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10-шо лаштык

Мє‰гысє ферме

11-ше лаштык

ШОЖ Ш™РАШАТ  
КЕЛША

ЧЫВЕ МОЛАН ОК 
МУНЧО?

СЫМЫСТАРА 
да ПУРЕН ЛЕКТАШАК тарата!

Марий Турек район Ма-
рий Китне ялыште верысе 
кевыт ваштареш уремын 
шола велыштыже верла-
ныше пєрт вигак шинчаш-
ке перна. Тудо молын гай 
огыл, а путырак ойырте-
малтше сынан.

 Ял суртшо дене сєрал

Умбакыже 8-9-ше лашт. Л
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Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

15 июнь – Пеледыш пайрем 

(Йошкар-Ола) ....................10.00

16 июнь – Сабантуй, Пеледыш 

пайрем (Параньга посёлко, Ляж-

бердино ял воктене) ..........11.00

23 июнь – Сабантуй (Медведе-

во посёлко, ипподром),

28 июнь – «Савак велыште – 

Индеш кугарня» йўла пайрем 

(Марий Турек посёлко, Сы-
соево ял).

А.БАЙКОВА

13 июньым калыкыште имньым туары-
ше Еремейын кечыж семын палат. Ты кечын креса-
ньык шошо ага, шурным ўдымє пашам мучашлен, 
пурсам, немычпурсам шынден. Эрдене шудыш 
вочшо лупсым ончен, эрлашыжым игече могай 
лийшашым мужедыныт.

ПАКЧАЗЫН тылзе календарьже почеш, таче теле ша-
пашым ямдылаш киярым, томатым, шере ден кочо пу-
рысым, баклажаным, пекин ковыштам, салатым, шпина-
тым пакчаш луктын шындаш келшыше кече.

Порей, батун, шнит шоган йыра‰ым урыман. Кушкы-
лыш вўдым шавыман, емыж-саскам пуышо пакчасаска-
лан минеральный негызан ешартыш кочкышым пуыман, 
мландым пушкыдемдыман.

Икияш, шукияш да роза пеледышым шындаш келшы-
ше жап.

Ты кече дене кылдалтше калык пале-влак

 Нугыдо лупс возын – ояр лиеш.

 Кастене шудышто лупс уке – эрла йўран лиеш.

 Лупс писын кошка – йўрым вучыман.

 Кастене вочшо лупс чот вўдыжгє – эрла тунар шок-
шо лийшаш.

 Еремей кечын йўр йўреш – кужу да йўштє теле толеш.

 Тиде кечын эр ўжара йошкарге – чапле кинде лек-
тышлан ўшаненыт.

 Куку кужун мура – эрлалан ояр да шокшо игечым 
мужедеш.

 Эрдене нугыдо тўтыра – шыжым по‰го шуко лийшаш.
12 гыч 13 июнь йўдым ужмо омо огеш шукталт манын 

ойлат.

Таче шочшо е‰ кугу кєргє вий-куатан да 
шканже гына ўшанен илыше. Поро кумылан да 
кутыраш йєратыше. Оксам кидыште пе‰гыдын 
кучен моштышо, родо-тукымжым пагалыше. 
Ончыко ужын илен моштышо.

! 

 
13 июнь  – 
Кушшо тылзе,  
Скорпион шўдыр  
палыште

Тиде чапле лектышан 
шўдыр пале (Лыш-
таш кече).

Йочат кузе кана?
Роспотребнадзорын Марий Элы-
се виктемже 5 гыч 19 июнь мар-
те йоча каныш услугым пуымо 
качестве да лўдыкшыдымылык 
йодыш дене тематический «шок-
шо линийым» почын.

Виктемын специалистше-шамыч 
граждан-влаклан йоча лагерьыш-
те лачшымак мом шотыш налаш 
кўлмым ушештарат, каныме да та-
залыкым пе‰гыдемдыме органи-
зацийлаште йодмо санитарно-эпи-
демиологический нормо-влак дене 
палдарат.

Йоча каныш услугым пуымо каче-
стве да лўдыкшыдымылык шотышто 
лекше йодышым нине телефон дене 
рашемдаш лиеш:
 Роспотребнадзорын консуль-

тацийым пуымо единый рўдерже: 
8-800-555-49-43 (сутка мучко);
 Роспотребнадзорын Марий 

Элысе виктемже: 8-800-707-61-77, 
68-19-04 (10 гыч 17 шагат марте, 12 
гыч 12.45 шагат йотке – кечывал ка-
ныш);
 Марий Элыште гигиене 

да эпидемиологий рўдерын кон-
сультацийым пуымо рўдерже:  
8-800-707-61-05, 45-19-33 (10 гыч  
16 шагат марте, 12 гыч 12.30 шагат 
йотке – кечывал каныш).

Тылеч посна Роспотребнадзо- 
рын Марий Элысе виктемжын вер- 
ласе пєлкалашкыже йы‰гырташ 
лиеш.

М.ИВАНОВА

Шотыш налза
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Кушкылын тушманже

Содо

1. Сур шўйшє (серая гниль) саскам чумы- 
раш тў‰алше тыгыде виноградым пуш-

кыдемден лывыжтара? Тидлан 40 г содым  
5 л леве вўдеш шулыктарыман да мерча‰ше 
орла‰гыш кастене шыжыктыман. Тыге шўйшє 
чер вия‰мым налын шуктыде чакна, да ончыкы-
лык саска шере лиеш.

2. Чал лупс (мучнистая роса) пакчаште 
чўчкыдє «уна» гын, 1 изи совла содым 

1 л вўдеш шулыктарыман да ты чер путырак 
орландарыме кушкыл ўмбак йытлык чывылтен 
шыжыктыман.

3. Лышташым пурын локтылшо шукш 
саска ден емыж-саскам пуышо вондым, 

пуше‰гым ынже орландаре, тудым копша‰ге 
ынже коч манын «кочемдыман». Тыштат содак 
полшен кертеш. Тидлан 50 г ош порошокым 5 
л леве вўдеш шулыктарыман да раствор дене 
пуше‰гым йыклык чывылтыман.

4. Чал лупс пуншоптырвондын, шемшоп-
тырвондын кугу ужашыжым авалтен 

шуктен гын, содо раствор дене гына серлагаш 
ок лий. Утарыше «эликсир» семын кушкыллан 
содо, шовын, аспирин да икмыняр моло еша-
рыман кочо вартыш лиеш. Тидлан 1 кугу совла 
содым, 1 изи совла вишкыдемдыме шовыным, 
1 таблетке аспириным, 1 кугу совла кушкыл 
ўйым 4 л леве вўдеш шулыктарен лугыман. 
Чал лупсым чактарыше вартышым тымык 
(мардеж уке годым) кастене вондыш шыжык-
тыман. Кушкылын саскам шуко пуаш тў‰алме 
жапыштат содо дене обработкым ышташ лў-
дыкшє огыл.

Горчице

1. Горчице настойым лышташым шўткалыше 
шуко шукш-копша‰ге деч: тул-копша‰ге 

(огнёвка), йўыт-копша‰ге (пилильщик), тля, 
паразит по‰го авалтыме годым – кушкылыш 
шыжыкташ лиеш. Тидлан 50 г порошокым 5 л 
вўдеш шулыктарыман, кок сутка шинчыкты-
ман. Шыжыктыме деч ончыч настойым шўры-
ман. Ынде тиде растворышкак эше 5 л вўдым 
ешарен, вартышым вишкыдемдыман. Аяр лыш-
ташыш сайын пижше, кужун кучалтше манын, 
растворыш 40 г нўжымє озанлык шовыным 
ешараш кўлеш.

2. Пакчаште шайтан (слизень) нєргє ко-
вышта лышташым шўткалаш тў‰алын 

гын, кушкыл ўмбак кукшо горчицым шавалташ 
лўдман огыл (когартен йўлалта манын). Кочо 
порошокым йыра‰ысе мландыш вичкыжын ша-
валташ лиеш.

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Пакчасаска лектышым шукемдаш кухньышто  
кучылтмо кум ешартыш

Ке‰ежым пакчаште, са-
дыште паша шуко. Шукш-
копша‰ге, чер кушкылым 
пеш вашке локтыл кертыт. 
Кухньышто пайдаланы-
ме содым, горчицым, рум 
кучылтын, кўчык жапыште 
ыштен шуктышаш сомыл 
кокла гыч шукыжым палы-
нак куштылемдаш лиеш. 
Мутлан,

Содо,  
горчице,  

ру...

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

ТАЗАЛЫК

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым

Шонданыш кузе  
коштыда?

ТАЗА айдеме кечыште кокла 
шот дене 4-5 гана, йўдым 1 гана 
шалеш. Тыгодым 700-2000 мл 
шондо чарашке лектеш. Тиде 
цифрын ойыртемже вўдым йўмє 
кугыт, утыждене кылмыме, тур-
гыжланыме да организмысе моло 
вашталтыш дене чак кылдалтын. 
Верге тазажак огыл гын, айде-
ме чўчкыдынрак да нелынрак 
шалеш. Икымше случайыштыже 
(шотыш налза!) шондо суткаште 
2,5 л марте але утларакат лек-
теш. Тыгодым тудо палынак вол-
гыдо, вўд дене йєрымє гай лиеш.

Цистит – чўчкыдын шалаш 
амалым ыштыше чер. Пред-
стательный тун гиперплазийже 
дене орланыше пєръе‰-влак 
йўдым шонданыш икмыняр гана 
коштыт. А теве шондыгалташте 
кў погынымо годым йєршын вес 
сўрет палдырна: черле йўдым 
ласкан мала, а кечывалым шон-
даныш чўчкыдын куржталеш. 
Нелын шалме годым шондо сут-
каште улыжат 500 мл наре але 
тылечат шагал лектеш. Тидыже 
шондыгалта шейкыште пуалше 
чер вия‰ме, вергыште кў погы-
нымо годымат палдырна.

Кунам коршта?
КЫДАЛ верге чер годым веле 

огыл коршта. Амал хондроз але 
вес ситыдымаш денат кылдалтын 
кертеш. Верге чер вия‰ме годым 
кутан ўмбалне огыл, а кыдал деч 
кўшнырак коршта, вет тиде ор-

ган єрдыжлу йымалне верланен. 
Тыгодым пе‰ын, керын, шупшын 
але просто коршта. Пуалме го-
дым чарныде гаяк пе‰еш, кў тар-
ванылме годым – ик верыште да 
чот, тудым чыташ вият ок сите. 
Но лачшымак мо – верге, вес ор-
ган але системе – корштымым 
анализ, УЗИ да моло шымлыма-
шын результатышт негызеш врач 
гына рашемден кертеш.

Кўпнымаш –  
черын тў‰ палыже

К™ПНЫМАШ, пуалмаш – верге 
черын тў‰ палыже. Пашаже теве 
кушто: верге вўрын составшым 
анатомически да физиологиче-
ски эскера, шотышто куча. Ик-
таж ситыдымаш лекмек, эрык-
тыме паша пужла. Тидлан кєра 
вўрын составше вашталтеш, 
тканьын клеткыже-влак коклаш-
те вишкыде нугыдемеш, да ай-
деме кўпна, пуалеш.

Шондышто – вўр
КУНАМ тиде чынжымак лўдык-

шє? Гематурий (шондышто – вўр) 
чылаж годымак огыл серьёз-
ный чер дене черланыме нер-
ген шижтара. Тыгай сўрет неле 
пашам ыштыме деч вара таза 
айдемынат палдырнен кертеш. 
Тыгодым лўдшаш уке. Вергын 
тўрлє ужашыж гыч мочеточни-
кыш але вес вере куснылшо кў 
вўрлан шондыш лекташ амалым 
ышта. Кўн чарашке лекмекыже, 
шондо угыч яндар лиеш.

Мочеполовой системыш иктаж 

бактерий логалеш, шондыгор-
ныш, вергыш осал але сай пуал-
ше лектеш гын, вес паша. Тыште 
врачын полышыж деч посна ни-
гузеат огеш лий. Инфекцийым 
антибиотик дене эмлат, а осал 
пуалшым шуэн огыл органге пўч-
кын луктыт. Вўрлан шондыш лек-
таш тыгак вўр, мокш чер, гемо-
филий, южо эм амалым ыштат.

Токсин дене аяргымаш
ВЕРГЕ коршта гын, эрыктыме 

пашажым тичмашын ок шукто, да 
вўр токсин дене аярга. Тидым ты-
гай пале дене рашемдаш лиеш:
 аппетит йомеш, вий пыта;
 коваште лўгышта, аздарал-

теш да лыгешталтеш;
 умшаште кўртньє там ши-

жалтеш;
 омо пужла, тўткыш лушка, 

пашам ыштыме кумыл йомеш;
 айдемын кумылжо пыта, аз-

даралташ тў‰алеш;
 чогашылыште нелыт шижал-

теш, вуй коршта.

Вўргорно давлений 
кўза гын...

ВЕРГЫМ тергыза, тидат верге 
черын палыже-влак кокла гыч ик-
тыже. 20-30 процент гипертоник 
хронический верге ситыдымаш 
дене орлана. Вўргорно давлений 
хронический гломерулонефрит, 
вўргорно нефросклероз, верге 
амилоидоз годым кўза.

Палемдыме кеч ик ситыдыма-
шым шижыда гын, жапым шуй-
калыде, уролог деке кайыза.

Вергын черланымыжым кузе палаш?
Н.ПЕКШЕЕВ

Советский район

Йодмыда почеш

Верге организмыште шып оролын па-
шажым шукта: малымым да канымым па-
лыде, уто вўд ден осал веществам чараш-
ке луктеш. Тиде органын илышлан кўлешан 
моло пашажат уло: вўргорно давленийым, 
шинчал ден калийын концентрацийыштым 
нормышто кучаш, йошкар вўр па‰га ден Д 
витаминым ыштен лукташ полша.

Верге дене кылдалтше ситыдымашым 
чылаж годымак огыл вигак умылаш лиеш, но южо палыже 
лачшымак тидын нерген ойла.

Верге начарын  
пашам ышта

Йоча 
годым моткоч сай 

ыле: окса пыта – куш-
кыл лышташым кўрын 

кондет да умбакыже 
модат…
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

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

15, 23 и 29 июня.

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

Катаракте деч –  
муношо

ШОЛТЫМО муным пе-
лыгыч пўчса да муноптем-
жым кора‰дыза. Муно-
шым коштыза, лакышкыже 

сакырложашым пыштыза да кок ужашым ваш 
ушыза, шокшо духовкышто пел шагат кучыза.

Муноптем олмыш погынышо вишкыдым яндар 
йо‰гытыш оптал налза да шинчашке кечеш 3 
гана 2 чўчалтыш дене чўчалтарыза.

Эмым холодильникыште 3 кече деч шуко ида 
кучо. Муношысо лакыш тыгак пел изи совла 
мўйым пышташ лиеш. Вишкыдым 1 сутка гыч 
оптал налза да шинчашке кечеш 3 гана 1 чўчал-
тыш дене чўчалтарыза.

Эмлалтме курс – 4 тылзе.

Шинчам шинчавўд  
мушкеш

КАЖНЕ кечын шоган 
чўчалтышым ямдылы-
за. Тидланже пакча-
саска сокым темден 
лукса да шолтымо вўд 
дене йєрыза (1:1). Сокым темден лукмо годым 
шортыда гын, сай веле – шинчавўд шинчам 
мушкын, эрыктен луктеш.

Эм сайынрак полшыжо манын, ке‰ежым шєр-
шудо (одуванчик) сокым ешараш лиеш. Кушкыл 
лышташым мушса, сокшым темден лукса да 
шоган сок дене йєрыза.

Мўят сайын полша
ШИНЧА чер тур-

гыжландарыме годым 
шоган чўчалтышым 
мўй-вўд вартыш дене 
алмаштылаш пайдале. 
Дистиллироватлыме 1 
ужаш вўдым тынарак 

налме акаций мўй дене йєрыза. Эмым холо-
дильникыште 3 сутка деч шуко ида кучо.

Шинчашке ончыч 1 чўчалтыш шоган-вўд вар-
тышым чўчалтарыза, 45 минут гыч – мўй-вўд 
вартышым. Тыге кечеш 3 гана ыштыза, 1 тылзе 
эмлалтса. Кўлеш гын, 1 арня каналтыза да угыч 
эмлалташ тў‰алза.

Сакыр диабет да мўйлан аллергий годым мўй 
чўчалтыш дене эмлалташ огеш лий.

Кылымдыш шокшо 
муным пыште

КОВАМ утыждене кочмылан кєра йєсє 
лийме деч пеш сай йєным темлен.

Шолтымо муным коваште чытен кертмеш-
ке йўкшыктарыман да кылымдыш пышты-
ман, кид дене темдалынрак, икмыняр минут 
кучыман.

Муным шокшо грелке але шокшо вўдым 
темыман пластик 
кленча дене ал-
машташ лиеш: ар-
вер мыняр неле, 
ситыдымаш тунар 
писын чакна.

Н.КУЗЬМИНА
Волжский район

Кугезе кован шондыкшо гыч

Кушкылат эмла
КАТАРАКТЕ тургыжландарыме годым изваты-

шудо, лопшудо да буквице лышташым икнаре 
налза. 4 кугу совла кушкыл вартышыш 0,5 л 
шолшо вўдым темы-
за, шокшо верыште 
2 шагат кучыза.

Тиде настой дене 
шинчашке кечеш 
3 гана примочкым 
ыштыза.
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Ий налме деч – аралтыш
МУЖЫР носки деч иктыже веле ко-

дын гын, кок тыгай пеле гыч маши-
налан «дворникым» ышташ лиеш. По-
снак телым тиде моткочак пайдале 
йєн. «Дворник» ий дене ынже петы-
ралт манын, тушко носким чиктыман 
да йўдлан кодымо годым янда деч 
нєлтал кора‰дыман.

Швабрылан чехол
КЕВЫТЫШТЕ у чехолым налын, 

оксам пытарымешке, швабрыш 
носким чикташ лиеш. Кўварым 
мушкаш лапчык ямде!

«Йомшым» муаш полша
ИКТАЖ изи наста камвозын да 

«йомын» гын, адакат носки пол-
шен кертеш. Тидлан пылесос 
пучыш тудым чиктыза, резин-
ке дене кучыктыза да «шупш- 
са». Йомшо наста тыманмеш 
носки «оптышыш» логалеш.

ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  180-300
Сєсна йолвурго (1 кг) –  70
Ушкал шыл (1 кг) –  250-500
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) – 60-90
Кешыр (1 кг) –  40-50
Шоган (1 кг) –  50
Севок шоган (1 кг) –  200-800
Паре‰ге (1 кг) –  20-35
Свежа паре‰ге (1 кг) –  60
Свежа ковышта (1 кг) –  40
Кабачок (1 кг) –  100
Баклажан (1 кг) –  130-250
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Мандарин (1 кг) –  70-110
Чеснок (1 штук) – 20-30
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Ужар шоган, укроп, петрушко, кинза, 
салат (изи кылдыш) –  15-20
Салат лышташ (ик кылдыш) – 60-65
Олма (1 кг) –  40-90
Свежа томат (1 кг) –  50-120
Свежа кияр (1 кг) –  30-110
Редиске (ик кылдыш) –  40
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Кугымєр (1 кг) –  280-350
Кугымєр (ик стакан) –  60-100
Черешне (1 кг) –  380-400
Черешне (ик стакан) –  80-100
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) –  150
Муно (1 тесте) –  50-100
Нужгол (1 кг) –  200-250
Карп (1 кг) –  200-210
Шере‰ге (1 кг) –  60-100
Шылагол (1 кг) –  350
Шопке папка (ик изирак пластик ведра) – 
 150
Шопке папка (изирак тўшка) – 80-100
Висвис (аршаш) –  50
Кандывуй (аршаш) –  50
Калош –  100-300

Южыштын емыж-саскашт шуашат 
тў‰алын гынат, эше шындыде кодшо-
влакат улыт, витне, вет Йошкар-Оласе 
рўдє пазарыште ты арнянат пакчасаска 
ден пеледыш нєшмым, вожым налаш 
темлат. Тыгак кугымєрым, черешньым 

шукынрак ужалаш тў‰алыныт. Тиде 
арня гыч олык пеледышым – висви-

сым, кандывуйым – налаш темлыше-
влак вашлиялтыт. Шке пакчаште ончен 
куштымо свежа укроп ден петрушкы-

мат ужалат. Теве шопке папкам шукын-
рак темлаш тў‰алыныт.

Тиде арнян кочкыш ден сатулан ак 
тыгай:

Чоялыкат утара

ИК НОСКИ  
«ЙОМЫН» 
ГЫН…

Тў‰алтышыже 21-ше №-ан газетыште

Аралаш мешак
Т™РЛЄ изи настам: кубикым, фиш-

кым, шерым, молым – аралаш изи ме-
шак олмеш ку-
чылташ лиеш.

Жалюзи эртыктыш
НОСКИМ нєртыза да кидышкыда 

чийыза. Ынде жалюзи гыч пуракым 
ўштын налза.

Мучашыже  лиеш

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 
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 Руашыш вўд дене лугы-
мо паре‰ге крахмалым еша-
рыман. Тунам когыльо эрла-
шыжымат вужга да пушкыдо 
лиеш.
 Руашыш пеллитр вўдлан 

(шєрлан) налмаште ик кугу 
совла наре манный шўрашым 
ешарыман.
 Шєр деч посна руашыш 

эше пел стакан минеральный 
вўдым ешарыман. Тидлан пел 
стакан вўдыш 1 изи совла со-

дым пыштыман да лимон кис-
лота але уксус дене «шулык-
тарыман». Тыгай руаш дене 
кўэштме когыльо эрлашыжы-
мат огеш лаптырге.
 Руаш гыч когыльым ямды-

лыме годым пєлемыште мар-
деж «коштшаш» огыл, уке гын 
когыльо ўмбал чот пе‰гыде ко-
ман лиеш.
 Руан руашым нєштылмє 

годым тушко пыштышаш йєр-
вар леве але пєлемысе темпе-

ратуран лийшаш. Иктаж-мом 
холодильник гыч луктын вигак 
ешареда гын, руаш эркын нєл-
талтеш.
 Тыгак руашым рум пыш-

тен ыштыме годым вўдым але 
шєрым 30-35 градус марте 
гына ырыктыман. Тылеч изи 
да тылеч кугу температурышто 
руысо «по‰гын» «чолгалыкше» 
иземеш да руаш сайын огеш 
нєлталт, когылят вужга, пуш-
кыдо огеш лий.

Тыге ямдылалтеш: ко-
выштам олым пырче семын 
пўчкедена, 1,5 литр вўдым те-
мыман каструльыш пыштена, 
шолаш пуртена да, ковыштан 
пушкыдемаш тў‰алмешкыже, 
тул ўмбалне кучена.

Тиде жапыште тамле ужар 
пурыс ден чили пурысым эрык-
тена, мушкына, тыгыдын пўч-
кедена.

Сельдерейым эрыктена да 
изи ужаш-влаклан пўчкедена.

Шоганым эрыктена, пел о‰го 
семын пўчкедена. Ынде тудым 
оливке ўеш жаритлена, тышкак 
каррим ешарена.

Тылеч вара шолшо ковыш-
та лемыш сельдерейым, пу-

рысым, жаритлыме шоганым 
да тыгыдемдыме помидорым 
пыштена. Келша гын, соевый 
соусым изишак ешарен кер-
тыда.

™стембаке шындыме деч он-
чыч ўмбакше петрушкым ша-
валтена.

Перкан лийже!

ВУЖГА да ПУШКЫДО 
лийже манын

Пайдале ка‰аш

Когыльо вужга, тамле да пушкыдо 
лийже манын, шагал огыл секретым па-
лыман. Таче икмынярже дене палдарена.

Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Боннский шўр
Уремыште – ке‰еж. А тыге гын, шок-

шо. А шокшо годым мом ышташ эн сай? 
Пляжыш але э‰ер серыш миен возаш, 
леве вўд дене чывылалташ, йўштылаш! 
Но южышт, поснак ўдыр, ўдырамаш-ша-
мыч, тыгай верлашке каяш утыжым огыт 
вашке. Молан? Коя улына манын шонат. 
Чынже дене ялт тыгежак огыл гынат, 
шкешт тыгай шонымашан улыт да 
аптыранат. Тидым шотыш на-
лын, таче ка‰гешташ пол-
шышо кочкышым ямды-
лаш темлена.

К™ЛЫТ: 
пел вуй ковышта, 

ужар тўсан 1 тамле пурыс, 
1 чили пурыс, 3 сельдерей 

(воштыржо), 1 помидор, 1 шоган, 
1 кугу совла оливке ўй, 1 кугу 

совла карри приправе, пе-
трушко.

Тиде шўрым кочкын, уто нелыт, товатат, огеш ешаралт! 
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Эн ончычак – кум пачашан ул-
мыж дене. Яллаште чыла вере-
ак огыл тыгайым ужат. Тў‰ шо-
тышто е‰-шамыч кок пачашан 
сурт-оралтым нєлтат. А тиде еш, 
тевыс, шукыштым «эртен каен»!

Тиде Кибардинмытын сурт-
печышт. Печышт манмаште. 
Ужыда, тудыжо могай о‰айын 
келыштарыме! Лач печак уло 
тўткышым шке ўмбакше налыкта 
да сурт-оралтым тўслен ончаш 
веле огыл, тушко пурен лекта-
шак тарата.

Меат тыгай кумылна деч утлен 
ышна керт.

Кудывечыште мемнам сурто-
за Владислав Васильевич ваш-
лие. Пелашыже пашаште ыле. 
Такшым тудо ваштарешак улшо 
кевытыште тырша, да толын 
каяшыже икмыняр йолтошкал-
тышым веле ышташ гынат, лугыч 
ышна ыште.

– Мемнанжын моло деч 
утыжым ойыртемалтшыже нимо-
ат укела чучешыс, – ойлен-ой-

лен ошкыльо гынат, суртышкыжо 
пурташ тореш ыш лий. Адакшым 
шкешотан изирак экскурсийы-
мат вараже кумылынак эртарыш.

Пурымына годымак пече нер-
ген мутым лукна. Тудым тыгай-
ым ышташ шонен мумыштлан 
пачаш-пачаш мокталтышна.

– Шукынжо кызыт печылан 
профнастилым кучылтыт. Мый-
ын гын тудым йєршынат шогал-
тымем шуын огыл. Ты амал дене 
тыгай печым ышташ шонымаш 
шочын, – палдарыш пєръе‰.

Теве ме кумда пєртєнчыкє пу-
рышна. Тушеч – кєргыш. Икым-
ше пачашыште кухньо ден зал 
верланеныт. Чылажат – жаплан 
келшыше. Поснак навесной ман-
ме тувраш пєлемым моткочак 
сылнештара (снимкыште).

Тыштак туалет ден ванный 
улыт. Ну, ялт оласе пачерыште 
семын!

Кокымшо пачашыште – кок ма-
лыме пєлем. Тыште кокымшо эр-
гышт ешыж дене ила. Кумшыш- 
то – изирак эргышт.

– Кумшо пачашыжым ышташ 
шоненат огынал ыле. Но кызыт 

СЫМЫСТАРА 
да ПУРЕН 
ЛЕКТАШАК  
тарата!

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен.  

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.
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Авторын да Ю.Исаковын фотошт. Тел.: 49-55-11

ЛУДШО ЙОЛТАШ-ВЛАК! 
Россий почто отделенийлаште 2-шо пелийлан возалтме кампаний мучашке лишемеш

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

Рекламе шотеш

латикымше классым тунем пы-
тарыше эргына икана йодо: «Ала 
мылам пєлемым ыштеда?» Йод-
мыжым шукташ лийна да ыштен 
пуышна.

Ик пачаш гыч весыш кўзаш 
утыжым лопка огыл тошкал-
тышым келыштарыме (снимкы-
ште). Тудыжо тураракын чучеш 

гынат, суртозан ойлымыж по-
чеш, але марте иктат камвозын 
огыл. Уныкашт гын, а нунышт 
Кибардинмытын нылытын улыт: 
кум ўдыр да ик рвезе – тошкал-
тыш дене мундырала койын во-
лат да кўзат.

А такшым пєртыштым Кибар-
динмыт идалык жапыште нєл-

талыныт. Тиде 1992 ийыште 
лийын. Тылеч вара 27 ият эртен. 
Но тудлан тынар ийжымак от пу. 
Чылажат эше ару, чатка, нимо 
утыжым локтылалтын огыл. А 
тыгайже кунам лиеш? Кунам 
тушто илыше-шамыч сурт-орал-
тыштым йытыран кучат, арулы-
кым эскерат да уэмден-олмык-
тенак толыт.

Икманаш, илаш, уке, сайын 
илаш шонышо кеч-куштат 
мом да кузе ышташ йєн ден 
шотым муэш. Тидлан кумыл 
веле лийшаш. Кумдан палы-
ме да шукыштын кызытат 
йєратен ончымо «Кавказ-
ская пленница» фильмыште 
Никулин ден Вицинын ге-
ройыштын сырам налаш че-
ретыште шогымышт годым 
мутланымыштым шарнеда? 
Иктыже ойла: « Илаш сай!» А 
весыже ешарен тєрлата: «А 
сайын илаш эшеат сайрак!» 
Тидын дене от ўчаше…
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Автомашинам виктарышылан

ИКЫМШЕ амал – чыве стрес-
сыш логалын, ала-мо деч пеш 
чот лўдын. Тыгай сўрет чўчкы-
дын вашлиялтеш. Тудо шуко 
шєрынан. Тышечын тў‰жым 
гына ончыктена.

Икымше, чыве лўдын. Тудым 
автомашина, вольык але е‰-влак 
лўдыктен кертыт. Ик вер гыч ве-
сыш кусарыме, кидыш чўчкы-
дын налме годымат лўдын се‰а. 
Тидым рашемдыман: стресс 
мунчымо деч ончыч сутка жап 
шуйна. Тыгак мунчымо годымат 
тиде палдырна. Мутлан, йўдым 
лўдыктымє гын, эрдене мунчы-
шаш чыве садак мунча.

Кокымшо амал – кугурак ий-
готан чыве-влак изиракым эреак 
поктат да чў‰гат. Иерархий ман-
мет чыве тўшкаштат лиеш улмаш.

Кумшо – черле чыве. Ты-
гай сурткайыкым моло чыве 
поктылаш тў‰алеш, да тудо 
стрессыш логалеш. Тўжвач он-
чалын гына черле чывым пале-
нат мошташ ок лий. Но моло 
чыве-влак тидым пален налыт 
да тиде сурткайыклан эрыкым 
огыт пу. Черле чывын чыла вий-
же организмым таза‰даш кая. 
Сурткайыкым озажат эмлен 
кертеш. Таза лиймекыже гына 
мунчаш тў‰алеш.

У вўталан  
тыге туныктена

СУРТКАЙЫКЫМ ончаш 
тў‰алшаш але тў‰алше-влакын 
шуко йодышышт лектеш. Мо-
гай вўтам але левашым чо‰аш, 

кузе пукшаш, кунам икымше 
муным вучаш, кузе эмлаш, те-
лым кузе ашнаш да молат.

Ме утларакше 4-5 тылзаш чы-
вым налына. Мє‰гє кондымо 
чыве икымше кечын шкенжым 
ласкан ок кучо гын, ида єр. 
Кондымо да палыдыме вўташке 
колтымо годым чыве стрессыш 
логалеш. Тєрланаш жап кўлеш.

Тў‰алтыш шагатлаште са-
мырык сурткайык-влак икте-
весышт деке пызнат, кашташ-
ке шинчаш огыт вашке, кўвар 
ўмбалне изирак тўшка дене 
малат. Уремыш огыт лек. Икте 
раш: чывым сурткайык фабри-
ке гыч налын кондымо. Нуно 
ончычшо четлык деч молыжым 
нимом ужын огытыл. Сандене 
эрыклан да у условийлан тунем 
шуашышт йєсє. Но чыла тиде 
варажым йомеш.

Кастене, тулым йєртымеке, 
кажне сурткайыкым кашташке 
налын шындыза. Тыге варажым 
тунем шуыт. Стресс иммуните-
тым волтен кертеш.

Икымше кечыла гыч комби-
кормалан туныктымо деч вара 
шоганлан шўма‰дыман, вет 
шоган лачак иммунитетым кў-
зыкта.

ПЛАСТИК келшыше темпе-
ратур лийме годым пужлен, 
аяртен кертеш. Тидым, очыни, 
чыланат палат. Э‰гекым ыш-
тен кертше вещества-влак, 
ырымеке, кленча гыч вўдыш 
куснат. Тыгай химикатан вўдым 
йўмє годым айдеме черланен 
кертеш.

Шукын тыге шонат: чот 
шокшо бактерийым пытара, 
пуштеш. Кеч южо случайы-
ште тидыже чынак тыге. Но 
келшыше условий бактерий-

влаклан вия‰ашышт, шарла-
шышт йєным ышта. Айдемын 
капыштыже э‰гекым кондышо 
микроорганизм-влак улыт. Ав-
томашинаште улшо кленчасе 
вўд салонышто мыняр шукырак 
аралалтеш, э‰гекым кондышо 
бактерий дене тунарлан шукы-
рак пойдаралтеш.

Вўд ден тулым нигузе-
ат ик радамыш шындаш ок 
лий. Но автомашинаште ара-
лалтше вўдан кленча пожар 
лийын кертме лўдыкшым лук-

теш. Эксперт-влак увертарат: 
кечыйол кленча деч автомаши-
на сиденьыш кусна да тудым 
ырыкташ, когарташ тў‰алеш. 
Тыге тул ылыжеш. А пожарын 
кышаж нерген ойлышашат уке. 
Сандене ше‰гел сиденьыште 
кодымо кленчасе вўд кугу лў-
дыкшым ыштен кертеш. Тугеже 
машинада кечыйол логалман 
верыште шога гын, вўдан клен-
чам тушеч кора‰дыза.

Мужыр лаштыкым

Кленчасе вўд туткарыш пурта
Шукынжо палат: ўпым саемдаш кучылтмо лакым але мо-

роженыйым автомашинаште кодаш огеш лий. Нуно шок-
шышто шулат да сиденьым амыртат. Но машинаште чот 
шокшо годым кодымо пластик кленчасе вўдат туткарыш 
пуртен кертеш.

Эше те‰гече гына чыве 
мунчен, а таче – уке. 

Амалже могай?

ЧЫВЕ молан  
ОК МУНЧО?

Мє‰гысє ферме
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КОЛЫЗЫН ЛУКШО

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Палаш уто огыл

Сайын ямдылыме шож шўрашым 
ловал, карака, шере‰ге да моло ош 
кол йєратат. Ямдылыме ик эн тыглай 
рецептше тыгай.

ШОЖ шўрашым сакырложашым ешарен 
шолтат. А кунам вўд шолаш пура, тушко 
эн тыглай карамельым кудалтат. Тыгай 
ондалчык кочкышым шере‰ге ден тыгыде 
ловал моткоч сайын чў‰гат.

Кызыт ямдылыме йєн-влак ешаралты-
ныт да о‰айрак лийыныт. Но кеч-мо гынат, 
негызшылан эн тыглай шож шўрашымак 
налыт. Алюминий каструльыш ик стакан 
шўрашым пыштат, кум стакан кугыт вў-
дым темат, ик чывыштыш шинчалым еша-
рат. Тул ўмбаке шындат да шолаш пуртат. 
Шолаш пурымо деч вара тулым иземдат 
да, жапын-шапын пудыратен, луген, 30 
минут шолтат. Тидым эскерыман: шўраш 
утыжым ынже шол. Тидым шотыш налаш 
огыл гын, тудо, э‰ыримыш пижыктымеке, 
писын мучышта.

ШОЖ  
шўрашат  
келша

 
Те шўрашым нигуна-

мат кол кучаш ямдылен огыдал 
гын, тыге ыштыза: шолтымо годым 

ик пырчым луктын налын, э‰ыримыш 
пижыктен ончыза. Чылажат шотлан 

толеш гын, тугеже шўраш 
ямде.

Ямде шўраш деч уто вишкыдым 
кора‰дат. Тидлан тудым кагаз шовычыш 
луктын пыштат (газетымат кучылташ 
лиеш), тєрлат да ўмбачынже тыгаяк кагаз 
дене леведыт. 2-3 минут тыгак кийыктат 
да тарелкашке пыштат. ™мбачынже коч- 
мо ик совла какао порошокым, ик чай 
совла сакыр пудрым, кочмо ик совла ты-
глай ложашым але манный шўрашым оп-
талыт, сайын лугат. Нине ешартыш-влак 
шўрашлан утларак тутло тамым пуртат.

Отарда изи огыл гын, шапаш ава эреак 
кўлеш, вет южо еш тўрлє амал дене ава деч 
посна кодеш. Шапаш авам лукмо, аралыме 
йєн дене палдарена.

ШАПАШ аван изи ешым нуклеусышто (изи омар-
таште) лукташ да ашнаш лиеш. Но тыгай йєн чылаж 
годымак шотлан ок тол. Вет изи омарташте телым 
шокшым кучышашлан еш шуко кочкышым кучыл-
теш. Тидлан кєра кочкыш ок сите але пашаче мўкш 
вийжым йомдара да шошо марте илен ок шу.

Шапаш авам 
кузе ашнаш?

КУШКЫЛ ден пуше‰- 
гын нектарым эн чот 
ойыраш тў‰алмышт (эн 
шуко мўйым погымо 
пагыт) годым (мемнан 
кундемыште тиде жап 
июньын кумшо дека-
дыжлан келшен толеш) 
изи ешым чумырат. 
Виян еш деч печатлыме 
тулиган ик-кок да тына-
рак кочкышан (мўян да 
перган) рамым пашаче 
мўкш дене пырля лук-
тын налыт да омарташ-
ке ончылгоч ямдылыме 
кыдежыш вера‰дат.

Лежак (лопка, тушко 
коло ныл раме марте 
пура) омарташте гын 
раме-влакым вигак тў‰ 
еш воктеке, єрдыжкє, 
лўмын ыштыме кыде-
жыш, сакалат. Тыгодым 
тулиган раме коклаш-

ке печатлыме авагудым 
сакат але изи четлы-
кыш петырыме тўжа‰ 
шудымо самырык авам 
пуат. Кум-ныл кече гыч 
авагудым уэш ончалыт, 
самырык ава шочмым 
тергат. А четлыкыш пе-
тырыме самырык авам 
кок-кум кече гыч лук-
тыт. Тыгодым пашаче 
мўкшын самырык авам 
шкеж деке кузе ушымым 
шымлат. Вет тўжа‰ шу-
дымо самырык авам еш 
шукыж годым тушманле 
койышым ончыктен ваш-
лиеш. Чылажат сай гын, 
самырык ава кок арня 
гыч мунчаш тў‰алеш. 
Тылеч вара еш некта-
рым погымо пашашке 
ушна да вийым налеш, 
телымат удан огыл эр-
тара.

ЭШЕ ВЕС ЙЄН УЛО! 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 17 июня. 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 "АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ" 16+ 23.30 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 Т/с "ВЕДЬМА" 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+ 12.20 Программа «Сде-
лано со вкусом» 12+  14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30  Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 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.) 09.28 Илыш мундыра 
09.45 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 18 июня. 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+ 16.00Мужское / 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 "АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ" 16+ 23.30 Вечерний Ургант 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, 20.45 Вести. Местное 
время 11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
"ВЕДЬМА" 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+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
Марий Эл  09.00 Местное время. Вес-
ти Марий Эл (на мар. яз.) 09.28 Пош-
кудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

18 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 19 июня. 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 "АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ" 16+ 23.30 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 
Т/с "ВЕДЬМА" 12+ 23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 
06.30  Утро на МЭТРе 12+ 9.05, 12.20 

Программа «Сделано со вкусом» 12+ 
14.00, 19.30 Наше время 12+ 21.30  Наше 
время. Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 09.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 09.28 «Шўмсем 
пєлек».  Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

19 ИЮНЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 
12.00, 15.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.50 Человек и 
закон 16+ 19.50 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Три аккорда 16+ 23.30 
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 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека 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 "СИЛА ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ" 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»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл  09.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 09.28 «Шўмсем пєлек». 
Тендан серышда почеш концерт 11.25 
Местное время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 
11.30, 15.00 Новости 10.25, 15.15, 
18.25 Время покажет 16+ 12.00 
Прямая линия с Владимиром Пути-
ным 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 22.00 Т/с 
"АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+ 00.00 Ве-
черний Ургант 16+ 00.35 Т/с "ГО-
РОД" 16+ 02.40, 03.05 Модный 

приговор 6+ 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
17.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 15.00, 17.25 60 минут 
12+ 18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с "ВЕДЬМА" 12+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
02.00 Х/ф "ПОЦЕЛУЕВ МОСТ" 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»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Местное время. 
Вести Марий Эл  09.00 Местное время. 
Вести Марий Эл (на мар. яз.) 09.28 Пош-
кудем 09.40 Изге мечет

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

21 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

17 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП" 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.50 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.35 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.15 Чернобыль. Как это было 16+ 11.10 
Честное слово 12+ 12.15 Теория заговора 
16+ 13.10 Живая жизнь 12+ 16.20 Кто хо-
чет стать миллионером? 16+ 17.50 Эксклю-
зив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 23.05 Х/ф "72 ЧАСА" 12+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.15 По се-
крету всему свету 12+ 08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одного 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 11.40 Х/ф "ЧУ-
ЖИЕ ДЕТИ" 12+ 13.45 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТ-
ВО" 12+ 17.40 Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф "ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ" 12+

«МЭТР»
15.30, 01.30  Марий Эл темла 12+ 16.00 
Программа "Широкий экран" 12+ 18.30, 
01.00 Наше время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

22 ИЮНЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП" 16+ 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, 12.15 Видели видео? 6+ 
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+ 14.25 "То-
дес". Праздничное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце 12+ 16.30 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.00 Семейные 
тайны 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Тол-
стой. Воскресенье 16+ 22.30 Что? Где? Ког-
да? 23.40 Владимир Шахрин. Жить надо в 
"Чайф" 12+

РОССИЯ1

04.15 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 
12+ 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вес-
ти 11.20 Смеяться разрешается 12+ 13.55, 
02.00 Далёкие близкие 12+ 15.00 Выход 
в люди 12+ 16.00 Х/ф "НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ" 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Х/ф "АЛЫЕ 
ПАРУСА" 12+ 23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+  

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.45  
Пастырское слово 12+ 21.00 Марий Эл тем-
ла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

Йошкар-Ола воктенысе пўнчер
9.00 – Агавайрем

В.И.Ленин лўмеш культур полат  
ончылсо площадке

10.00 – «Уна алан» унам вашлиймаш
11.00 – Ленин площадь марте та‰ошкылмаш

Ленин площадь (М.Шкетан лўмеш  
Марий кугыжаныш драме театр ончылно)

11.45 – Пеледыш пайремым торжественно почмаш
18.00 – «Шўдыран марий кава» пайрем дискотеке
19.00 – Mix театр
19.40-21.45 – «Шўдыран марий кава» пайрем дискотеке

Тўвыра да каныме рўдє  
паркыш пурымаште

12.30 – Уна-влакым вашлийме йўла

Тўвыра да каныме рўдє парк
Ке‰еж эстраде площадке

12.40 – Усталык коллектив-влакын «Тўзлане, Пеледыш 
пайрем!» концерт программышт
15.00 – «Когыльо-могыльо» марий когыльо конкурс
16.00 – Гармонист-влакын фестивальышт
17.00 — Марий кас

Тулото алан
12.40 – Усталык коллектив-влакын «Кумда марий чонан» 
концертышт

Тулото алан воктенысе площадке
13.30 – Черемис кучедалмаш
13.30 – Калык модыш-влак

Тўвыра да каныме рўдє паркысе аллей
11.00 – «Кудо» выставке-конкурс

Чарла кремль
10.00 – Тўвыра, туризм да каныме «Пеледыш fest» фестиваль
13.00 – «Пиалан йоча пагыт» йоча программе

Амстердам набережный
15.00 – Сылнымут-сылнысем алан

ПЕЛЕДЫШ ПАЙРЕМ

АФИШЕ
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Пєчай Илюш кече мучко иза- 
жын суртшо гыч нигуш ыш 
лек. Мокмырымат ыш шєрє. 
А кастене пурла велне, мокш 
тураште, корштымо изиш луш-
кымеке, яндар южыш шўлал-
таш лекме шот дене шочмо-
кушмо ял урем мучко ошкыл 
эртыш. Йоча годсо пагытым 
шарналтен, школ кудывече 
велке миен тольо, ончычсо ту-
ныктышыжын, Алексей Петро-
вичын, суртшо могырыш ончал 
савырнаш лие.

– Илюшка! – палисадник кєр-
гє гыч палыме йўк шоктыш. – А 
мый тыйым те‰гече вучышым. 
Але вара тиде шайтан эрге 
мый декем толде чытен кер-
теш мо, нелеш налын шонал-
тышым. Ялыш толмет нерген 
уныкам те‰гече кастенак увер-
тарыш. Мийынемат ыле, йол ок 
керт, игече вашталтмылан пеш 
пе‰еш.

Ну кузе тыгай поро да шотан 
айдеме дек от пуро? Тудак вет 
ялысе рвезылан тунемаш каяш 
корным почо. Институтыш пу-
раш манын, ке‰еж мучко мате-
матике, физике дене задаче-
шамычым пырля решатлышт! 
Тудо ончычсо тунемшыжым, а 

кызыт науко докторым, веран-
дысе йошкар лукысо те‰гылыш 
пуртен шындыш.

– Нюра, шергаканем, ну-ка 
Ольошлан нєреп гыч «тул ойы-
пем» нєлталаш полшо, – мане.

Алексей Петрович варене 
гай нугыдо настойкым мотор 
кок ший чукырыш темыш да 
кугешнен кутыраш тў‰але:

– Тиде нектарым шке ыш-
тем. Тылеч чапле емыж-саска 
аракам але марте йўын ончен 
отыл, очыни. Подыл колто, 
олаш тарванымекет, пелашет-
лан костенечлан пуэн колтем. 
Айда, подыл, подыл, а вара ку-
тыралтена.

Нуно нєреп гыч кондымо «тул 
ойыпым» изин-изин тамлен, 
чыла нергенат шуко кутырка-
лен шинчышт. Шо‰гые‰ малаш 
кодынеже ыле, но Пєчай Илюш, 
каяш кўлеш манын, умылтарен 
се‰ен керте.

Корнышто пырля тунемме 
йолташыже-шамычым вашлие. 
Нунат, ўжын-ўжынак, ончыч ик-
тыже, вара весыже унала пур-
тышт.

– Ынде йўдым кевыт пашам 
ок ыште, но нимат огыл, ик 
ўдырамашын шке шолтымыжо 
медицине спирт деч пе‰гыде. 
Такшым тудо аракам огеш ужа-
ле, шке кўлешлан веле шолта. 

Мучаш. Тў‰алтышыже  
20-21-ше №-ан газетыште

Но Пєчай Илюш толын манам 
гын, ок отказе, шонем.

– Айда, мыйын лўмем умшат 
гычат ит лук, утым ит ойлышт, 
йєндымын чучеш! Мыйын нер-
ген мом шоналта?

– Нимом ок шоналте! Ато ок 
пале тыйын кє улметым! Кок 
эргыжым тунемаш пурташ 
полшыметлан але марте таум 
ыштен ила! Толеш гын, уверым 

ПАЛЕМ ЫЛЕ ГЫН...
пуыде ида кодо, унам ышты-
нем манын ыле.

Пєчай Илюшым арня мучко 
то икте, то весе эре унала ўжє. 
Кажныже вет чайым огыл, ара-
камак йўктен сийлынеже!

Ик кечын, э‰ырварам, чойн 
котелокым, шукшым янда 
атыш оптен, э‰ер сер дек лек-
тын шылын керте. Кок-кум кече 
колым кучаш кошто. 

Ик кечын э‰ер сер дек пуш 
ийын тольо. Пу кольмо дене 
вўдым куэн шинчыше е‰ым 
ончал колтыш гын! Йўдвел кун-
демыште илыше лўмлє ихти-
ологым, йоча годсо эн лишыл 
йолташыжым, пошкудо ялысе 
Санюкым, пален шуктыш. Ту-
дат ке‰ежлан ялыш канаш то-
лын улмаш. Котелокысо колым 
пушыш пырля нальыч, э‰ер вес 
серыште кол шўрым шолтышт, 
йўд мучко мутланен шинчышт.

...Отпуск гыч пєртылмеке, 
Илья Петрович эмлымверыш 
возо. Земляк-врач пурла єр-
дыжлу йымалжым темдышт 
ончыш да шўлыкын вуйжым 
рўзалтыш:

– М-да, Илья Петрович, пеш 
неле случай маншаш моли. 
Шочмо кундемыштыда лу ий 
утла лиймыдам шым пале... 
Палем ыле гын, лучо курортыш 
поктен колтем ыле...

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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Кайыккомбо пыстыл кидыш возо,
Шошо ўжарашке ончыктен.
Ит пелед, мылам йўлен, тый, роза,
Лекше кечым, эрым ончылтен.

Кайыккомбо пыстыл кидыш возо
Я сирень там возо о‰ышкем.
Ит єндал арам тый мыйым, Роза:
Шўм чо‰ештыш шочмо велышкем.

Эй, мардеж! Тарване, писе шулдыр!
Єртнеран имнем чўчкен тава!

Шўлыка‰ын ачаемын пулдыр,
Шинчавўд йєре вуча авай.

Кайыккомбо пыстыл чоныш возо,
Возо, ўжын шочмо велышкем.
Ик чечен мый мурымат шым возо,
Ресторан-влак тєрышкє вашкен.

Эй, мардеж! Айда тарване писын!
Тый шижат мо: кучышем лушкен.
Шўмешем коралтын кодшо вишым
Леведнем ялнан пеледыш ден.

Кайыккомбо пыстыл кидыш возо,
У куан мо чонышкем возеш?
Шочмо ял пелен дыр, 

ло‰ын-лозылт,
Угыч кушшо ломбо пеледеш.

Эй, мардеж! Тул имне гай тарване!
Мый куржам шкежат оржат почеш:
Йытыра воктене шым вожлане,
Ныжыл кумыл тўкныш чон кочеш.

Подылнем эм гае памаш вўдым,
Пурынем тынеш э‰ер ло‰еш.
Эр йолвашке шўм-чонемым 

вўдыл
Э‰ертем шкенан пасу о‰еш.
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6 ИЮНЬЫШТО ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

«Тыйым 
йєратем» шомак 

кеч-кємат куанда-
ра, но банкоматын 

оксам тылат пуаш кужун 
шотлымо тр-р-р йўкшє, 
кєргым когартен, тугай 
тулым ылыжта! Вот ты-
гай годым йєратыме е‰ 

пеленет ок лий  
гын, путырак  

сай...
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Йєратыме мурына

  Кайыккомбо пыстыл
Мутшо Алексей Александров-Арсакын, семже  Вениамин Захаровын
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МЕРОПРИЯТИЙ де-
легаций-влакын пара-
дышт дене тў‰алын. 
Варажым «Пеледыш 
Семык» театр компо-
зицийым ончыктеныт, 
пайремын тистыжым 
нєлталыныт. А «Тау, 
Юмо» гимным му-
рымеке, пайремым 
официально почы-
ныт. Саламлыме му-
тым Татарстан Ре-
спубликыште Марий 
Элын полномочный 
представительже, Та-
тарстаныште илыше 
марий-влакын НКА-
штым вуйлатыше Олег 
Третьяков каласен.

Пайрем моткоч о‰ай 
лийын. Модмо пло-
щадкылаште жапым 
веселан эртараш, кон-
цертым ончаш, марий 
кудылаште уна лияш, 
Кава йымалсе тоштер 
дене палыме лияш, 
портыш, вўдуа гыч 
тўрлє ўзгарым ыш-
тыме, тўмырым пер-
калыме мастер-клас-
слаште мастарлыкым 
ончыкташ йєн лийын. 
Тыгак уна-шамыч там-
ле чайым подылын, 
чак-чак ден мелнам 
тамлен, кўнчылавондо 
дене шўдырен керты-
ныт.

А теве «Марий мо-
тор» конкурсышто 
марий ўдыр-влак уш-
акыл пўсылыкыш-
тым, чолгалыкыштым, 
усталыкыштым он-
чыктеныт. Се‰ышыш 
Кукмарий район гыч 
Ирина Иштуранова 
лектын.

Семык йыр пєрдын 
куштымаш ден пай-
рем тистым Менде-
леевский районлан 
кучыктымо дене му-
чашлалтын. Кас велеш 
кумылан-влак марий 
дискотекыште канал-
теныт.

Пайрем шукыш-
тлан келшен. Арам 
огыл ожнысек Се-
мык калыкнан ик эн 
йєратыме пайрем-
жылан шотлалтеш. 
Тунам икте-весе 
деке унала кошты-
ныт, шўвыр-тўмыр 
почеш мурен куш-
теныт. ™дыр-рвезе-
шамыч тўрлє модыш 
дене модыныт. Ты-
гак ты кечын сўаным 
ышташ келшен то-
лын. Тиде пиалан еш 
илышым сєрен.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын фотожо

Сўанлан   
пиалан пагыт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
оласе Всеволожский 
районышто верланы-
ше Приютино тоштер-

усадьбыште эртыше 
шуматкечын Пеледыш 
пайрем эртен.

«Ший корно» НКА-н 

чолга е‰же-шамыч ты 
ганат весела пайрем 
программым ямдыле-
ныт. Погынышо-влак 
ончылно Ленинград 
кундемысе «Югор-
но», Марий Эл гыч 
«Мыралтена-куштал-
тена» ден «Шындыр» 
ансамбль-влак уста-
лыкыштым ончык-
теныт. Коми, Чуваш 
республикласе на-
циональный автоно-

мийыштын, Йўдвел 
кундемын коллекти-
вышт калыкым куан-
дареныт.

Тыгак пайремыш-
те ойыртемалтше 
пеледыш аршашым 
ышташ йєн лийын. 
Тудым ямдылаш 
И.Азикова туныктен. 
Тылеч посна уна-вла-
кым тутло пучымыш, 
плов, свежа чай де-
нат сийленыт. 

Татарстан 
Республик Муслюм 
район Марий 
Пєлер ялыште 
Семык пайрем 
эртен. Тушко 
чылаже кум тўжем 
утла е‰ чумырген.

Татарстан

Ленинград кундем Весела кумылан 
пайрем
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