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СУРТСУРТ

3-шо лаштык 14-ше лаштык

ЭШЕАТ КУГУ ™ШАН 
ЫЛЫЖЕШ

ОРХИДЕЙ 
МОЛАН 

ОК ПЕЛЕД?..

Пєртым 
чо‰аш – икте...

Александр Иванович Шумов Советский районы-
со Ургаш посёлкышто Новостройка уремыште чатка 

пєртым чо‰ен. Ош кермычан, йошкар леведышан 
сурт умбачынак коеш. Саваржымат йошкар тўсан 

профнастил гыч ыштыме. Мийымына годым 
суртоза ден пелашыже пєрт пелен улшо мон-

чам нєлтат ыле. Нуно у пєртым, 
пакчам уло кумылын ончыктышт. 
Пакчашке помидорым шындыме, 

теплицышке – киярым. Шо-
ган йыра‰ат ятыр коеш. 

Александр Иванович Мо-
скош вахте дене корнысо 

пашае‰ семын коштеш. 
Пелашыже “Ака-

шевский” сурткайык 
фабрикыште  

тырша.
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 Ял суртшо
 дене сєрал

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

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

Чумбылатыште вашлиймеш
Шушаш рушарнян, 23 июнь-

ышто, Киров кундем Советский 
районысо Чумбылат курыкышто 
кумалтыш лиеш.

ЭРТЫШЕ рушарнян Шернур рай-
онысо Кукнур кундем марий-влак 
кумалтыш кумдыкым эрыкташ ми-
еныт. Районысо «Марий кумалтыш» 
общиным вуйлатыше В.Мамаев 
чумыр общине лўм дене ты марий 
шнуй юмылан кумалаш пагален 
ўжеш да чылалан поро кумылан 
лияш йодеш. Шулдыран дене кума-
лаш шонышо-влак 7 шагат эрденак 
миен шушаш улыт.

Калыкыште ты кече шурно лек-
тышым оролышо Федот кече 

семын палыме. Ожно лач-
шымак таче игечын могай-
рак улмыжым эскереныт. 
Вольык вўтам терыс деч 
эрыктеныт.

ПАКЧАЗЫН тылзе кален-
дарьже почеш, черле кушкы-

лым кора‰даш, киярын, поми-
дорын тыгыде укшлаштым кора‰даш 

йєрышє кече. Эр пеледалтше пеледыш нєшмым 
погаш йєнан жап. Йыра‰ысе кешырым, укропым. петруш-
кым шуэмдаш, мландым пушкыдемдаш, паре‰гым ураш 
жап.

Кушкыллан ешартыш кочкышым пуаш, вўдым шаваш 
келшыдыме кече.

Ты жаплан лийын шушо емыж ден пакчасаскам консер-
вироватлаш, шопышудым (щавель), шпинатым, нужым 
теле шапашлан кылмыкташ пышташ лиеш.

Федот кече дене кылдалтше пале-влак

 Кечыйол мучаш шемын коеш – кўдырчан кугу 
йўр толнеже.
 Мўкш-шамыч омарта рож йыр чумырген погы-

нат – игече чот шокшемда.
 Йўр лийме деч вара шонанпылыште йошкар тўс 

шукырак гын, эрлашын мардежан игечым вученыт.
 Йўдым лупс возын огыл – эрлашым йўр пура.
 Кєгєрчен-влак ояр игечыштат леведыш йымак 

шылаш тєчат – йўр толеш.
 Э‰ыремыш кас велеш э‰ыремышвотшым пуна 

гын, икмыняр кече почела леве да ояр лиеш.
 Чодыра вуй мардеж дене огеш тарваныл, 

пуше‰ге шып шога – вашке кўдырчан йўр толеш.

 
20 июнь – 
Катлыше тылзе – 
Вўд йоктарышыште. 

Тиде начар лектышан 
шўдыр пале (пеле-
дыш ече).

«МАРИЙ ЭЛ»
Арняш чумырымо кумдыкын 10 деч 

шагал огыл процентшым, 3817 ква-
драт сантиметр кумдыкым, агитаций 
материалым яра савыкташ ойыра.

Тўлыман материалым савыкташ ак 
тыгай:

А-3 форматан 
1 полоса – 20 тўжем те‰ге,
1/2 полоса – 10 тўжем те‰ге,
полосан 1/4 ужашыже –  
5 тўжем те‰ге,
полосан 1/8 ужашыже –  
2,5 тўжем те‰ге.

«СУРТ-ПЕЧЕ»
Арняш чумырымо кумдыкын 10 деч 

шагал огыл процентшым, 677 ква-
драт сантиметр кумдыкым, агитаций 
материалым яра савыкташ ойыра.

А-4 форматан 
1 полоса – 10 тўжем те‰ге,
полосан 1/2 ужашыже –  
5 тўжем те‰ге,
полосан 1/4 ужашыже –  
2,5 тўжем те‰ге,
полосан 1/8 ужашыже –  
1,25 тўжем те‰ге. Р
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2019 ий 8 сентябрьыште  
Марий Эл Республикын  

шымше созыв Кугыжаныш 
Погынжын депутатше- 

влакым сайлыме жаплан 
«Марий Эл» ден «Сурт-пече» 
газетлаште сайлымаш деч 

ончычсо агитаций материал-
влакым вера‰дыме АК

С.ПЕХМЕТОВА
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Кушкылын тушманже
мат кучылташ лиеш, но тыгодым 5 г рум 
5 л вўдеш шулыктарыман. Лугымо годым 
растворыш 1-2 кугу совла сакырложа-
шым ешараш гын, кушташ таратыме вий-
же эшеат саемеш.

Пеле ямде «шуктышым» шокшо веры-
ште 2 шагат наре шинчыкташ гын, пайда 
шукырак. Шавыме деч ончыч концентра-
тым 2,5 л леве вўдеш вишкыдемдыман. 
Руан ешартыш кочкышым кажне вож 
тў‰ыш пел корка наре шавыман.

2. Пеледаш тў‰алме деч ончыч одарланы-
ше кугымєр вож тў‰ыш руан ешартыш 

кочкышым шаваш гын, сур шўйшє мєрым ок 
локтыл.

3. Пакчаш луктын шындыме деч вара 
нєргє пакчасаска росотам ру вартыш 

дене ўя‰дыме поснак пайдале. Тыгай ўя‰дыш 
дене вия‰ше пакчасаска росота куштылгын 
пе‰гыдемеш, саскам чумыраш ямдылалтшыш 
савырна, тыгыде изи укш-шамычым кора‰дыме 
(пикироватлыме) годым ок черлане.

4. Паслён тўшкаш пурышо кушкыллан 
ешартыш кочкышым изиш вес семын 

пуыман. Тидлан 1,5 л леве вўдеш 50 г свежа 
рум да 1/4 стакан сакырложашым шулыктары-
ман. Вартыш арня наре шуын шинчышаш. Шуын 
чарныше 1 стакан настойым 10 л вўдеш вишкы-
демдыман да баклажан, помидор, шере пурыс 
вожыш кас велеш шавыман.

Ру

1. Руашым шукташ пыштыме ты продукты-
мат ке‰ежым кушкылым писын кушташ 

таратыше, саскам вашке чумыраш полшышо 
ешартыш кочкыш семын кучылташ пайдале. Ты-
гай ўя‰дышым ямдылаш 0,5 кг прессоватлыме 
рум 2,5 л шокшырак вўдеш шулыктарыман да 1 
шагат чоло шинчыктыман. Ынде ты растворым 
кугу йо‰гытыш опталман да тышак 10 л леве 
вўдым ешарыман, сайын лугыман, кушкыл ўм-
баке шыжыктыман. Настойым ышташ кукшо ру-

Содо,  
горчице,  

ру...
Пакчасаска лектышым шукемдаш 

кухньышто кучылтмо кум ешартыш

Мучаш. Т¢‰алтышыже 22-шо №-ан газетыште

Фаленопсис орхидей – 
пєлемыште кушшо ик эн 
мотор пеледыш. Тудым ке-
вытыште чаткан пеледалт-
шымак ужалат. Налме але 
пєлеклыме пеледыш йыл-
ме йоген пытыме жап толын 
шумеке, мом йо‰ылыш ыш-
тенам манын, оза шъона.

Такшым гын орхидейын пе-
ледме жапше – 3 тылзе. Сайын 
ончымо кушкыл идалыкыште 
кок але кум ганат пеледалтын 
се‰а.

Пеледме жапшым ли-
шемдаш да тудым ч¢чкыдын 
пеледыкташ мом ыштыман?

1. Шогымо верым темпера-
турым писын вашталтен пеле-

даш таратыман. Пеледыш кєр-
шєкым йўдлан (15 градус марте) 
юалге верыш кора‰дыман. 
Пуымо ўя‰дышысе азотым 
шагалемдыман, а фосфорым, 
мє‰гешла, шукырак ешараш 
лиеш. Вет лачшымак ты веще-
ства кушкылым веле огыл, пе-
ледаш ситале куатым пуа.

2. Кушкыл йырысе южым 
чўчкыдынрак вўдыжтарыман.

3. Орхидей кєршєкым 5 кечы-
лан пычкемыш верыш шынды-
ман. Тыге ыштыме деч вара 
тудо пеледышлыкым лукшаш. 
Но ты йєн кугу да таза кушкыл-
лан гына келшен толеш.

4. Вўдым оптымо олмеш кєр-
шєкыш икмыняр изи моклака 
ийым пышташ лиеш, тыге тудо 
жап деч икмыняр кечылан он-
чыч пеледалтшаш.

5. Пеледдыме орхидейын 
лышташыже але кєршєк тўр 
гыч чараш лектын шогышо  
вожшо шукемын кушкыт, ту-
геже тудын ужарген вия‰ме 
пагытше. Ты жап эртымешке, 
кушкыл пеледышлык «пучым» 
ок лук, огеш пелед.ямдылен. Тел.: 49-55-11

Пеледышым ончышылан ОРХИДЕЙ молан ок пелед,
але Сєрал пеледышым кузе «помыжалтараш»?
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Кушкыл эмла

Пагарйымал ту 
тургыжландара 

гын
 1 изи совла 

укроп нєшмыш 
1 стакан шолшо 
вўдым темыман,  
1 шагат гыч шўрыман да 
кече мучко чай семын йўман.
 Нєшмє деч эрыктыме 

1 кг лимоным (шўмжыге), 
300 г чеснокым да 300 г 
петрушкым мясорубкеш 
пўтырыман, сайын лугы-
ман. Вартышым янда атыш 
оптыман да холодильникы-
ште кучыман. Пагарйымал 
ту тургыжландарыме годым 
пайдале вартышым кечеш 
3 гана кочмо деч 15 минут 
ончыч 1 изи совла дене по-
дылман. Сайынрак полшы-
жо манын, вартыш почеш 
1/3 стакан снеге, модо, ше-
рывєчыж лышташ, кукурузо 
рыльца да отызан немычпур-
са вартыш дене ямдылыме 
настойым йўман. Тидланже 
икнаре налме чыла кушкы-
лым термосыш пыштыман, 
тышкак шолшо вўдым темы-
ман, икмыняр шагат шин-

чыктыман. Тиде йєн дене 
3 тылзе эмлал-

тман.

Пеледыш ман!
ВИТИЛИГО, нейродермит, псориаз 

тургыжландарыме, шинча начарын ужмо, 
ўп йогымо годым 8 бархатец пеледышыш 
4 стакан шолшо вўдым темыман, изи тул 
ўмбалне 5-7 минут шолтыман. Отварым оп-
тал налман, а кодшо кучашке 1/2 стакан све-
жа шолшо вўдым темыман да эше 5-7 минут 
шолтыман. Шўрыман, икымше отвар дене 
йєрыман. Ямде эмым кечеш 3 гана 1/3 стакан 
дене 1 тылзе йўман. 1 тылзе каналтымек, 
эмлалтме курсым угыч эртыман.

Кўлеш лийын 
кертеш

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

23 и 29 июня.

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

ШКАТ паледа, шолыгорно озажын 
илыме жапыште 100 тонн наре про-
дукт ден 40000 л наре вўдым пере-
рабатыватла. Тидланак кєра тудын 
йыжы‰лашкыже 15 кг наре шур, ток-
синан материал погына, а нуныжо 
организмлан моткоч лўдыкшє улыт. 
Сакыр диабет, запор, мокш ден верге 
чер, артрит тургыжландарат, вещест-
ва алмашталтмаш пужлен, кўч ден 
ўп локтылалтыныт гын, тугеже шолы-
горно тичмаш куатын пашам ок ыште.

Вияшшолым кузе эрыкташ? 
Клизме кўжгышолын 50 см наре 
кумдыкшым гына эрыкта. Адакше 
тиде процедур шоло флорылан 
зияным ышта. Вияшшолым икмы-
няр ий дене погынышо токсин деч 
йытын ложаш полшымо дене эрык-
таш пайдале. 1-3 кугу совла тиде 
продукт, шоло флорым локтылде, 
паразитымат, тазыламат, шурымат 

моткоч сайын луктеш. Йытын ло-
жаш тыгак капкыл нелытым шотыш 
конда, осал холестериным шага-
лемда, гастритым, колитым, пагар 
йорам, циститым эмла, шондыгор-
но инфекцийым пытара, шўлымє 
кўшыл корно пуалме деч полша.

Эмлалтме курс – 21 кече: 1-ше 
гыч 7-ше кече марте 1 кугу совла 
йытын ложашым 100 мл кефиреш 
луген йўман, 8-ше гыч 14-ше кече 
марте – тынарак кефиреш 2 кугу 
совла йытын ложашым луген йў-
ман, 15-ше гыч 21-ше кече марте 
150 мл кефиреш 3 кугу совла йы-
тын ложашым луген йўман. Тидым 
эрдене кочмо деч ончыч ыштыман. 
Тыгодым кече мучко 2 л деч шагал 
огыл вўдым йўман.

Эмлалтме курсым идалыкыште 
1 гана деч чўчкыдын эрташ огеш 
темлалт.

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Шкат ыштем, тыландат темлем

…Ала вияшшолым 
эрыктыман?

Вияшшоло гыч 15 кг марте шу-
рым, тазылам, паразитым да 
осал токсиным лукмо тергыме 
рецепт дене палдарынем.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

ТИДЕ кум ий ончыч 
Казаньыште лийын. 
Мый, изи ял гыч кугу 
олашке илаш куснышо 
рвезе, заводышто тыр-
шыме деч вара южо ка-
стене але каныш кечын 
таксистлан пашам ыш-
таш лектам ыле. Ика-
на диспетчерын кала-
сыме адресше почеш 
ик пєрт ончыко толын 
шогальым, сигналым 
пуышым. Тачысе сме-
нылан тиде рейс пытар-
тышат, клиентым вучен 
шуктыде, мє‰гє кудал-
нем ыле, но ала-молан 
машина гыч лектым да 
омсашке тўкалтышым…

– Чечас, ик минут! –
илалше ўдырамашын 
вийдыме гай йўкшє 
шоктыш.

Колам, омсадўрыш 
ала-мом шупшын кон-
дыш. Пєртыштє кужу 
жаплан шып лие. Вара 
омса почылто. Ончыл-
нем – какши капкылан 
иктаж 90 ияшрак ўды-
рамаш. Ситце тувырым 
чиен, вуйышкыжо вуаль 
дене сєрастарыме шля-
пам шынден – пуйто 
40-ше ийласе кино гыч 
толын. Воктеныже че-
модан шога. Пєрткєр-
гыжє туге койо, пуй-
то тушто пеш шуко ий 
нигє илен огыл. Чыла 
мебельым простынь 
дене петырыме. Пыр-
дыжыште ны шагат, ны 
пуракым погышо тыгы-
де арвер уке, полкышто 
атышєрат ок кой. Лу-
кышто фото да янда 
сувенир дене темыме 
картон яшлык шинча.

– Сумкам… маши-
нашке на‰гаяш ода 
полшо? – тыматлын, но 
сєрвалышыла шоктышо 
йўкын йодо.

Чемоданжым ма-
шинаш луктын шын-

дышым, вара ўдырамаш 
деке пєртыльым. Тудо 
мыйым кидпўанем гыч 
кучыш, да ме автомо-
биль велыш эркын ош-
кылна. Илалше ўдыра-
маш чарныде таушта…

– Тынарже ида та-
ушто… Мыйынат илал-
ше авам уло… Тудланат 
мыйын семынак пол-
шышт манын шонем, – 
маньым мый.

– Могай сай рвезе 
улат, – садак ок лыпла-
не ўдырамаш.

Машинашке шична, 
тудо мыланем кагазыш 
возымо адресым пуыш 
да йодо:

– Ола кыдач кудалын 
кертыда мо?

– Тыгеже… йыр ли-
ешыс, – писын вашеш-
тышым.

– Мый йєршынат то-
реш омыл, – мане ўды-
рамаш. – Мый ом ваш-
ке… Мый хосписыш 
каем…

Ше‰гелне шинчыше 
пассажирым ончыкты-
шо воштончышыш он-
чальым: ўдырамашын 
шинчаже чолгыжалтыш.

– Ешем шукертак вес 
элыш илаш куснен, – 
мутшым шып шуйыш. 
– Врач мыланем «шуко 
кодын огыл» мане…

Счётчикым йєрты- 
шым.

– Кузерак, могай кор-
но дене кудалнеда ыле? 
– ласкан йодым.

Илалше ўдырамашым 
ола мучко кок шагат 
утла коштыктышым. 
Тудо лифтёрлан кужу 
жап пашам ыштыме 
вержым, тыгак пела-
шыж дене сўан деч вара 
илыме пєртым, изиж 
годым кушташ коштмо, 
кызыт мебель складыш 
савырыме зданийым 
ончыктыш. Южо полат 
ончылно але изуремы-
ште чарналташ йодо, 
пычкемышыш ончен, 
кужу жап пелештыде 
шинчыш. А вара мане:

– Нойышым, ынде 
корнышкат лекташ 
лиеш докан.

Хосписыш шып ку-
дална. Изирак санато-
рийым ушештарыше 
зданий гыч кок сани-
тар лекте. Нуно ўды-
рамашлан машина гыч 
лекташ полшышт. Мый 
багажникым почым да 
изи чемоданым омса 
ончыко намиен шын-
дышым. ™дырамаш уже 
инвалид коляскыште 
шинча ыле.

– Мый тыланда мы- 
няр пуышаш улам? – 

сумкажым почын, тудо 
йодо.

– Нимынярат, – вашеш- 
тышым мый.

– Тыге огеш лий. Илаш- 
да оксам ыштен нал-
шаш улыда вет, – мане 
ўдырамаш.

– Моло пассажират 
улыт, – вашештышым 
да, шканемат вучыды-
мын лап лийым, илал-
ше ўдырамашым авам 
семынак єндальым. Ту-
дат мыйым пе‰гыдын 
кучыш.

– Шо‰го кувалан 
изишак пиалым пєлек- 
лышыч, – мане тудо. – 
Тау тыланет.

Мый тудын кидшым 
кормыжтышым да ма-
шинам велыш савыр-
нышым… Ше‰гелнем 
омса тўчылтє. Тудо 
эше книгам петырыме 
йўкым ушештарыш… 

Мє‰геш кудалмем го-
дым пассажир-влакым 
шым нал. Шке семынем 
шонен, шинчам кушко 
онча, тушко кудальым. 
Тудо кечын нигє дене 
мутланен шым керт. 
Тиде ўдырамашлан 
шыде але сменыжым 
писынрак мучашлаш 
шонышо водитель лога-
леш гын, мо лиеш ыле? 
Йодмыжым ом шукто 
але сигналым пуымо 
деч вара мє‰гє кудалам 
гын, мо лиеш ыле?

Мучашлан теве мом 
каласынем: илышыштем 
тымарте тылеч кўле-
шаным нимом ыштен 
омыл. Шукынжо илышна 
кугу тат-влак йыр пєр-
деш манын шонена, но 
нуно путырак ондалчык 
улыт, сандене тыгыде 
тат-шамычым шойылтат. 
А эше умылышым: илыш 
моткоч кўчык…

Е.ПЕТРОВ
Волжский район – Казань.

Илыш моткоч 
кўчык улмаш…

Таксистын каласкалымыж гыч
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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
Паре‰ге (1 кг) –              20-35
Свежа паре‰ге (1 кг) –                  60
Свежа ковышта (1 кг) –              35-40
Кабачок (1 кг) –                 100
Баклажан (1 кг) –                  130
Йошкарушмен (1 кг) –              35-50
Мандарин (1 кг) –             70-110
Чеснок (1 штук) –              15-20
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
Помидор (1 кг) –             60-120
Кияр (1 кг) –             30-110
Редиске (ик кылдыш) –                   40
Кочушмен (1 кг) –              40-50
Кугымєр (1 кг) –          280-350
Кугымєр (ик стакан) –             50-100
Черешне (1 кг) –          350-380
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
Висвис (аршаш) –                   50
Кандывуй (аршаш) –                   50
Лилий (аршаш) –                    30
Хризантема (аршаш) –                  30
Калош –         100-300

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште ты 
арнянат пакчасаска ден пеледыш 
нєшмым, вожым налаш темлат. Ты-
гак кугымєрым, черешньым шукынрак 
ужалаш тў‰алыныт. Тиде арня гыч олы-
кышто кушшым веле огыл, сад-пакча-
ште шке ончен куштымо пеледышымат 
– висвисым, кандывуйым, лилийым, 
хризантемым – темлыше-влак вашли-
ялтыт. Свежа укроп ден петрушкымат 
ужалат. А теве по‰гым гын уке.

Тиде арнян кочкыш ден сатулан  
ак тыгай

Чоялык утара

«Кўпчык»
НОСКИМ налза да, 

кєргє велыш икмыняр 
гана пўтыралын, йыр-
гешке «кўпчыкым» ышты-
за. Тушто име ден булав-
кым аралаш йєнан.

Тамлын ўпшалтше саше
НОСКИШКЕ чонланда келшыше 

кукшо шудым оптыза да шкафыш 
пыштыза – вургемда тамлын 
ўпшалташ тў‰алеш. Лавандым 
шўшкыда гын, когарш деч ут-
леда. Носкиш ваткым пыштеда, 
тушко изишак эфирный ўйым 
чўчыктареда гын, шкаф эшеат 
тамлын ўпшалташ тў‰алеш.

Кукшо грелке
ДУХОВКЫШТО шинча-

лым ырыктыман, носкишке 
пыштыман да кылдыман. 
Тиде изи грелкым логарым 
але нерым ырыкташ кучыл-
таш моткочак йєнан.

Янда вўдыжгымє деч
ТИДЕ йєнлан уремыш-

те йўштырак игече шо-
гымо годым э‰ерташ 
келшен толеш. Носкишке 
пырыслан лотокыш опты-
мо наполнительым пыш-
тыман да пе‰гыдын кыл-

дыман. Тудо огеш рудалт, да тушеч нимоат огеш 
його манын, пе‰гыдын ўшанышашлан эше ик но-
ским «чиктыман». Тыгай носки-шамычым лобовой 
манме да єрдыжтє улшо янда окнала воктеке сакы-
ман. Наполнитель вўдыжгым писын шупшылеш, да 
кушто мо ышталтме вашкерак раш кояш тў‰алеш.

Тў‰алтышыже  
21-ше, 22-шо 

№-ан  
газетыште

ИК НОСКИ  
«ЙОМЫН» ГЫН...
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Тыге ямдылыман:

1. Киндым 1 см кўжгытан 
шултыш-влаклан пўчкедена.

2. Чеснокым эрыктена да 
тыгыдемдена.

3. Жаритлаш йєршє ка-
струльыш ўйым пыштен, 
чеснокым изи тул ўмбалне 
кучена, тушкак кинде шул-

тыш-влакым ешарена, папри-
кым шавалтена.

4. Киндын шєртнялге тў-
сым налмекше, 1 литр вўдым 
темена, шинчал ден пурысым 
пыштена.

5. Шолаш пурымекше, ту-
лым иземдена да эше 5 минут 
наре шолтена.

6. Шўрышкє 4 муным лу-
гыде пыштена. Нунын кў-
мекышт, каструльым тул ўм-
бач кора‰дена.

Пурысым шуко ешараш 
огыл гын, тиде шўрым изи 
икшыве-влакланат пукшен 
кертыда.

Перкан лийже!

ВУЖГА да  
ПУШКЫДО  

лийже манын

 Руашым нєштылмє го-
дым кид кукшо лийшаш.

 Когыльым духовкыш 
але ко‰гашке шындыме 
деч ончыч тудым 15-20 ми-
нут шинчыктыман. Тидым 
ышташ огыл гын, сайын 
огеш нєлталт да писын 
огеш кў.

 Руашыш чот шулык-
тарыме ушкал ўйым еша-
рыман огыл. Уке гын тудо 
структуржым локтылеш да 
оварашыже чаракым ышта. 
Сандене ўмбал гайрак нугы-

дылыкан ўйым пышташ кел-
шен толеш. Адакшым тидым 
руашым нєштылмє мучаште 
але пытартышлан темдышт-
ме годым ыштыман.

 Шєр дене лугымо руаш 
гыч когыльо утларак тамле 
лиеш.

 Руашыш сакырым утыж-
дене пыштыме гын, когыльо 
писын чеверга да эсогыл 
когарга. Сакырын овараш 
чаракым ыштымыжлан кєра 
тудо вужга да пушкыдо 
огеш лий.

 Когыльын кєргыжат, ру-
ашыжат сайын кўышт ма-
нын, изирак тулышто ямды-
лыман.

 Когыльын йымал ужаш 
руашыже ночко ынже лий 
манын, ўмбакше эн ончычак 
крахмалым шавалтыман, 
вара веле ямдылыме кєр-
гым пыштыман.

 Руашым нєштылмеке, 3 
шагат гына шинчыктыман. 
Тылеч утларак жап эрта гын, 
когыльо сайын огеш нєлта-
лалт да вужга огеш лий.

Тў‰алтышыже 22-шо №-ан газетыште

Пайдале ка‰аш

Ончылсакышым ўшталына

Тиде шўр пагарлан пайдале.  
Адакшым ямдылашат шуко жап огеш кай.

Киндан-чеснокан 
шўр

Кўлеш: 400 г пе‰гыдемше кинде, 6 пўй чес-
нок, 5 кугу совла оливке ўй, 4 муно, 1 чы-
выштыш паприке, там шот дене – шинчал да 
йо‰ыштымо свежа пурыс.
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Пєрт пырдыжшым 
пеноблок дене опты-
мо. Шокшым кучаш 
облицовко кермыч да 
пеноблок коклашке 
пенопластым келыш-
тарыме. Пєрткєргы-
сє пашаже эше ятыр: 
гипсокартоным пи-
жыктыман, тошкал-
тышым ыштыман, 
кўварым шарыман... 
Тувраш ден пыр-
дыжыш гипсокарто-
ным пижыкташ карка-
сым маталлопрофиль 
гыч ямдылен.

– Тиде участкым 
2014 ийыште на-
лынам, – умылта-

ра суртоза. – Элек-
тротул, вўд уло. Но 
пўртўс газым пєр-
тыш пуртен огына 
керт. Савар вокте-
нак мланде йымалне 
газпучшым пошкудо 
деке пуртымо. Ынде 
шонен коштам: пєр-
тым кузе ырыкташ 

лиеш? 12 киловат-
тан электроко‰гам 
шындаш, очыни. 
Тудланже кум фазан 
элек тровоштырым 
шупшман. Теве пош-
кудем Владимир Ев-
геньевич Глушковат 
газ пучым пєртыш 
пурташ ятыр ий йо-
дын коштеш.

Чынак, газ трубажат 
Глушковын кудывечы-
ште улмаш. Поселкым 
1994 ийыштак газифи-
цироватлаш тў‰алме. 
Чумыржо гыч 90 про-
цент суртыш пўртўс 
газым пуртымо. Но ты 
посёлкышто у пєртым 
чо‰ышо-влаклан тў‰ 
пучыш врезкым ыш-
таш разрешенийым 

огыт пу. Ты йодыш 
шотышто Вла-

димир Евгеньевичат 
кушко гына возен 
огыл: «Газпромыш», 
Кугыжаныш Думын де-
путатшылан, прокура-
турыш...

Тиде Петр Павлов-
ский урем манал-
теш. Ожно Ежово 
села гыч тудо ты ве-
рыш эн ончыч илаш 
толын,маныт.

– Тыгай лўман уремы-
ште коло утла пєртым 
чо‰аш мланде участ-
кым ойырымо, – ойла 
Владимир Евгеньевич. 
– Аукционышто млан-
дым 175 тўжем те‰геш 
налынам. Кумдыкшо –  
14 сотык. Пєртым 2012 
ийыште чо‰енам. Га-
зым пурташ Йошкар-
Олаш “Газпромыш” 
йодмашым возенам. 
Тушеч вашмут толын: 
“Пучышто газын куат-
ше изи”.

– Газым пурташ уре-
мысе проектым ышты-
ман, кок урем коклаш 
500 метран у газпучым 
шупшман. Вара тиде 
пашалан ме шке оксам 
луктын пыштышаш 
улына. Молан мый 
чыла тиде роскотым 
шке ўмбакем налшаш 
улам? Кушто тыгай за-

Пєртым чо‰аш – 
икте...

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.  

Пакча (Шумовмытын)

Глушковмытын верандышт

Глушковмытын кудывечыштат тыге пўртўс газпуч кая
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Авторын фотожо. 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

кон уло? Шотшо дене, 
мыйын пєрт марте пу-
чым кондышаш улыт 
огыл мо? Эше газлан 
счётчикым, котёлым 
налман, кочегаркым 
ыштыман. Роскотшо, 
паледа, мыняр лиеш? 
Тиде йодыш дене Ку-
гыжаныш Думын де-
путатшылан возенам. 
Тудо возен колтен: 
мланде ужалыме шо-
тышто аукционым за-
кон почеш ыштыме 
огыл. Мый “добросо-
вестный” налше улам, 
оксам тўленамыс. Газ-
пучын сеченийже изи 
гын, тыгай мланде 
участкым аукционыш 
ончылгоч лукташ ок 
лий ыле мо? Мландым 
ужаленыт гын, закон 
почеш, чыла комму-
никаций лийшаш ыле, 
шонем: вўд, электро-
тул, пўртўс газ, корно. 
Уке гын молан тыгай 
аукционым эртарат?

Ургаш посёлкыштак 
Петр Смирнов урем 
дене шуко шочшан 
еш-влаклан пєртым 

чо‰аш мландым ойы-
реныт. Но участкышт 
шукыштын яра кия. 
Тушто тыгак пўсє йо-
дыш шога – пўртўс 
газ уке. Электротулым 
веле пуртеныт. Ас-
фальт корно уке. Кє 
лўдде чо‰ен ила, кє 
кугу оралтым чо‰а... 
Тыгай пєртым кызыт 
электроко‰га дене 
веле ырыктат. Вараже 
мо лиеш? Пырдыж

Шумовмыт сурт пеленак пўртўс газпуч  
мланде йымач кая

Тувраш

Шумовмыт у мончам нєлтат
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Комбо сайын куш-
шо, шуко муным мун-
чыжо манын, тудлан 
телым да ке‰ежым 
мом пукшыман? Вет 
сайын кочшо сурт- 
кайыкын тазалыкше 
пе‰гыде лиеш, не-
лытым писын пога, 
сай качестван муным 
шуко мунча.

АВА ден узо ком-
бым пукшымо раци-
он мє‰гыштє ашныме 
моло сурткайыкын деч 
ятырлан ойыртемал-
теш. Вўдыштє ийын 
коштшо сурткайыкын 
рационыштыжо пыр-
чан шурно тў‰ огыл, 
кочкышыш ешартыш 
веле лийшаш. Коч-
кышын негызшылан 
свежа шудым да пак-
часаскам шотлыман.

Комбылан кукшо 
кургым, вўдыжгє вар-
тышым пукшаш лиеш. 
Але нине кочкышым 
йєре-варе пуат. Кеч-
мом пукшымо годымат 
негызшылан тўрлє шу-
дым, силосым, вожса-
скам, тудын шудыжым, 
свежа колым, кавуным, 

тыгыдемдыме ковыш-
там, кефирым, торык 
деч кодшо тувыртыш-
вўдым налыт.

Кукшо кургым пукшы-
мо годым кугу роскотак 
ок ышталт. Жапымат 
шуко ок нал. Чыла ком-
понент варкалалтеш 
да кормушкыш пыш-
талтеш. Но тыште тў‰ 
ситыдымашыже – сурт- 
кайык нелытым эркын 
пога. Мунчымыж годым 
тыгай кочкышым кучы-
лтман огыл, ава комбо 
эшеат чот ка‰гештеш. 
Кукшо кочкышышто 
тар, шыда‰, кукурузо 
да шож пырче лийыт.

Вўдыжгє кургым 
пукшымо годым сурт- 
кайыкын кочмыж деч 
вара тудым эрыктен 
налыт. Кормушкешак 
кодаш гын, кочкыш 
шопа. Свежа огыл коч-
кыш комбын кочкышым 
шулыктышо органлаш-
тыже нелылыкым лук-
теш. Вартышым ямды-
лыме годым комбылык 
комбикормам леве вўд 
дене нугыдо кышал 
гай лиймеш лугат.

Курго вартышыш 
пўчкедыме пачкасас- 
кам – йошкарушме-
ным, кешырым, ужар 
шудым, паре‰гым, ка-

бачокым, баклажаным, 
ковыштам да моло 
пакчасаска ден фрук-
тым – ешараш лиеш.

Комбинироватлыме 
кочкышым пукшымо 
годым кукшо ден вў-
дыжгє кургым пырля 
йєрен пукшат.

Ке‰ежым узо ком-
бымат, авамат пукшаш 
нелыжак огыл. Куды-
вече кумда, тушто 
ужар шудо ситышын, 
эше лишнак пўя але 
ер улыт гын, комбо 
кочкышым шкаланже 
шке кычалеш. Но ти-
дыже комбым пукшаш 
огеш кўл манын ок 
ойло. Эрыкыште кош-
тмо годым комбо ужар 
шудым суткаште кок 
килограмм наре коч-
кеш. Но сурткайыклан 
шкаланже кочкышым 
кычалаш йєн уке гын, 
озажлан шкаланже 
ужар шудым солашы-
же перна. Но тыгодым 
рацион вашталтеш. 
Ужар шудо 1 кило-
грамм, пакчасаска 0,5 
килограмм да шудо 
ложаш 0,4 килограмм 
лийшаш улыт.

Мучашыже лиеш

АВТОМАШИНАН ак-
кумуляторжын клем-
мыштыже вульымо 
(окисление) сўретым 
кажне водитель ужын,  
очыни. Тиде лўдыкшє 
явлений, вет акку-
мулятор ончыкыжым 
кўрылтыш дене ыш-
таш да начарын заря-
дитлалташ тў‰алеш. 
Заряд йєршынат йо-
мын се‰а.

Клемме-влак тўр-
лє амал дене вулят. 
Эн ончычак клеммыш 
электролитын парже 
логалеш. Электролит-
ше ятырлан шокшы-
рак. Йўштє клеммыш 
логалмекыже, конден-
сат (вўдыжгє) налеш, 
вульымаш вия‰еш.

А к к у м у л я т о р ы м 
эскерыдымылан кєра 
клемме ден батарей 
коклаште контакт луш-
кыдо лиеш. Гайкым 
начарын пўтырымылан 
кєра химический реак-
ций лиеш. Но автомо-
билист-влак кокла гыч 
шукынжо тидым огыт 
эскере. Но кеч-могай 
амал дене батарей ву-
лен гынат, ситыдыма-
шым кора‰дыман, уке 
гын келшыдыме жа-
пыште туткарыш лога-
лаш лиеш.

Эн ончычак, акку-
муляторымат эскеры-
ман. Яндарын эрык-
тыме годым тудын 
ўмыржє кужу лиеш. 
Клемме-влакын кон-

тактыштым тергыман. 
Клеммылаште гай-
кым сайын, пе‰гыдын 
пўтырымє мо? Вульы-
мо пале изишак веле 
гын, тудым содо дене 
кора‰даш лиеш. Леве 
вўдеш шулыктарат да 
кистычке дене вульы-
мым кора‰дат.

Ончыкыжым вульы-
мо уэш ынже нал ма-
нын, тидлан лўмын 
средствым кучылтыт. 
Тудым автокевытлаш- 

те ужалат. Ончыч ўй-
лаш «Литолым» кучыл- 
тыныт. Но ситыды-
машыжат уло – шуко 
пурак шинчеш. Ынде 
тидлан лўмын ямды-
лыме вартышым ку-
чылтыт. Тудын дене 
пайдаланаш йєнан. 
Клемме ден бата-
рей ушнымашке гына 
шўраш ок темлалт. 
Контакт пытен кертеш.

Мужыр лаштыкым

Комбылан  
мом пукшаш?

Молан вуля? Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Палаш уто огыл

Ешын озаже
Мўкшавам ешыште 

озалан шотлат. Кок- 
ла куатан ешыште 
пашаче мўкш-влак 

5 0 - 7 0 тўжем шотлалтыт гын, ава 
икте гына лиеш.

АВА сутка жапыш- 
те мыняр муным мун-
ча, муныжо тунар 
изи лиеш. Эн шуко 
мунчымо жапыште, 
июньышто, ик мунын 
кокла нелытше 0,133 
миллиграмм лиеш гын, 
июльышто – 0,141, авгу-
стышто – 0,163 милли-
грамм. Самырык аван 
муныжо шо‰гыракын 
деч шолдырарак. Ты-
гай муно гыч пашаче 
мўкшыжат кугурак да 
куатанрак шочеш.

Шошым сутка  
жапыште ава караш ро-
жыш 100 марте муным 
пышта. Омарташке эн 
ончыч шертне гыч шыр-
ка пураш тў‰алмеке –  
1000 йотке, май-
июньышто – 2000 наре. 
Пўртўсыштє нектаран 
кушкыл эн чот пелед-
ме жаплан шагалрак 
мунча, а шыжым йєр-
шеш чарна. Сутка жа-
пыште мунчымо чыла 
мунын нелытше аван 
шке нелытшымат эр-
тен кертеш. Мўкш- 
ава талукышто чылаже 
150-160 тўжем муным 
мунча. Куд-шым ий 
марте илен кертеш. Но 
опытан мўкшызє-влак 
тудым отарыштышт кок 
ий деч кужу жап огыт 
кучо.

Пашаче мўкш ден са-
мырык ава тўла‰дыме 
муно гыч шочыт, шўре-
мўкш – тўла‰дыдыме 
гыч. Но йодыш лек-
теш: ик авак тыгай 
муныжым кузе мунчен 
кертеш? Тидым аван 
семенной насосшо 
шотыш конда. Паша-
че мўкш шочшашлык 

караш рож да авагудо 
а‰ шўремўкшлыкын 
дене та‰астарымаште 
а‰ысыррак улыт. Тўж 
аван мўшкырысє мот-
коч сайын шижше ты-
гыде пунжын шыгыр 
караш рожыш логал-
мекше, нєшмым тулы-
шо орган туртеш. Тыге 
муныш нєшмє чўчал-
тыш логалеш. Тыге 
тўла‰ше муно гыч 
пашаче мўкш да ава 
шочыт. Муным лопка 
караш рожыш пышты-
ме годым нєшмым ту-
лышо орган ок ишалт, 
сандене шапашыште 
аралалтше нєшмє ок 
лек. Тыгай муно гыч 
шўремўкш гына лек-
теш.

Шанчые‰-влак ра-
шемденыт: ава мунчы-
мыж годым муныш ло-
галше чўчалтышыште 
3 гыч 12 марте спер-
мий лиеш. Но муным 
тўла‰даш иктат сита. 
Утларак чулымжо му-
ныш эн ончыч шы‰ен 
пура.

Рамылаште яра ка-
раш рож ситышын уло 
гын, ава шуко муным 
пышта. Тыгодым ра-
дамын, рожым кодыде 
мунча. Суткаште 550 
муным мунчымо го-
дым ава 86 метр кок- 
лам эрта.

ИКТАЖ лу ий он-
чыч мый эргым дене 
коктын кол кучаш 
миенна ыле. Но кол 
начарын чў‰ген, 
да ме кечывал коч-
кышым ышташ ку-
тырен келшышна. 
Чайым темышна, 
бутербродым лукна. 
Тыге вийнам еша-
рышна, мотор шошо 
пўртўсым ончен, 
эскерен, чоннам ку-
андарышна.

Мый э‰ер серыш- 
те вўд воктене шоге-
нам да таляка вер гыч 
шинчам кора‰дыде 
онченам. А туштыжо, 
пундашыш пызыр-
налтшыла койын, юр-
дий ден талдаш кол 
тўшка ийын коштын. 
Коклан-коклан нунын 
деке шере‰ге ора 
толын лектын.

Мый бутербро-
дым пурльым, пўем 
дене тыгыдем-
дышым да булко 
ден сырым иктыш 
йєрышым. Кеч-мо 
лийже манын, ты-
гай костенечым вў-
дыш шуышым. Мый 
тыгай сўретым ву-
чен омыл. Вет коч-
кышым руалтка-
лыше коллан кєра 
пуйто вўд шолаш 
пурыш. Кол-влак, 
икте-весыштым он-
чылташ тыршен, эн 
ончычак сырым коч-
кыныт, вара – бул-
ко пудыргым. Пел 

минут гыч чылажат 
тыпланыш, тымык 
лие.

Чыла тиде мыланем 
о‰айын чучо, да он-
чычсо гай кочкышым 
уэш шуышым. Кол-
влак адакат шолаш 
тў‰альыч. Тудымак 
ынде сыр деч посна 
вўдыш кудалтышым. 
Но ончычсо гай 
сўрет ыш палдырне. 
Ынде пелен конды-
мо але марте кучыл-
тмо тыглай ешартыш 
кочкышым шуышым. 
Адак сўрет ыш куан-
даре. Ынде уэш бул-
ко ден сырым пурым 
да вўдыш шуышым. 
Вўд адак пуйто шо-
лаш пурыш.

Но тиде кечын сыр 
дене мыланем ко-
лым кучаш ыш логал. 
Сырым э‰ыримыш 
кеч-кузе пижыкташ 
тыршенам гынат, 
тудо тушто йєршеш 
кучалтын огыл, вигак 
мучышталтын.

Изиш варарак мый 
сырым э‰ыримыш 
пижыкташ кел-
шышын ямдылаш ту-
нем шуым.

Г.МАКСИМОВ,
колызо.

Мучашыже лиеш

Колызын лукшо

Вучыдымын…  
сыр полшен
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+ 23.30 
Познер 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+ 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 Шонанпыл 9.38 Пре-
ображение

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

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 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 Т/с «Эти глаза на-
против» 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+ 12.25 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

25 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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 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 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА НА-
ПРОТИВ» 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+ 12.25 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, 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

26 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 покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 Че-
ловек и закон 16+ 19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Три аккорда 16+ 23.30 
Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 12.25 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, 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 11.25 Местное время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

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 На самом 
деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+ 23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 
НАПРОТИВ» 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+ 12.25 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, 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

28 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.10 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+ 09.00 Иг-
рай, гармонь любимая! 12+ 09.45 Сло-
во пастыря 0+ 10.15 Стас Михайлов. 
Все слезы женщин 12+ 11.15 Честное 
слово 12+ 12.15 Теория заговора 16+ 
13.10 К юбилею Александра Панкрато-
ва-Черного 16+ 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 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. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на од-
ного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Выход в люди 12+ 12.45 Далёкие близ-
кие 12+ 13.50 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬ-
НОЙ ПАРЫ» 12+ 17.55 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

29 ИЮНЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые за-
метки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10 
Видели видео? 6+ 12.15 Живая жизнь 
12+ 15.15 Легенды «Ретро FM» 12+ 17.50 
Семейные тайны 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ1

07.30 Смехопанорама 12+ 08.00 Утрен-
няя почта 12+ 08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+ 09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+ 12.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+  

«МЭТР»
11.50 Программа «Сделано со вку-
сом»12+ 12.00 Наше время. Итоги неде-
ли. 12+ 12.45 Программа «Пастырское 
слово» 12+ 21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

30 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшо! Нал, луд «Марий Эл» газетым, тем-
ле тудым пошкудетлан, йолташетлан!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

Республикыштына Рос-
сий президент В.Путинын 
тў‰алтышыж почеш илышыш 
пуртымо «Тазалык» нацпроек-
тын регионысо проектше-влак 
шотышто брифинг-влак ик-
те-почеш весе эртат. Черетан 
мероприятий нерген «Яндар 
шонымашлан – волгыдо 
корным» материал каласкала.

«Образований» нацпроек-
тым илышыш шы‰дарыме шо-
тыштат мероприятий шагал 
огыл эрта. Тидын нерген Ма-
рий Эл образований да науко 
министр Н.Адамова деч налме 
интервьюшто лудса.

«Тўрлє тўсан Марий Эл» ла-
штык татар калыклан пєлек- 
лалтын. Тудын нерген чыла па-
лынеда – «Мазар тукым гыч 
лекше калык» материалым 
шергалза.

Серыш-влак писатель Вени-
амин Иванов нерген мом ка-
ласкалат? «Шарнымаш сорта» 
лаштык «Лийын вўдшє кел-
ге, а серже – пеш тура» ма-
териалым темла.

«Чарша шойычын» унаже 
– «Финн-угор студенчествын 
миссше-2019» Маргарита Ку-
тасова.

«Сарын кышаже…» лаштык 
тунамсе Сотнур район Кора-
мас ялсовет Чодыраялыште 
шочшо Леонид Васюковлан 
пєлеклалтын. Тудо Кугу Оте-
чественный сар годым воен-
нопленный-влакын лагерьыш-
кышт логалын, тидлан кєра 
тудым «предатель» маныныт. 
Тидын нерген «Эл верчын лўд-
дымын шогаш» материалыште 
лудса.

«…А кушташ-мурашыже кузе  
эше кертеш! Кўкшє тага-
нан туфльыж йымач тулойып 
шыжа, шонет…» «Сылнымут 
садвечыште» Геннадий Алек-
сеевын «Сулык» повестьшым 
умбакыже лудса.

Газетыште Йошкар-Олаште 
эртыше Пеледыш пайрем 
да Морко район Унчо велыште 
Сўан фестиваль дене кумдан 
палдарыме.

Э.Сапаев лўмеш опер да балет академический театр

21 июнь – «Дон Кихот». Л.Минкус.................................18.00 (6+)
22 июнь – «Иисус Христос-суперзвезда». Э.Уэббер...16.00 (12+)
26 июнь – «Летучая мышь». И.Штраус.......................18.00 (12+)
28 июнь – «Жизель». А.Адан........................................18.00 (12+)

МУРАТ, СЕМ™ЗГАРЫМ ШОКТАТ

29 июньышто Медведево посёлкышто этно-группо, наци-
ональный, мурышо да семўзгарым шоктышо ансамбль-вла-
кын фестивальышт лиеш.

Тушто Марий Эл, Татарстан, Чуваший да Удмуртий гыч тол-
шо участник-влак мастарлыкым ончыктат.

Фестиваль 19 шагатлан тў‰алеш.

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?
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ИЗИ Колюшын илы- 
шыжым арален кодаш 
манын, дежуритлаш 
кодшо доктор йўд- 
вошт пыч омымат ыш 
ыште. Чаткан погымо 
ош ўпан, кумло ийым 
эрталтыше самырык 
мотор ўдырамашым, 
Ирина Кузьминичнам, 
изи йоча-влак пеш 
йєратат. Илышышты-
же тура корным да 
чонжылан келшыше 
пашам мушо ласка да 
шыма врач йоча эм- 
лымверыште эн кугу 
отделенийым вуйлата. 
Туштыжо кок ийым эр-
талтыше изи йоча-ша-
мыч кият. 

Шокшо палате мучко 
обходым ыштыме деч 
вара Цветкова коридо-
рысо окна ваштареш 
шогале. 

Комдык почмо фор-
тычко гыч жапын-жа-
пын вўдыжгє леве юж 
пуалеш. Шошым шу-
лышо шопалгырак лум 
нерым чыгылта. Боль-
нице леведыш ўмбач 
кўртньє карнизыш 
чыпчыше чўчалтыш 
шошын толмыж нерген 
шижтара. Шыгыр те-
лым шортарен, шошо 
вийым налын шуктыш.

Таче эр годсек тыгай 
пуламыр кече толыкды-
мын эртыш. Утыжым ни-
мом ыштен огыл, а йол- 
вундаш тынар шур-
кала, уло кап пе‰еш, 
нойымо шижалтеш.

Кеч изиш да канал-
таш манын, Ирина 
Кузьминична ордина-
торскийыш гына тарва-
нен ыле – тудым при-
ёмный отделенийыш 
мияш ўжыч.

Изирак кабинетыште, 
кўртньє те‰гылыште, 
вургемысе полдышы-
жым мучыштарен, вуй-
ым кумык сакен шин-
чыше пєръе‰ым ужо. 

Ончылныжо – кўжгє 
шаль, каза пун дене 
пидме шовыч коклаште 
резинке калошым чик-
тыме изи сур портыш-
кемын тўжвак лектын 
шогымыжо шинчажлан 
перныш.

– Кудашса, – мане 
Ирина Кузьминична, – 
мыняр ияш?

– Ик ият лу тылзе, – 
пєръе‰ кукшо йўк дене 
писын вашештыш да 
шовычым вашкыде ру-
даш тў‰але.

Нелын шўлышє ка‰га 
изи аза шем шинчаж 
дене докторым, ача-
жым коклан ончалеш, 
но тудын лўдын ончы-
мыжо пєръе‰ын чон-
жым ок тарвате гай 
коеш. Самырык доктор 
изи эргым ик велкыла, 
вара вес велкыла савы-
рал пыштыш. Ик гана 
ончалмаштак шодо пу-
алме диагнозым шын-
дыш. Йоча о‰ышко 
стетоскопым шынден 
колыштмыж деч вара 
да кок вел шодыш-

тат вўд шўвыро‰гыр 
пудешталтме гай 
йўкым колмеке, диаг-
нозын чын улмыжым 
пе‰гыдемдыш. Да, 
моткоч неле случай, 
жал, чер пеш келгыш 
каен шуктен. Опытшо 
гыч пала: йочам арален 
кодаш лиеш мо? Ала-а. 
Ирина Кузьминичнан 
шўмжым кєргыштыжє 
пуйто ала-кє азыр дене 
шо-олт ишен шындыш. 
Иканаште сырыме гай 
лийын кайыш:

– Ну кузе тынар мар-
те черым шуяш лиеш? 
Те умыледа – уке, вет 
изи йочам тыгай мар-
те шуктенда? Тиде 
преступлений! Да мом 
ойлаш, ончемат, илаш 
тў‰алеш ма-уке – ты-
ланда садиктак! Вур-
гем лавыран, полдыш-
влак уке улыт. Ача-ава 
улыда маналтеш! 

Чот сырымыж дене 
ўстел шєрысє кнопкым 
темдалын, медшўжа-
рым ўжє. Тудыжо изи 
эргым, шокшо хала-

тыш пўтыралын, каби-
нет гыч нумал кайыш.

Пєръе‰ рудымо ла-
выран шальым, йоча-
лан чиктыме вурге-
мым ик ораш чумыраш 
тў‰але. Но кенета, 
Цветкова деке савыр-
нен, келге куптыран 
пєръе‰ чытырналтше 
тўрвыж дене писын ой-
лаш тў‰але:

– Поро доктор, Ко-
люшем ок коло вет? 
Тудо вет мыйын икте 
гына, тетла нигємат 
уке! Аваже йочам ыш-
тышыла колыш, а ме 
коктын... илен тєчена. 
Доктор, илышем муч-
ко тылат тауштен илаш 
тў‰алам, тєрлате, ара-
лен кодо йєратыме 
изи эргым. Тудлан вўр 
кўлеш – мыйыным нал! 
Умылет, доктор, Ко-
люшлан колаш ок лий! – 
козыра‰ше кугу кидше 
дене ача ташлен лек-
ше шинчавўдшым ўш-
тыльє.

Умбакыже лиеш

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

Эшеат КУГУ 
™ШАН ылыжеш
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Тый шижат мо, ўдыр, пеледалтше ломбым,
Мўй гай тамле ямжым шижат мо, та‰ем?
Монденам тылат верч шукертак йўд омым,
Тидым тый палет мо, шўмбелем?

Кайык муро дене эрталеш лай шошо,
Муро семже веле кодын ушешем.

Шкет пеледыш гае, кумылем, ит кошко,
Вашлияш ке‰ежымат келшем.

Сылнешта тунам одар вондерым шўшпык,
Сылнешта садерым сылне умыр кас.
Шыматем ласкан мый, шўм та‰емже, 

тыйым,
Йєраташ гын, лийже ўмырлан.

Ужынат мо, ўдыр, тўтырам шинчасым?
Тидым омыдымо шошо йўд шарна.
Йєратет гын мыйым, йўкынак каласе,
Нєлтшє мыламат эр ўжара.
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13 ИЮНЬЫШТО ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Кумыл  
волышо ўдыр 
йолташыжлан  
вуйым шиеш:

– Кафеште мыланем 
коньякым, а шканже мо-
роженыйым налмыж го-
дымак тиде рвезе дене 

нимогай шот ок лек, 
очыни, манын вигак 

шонал- 
тышым.
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Йєратыме мурына

  Тый  
шижат мо?

Мутшо Алексей Александровын,
семже  Василий Очетовын



Лаштыкым Лайд ШЕМЙЭР ямдылен. Тел.: 49-55-11

В™РЗЫМ район пошкудо 
Малмыж вел семынак марий 
ойпогым погымо историйы-
ште келге кышам коден. Мут-
лан, Шурмо велым калык ой-
пого памашлан шотлаш лиеш 
гын, Вўрзым велым ме тале 
йомакче Даниил Лебедевын  
шочмо кундемже семын акле-
на. Йомакым, калык исто-
рийым, тошто ойым, легендым 
каласкалыше кокла гыч тиде 
е‰ын лўмжым тале йомакче 
семын палена.

Даниил Андреевич Лебедев 
1884 ийыште Уржум деч 15 
ме‰ге тораштырак верланыше 
Петрушино ялеш шочын. Ий-
гот шумеке, Икымше тўнямбал 
сарыш на‰гаеныт. Тушто тудо 
Австро-Венгрий кундемыште 
пленыш верештын. Тиде жапы-
ште венгр шанчызе Єден Беке 
пленыш логалше марий-влак 
деч марий текст-влакым возен 
налын. Иктешлен ончалаш гын, 
тиде пашажым вара ныл кугу 
том дене савыктен луктын.

Нунын коклаште ик эн кугу 
верым марий йомак-влак на-
лыт. А тыштыже Даниил Лебе-
девын каласкален кодымыжо 
моткоч кумда. Венгр шанчызе 
тудын деч моткоч чапле шымле 

кандаш йомакым возен налын 
да тачысе тукымлан кугу поян-
лык семын арален коден. Ну-
нын кокла гыч ятырже мотко-
чак шкешотан да эше нигуштат 
вашлиялтдыме лийыныт. Вес 
могырым, тиде марий исто-
рийым почшо каласкален ко-
дымашат манын аклаш лиеш. 
Кызыт тиде кугу поянлыкым 
руш йылмыш кусарыме, но 
эше савыктен лукмо огыл.

Д.Лебедев Австро-Венгрий 
плен деч вара шочмо кунде-
мышкыже пєртылын. ™мыржє 
кужу лийын огыл: 1929 ийыште 
кўрылтын. Чаманаш гына ко-
деш, тачеш тўрыс пўрымашы-
же мыланна пале огыл.

Кодшо арнян Петрушино ял 
калык шочмо ял пайремжым 
эртарен. Кызыт тушто кум сур-
тышто ныл е‰ веле ила гынат, 
ял пєртылташ лийдымын пы-
тен манаш огеш лий. Ятыр сур-
тшо кермыч дене ыштыме улыт 
да тугак пе‰гыдын шогат. Но 
можо єрыктара: ял пайремыш 
60 наре е‰ погынен. Икманаш, 
єрдыж кундемлашке шала-
нен илыше марий-влак ешышт 
дене толыныт.

Пайремым ямдылаш да эрта-
рен колташ уста йомакче Дани-

ил Лебедевын кугезе уныкаже 
Людмила Ивановна Кимкина 
кугу надырым пыштен. Тыго-
дымак Петрушино ялысе калык 
Уржум районысо «Уржум мари» 
верысе национально-культур-
ный автономийын да «Марий 
ушемын» темлымашыштым 
шотыш налын: Петрушино 
ялын ик сылне верешыже Да-
ниил Лебедевын, уста марий 
йомакчын, лўмнержым чап-
ландарыме лўмеш шарнымаш 
кўм пыштеныт. Тидыже верысе 
калыкын чонжым тарватен да 
шке шочмо-кушмо кундемже 
дене кугешнымашым ылыж-
тен. «Кугезына-влакын эртыме 
корныштым пагалымаш – тиде 
мемнан ончыкылыкна» ман-
ме ой дене нуно чыланат кел- 
шеныт.

Верысе администраций лўм 
дене саламлаш Л.Платунова 
толын да мутым налын. «Ур-
жум мари» МНКА лўм дене 
А.Петрушин саламлен.

Шарнымаш кў уста йомакчын 
ялышкыже миен шуын, умба-
кыже «Уржум мари» ден «Ма-
рий ушем» Даниил Лебедевын 
78 йомакшым марла да рушла 
ик книга дене савыктен лукташ 
окса йєным кычалыт.

Йомакче 
Лебедевлан – 
ШАРНЫМАШ К™

15 июньышто Виче кундем 
Вўрзым (Уржум) районысо 
Петрушино ялыште Даниил 
Андреевич Лебедевлан 
чапкўм шогалте- 
ныт.
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