нунын тамыштым налже манын, кукшо чай пакети
кым ямде кочкыш атыш пыштыман.

Тыгак чай пакетик-шамыч дене теве мом ышташ 
лиеш:

•  кӱмыж-совлаш пижше ондакысе ӱй палым кораҥдаш;
•  южым яндарештараш;
•  яндам мушкаш;
•  рӱдаҥше палым пытараш;
•  ӱпым да чурий коваштым вӱдыжтараш;
•  сӱретлаш;
•  кагазлан тоштемше тӱсым пуаш.

Коштымат пайдале
Свежа фрукт веле огыл, коштымат организмлан 

моткочак пайдале.
МУТЛАН, вуй корштымо, кылмен черланыме годым фи

ник полшен кертеш. Тыгак тудо вий-куатым ешара.
Чернослив шинча пӱсылыкым ешара, кочкышым шу- 

лыктарыше системын пашажым шотыш конда.
Курага ден урюк шӱмын пашажым саемдат, шӧн 

шупшмо годым полшат.
Нерв системылан изюм пайдале. Тыгак тудо умша кӧр- 

гыштӧ микробым пытара.
Инжир -  пуалме деч сай профилактике. Тромб лийме 

дечат арала.

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА
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Шылан пареҥге -  
банкыште

Ончылсакышым ӱшталына

Таче ме тыланда шылан пареҥгым ду- 
ховкышто противеньыш пыштен огыл, а 
банкыште ямдылаш темлена.

Кулеш: пел килограмм пареҥге, пел чыве, 
50 г кешыр, 1 шоган, там шот дене шинчал ден 
йоҥыштымо пурыс.

Пакчасаскам мушкына, эрыктена да кубик се- 
мын пӱчкедена.

Чыве коваштым кораҥдена (кӧ йӧрата гын, 
коденат кертеш), ужаш-влаклан тыгыдемдена. 
Ынде чыла тидым пырля варена, тышкак шин- 
чалым, пурысым пыштена. Майонезым, лавр 
лышташым, шыллан келшыше специйымат 
ешараш лиеш.

Тылеч вара чыла тидым янда банкышке опте- 
на да духовкыш шындена.

Иктым шотыш налман: духовкым ончылгоч 
ырыктен ямдылыман огыл! Уке гын банке ше- 
лын кертеш! Тудым шындымеке гына духовкым 
чӱктыман. Температур 190 градус лийшаш.

Кочкыш 1-2 шагат наре жапыште кӱэш.
Ямде сийым посна атыш пыштыман да ӱстем- 

баке луктын шындыман.
Перкан лийже!

Тӱрло таман соус
Кочкышын тамле але там- 

ле огыл улмыжо соус денат 
чотак кылдалтеш. Санденак 
таче икмыняр тӱрлӧ соус ре- 
цептым темлена.

Пуртньыкан англичан соус

Шке жапыштыже тудым руш 
кугыжа-влаклан торжествен
ный приёмлаште гына темле- 
ныт.

Соус тыге ышталтеш: 3
кугу совла пӱртньыкым тыгы- 
демдыман, тушке 2 кугу совла 
сакыр ложашым, 1 кугу совла 
уксусым да 3-4 кугу совла вӱ- 
дым ешарыман. Тылеч вара кок 
шагат шинчыктымеке, соусым 
тамлаш лиеш. Тудо кол да шыл 
гыч ямдылыме кочкыш-влаклан 
темлалтеш.

"Татарский" соус

200 гр. майонезым, тёрко гоч 
колтымо 1 кугу совла хреным, 
шинчалтыме 2 киярым, кокла 
кугытан 1 шоганым, 1 кугу сов
ла тыгыдемдыме петрушкым

пырля варыман да кылмыкташ 
шындыман. Соус ямде!

"Андалузский" соус

200 гр. майонезым, 3 кугу 
совла кетчупым, 1 изи совла 
коньякым, 1 падыштыме шо
ганым, 1 лимонын сокшым да 
йоҥыштымо йошкар пурысым 
(там шот дене) пырля пыштен 
лугыман.

"Турецкий" соус

(чот пурысан)
Кулеш: 2 шоган, 1 кугу сов- 

ла томат пасте але пел стакан 
пӱчкедыме помидор, 2 кугу 
совла оливке ӱй, там шот дене 
шинчал, йошкар да шем пурыс, 
1 изи совла йоҥыштымо кори
андр, ужар кинза, укроп, 1 изи 
совла лимон сок але уксус, 1 
болгар пурыс (йошкар тӱсан).

Чыла пырля пыштыман да 
блендерыш пыштен лугыман, 
вара посна атыш опталман.

(Умбакыже лиеш.)

ямдылен. Тел.: 49-55-11
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КугеЧеЮмылан ' сортам ' чуктат
Иошкар-Оласе^Марий общинын 

икмыняр^ҥжЫ^аНТерКупшым чиктеныт

«Кугечылан -
Тӱҥалтышыже 1-ше лашт.

П О Г Ы Н Ы Ш О - В Л А К Л А Н
«Ташлама корка» пура йӱмаш 
йӱлам ончыкташ лӱмын лат- 
кок коркаш (чотшо 12 тыл- 
зым ончыкта) пурам теменыт. 
Толшо-влак уста шӱвырзын 
шоктымыж почеш, коркам ку
чен, пуран ик чӱчалтышыжат 
кӱварвак ынже його манын, 
подыл-подыл куштеныт. Тош- 
то марий семым У Торъял 
район гыч шӱвырзӧ Василий 
Кузнецов мастарын шоктен. 
А могай Кугече лӱҥгалтыш 
деч поена?! Юмылан пеле- 
ште-влакат, изиже, кугужо -  
чыланат лӱҥгалтыш дене 
лӱҥгалтеныт.

Пайремыш калык марий 
тувырым чиен толын. Пос- 
нак ӱдырамаш-влак у вур- 
гемыштым кумылын ончык- 
тышт. Пайрем годымак веле 

нунын ыштыш-кучышыш- 
ж тым, мастарлыкыштым 

Щ , ужаш да аклаш лиеш. 
У  Могай ӱдыр, ӱдыра- 

маш, самырык еш шка- 
ланже да йӧратыме 
качыжлан, пелашыж-

Марий удырамаш лыве гай

лан у тувырым ямдылыде 
чыта? Тидыже «Кугечылан 
-  у тувыр» фестивальыш- 
те пеш шижалте. Кажне 
тӱрызӧ шке ыштыме тувыр- 
жым, сылнештарыше арвер- 
жым ончыктыш. Ну, мотор 
улыт вет...

Марий тӱран тувыр-шовы- 
рым чийыше-влак пеш сыл- 
нын койыч. Марий тӱр рӱде- 
рым вуйлатыше И. Степано
ва да рӱдерыш тӱрлаш ту- 
немаш коштшо-влак тошто 
марий аралтышым, уралма- 
рий тӱрым кучылтыныт. Ира
ида Александровна шкежат 
пайремлан у тувырым ямды- 
лен. Кажныже шке ыштыш-ку- 
чышыжым вара тӱшка калык- 
лан модель семынат ончык- 
тен кертын.

Кидмастар-влак «Марий 
вургем мастар» ден «Ма
рий вургемым чийыше» но- 
минацийлаште таҥасеныт. 
Иктыштыже марий тӱран 
костюмым ыштыше еҥым 
шкенжым ужынна гын, ко- 
кымшыштыжо пӧлек-
лыме але налме тувырым 
ончыктеныт. А марий вурге
мым ыштыше кидмастар-ша- 
мыч Оршанке район Тошто 
Крешын, Чирки, Кужэҥер рай
он Визым, Йошкар-Ола, Зве- 
нигово гыч толыныт. Морко 
ӱдыр Роза Парфилова марий 
орнаментан тӱрлӧ сылнешта-

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.
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рышым, шӱйыш сакышым, кид- 
шолым, ӱштым, сумкам, кӧржым 
шер гыч ышта. Людмила Ибра- 
ева икымше тувырым тӱрлаш 
Ираида Степанова деке тунемаш 
коштын. Тудлан пӧлек шотеш, 
«мастар деч име» манын, Ира
ида Александровна символиче
ский имым да сертификатым ку- 
чыктыш. Людмила Ивановналан 
пеш тыршаш логалын, да тыр- 
шымыже арам лийын огыл. Тыге 
марий вургемым ямдылыше эше

ик мастар «шочын». А умбакыже 
мыняр лиеш -  жап ончыкта.

А шочыктат тыгай мастар-вла- 
кым «Энсай» салон ден Марий 
тӱр рӱдер. Палемдыман, тений 
салонлан 15 ий темеш. Тудым 
Александр Степанов вуйлата. 
Мо оҥайже, Александр марий 
тӱрым компьютер полшымо дене 
тӱрла. Пайремыште салонын у 
тувыржымат ончыктышт. Вара 
марлан кайышашлык ӱдырлан 
мом да кузе чийыме шотышто 
мастер-классым эртарышт. Ты
гай пайрем калыклан кӱлеш. 
Тудо кидмастар-влакым ушен 
шога да умбакыже нунылан куш- 
каш йӧным ышта.

Р.Парфиловашке 
кидпашажым ончыкта

^ И ^ Ш Тошто^ Крешын| гыч 
кидмастар-влак С.Гаврилова 

ден З.Волкова

J  УЖАЛЕМ Йошкар-Оласе Фес- \ .
тивальный уремыште 

верланыше вич пачашан кермыч пӧртыш- 
тӧ, кокымшо пачашыште, пластик окнан, 
кӱртньӧ омсан, 13,3 кв. м кумдыкан вол- 
гыдо пӧлемым ужалем.

Шокшо ден йӱштӧ вӱд -  пӧлемыштак, 
электроплита уло.

8 пӧлеман секцийыште -  ванный, вургем 
мушмо пӧлем, 2 шондан.

Пӧлемым ужалаш документ ямде. в
Акше -  410 тӱжем теҥге.

Тел.: 8-902-466-20-81

УЖАЛЕМ Йошкар-Олаште рӱдӧ 
уремысе ик тӱшкагу- 

дышто 12 кв. м кумдыкан, пластик окнан, 
кумда балконан, чапле отделкан пӧлемым 
ужалем. Ванный ден шондан -  4 пӧлемлан. 
Школ, йочасад, кевыт, вуз -  чылажат лиш
не. Автобус, троллейбус, маршрутко пӧрт 
ончылсо остановкеш шогалыт. Ик оза. 
Пачерым ужалаш документ ямде.
Ак -  390 тӱжем тенге. Кутырен 
келшыме почеш акым изиш 
волташ келшем.

Тел.: 8 -909-366-58-99 Рекламе

ПОДПИСКЕ-2019
ЛУДШО ЙОЛТАШ-ВЛАК!

1 апрель гы ч Р оссий почты лаш те 2 -ш о  пелийлан возалтм е кам паний тӱҥалы н

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:

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

Ф
Рекламе шотеш

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11



ПАИДАЛЕ КАҤАШ 2019 ий 9 м айшИ
МЫЙЫН чыве вӱтам 9 квадрат 

метр кумдыкым айла. Тушто 
мунчышо коло чыве ден ик агы- 
тан илат. Шартышлан пила ден 
пужаршӱкым кучылтам. Ну- 
ным талукышто ик гана тӱрыс- 
нек кораҥдем, у дене ваш- 
талтем. Тидым шошым игече 
левештымеке ыштем. Тунам 
чыве-влак уремыште лийыт. 
Вигак икмыняр мешак кукшо 
пужаршӱкым але пилашӱкым 
опталам.

Чыве-влак талук мучко пеш 
шагал жап тӱжвалне лийыт. 
Поснак телым. Тыге шартыш 
терыс дене писын амырга. 
Тидлан кора тылзе еда кок-кум 
гана кок-кум мешак свежа шар- 
тышым ешараш перна. Тиде 
сурткайык лӱдшӧ, поснак ош 
тӱс ок келше. Сандене ты па
шам пычкемыште але кастене, 
муным мунчымышт деч вара, 
ыштем. А эрдене, кӱварыште 
пургедын, тошто шартыш дене

луген пытарат. Эшеат утларак 
чолган пургедышт манын, кор- 
мушкышто кодшо кочкышым 
кӱварыш опталам. Тыге икмы- 
няр кече гыч чумыр шартыш 
икгай тӱсаныш савырна.

Теле гоч 20-30 мешак пила- 
шӱк ден пужаршӱкым кучыл
там, а кеҥежым -  лу мешак чо- 
лым.

Шартыш кукшо гына лийшаш, 
вӱдыжгым шупшшаш. Тидыже 
вӱташте келшыше микрокли- 
матым кучаш полша. Эше уто 
вӱдыжгым кораҥдаш полшышо 
вентиляций пуч уло гын, мот- 
коч келша.

А.МИЛЮТИН, 
сурткайыкым ончышо

Советский район

Автомашинам виктарышылан

ШИНЫМ вашталтена
Машина оза-влак шиным ий еда ваштал- 
тат. Ораваште шиным тыглай але сезонлан 
келшышын вашталтеда гын, эн ончычак 
правилым шотыш налман.

ОРАВАН дискше гыч шиным 
кажне гана кораҥдыме деч 
вара балансировкым ыштыде 
ок лий. Тиде шуко жапым ок 
нал, тыгак окса шуко ок кай. 
Шиным кораҥдыме деч вара 
ораван балансше йомеш. 
Тыге те балансировкым огы- 
да ыште гын, тыгай туткарыш 
логалын сеҥеда: кудалме го- 
дым чытырналтмым шижыда, 
машина ӧрдыжкыла тайна, 
шупшеш, резине писын пыта, 
поснак ик могырым.

У але кудалыштме резиным 
машинашке шындыме годым 
ораван балансше йомеш да 
адак балансировко кӱлеш. Тид-

лан оравашке 5, 10 але 15 грам- 
ман ешартыш нелытым пижык- 
тат. Тендан дискда кӱртньӧ гыч 
ыштыме гын, ешартыш нелы
тым резине коклашке вераҥдат. 
Тудым вашталтыме годым не- 
лыт чӱчкыдынак йомеш. Куш- 
тылго сплаван дискыште нелы
тым скотч дене пижыктат. Тудо 
кужу жап пеҥгыдын шинча.

Машина дене кудалме деч 
ончыч шиныште давленийым 
кажне гана тергаш уто огыл. 
Те автомашинадам оравам ва- 
шталташ шиномонтажыш пуэн- 
да гын, шиныште давленийым 
шке семын тергыза. Могай 
давлений кӱлмым, водитель
ский омсам почмеке, лондемы- 
ште заводын темлыме табли- 
цыште ужын кертыда.

Шинын тӱжвал але кӧргӧ 
могырыштыжо пӱчмӧ сусыр 
але «пӱгыльмӧ» лийын кер- 
тыт. Шиномонтажыш шиным 
вашталташ пуымо годым спе- 
циалист-влак тидым тӱткы- 
лык деч посна коден кертыт 
але йӧршеш огыт уж. Тидыже 
ДТП-ш логалме мартеат шук- 
тен кертеш.

Икмыняр ий кудалыштме жа- 
пыште резине кажне ораваш
те ик семын ок йыгалт. Тыге 
ынже лий манын, шеҥгел ден 
ончылым але шола ден пурлам 
вашталтат. Оравам рончымо 
годым шинын могай улмыжым 
возен кодыза. Тыге те талук 
жапыште шине мынярлан йы- 
галтмым раш пален кертыда.

Мужыр лаштыкым



2019 ий 9 май ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

Шотыш налза

Киса изи
да■■■

Колызын лукшо

КОЛ
мыняр ила?

Телым мӱкш-влак омарташте шинчат да 
кеҥежым погымо мӱйыштым кочкыт. Киса- 
влак, кочкышым кычалын, чодыраште, чаш- 
керлаште, тыгак яллаште чоҥештылыт. Мӱкш 
омартам телылан уремеш кодымо гын, тиде 
изи кайык мӱкшлан теле гоч кугу эҥгекым кон- 
ден кертеш.

КИСА леток рож воктеке тура шинчешат, нерже 
дене омартам перкала, тӱкала. Мӱкш, мо тушто, 
тӱжвалне манын, ончалде, лекде ок чыте. Тыгодым 
кайык тудым чӱҥгалынат налеш. Киса шуко гын, 
ешым ятырлан иземда, начарешта. Мом ышташ?

Отарышкыда шинчалтыдыме коям сакыза -  киса 
мӱкшым тургыжландарымым чарна. Ик мужыр эн 
виян киса сакыме коя йырысе кумдыкым эскераш 
тӱҥалеш да тышке моло кайыкым ок пурто. Тыго- 
дымак пушеҥге шӱм йымаке ончалеш: ала тушто 
иктаж-могай насекомый телым эртара? Эше мӱкш- 
влакын тӱжваке луктын кышкыме пайдале насеко- 
мыйым кочкеш. Тыге лектеш: киса тыгак отарым 
колышо мӱкш деч эрыкта.

ЯТЫР еҥ пален 
налнеже: кол мы

няр ийым ила? Ти- 
дым пален нал- 
шашлан колын 
шӱмжым ончал- 
за. Тушто оҥго- 

влак улыт. Тудым 
шотленак мыняр ияш 

улмыжым пален налаш 
лиеш. Тыгак колын кугытшым ончен шот- 
лен лукташ лиеш.

Кырш 11 ий деч шуко ок иле, туршо -  
кокла шот дене 22 ийым, ош амур -  18 ий 
наре, карака, тото семынак, 30 ий марте 
илен кертыт. Бычок 6 ий деч шуко ок иле, 
ловал -  20, олаҥге 15 ий деч шуко огыл, 
нужгол 80 наре да шукыракат, йошкар- 
шулдыр 19 ий деч шуко огыл илат. А теве 
шийгол 100 ий марте ила, шылагол -  14, 
шереҥге -  12 ий марте.

Йодмыда_почеш Э Н  Ш Э Г Э Л Ж е Тыглай йон
50 грамм кулеш

Мый питомник гыч мӱкшавам налнем. 
Палем, тудым изи атеш колтат, пелен- 
же эше ужатыше пашаче икмыняр мӱкш 
лиеш. Умылынем, омарташке карашан 

рамым сакалаш да тушко ава дене пырля ужа
тыше мӱкш-влакым колташ гын, у еш чумыр- 
ген кертеш мо?

Г.ВАСИЛЬЕВ
Морко район

УКЕ, ок керт. Келшыше игече шогымо годым ава 
дене пырля эн шагалже 50 грамм мӱкш лийшаш. Ик 
килограммыште лу тӱжем пашаче мӱкшым шотлат. 
Тугеже эн шагалже 500 пашаче мӱкш лийме годым 
веле еш вияҥын кертеш. А питомник гыч колты- 
мо ава пелен ужатыше мӱкш иктаж лу-лучко гына 
лиеш. Тулигым ырыкташ кӱлеш, кочкышымат погы- 
ман. Тыгай еш шкеже теле гочлан ситыше мӱйым 
поген ок шукто, ешарен пукшыман. Кум-ныл тыл- 
зе жапыште тыгай изи еш гыч телым илен лектын 
кертшаш сай еш чумырга.

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Колым пукшет, ешартыш кочкышым 
вӱдыш кышкет гын веле, сай лек- 
тышыш шуат. Кугезына-влак ты шо- 
тышто эн тыглай йон дене пайдала- 
неныт.

ВӰДЫШТӦ кушшо омыжым, тумбекым 
(кувшинка) але моло кушкылым муза. 
Нунын коклашке ондалчык кочкышым 
пижыктыман эҥыримым кудалташ «ок
нам» келыштарыза. Ынде кужу тоя але 
эҥыртоя дене нине кушкылым пер- 
калыза.

Молан тыге ышташ? Тӱрлӧ насекомый, 
шукш ден личинке- 
влак лачак тушто
илат. Перыме Колызылан
годым нуно ондалчык коч- 
в ӱ д ы ш кышым, эҥыримыш 
пуреҥгаят. А керын, «окнашке» кол- 
тыгай чонан таш, шуаш веле кодеш. 
к о ч к ы ш ы м  Тыге 10-15 минут кол 
тиде вӱдыштӧ чулымын чӱҥгаш 
илыше кол-влак тӱҥалеш.
моткоч йӧратат.



ТЕЛЕПРОГРАММЕ 2019 ий 9 май

13 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 13 мая. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15 Вре
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское /  Женское 16+ 17.00 
Чемпионат мира по хоккею 2019 г. Сбор
ная России -  сборная Чехии. Прямой 
эфир из Словакии. В перерыве -  Ве
черние новости 19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" 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, 20.35 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+
20.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе 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,
20.35 Местное время. Вести Марий Эл
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 Илыш мундыра 9.45 
Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

14 МАЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 14 мая. 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 по
женимся! 16+ 16.00 Мужское /  Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 На са
мом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" 16+

15 МАЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 15 мая. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго
вор 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 
"МАМА ЛОРА" 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, 20.35 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+ 20.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ" 12+ 22.00 Евровидение-2019. 
Международный конкурс исполнителей. 
1-й полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива

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, 20.35 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+ 20.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ НЕ
ДЕЛЯ" 12+

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

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 
Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше вре
мя 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,
20.35 Местное время. Вести Марий Эл
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

06.30 Утро на МЭТРе 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,
20.35 Местное время. Вести Марий Эл
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 «Шӱмсем пӧлек». Тен- 
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

16 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 16 мая. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго
вор 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 ново
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "МАМА ЛОРА" 16+

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, 20.35 
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 Мала
хов. Прямой эфир 16+ 20.50 Т/с "ПО
СЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 12+ 22.00 Еврови
дение-2019. Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. Пря
мая трансляция из Тель-Авива

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+
06.30 Утро на МЭТРе 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,
20.35 Местное время. Вести Марий Эл
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.28 Туган тел 9.40 Изге мечет 

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

17 МАЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,
15.00 Новости 09.25 Сегодня 17 
мая. День начинается 6+ 09.55, 
03.10 Модный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Да
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/  Женское 16+ 18.00 Вечерние но
вости 18.50 Человек и закон 16+ 
19.55 Поле чудес 16+ 21.00 Время
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" 16+

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, 20.35 
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 Мала
хов. Прямой эфир 16+ 20.50 Т/с "ПО
СЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ" 12+ 23.00 Ну-ка, 
все вместе! 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе 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, 14.25, 17.00,
20.35 Местное время. Вести Марий 
Эл 9.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 9.28 «Шӱмсем пӧлек». 
Тендан серышда почеш концерт 11.25 
Местное время. Вести ПФО 

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью



2019 ий 9 май АФИШЕ

18 МАЯ, СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.20 Х/ф "ДЕЛО 
ДЕКАБРИСТОВ" 12+ 08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Роман Карцев. 
"Почему нет, когда да!" 12+ 11.10 Теория за
говора 16+ 12.15 Идеальный ремонт 6+ 13.20 
Живая жизнь 12+ 16.20 Кто хочет стать мил
лионером? 16+ 17.50 Эксклюзив 16+ 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время

РОССИЯ1
05.00 Утро России. Суббота 08.15 По секрету 
всему свету 12+ 08.40 Местное время. Суб
бота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. 
Местное время 11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.45 Х/ф "ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ" 
12+ 15.50 Х/ф "КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ" 
12+ 20.00 Вести в субботу 20.30 Привет, Ан
дрей! 12+ 22.00 Евровидение -  2019 г. Меж
дународный конкурс исполнителей. Финал. 
Прямая трансляция из Тель-Авива

«МЭТР»
15.30 Марий Эл. Темла 12+ 18.30 Наше вре
мя. Итоги недели. 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

19 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф "КАДРИЛЬ" 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.10 Теория заговора 16+ 
12.15 Любовь Полищук. Последнее танго 
12+ 13.15 Х/ф "ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ..." 
12+ 14.50 Концерт Раймонда Паулса 12+
17.25 Ледниковый период 0+ 19.40 Толстой. 
Воскресенье 12+ 21.10 Чемпионат мира по 
хоккею 2019 г. Сборная России -  сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Словакии

РОССИЯ1
07.30 Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя 
почта 12+ 08.40 Местное время. Воскресе
нье 09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя
ковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Ве
сти 11.20 Смеяться разрешается 12+ 14.20 
Далёкие близкие 12+ 15.50 Х/ф "СУДЬБА 
ОБМЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ" 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели. 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 21.00 
Марий Эл. Темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

'Каналтена~ мо" пырля?-

СЕҤЫМАШ КЕЧЕ -  \ 
ЙОШКАР-ОЛАШТЕ
7  МАЙ

>8.00............................................. Автопробег (Ленин площадь)
8 МАЙ

10.00 .................. Тылын труженикше-влакын памятникышт |
воктеке пеледышым пыштымаш (Сеҥымаш парк)

9 МАЙ
18.00....................... Мемориал ден иза-шольо шӱгарлаште i

пеледышым пыштымаш (Марково шӱгарла)
9.30 .................. «От героев былых времен» оласе меро

приятий (Воин Чап мемориал)
10.00 .................. Воин Чап монумент, Курымашлык тул вок

теке пеледышым пыштымаш (Воин Чап мемориал)
10.00 —  22.00.....«Сеҥымаш кече» оласе пайрем (Тӱвыра |

да каныме рӱдӧ парк)
11.00 ..................Торжественный марш дене эртымаш: ве-:

рысе гарнизонын войскаже, кадет, военный технике- 
влак (Ленин проспект)

11.45.................... «Курымашлык полк» (Ленин проспект,
Комсомольский, Пушкин, Первомайский урем-влак, 
Воин Чап мемориал)

12.00 .................. «Привал солдата на ЭкоРынке» меропри-,
ятий (Пазарыш пурымаште, Первомайский урем)

12.15.................... «Курымашлык полкын» Воин Чап монумент |
деке пеледышым пыштымаш (Воин Чап мемориал)

12.30 ................. Концерт программе (Ленин площадь)
13.00 ..................Музык да патриотизм шӱлышан «Хор» ак-1

ций (Йоча да самырык-влакын усталык полатышт)
................................«Сеҥымаш кече» пайрем концерт i

(Сеҥымашын XXX идалыкше лӱмеш культур полат)
14.00 ................. «Сеҥымашлан марш-бросок!» таҥасымаш I

(Тазалык аллей)
.................... Шахмат да шашке турнир (Оласе шахмат клуб)
16.00 .................. «Сеҥымаш шошо» концерт (Россий Ар-'

мий полат ончылсо площадке)
17.00 ..................... Ветеран-влакын «Салтак тулото воктене» '

вашлиймаш-касышт (Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк)
18.30 ................. «Орбита» эстраде оркестрын программы-'

же (В.И.Ленин лӱмеш культур полат)
20.00 ...................«Сеҥымаш тулсавыш» пайрем концерт i

(Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк)
20.30 ...................Нигӧ мондалтын огыл, нимо мондалтын I

огыл» социал да патриотизм шулышан акций (Воинi 
Чап мемориал)

22.00....Пайрем тулсавыш (Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк) i
(16+) Рекламе шотеш

Мастар Мари

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ОБШИВКА ДОМОВ 

in. 89600909733, 477-177 
Позвоните ном, мы все 

сделаем сами
Реклама

Лаштыкым А.БАЙКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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Колхозыштем уремысе янлыкат 
шужен ынже кудалышт манын, 
кӱсеныштем эре сакыр мокла- 
кам коштыктем, -  пӧръеҥ мут- 
шым кошартыш.

-  А кӧ пала! -  Ок чакне шоҥго 
врач. -  Вуйым шийын огыдал, 
ала кенета чытышда пыта.

укол-влак деч посна пӧръеҥын 
давленийже нормыш тольо 
да изолятор гыч каныше-влак 
коклаш лектын керте. Моло 
гаяк тыглай пӧлемыш илаш 
кусныш.

Тылеч вара самырык рвезе, 
эмлыше врач, шкеж дек приё

ОМАТ ШИЖ, 

КЫРА, да ЙӦРА...

Тӱҥалтышыже 
14-16-шо №-ан газетыште

Медпашаеҥ деч посна изо- 
ляторыш повар, вара старший 
повар, столовыйым вуйлаты- 
ше кочкыш шотышто иктаж- 
могай вуйшиймашым але за
каз улмым умылаш черет дене 
коштыныт.

Лач шымше кечын гына Ни
колай Сергеевич дек пурышо 
илалшырак дежурный админи
стратор кузежым-можым йышт 
умылтарыш:

-  Те, пагалымем, толмекы- 
да «ик чапле ӱдыр» дене вигак 
шурген налда. Эрлашыжым 
планёркышто, мемнан дек 
санаторийыш «кычалтылаш 
йӧратыше нервный эмлалт- 
ше» толын манын, тӱҥ врач 
дек намиенат шуктышт. Ала- 
могай кырча-марчалан тыгай 
тумам нӧлталын, эсогыл, са- 
наторийыште каныде, мӧҥгеш 
каяш печатьым шынден колташ 
да билетым йодында, маньыч. 
«Нервный» каныше семын 
образцовый санаторийнам уда 
велым ида чапландаре манын, 
тыланда эшеат кугу тӱткышым 
ойыраш кӱштышт. Садлан тен- 
дан йыр кажныже пачемыш гай 
пӧрдеш.

-  Ончыл колхозым вуйлаты- 
ме паша тендан деч ала-мы- 
няр пачаш неле гынат, илышем 
мучко ик ганат, нигӧланат, ни- 
гунамат вуйым шийын кош- 
тын омыл, -  Николай Сергее
вич шоҥгыеҥлан умылтараш 
тӱҥале. -  Калыклан сай лийже 
манын тыршем. Кеч-мом ма- 
нышт, шонышт, но осалым шо- 
нышо омыл. Ны кагазыш возен, 
ны мут дене чапыштым волтен 
омыл. Але марте мыйым нигӧ 
«нервныйлан» шотлен огыл. 
Мӧҥгешла, мыскарачылан шот- 
лат. Озанлыкысе калыкем улан 
да поян илыже манын, йӧным 
кычалам. Шочмо кундемыштем 
пошкудем-шамыч веле огыл, 
урем дене кудал эртыше пий- 
жат, мыйым вашлиймыжлан 
куанымыж дене, ончыкем кок 
йола шогалын нулкалаш тӧча.

Нервный огыдал гынат тыш- 
те тыге умыленыт... Но те ида 
тургыжлане, тыланда кугу тӱт- 
кышым ойырен эмлаш тӱҥалыт.

Николай Сергеевич ты- 
леч вара чытенак «кугу дав- 
ленийым» эмлыш. Кондымо 
чыла микстур ден эмым йӱӧ, 
процедурым эртыш. Но ласка 
татыштат шӱмжӧ 120 га на кы- 
раш тӱҥалмеке, кондымо чыла 
эмыштым унитазыш кышкаш 
тӱҥале. Уколым шындымышт 
дечат тореш лиеш. Тунам са- 
наторийым вуйлатыше эше 
«те мо мыланна бойкотым 
увертарынеда мо» манын сы- 
рен йодо.

Тыланда огыл, черлан бойко
тым увертарен, санаторийыш 
толмо деч ончычсо гаяк таза- 
лыкан лийнем манын, вуйла- 
тышылан умылтарыш.

Ӧрмаш, но эм, микстур да

мыш ӱжӧ. Тудын «чер исто- 
рийже» дене палыме лиймеке, 
шинчашкыже ончен мане:

-  Нимат огыл, Николай Сер
геевич! Ме тендам туге сайын 
эмлен колтена, колхозышкы- 
да кугыпӱкш гай пеҥгыде та- 
залыкан пӧртылыда. Нарзан 
ванныйыште каналтен киен да 
кок стакан нарзан вӱдым йӱ- 
мыда деч посна аутотренин- 
гыш кошташ тӱҥалыда. Тиде 
мо тыгай паледа? Уке? Тугеже 
пален налыда. О-о-о, тиде -  
юзо виян эмлыме йӧн. Тыге 
эмлалтме деч вара нервы- 
лан да ласкалыкланда колхо- 
зыштыда кӧранаш тӱҥалыт. А 
шӱмдам пеҥгыдемдаш -  курык 
пеленысе куштымо площадке, 
«Стеклянная струя» кафе деч 
санаторий марте -  терренкур 
йолешке маршрут. Умылышда?

Умбакыже лиеш

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

Йӧратыме мурына

Ошо-ошо
куштымаш

Мутшо Любовь Абукаеван, 
семже Вячеслав Осиповын.

Вучен отыл, шонен отыл -  
Мые весым ужынам. 
Ончалметым, шулышетым 
Кеч тора гыч -  шижынам.

Мый кидемым весын кидыш 
Ушаналын пыштенам.

Шум-кылем ден ойым пидын, 
Тыланетак куштенам.

Шинчавудын йылгыжалтме 
Тулым чонышко чуктен. 
Волгыжалтмеш куштенна ме 
Веселан, чучкен-чучкен.

Ошкыл икте, икте кодын -  
Тоштын отыл лишемаш. 
Куштымашна веле огыл -  
Ошо лийын шонымаш.

Тиде шарнымашым подыл,
Таче мый шкетак руштам. 
Вашлиймашлан, чон шижмашлан 
Шып илем мый тауштал.
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черкыш батюш

ка дек сулыкемым 
касараш, чоным почын 

ойлаш каем, -  вате ма- 
рийжылан ойла. 

-  Валидолым пышташ  
ит мондо... трук шӱм- 

жылан неле 
лиеш.
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Полтыш онлан шогалтыме 
чапкӱ воктене -  вуйым савыме 
да пелештыме деч вара

КВкйяаРЧ'яЮ. I

Вудтур
марии-влак

■  . . . . \

талешкылан вуиым 'сават
*Ш Ш т

26 апрель -  Марий 
талешке кече. Кумда Рос- 
сийын ятыр кундемыштыже 
тиде пайрем поро йӱлашке са- 
вырнен. Тудо эсогыл элна дечын 
ӧрдыжкат лектын да Финлян- 
дийыште, Эстонийыште, 
Австрийыште палемдал 
теш.

А Киров областьысе Малмыж 
кундем ты шотышто поснак 
ойыртемалтеш. Ынде мыняр ий 
годсек август тӱҥалтыште ма- 
рий-влак пеш шуко калык дене 
Акпатыр чочойым шарнен пелеш- 
таш погынат. Тудын деч тораште 
огыл улшо Полтыш курыкышто 
гын Талешке кечым 26 апрельыш- 
те эртараш кутырен келшыме.

Ты кечын шнуй курыкышко вӱд- 
тӱр марий-влак (Виче кундемы- 
се Малмыж вел-влак утларакше 
шкеныштым тыге маныт), Мал
мыж район администраций гыч 
еҥ-влак, Марий Эл гыч «Марий 
ушемын» еҥже-влак чумыргеныт.

Йӱла почеш Полтышым да ту
дын лӱддымӧ пелашыже Шош- 
мам, тыгак ты кундемысе моло 
патырым уштен, нунын лӱмыштым 
порын шарналтен пелешташ Ма
рий Турек гыч онаеҥ Михаил Айг- 
лов ынде мыняр ий годсек лӱмын 
мия. Арам огыл тудо шкенжым 
ты кундемын айдемыжлан шот- 
ла. Полышкалыше, но чылаланат 
вуйын шогышо семын Кугу Кетек 
марий Н.Зайцев лийын. Ме тудым 
ты велысе ик эн чолга айдеме

семын палена да пагалена. 
Погынышо калык ончыл- 
но Малмыж район ад
министраций пашаеҥ, 
тӱвыра пӧлкам вуйла- 
тыше Г.Сайфутдинова, 

Кугу Кетек ял шотан иле- 
мын главаже В.Майоров, 

«Марий ушемын» кызытсе вуй- 
латышыже В.Козлов да ончычсо 
вуйлатышыже Е.Чашкин мутым 
кученыт. Гульназ Рафизовнан ка- 
ласымыж почеш, марий-влакын 
шке талешкыштым жаплымышт, 
таче кечынат порын шарнен, ончы- 
кылык тукымлан палдарымышт -  
тиде моткочак супале сомыл. 
Владимир Савватеевичат тыгай- 
ракак кумылан ыле. «Полтыш ку- 
рыкышто эртарыме пайремыште 
икымше гана улам. Но мыланем 
туге чучеш, пуйто тале кугезы- 
на-влак дене эреак кылым кучен 
шогена. Тидыже мемнан Вӱдтӱр 
кундемыште поснак шижалтеш. 
Талешкына-влакым шарныме со- 
мылым шукташ шке вий-куатыш- 
тым, моштымашыштым да жа- 
пыштым пуышо еҥ-влаклан кугу 
тау», -  палемдыш тудо.

Кӱшыч кече шыргыж онча, а 
капкылым тале мардеж шиеш -  
тиде шошымсо Полтыш курык. 
Мардеж деч ты курыквуйышто 
нигуш от шыл. Вуй саваш тол- 
шо-влак коклаште тений икымше 
гана кӱсле йоҥгалтеш. Кӱслезы- 
на -  самырык уста ӱдыр Татьяна 
Фоминых. Тыгай шнуй верлашке 
икымше гана веле огыл шокташ 
лектеш гынат, Полтыш куры-

кышто але лийын огыл улмаш. 
Кылым пералтен колтымекыже, 
кӱсле йӱк пелештыме шомак дене 
иктеш кӱшкӧ нӧлтеш. Тиддеч вара 
Шочмо кундем да талешке-влак 
дене кылдалтше почеламут-влак 
йоҥгат. Виче марий-влак шоч
мо марий йылмыштым мондат 
манме уда шонымашым ӱштыл 
шуымо семын теве Кугу Кетек 
школын тӱҥалтыш классышты- 
же тунемше Карина Бажанова 
лектын шогалеш да СЧавайнын 
«Отыжым» йоҥгалтара. А 11 клас- 
сыште тунемше Настя Ананьева 
поэме кужыт почеламутымак лу- 
деш. Вара Вӱдтӱр вел шуйдарен 
муро йоҥга. Сценарийым нылле 
ий утла Тольяттиште руш йыл- 
мым туныктышо, кызыт шочмо 
Кетекышкыже пӧртылшӧ Лидия 
Васильевна Дресянникова ямды- 
лен. Ӧрдыж кундемыште тынар 
илен гынат, шочмо марий йыл- 
мыжлан моткоч шӱман.

Мутат уке, Полтыш курыкышто 
талешкына-влакым шарныме 
программым кумдаҥдыман да 
тӱрлӧ тӱсаным ыштыман. Эсо
гыл ынде мынярымше гана тыш- 
те имне дене таҥасымашымат, 
моло тӱрлӧ марий модышымат 
эртараш, вес калыкын ӱдыр- 
рвезе-влакшым ушымо шотышто 
мут лектеш. Но амалже -  Мал
мыж пеш тораште верланен, шо- 
нымет семын миен от тол. Туге 
гынат моло калык денат келшы- 
маш кылым пеҥгыдемдыме шо- 
тышто ӱшан марий-влакын чо- 
ныштышт ила.

Лаштыкым Лайд ШЕМЙЭР ямдылен. В.Козловын фотожо. Тел.: 49-55-11


