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ЛЫШТАШЛЕН

Ыштыш-кучыш келшыше –  
шўм-чон куана

ТЫШТЕ ятырынже, ачалыме тоштемше пєртлан у сыным пуэн, оралтым тўр-
лє тўсан профнастил дене леведыныт. Пырдыжым сайдинг дене комыжленыт, 
узоран окнасергам сакеныт. Шижалтеш, у пєртым чо‰аш оксагалта вичкыж гы-
нат, ойыртемалтшын олмыкташ кажныже шотым муын. Ялыште начар суртшо 
уке гаяк, суртым кучашак тыршат. Тўрлє 
тўсан кермыч дене у суртым нєлтышат уло. 
Ял мучаште, уремын пурла велныже, Ми-
хайловмыт ешынат кок пачашан чапле пєр-
тшым ўшанле кўртньє капка да пече дене 
авырыме. Таптыме кўртньє гыч ыштыме 
узоран лопка палисадник кєргыштє, йош-
каргын-нарынчын койын, пеледыш-шамыч 
кушкыт. Оралтын – шкешотан о‰ай про-
ектше, пєрт ончыл гыч пєрт тўньык марте 
шонен ыштыме кумылым савыра.

Пакчаштышт 
МАРИЙ МУРЫМ  

колыштын  
тыршат

Звенигово районысо Энервож ял Йошкар-Ола – Оза‰ кугорно дене кудалме годым Красногорский 
посёлкыш шумо деч ончыч пурла велне икмыняр километр єрдыжтє верланен. Ял тў‰алтыште –  

ладыра куэ дене леведалтше изирак пўя, урем мучко – асфальт корно. Шаршудан пе‰гыде изи ял. 

Умбакыже 8-9-ше лашт.Р.Чепакован фотожо
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Мужыр лаштыкым  

Тўвыра увер

КАЛЫКЫШТЕ тачысе кечым 
Макрид (але тудым Мокрин кече 
маныт) кече семын палат. Пра-
вославий йўлам кучышо-влак 1 
августышто преподобный Сера-
фим Саровскийын, эрлашыжым 
Илья пророкын кечыштым пай-
ремлат. Ялысе ке‰еж пашам эр-
кын мучашлен, шыже сомылым 
вора‰дараш тў‰алыныт.

Таче лавыртышан, ночко да 
йўштє кече гын, тугеже игече 
вашке шыже лишемме нерген 
ушештара. Йўр йўреш гын, коки-
яш шурно сайын шочеш. Шыже 
вўдыжгє, йўран да кужу лиеш. Ту-
геже вес ийын уржа лектыш чап-
ле лийшаш, но пўкш ок шоч.

2 август деч вара кече палы-
нак шыже велыш тайна. Э‰ер 
ден ерыште вўд йўкша, кече 
кўчыкемме шижалташ тў‰алеш. 
Шокшо игече эше лиеш гынат, 
вўд йўштылаш йєршє огыл, па-
лынак юалге. Пасушто уржа-
сорла пашам тў‰алыныт. Илян 

кечын йўр йўреш – вес ийын 
шурно лектыш чапле лиеш. Кў-
дырчє пич рашкалта, тугеже кугу 
йўр толеш, лавыртыш кужун шо-
гаш тў‰алеш.

3 август (шуматкече) (кокла 
лектышан вож кече). Кушшо 
тылзе – ™дыр шўдыр палыш-
те. Ты кечын пакчаште томатын, 
пурысын, киярын тыгыде шудыш-
тым, лышташыштым кора‰даш 
келша. Пакчасаскам нєшмылан 
ўдаш лиеш. Минеральный ден ор-
ганический ўя‰дышым шавыме, 
кушкыллан ешартыш кочкышым 
пуымо жап. Икияш пеледышым 
шындаш, шукияш кушкыл вожым 
ойыраш, кусарен шындаш йє-
нан кече. Емыж ден пакчасаскам 
аралаш пышташ погаш ок йєрє. 
Кугымєрым шындаш, кусарен 
шындаш келшыше жап. Эм шудо 
вожым погаш, пакчасаскам кыл-
мыкташ пышташ, вареньым, со-
кым, компотым шолташ, киярым, 
томатым мариноватлаш лиеш.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Йўдым покшым возын огыл, йўран огыл – эше икмыняр кече 

ояр да тымык игече шогаш тў‰алеш.
 Кастене кава гыч шўдыр-влак чўчкыдын йогат – игече ваштал-

теш, толкын мардеж тарвана.
 Шопке мамык гай койшо кўпнам «кышка» – шопкево‰го лекме 

нерген шижтара.
 Э‰ыремышвот пыжаш шуко – игече вашке йўкшемда.
 Ты кечын, вўрым йоктарен, имньым, вольыкым шўшкылын, ужа-

лен огытыл. Ковыштам, киярым телылан шинчалтен, шовым, пўрым 
шолтен огытыл.
 Кє таче йўр йымак логалеш – идалык мучко ок черлане, таза 

лиеш.
 Кече шичме деч вара мончаш пурен огытыл – вўд дене пырля 

тазалыкым мушкын колташ лўдыныт.
 Олыкышто шудым удыраш, савам шумаш тоштын огытыл. Кў-

дырчє рашкалта манын, пасушто шудо пашам ыштен огытыл.
 Илян кечын тул оралтыш пижын гын, пожарым вўд дене йєрташ 

тў‰алме деч ончыч йўлышє оралтыш шєрым опталыныт. Тыге ышты-
меке, тудо вес оралтыш ок кусно ман шоненыт.
 Чот черланен кертме деч лўдын, тылеч вара йўштылаш пураш 

тоштын огытыл.

1 август (изарня). У тылзе – 
Ракыште. Ты пагытыште кушкыл 

поснак йымыжа да лушкыдо. 
Сад-пакчазын тылзе календарьже 
почеш, 2 кече жапыште (3 август 

марте) пакча ден садыште кушкылым 
йєршын тўкалаш ок лий.

Калык календарьым лышташлен
Марий  

калыкын 
илышыжат  

киношко  
войзалтеш
Самара областьы-

ште илышыш 
ш ы ‰ д а р а л т а ш 
тў‰алше кугу про-
ектыш Марий Элат 
ушнен.

РОССИЙ президен-
тын грантше полшы-
мо дене шукталтше 
проект почеш «Воз-
вращение к истокам» 
аудиовизуальный эн-
циклопедийым чумы-
рат. Тудо этнографий 
экспедиций негызеш 
ямдылалтеш. Тиде 
жапыште Юл кундем 
федерал округышто 
илыше калык-влакын 
йўлашт нерген 14 ки-
нофильмым войзышаш 
улыт.

Мемнан республи-
кыштына съёмко 10-
12 августышто Морко, 
Волжский да Курыкма-
рий районлаште эрта.

Палемдыман, проек-
тын авторжо – «Содру-
жество» социальный 
да культур кокласе кыл 
кучымаш рўдер» авто-
номный коммерческий 
огыл организаций ден 
Межэтнический жур-
налистике гильдийын 
Самара оласе отделе-
нийже, увертара Сама-
ра областьын Тўвыра 
министерствыже.

А.БАЙКОВА
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Пакча паша

КУШКЫЛЫМ уэш 
ўдаш июль дене 
та‰астарымаште ав-
густ келшышырак. 
Ке‰ежын кокымшо пе-
лыштыже куштышаш 
пакчасаска кокла гыч 
пеледышан да брок-
коли ковыштам веле 
ўдаш шотлан ок тол. 
Нине кушкыллан вуй-
ым поген шукташ жап 
ок сите. А дайконым, 
редисым, пекин ко-
выштам, салатым, 
укропым, петрушкым 
шындаш эше вараш 
кодмо огыл. Кече кунар 
кўчыкрак да йўд юал-

гырак, нєшмылан шы-
тен лекташ, кушкаш да 
вия‰аш тунар йєнан. 
Кудыр лышташан укро-
пым ўдаш гын, юалге 
ке‰еж мучаште эшеат 
вужга, сокан лиеш, пе-
ледышлыкым писын ок 
пого. Нєргє ужар шу-
дым кошташ, кылмык-
таш пышташ зонтикла 
койшо нєшман парчам 
погаш тў‰алмыж деч 
ончыч пўчман. Шыже 
тў‰алтыште укропым 
чал лупс налын кер-
теш. Черле ужар шу-
дым аралаш пышташ 
лўдыкшє, садланат 

кушкылым пўчмє жа-
пым утым шуйкалыман 
огыл.

Куатле покшым, кыл- 
мыктыш марте бази-
лик лышташым поген 
шукташ манын, укш 
мучашсе пеледалтше 
парчам изимак жапын-
жапын кора‰дыман. 
Пўчде, вурго писын 
«шо‰гемеш», нєргє 
укшым ок колто. Тыгак 

моло йєр шудымат, 
мутлан, мўкшшудым 
(мелисса), чайшудым, 
уэмден пўчкедыман. 
Ке‰еж мучаште эше 
ик гана пурсам ўден 
кодаш лиеш. Ты куш-
кыл сидерат семынат 
пайдале лиеш. Тиддеч 
вара ты верыште чыла 
гаяк пакчасаска вес 
ийын сайын кушкаш 
тў‰алеш.

УКРОПЫМ,  
РЕДИСЫМ ЭШЕ 

™ДАШ ГЫН

СИДЕРАТЫМ 
™ДАШ ЖАП

КУШКЫЛЫМ, мут-
лан, шоганым, чесно-
кым, луктын налме деч 
вара ярсыше икмыняр 
йыра‰ыш сидератым 
ўдаш тў‰алман веле. 
Шошым эр шушо пак-
часаскам шындаш шо-
нымо участкыш икияш 
культурым – шўльым, 
шожым, фацелийым – 

ўдаш темлат. Сидерат 
семын ноготки пеле-
дышым, немычпур-
сам, пурсам, турек 
пурсам (нутым) кучы-
лташ лиеш. Ыресла 
пеледышан кушкылым 
(крестоцветный) коч-
шо пудий пакчашке 
ынже кусно манын, 
горчицым юалгырак 

игечыште ўдаш коды-
ман.

Вес ийын редискым, 
ковыштам да ыре-
сла пеледалтше моло 
кушкылым шынды-
шаш кумдыкыш гор-
чицым ўдаш ок лий! 
Шокшым йєратыше 
кушкыл росотам шын-
дыме верыш кокияш 
сидератым изиш ва-
рарак ўдаш кўлеш. 
Паре‰ге пакчаш ур-
жам ўдаш пайдале, но 
сидератым шыжымак, 
ик кольмо келгытым 
кўнчен, мландыш уры-

ман, шошылан коды-
ман огыл. Шошо игече 
сидератан мландым 
курал шукташ чылаж 
годымак ок пу. Сиде-
ратым ўдымє млан-
дыш вўдым чўчкыдын 
шавыман огыл, поснак 
– тў‰алтыш арняш-
те. Кушкыллан рокыш 
вожым келгын кол-
таш жапым пуыман. 
Тунам веле мланде 
сайын пушкыдемдал-
теш, пайдале веще-
ства-влак тудын ўлыл 
лончышкыжо шумеш 
шы‰ен шуктат.

Мучаш лиеш
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ТАЗАЛЫК

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым

ТИДЛАН улыжат 10 аспирин 
таблеткым порошокыш турж-
ман, ўмбакыже 250 г ош але 
шолтымо аракам опталман, 
1-2 суткам шинчыктыман. Ик-
мыняр пачаш осылымо лопка 
марле тасмам ты раствореш 
нєртыман, примочко семын 
йолвундашыш, а лачшымак 
оргўч тургыжландарыме ве-
рыш, пыштыман. Вартыш ынже 
кошко манын, ты турам полиэ-
тилен дене пўтыралман, ўмба-
чын носким чийыман, йўд муч-
ко тыге малыман.

Эрдене примочкым 
кора‰дыман, йолым леве вўд 
дене шўалтыман, кукшо со-
лык дене ўштман. Ынде кова-
штыш келгын шы‰даралтше 
кремым шўрыман. Тыгай 
процедурым малаш вочмо 
деч ончыч кажне кастене 
ыштыман. Ик гана йыгыме 
деч вара оргўч изиш ша-
галрак тургыжланымым ши-
жаш тў‰алыда. А 10 кече гыч 
йолтаган ден йолвундаш ко-
ваште козыра‰ше деч эрна, 
такыргалын пе‰гыдемше 

йолтаган тура палынак пуш-
кыдемеш.

Ты растворым вуйгорно тўж-
вак лектын шогымо (варикоз) 
верыш йыгаш пайдале. Кел-
гыш шы‰даралтше вартыш 
корштымым вигак луштара. 
Аспиринан вартышым шинчал 
лончо погынымо, остеохон-
дроз тургыжландарыме верыш 
массажым ыштыме гай йыгаш 
темлат. Шўй тураш, пулышсов-
лаш массажым ыштыме деч 
варат ты вартыш дене капым 
туржаш уто ок лий.

Тиде растворым йыген, оргўчым (шпорым) пыта-
раш, варикозым эмлаш, остеохондрозым лыплан-
дараш лиеш.

Пучымышым ик эн пайда-
ле диетический кочкышлан 
шотлен, таза илыш-йўлам 
кучышо южо е‰ тудым каж-
не эрдене кочкаш тырша.

НО чынжым гын диетолог-
влак чыла шўрашыжымак огыл 
организмлан ик семын пайда-
лылан шотлат. Южыжым йєр-
шын кочкаш огыл гынат, сай, 
маныт.

Кеч-могай пырчыште крах-
мал уло, а организмыште шу-
лыктаралтмыж семын тудо ва-
ражым глюкозыш савырна. Уто 
глюкозын шукеммыж дене ка-

пыште эркын-эркын коя погы-
на. Садлан диабетик-влаклан 
пучымышым чўчкыдын кочкаш 
огыт темле.

Спорт дене профессиональ-
но кылым кучыдымо е‰лан изи 
гликемий индексан (ГИ) пучы-
мышым кочкышлан ойыраш 
тыршыман.

Ты палым шотыш налын, эн 
пайдалылан пурса ден шож пу-
чымыш (20-30 ГИ) шотлалтеш. 
Шемшыда‰ пучымыш (50-55 
ГИ) гын кумшо верыште гына.

Организмлан осалым ыштен 
кертше кокла гыч эн лўдыкшы-
лан 70 гыч 80 марте гликемий 
индексан кукуруз пучымышым 
шотлат. Тудын почеш – манный 

(65-80) ден рис (50-70) пучы-
мыш. Шўльє ден тар (40-65) 
нунын деч изиш ончылнырак 
улыт.

Мутат уке, гликемий индекс 
ойыртем пырчын тўрлє улмы-
жо да тудын могай обработ-
кым эртымыж денат чак кыл-
далтын. Тидым та‰астарен 
ончалаш гын, кўреналге рис 
(ГИ 50) ошо деч пайдалылан 
шотлалтеш.

Пучымыш – углевод негыз 
гына огыл, эше кушкыл бе-
локлан поян кочкыш. Ты шо-
тышто моло пучымыш дене 
та‰астарымаште кажне 100 г 
рислан 7 г белок логалеш. Мо-
лышто белок кугыт 9 гыч 11 г 
марте шукемын кертеш.

Єрыктара гынат...
але Могай шўраш айдеме  

организмлан эн лўдыкшє лийын кертеш?

Ыштен ончыза

АСПИРИНАН 
эмлыше вартыш
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ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташКажне кечын  
кочкын, уто  
нелытым кудалте!

Ка‰гешташ  
полшышо пайдале  

кочкыш

Кап нелытым кудалташ манын, мом коч- 
мым эскераш да калорийым шотлаш 
веле огыл, эше продуктын могай каче-
стван улмыжым шотыш налман. Ик про-
дуктын пагарыште весе дене ушалтмыж 
дене организмыште вещества алмаштал-
тмаш эркышна гын, весе ты пашам эшеат 
саемден да писемден кертеш. Продук-
тышто улшо пайдале вещества, витамин 
икте-весыштлан тўрлє влиянийым ыш-
тат. Садлан южыжо пырля кочкаш лийме-
укем але пешыжак огыл келшен толдымо 
кочкышым шулыктарымаште нелылыкым 
луктын кертеш. Чын да нелытым кудал-
таш полшышо рационышто лачшымак мо-
гай кочкыш лийшаш? Уто нелытым погаш 
огыл манын, тўрлє продуктым кузе ке-
лыштарен кочман?

1. Шыл ден шем 
пурыс. Шыл – орга-
низмым белок дене 
пойдарен кертше ик 
эн тў‰ кочкыш, ор-
ганизмым «чо‰ышо» 
ик эн кўлешан мате-
риал. Тўрлє йєрым 
ешарен кочмо тудын 
тамжым саемда веле 
огыл, эше пайдалым 
ышта. Пурыс мета-
болизм процессым 
писемда, коя ден 
углевод балансым 
нормыш кондаш пол-
ша. Поснак ты йєрым 
спорт дене пе‰гыде 
кылым кучышо да коя 
йєршан вольык шы-
лым, белокан про-
дуктым шуко кочшы-
лан рационышкыжо 
ешараш темлат.

2. Шєр ден кур-
кума. Ты йўышым 
эше «шєртньє шєр» 
маныт. Тиде йўыш 
– протеин коктейль-
лан сай алмаштыш. 
Тудым тыгай нормо 
дене ямдылат: 100 
мл вўдыш 40 г кур-
кумам ешарат. Нугы-
до пастыш савырны-
мешкыже, вартышым 
чарныде луген шо-
лаш пуртат. Куркумин 
организмыште окис-
лений процессым 
кора‰да. Спорт дене 
кылым кучышылан 
тыге ка‰гешташ ок 
пу. Ик кугу совла кур-
кумаште 16 процент 
кўртньын, 26 процент 
марганецын суткаш 
нормышт уло.

3. Муно ден 
шере пурыс. Бело-
кан кеч-могай коч-
кышым пакчасаска 
йєре эрдене кочкаш 
гын, неле углево-
дан продукт дене 
та‰астарымаште ор-
ганизмлан палынак 
кугу пайдам ышта. 
Тыгай продуктым 
кочшо е‰ кужу жап 
ок шужо. Салмаму-
ным эрдене кочкын, 
кечаш калорийым 18 
процентлан иземдаш 
лиеш. А ты рационыш 
эше С витаминлан 
поян шере пурысым 
ешараш гын, орга-
низмыште уто коям 
пытараш полша.

4. Грейпфрут ден 
кол. Кочмо деч 15 
минут ончыч фрук-
тын пел ужашыжым 
але пел стакан сок-
шым йўаш кўлеш. 
Тыге тў‰ продуктын 
кугытшо ончычсо 
гаяк кодеш гынат, 
калорий шагалем-
мылан кєра кап не-
лыт палынак туртеш. 
Шыл олмеш колым 
кочкаш пайдале. 
Белок деч посна ты 
кочкышышто В12 ви-
тамин уло. Тудо уто 
нелытым писын ку-
далташ полша.

Умбакыже лиеш

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

4, 10, 18 и 24 августа.

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



2019 ий  1 август6 С/ПОЗАВАТЕ

ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Сєсна шыл (1 кг) –          180-300
Сєсна йолвурго (1 кг) –                   70
Ушкал шыл (1 кг) –          250-500
Свежа паре‰ге (1 кг) –              20-35
Свежа ковышта (1 кг) –             25-30
Кабачок (1 кг) –                  20
Баклажан (1 кг) –                 50
Помидор (1 кг) –             50-90
Кияр (1 кг) –             25-60
Шке пакчаште куштымо кияр 
       (3 л ведра) –                 150
Шоган (1 кг) –                    35
Кешыр (1 кг) –                   40
Тамле пурыс (1 кг) –              50-90
Черешне (1 кг) –           120-170
Э‰ыж (0,5 л ведра) –                   70
Модо (0,5 л стакан) –                   80
Шопкево‰го (3 л ведра) –               300
Курезе (10 л ведра) –        800-1000
Арбуз –               23-25
Дыне –             70-80
Алыча (1 кг) –                 150
Вишне (1 л ведра) –                 50
Сливе (1 л ведра) –                  50
Олма (1 л ведра) –            50-100
Мўй ( 1 кг) –                430
Мўй (1 л) –                650
Шєр (1,5 л) –                   90
™мбал (0,5 л) –           150-160
™мбал (сепаратор
      гоч колтымо 1 кг) –                480
Шўшмўй (1 кг) –                 520
Ялысе ушкал ўй (1 кг) –                  600
Торык (1 кг) –          240-260
Ола‰ге (1 кг) –                150
Шийгол (1 кг) –                  350
Нужгол (1 кг) –          220-230
Карака (1 кг) –                 120
Сазан (1 кг) –          220-300
Шылагол (1 кг) –          200-300
Калош (мужыржо) –          100-300
Носки (5 мужыр) –                100

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
тиде арнян тўрлє емыж-саскам 
эшеат шукын ужалат. Кодшо га-
насе семынак утларакше шке пак-
чаште ончен куштымым да чоды-
раште погымым налаш лиеш. Але 
марте лисичке ден шопкево‰гым 
ятырын темленыт гын, тиде гана 
курезым ужалыше-шамыч шукын 
улыт. 

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

 Кран ден ракови-
ныште налёт налын да 
тудым пытараш неле 
гын, распылителян 
кленчашке уксус ден 
вўдым икнаре темы-
за, тушко 5 чўчалтыш 
нашатырный спиртым 
чўчыктыза, петыры-

за, рўзалтыза, вара лавыра‰ше верыш шыжыктыза. 
Пел шагат гыч йыген мушса да вўд дене шўалтен 
колтыза.
 Кафель плитке-влак кокласе вер лавырген але пу-

нышкаш тў‰алын гын, пўй мушмо пе‰гыдырак щёт-
кым налман, тудым ырыктыме уксусыш чыкен лукман 
да тиде верым йыгыман. Кошкымекше, плитке-влак 
коклашке порым йыгыман, вара уто палым кукшо 
пушкыдо лапчык дене ўштыл налман.
 Кафель плитке ла-

вырген гын, тудым 
нєртыман да ўмбакы-
же содым йыгыман. 10 
минут эртымеке, уэш 
йыгыман да плиткым 
мушман.
 Плиткым яндарештараш тыгак горчице полшен 

кертеш. Тидлан тудым губкыш пыштыман да плит-
кым йыгыман. Вара мушман да, кошкымекыже, лап-
чык дене ўштман.
 Ваннышке йошкын чот шинчын гын, тудым пыта-

раш уксус ден содо полшен кертыт. Нине верлам ук-
сус дене нєртыман да содым йыгыман. 10 минут гыч 

щётко дене нўжыман да мушкын 
колтыман.
 Шовын вўд – кеч-мом эрыкташ 

ик эн келшен толшо да кумдан ку-
чылталтше средстве. Тудым ыш-
таш йєршынат неле огыл. Посна 
банкышке кодшо шовын ужаш-
шамычым погыза, ўмбакше шол-
шо вўдым темыза. Шовын гель 
ямде!

Чоялыкат утара

ЛАВЫРГАШ,  
ПУНЫШКАШ Т™‡АЛЫН...

Таче ме тыланда 
ванный пєлемыште 

пунышкаш тў‰алше але 
кухньышто лавыра‰ше 

вер-влакым, кра-
ным, молым тыглай, 

«мє‰гысє» манме, йєн 
дене кузе эрыкташ лий-
ме нерген каласкалена.
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Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Кўлыт:
– пуншоптыр – 350 г 
(але 0,5 литран бан-
ке),
– сакыр – 1 стакан,
– лимон (лаймымат 
лиеш) – 2 пўчкыш але 
1 изи совла лимон 
кислота,
– 3-5 кугу пўртньык 
лышташ

Тыге ямдылы-
ман. Пуншоптырым 
эрыктена, мушкы-
на. Тыгодым почшым 
кора‰даш огыл гынат, 
лиеш. Ынде тудым кум 
литран яндар банкыш 
ястарена. Тушко 3-5 
пўртньык лышташым 
да кок пўчкыш лимо-
ным (лаймым) але 1 
изи совла лимон кис-
лотам пыштена. Тылеч 
вара банкышке шол-
шо вўдым тўр мар-
те темена, петыртыш 
дене леведына да 15-
20 минут шинчыктена. 

Жап эртымеке, вўдым 
каструльыш яста-
рен налына да шол-
таш шындена. Пун-
шоптыран банкышке  
1 стакан сакырым пы-
штена. Вўдын шолаш 
пурымекше, банкыш 
темена да кўртньє пе-
тыртыш дене петыре-
на.

Темлыме семын: 
тиде компот-напит-
кышке ромым еша-
раш гын, чынже денак 
«Мохито» лиеш.

УТО ШИНЧЫМАШ 
УТО ОГЫЛ

Таче ме  
тыланда 
кўлеш лийын 
кертше ик-
мыняр ой-
ка‰ашым 
темлена.

 КОЧКЫШЫМ, мутлан, шўрым, шолтен-
да да тушеч уто ўйым кора‰дынеда? Холо-
дильник гыч ий падырашым лукса, тудым 
кагаз салфеткыш пўтыралза да шўр ўмбач 
«эртыза». Ий ўйым магнит семын шупшеш, 
а салфетке пога.
 РУ дене ямдылыме руаш пушкыдо лий-

же манын, тушко шолтымо 2-3 паре‰гым 
тёрко гоч колтен ешарыза. Тыге руаш пуш-
кыдо веле огыл, эше вужга лиеш.
 ГРЕЦКИЙ пўкшым духовкышто когар-

таш гын, тудо чодырасе пўкш тамым налеш.
 ШИНЧАЛТЫМЕ кияр шодыртатыше лий-

же манын, банкыш амарант шудо лышта-
шым ешараш келшен толеш.

Тыге ямдылыман:

1. Арбузын кўшыл ужа-
шыжым петыртыш се-

мын пўчкын налза да кєргє 
тамлыжым удырен лукса. Но 
чылт ош тўр мартежак огыл –  
пундаште да єрдыжтыжє 
изишак кодыза.

2. Ынде тиде «печкеш-
ке» мушмо киярым, 

тыгыдемдыме чеснокым, 
укропым, пурсан душистый 
пурысым пыштыза.

3. Вўдыш шинчалым 
пыштен шолты-

за, кияр ўмбаке вигак оп-
талза да арбуз петыртыш 
дене петырыза. Пєлемысе 
температурышто кок кече 
шинчыктымеке, кочкын 
кертыда. Тыгак тыгай йєн 
дене шинчалтыме киярым 
йўштє верыште аралашат 
лиеш.

О‰ай йєн, туге? Ыштен 
ончыза, ала келша.

«МОХИТО»  
КОМПОТ-НАПИТКЕ

Пайдале ка‰аш

АРБУЗЫШТО – ШИНЧАЛТЫМЕ КИЯР
Кызыт – киярым шинчалтыме, телылан тўрлє шапа-

шым ыштыме пагыт. Озавате-шамыч, тўрлє рецепт 
дене пайдаланен, ала-момат ямдылат. Меат тыланда 
икмынярым темлена.

Кўлыт:
– 1 кугу арбуз,
– 1,5 кг кияр,
– 6 пўй чеснок,
– 1 укроп зонт,
– 2-3 пурсан душистый пу-
рыс.
Рассоллан:
– 1 л вўдлан – 3 кугу совла 
шинчал.
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Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Озаватын кудывечыш 
ўжын пуртымекыже, 
радио гыч марий муро 
пылышлан солныш. А 
кудывече кєргыштє мо-
гай гына пеледыш огеш 
куш! Кудывече огыл, 
чылт пеледыш кугы-
жаныш! Тынар пеле-
дышым ончен кушташ –  
манаш веле!

– Ешыште йогыланы-
ше уке. Шешкым, эр-

гым, уныкам-шамыч –  
чылан полшат. Мый 
шкеже Красногорский 
посёлкысо «Электро- 
двигатель» заводышто 
слесарь-сборщице бри-
гадым вуйлатенам. А 
такшым заводыштыжо 
16 ият пеле гычак ыш-
таш тў‰алынам. Пен-
сийыш лекмеке, эше кок 
ият пеле ыштышым. Кок 
эргым ончен куштенам. 
Кок шешкым, вич уны-
кам улыт. Изирак Воло-
дя эргым ден шешкым, 
кок уныкам ынде 19 ий 
пырля илена. Юмылан 
тау, ме шешкым дене 
коктын йолташ ўдыр 
гай улына. Мый дечем 
ончыч кынелын, пашам 

ышта. Эргым-шамычат 
пашалан вуйым огыт 
шупш, шешкым-шамы-
чат молодец улыт.

Ты пєртыштє 1992 
ий годсек илена. При-
стройжым мойн вара-
рак ыштыме. Вес мо-
гырышто мотоблокым, 
тўрлє ўзгар ден шапаш 
ужашым опташ лўмын 
верым ыштыме. Эше 
кєргыжым тўрыс ыштен 
пытарыме огыл. Уныкам 
– 3-шо разрядан камен-
щик. Гараж ден мончам 
чыла шке оптен. Ушкал-
на, кок сєснана улыт, 
сурткайык ситышын. 
Латкум лудым налынна 
ыле, шешке каен да эше 
шымытым налын толын.

Мом ойлаш, ялыште 
чылан пашалан кож-
мак улыт. Пакча пашам 
марий мурым колыш-
тын ыштена. Тевыс, 
теплице пелен радиом 
шындаш лўмын верым 
келыштарыме, – мыс-
кара йєре кутыра Ли-
дия Викторовна. – Пе-
ледыш нєшмым шке 
ўдем да росотам ыш-
тем, кевытыште ом нал. 
Нєшмыжє йоген коде-
шат, петуний гай пеле-
дышыже шке гыч лек-

теш. Чевер-йошкаргын 
пеледалтше кушкыл – 
бергамот чай. Ужыда, 
пеледышыже пеш о‰ай. 
Кустовой роза тений 
ке‰еж мучкылан кумшо 
гана пеледеш. Шукияш 
пеледышат ятыр. Ик ра-
дамыште – тўрлє тўсан 
роза, гортензий, лилий, 
космей, георгин. Тений 
шым тўрлє тўсан роза 
пеледалтын. Кок тўр-
лыжє телым ала-молан 
кылмен. Пелед чарна-
тат, кошкышо лышташ-

Пакчаштышт  
МАРИЙ МУРЫМ  

колыштын тыршат

Озавате – теплицыж ончылно

Пакчасе ко‰га

Монча ко‰га

Чеснокым аралаш пыштыме 
деч ончыч коштат

Беседке

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

шамычым кора‰дем –  
пеледышлыкым уэш 
погат. Полиантовый 
манме сортет улыт. 
Икыт-кокыт огыл, чы-
лан иканаште пеледал-
тыт. Володя эргым теве 
тышан пеледышлан 
аркым ыштем мане. 
Эре пашам ыштен кош-
теш, кунам толеш, ала. 
Мє‰гышкыжє огеш ло-
гал гаяк. Єрдыж велыш 
коштеш, военный аэро-
портышто пашам ышта.

Теплицыште – шере 
пурыс, помидор. Шо-
шым росотам ужален, 
оксам ыштем. Кокым-
шо гана ўдымє дайкон, 
редиске шочыт. Тыште 
пеледыш, олмапу, моло 
кушкыл, поликарбонат 
теплице верланеныт 
гын, савар ше‰гелне –  
пакчасаска йыра‰, 
паре‰ге вес пакчаште 
кушкеш. Саварын ик 
лукыштыжо «Изабелла» 
сорт виноград шеме-
маш тў‰алын.

Такшым шкеже Нико-
лаевский ял гыч улам. 
Тушко, шочмо ача-ава 
суртыш, толеден кош-
там. Тевыс таче ту-
шечын шемэ‰ыжым 
поген кондышым. Ма-
риемын ачажын шымле 
куд ияш шўжарже ила. 
Тудымат миен, ончалын 
толам. Кугурак Саша 
эргым ешыж дене 
Волжский район Упше-
рыште ила. Тудын ешыж 
денат кыл пе‰гыде.

Кутырымо жапыш-
так озавате мончам, 
вольык вўтам, пакча-
гєргым ончыктен кош-
тыктыш. Кугу теплице 
пелен – чапле беседке, 
ойыртемалтшын опты-
мо кермыч ко‰га. Шо-
нет – кочкышым шолто, 
шашлыкым ыште.

– Пакчаште ко‰гам 
эргымак оптыктен. Шо-
нымашыже манмет –  
тудын. Чодыра мар-
те – мемнан участке. 
Шудылан умбаке кайы-

ман огыл. Тений шудым 
ышташ изиш йєсырак 
ыле – йўр ок пу. Эше ик 
участкыште солаш ко-
дын. Тений изимєрым 
шынденам, изиш шочын.

Лидия Викторовна 
пєртыш ўжын пуртыш. 
Тыштат чыла вере чат-
ка. Прихожийыште, 
кухньышто, залыште –  
тачысе илышлан кел-
шыше чапле мебель. 
Йо‰гыдо кухньышто – 
гарнитур, кажне пєле-
мыште – телевизор, 
компьютер. Ванныйы-
ште – душ кабине. За-
лысе пырдыжыште –  
аквариум. Ламинат кў-
вар, шупшмо пургыж. 
Кокымшо пачашыш кў-
заш – чатка тошкалтыш.

– Тыште эргым ден 
шешкымын пєлемышт, 
умбакыже – зал. Кокым-
шо пачашыште – уны-
кам-шамычын посна 
пєлемышт. Тиде тош-
калтышым Шупашкар 
гыч ямдым налын кон-
дымо, эргым шке поген. 
Тушто могайым шонет, 
тугайым мемнан дене 
та‰астарымаште палы-
нак шулдын налаш лиеш. 
Кидкучемжат йєнан да 
тўрлє узоран. Е‰лан лў-
мын заказ почеш ыш-
тыкташ шергын шуэш 
гын, тыге шулдын лек-
теш. Тошкалтышлан мо-
гай размер кўлеш – лоп-
ка ма а‰ысыр – налшын 
йодмыж почеш виска-
лен ыштат. Шонет гын, 
ялыштат йєным муын да 
сайын илаш лиеш.

Шукерте огыл Пите-
рыш экскурсий дене 
миен коштым. Санато-
рийыште каныме го-
дым Татарстан гыч суас 
ўдырамаш дене палыме 
лийынам ыле. Тыге кок-
тын келшаш тў‰ална, 
вашла унала коштына. 
Тудын темлымыж почеш 
олам ончалаш миен тол-
на. Коктын веселарак, 
шкетын гын омат тарва-
не ыле, очыни. Мый туд-
лан билетым налаш ок-
сам колтышым. Кок кече 
корнышто, кумыт уна-

гудышто илышна. Мом 
гына ончен ышна кошт, 
пеш келшыш, тыгай мо-
тор ола! Турист-шамыч 
Китай, Америка да шуко 
моло эл гыч толшо улыт. 
Ме, марий ўдырамаш-
влак, тыге кошташ жа-
пым арам ышташ чама-
нена. Мый гын илышым 
вес семынрак ончем. 
™маштат Даша уныкам 
дене Анапыш канаш 
миен толынна. Ынде 
вес уныкамымат шушаш 
ийын пырля те‰ызыш 
на‰гаяш шонем.

Пырдыжысе аквариум Ашныме лудо-влак

Тошкалтыш
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Чывын тазалыкше 
ынже лушко, кене-
та ынже черлане 
манын, тудын илы-
ме вўташте, лева-
шыште мо эреак 
лийшаш? Эсогыл 
сурткайыкым аш-
ныше кугу стажан 
е‰-влакат тидын 
нерген огыт пале. 
Сандене шонымо 
наре муным налын 
огыт шукто, южгу-
нам чыве колымо 
мартеат шуэш.

МЫЙ тў‰алтыште 
шуко шотышто чыла-
жымак пален омыл. Но 
эркын опыт погынен, 
шинчымашат келге-
мын. Кызыт чывем-
влак йєршеш гаяк огыт 
черлане, мунымат шо-
нымо нарак погем.

Вўташте, левашыш-
те ашныме чывылан 
эреак кўлыт: вўд, ра-
кывот (ракушки), шўй 

ден ломыж, тыгыде 
кўан ошма да шартыш.

Вўд нерген ойлыша-
шыжат уке, очыни, вет 
тудын деч посна ни-
могай чонанат илен ок 
керт. Свежа, яндар вўд 
эреак ситышын лий-
шаш, ик минутланат 
пытышаш огыл, уке 
гын пєртылташ лий-
дыме нелылык лийын 
кертеш. Мутлан, икана 
тыгай случай лийын. 
Бройлер урлык чывын 
логарже гыч кочкыш 

каен кертын огылат, 
кугылогарже оварген 
шинчын. Тудым вўд 
дене мушкын колташ, 
шўшкылтшє комби-
корма деч эрыкташ 
пернен. Но вет чыве 
коленат кертын.

Пеш шокшо пєлемы-
ште вўд писын локты-
лалтеш, поснак –  
ке‰ежым. Мый тудым 
кажне кечын ваштал-
тем. Кодшо вўдым 
шўалтен кышкалам, 
тазышке весым темем.

Ракывот кеч изи 
атыште, но садак 
лийшаш. Тудын деч 
посна лишыл жапы-
ште мунчымо мунын 
шўмжє пе‰гыде ок 
лий. Южгунам муным 
эсогыл шўм деч посна 
луктын шуэн кертеш.

Уда качестван кур-
гым кочмо деч вара 
да пагарышке эреак 
лавыра логалмылан 
кєра чыве аярген кер-
теш. Кеч тидыже колы-
мо мартеак ок шукто. 
Тыгодым сурткайык 
мо кўлешым шудышто 
муэш, а телым те мом 
темледа, тудым гына. 
Мутлан, пу шўй орга-
низм гыч токсиным пи-
сын луктеш. Тыге чыве 
шкенжым шке эмла.

Мучашыже лиеш

Г.ВАСИЛЬЕВА,
сурткайык ончышо

АВТОМАШИНАМ виктары-
ше шуко водитель тыге шона: 
шошо – свечам вашталташ эн 
келшыше жап. Уке гын машина 
«тўрвынчын» кертеш, начарын 
заводитлалтеш, моло туткарыш 
пуртен се‰а. Южо негызше ты-
гай иктешлымашыште чынжы-
мак уло. Вет шошым да шыжым 
температур чўчкыдын ваштал-
теш, вўдыжгє погынен кертеш. 

Атмосферын тыгай «пєлекше» 
зажиганий системын пашажым 
ятырлан нелемда.

Кугу вольтан проводаште 
шелше уло гын, тушко вўдыжгє 
логалеш да тулойыпым (искра) 
южыш колтен се‰а. Тыге свеча 
марте изи ток гына миен шуэш. 
Тудо йўштє двигательыште то-
пливым ылыжтен ок керт, ком-
мутаторышто контактым, то-
што зажиганий катушкышто 
(туштат шелше лийын се‰а) 
обмоткым уша (замкнет). Тыге 
топливе тичмашын ок ылыж, 
свечам бензин чот нєрта але 
ўйым кышка. Эсогыл нимогай 
ылыжмаш лийын ок керт. Ты-

гай сўрет ик-кок цилиндрыш-
те веле палдырна гын, моло 
кок-кум цилиндр дене ылыж 
се‰а. Икмыняр жап гыч моло 
цилиндржат «тўрвыч» ситарат 
да ылыжыт. Тыге вўдыжгє про-
вода ден катушкышто ырат да 
тушеч, ырен, южыш нєлтыт, то-
пливе сайынрак ылыжеш. Но 
чыла цилиндрын зажиганий 
системыжын элементше-влак 
шолдыргышо улыт гын, двига-
тель пашам ышташ ок тў‰ал.

Тыгодым туткар гыч у све-
ча-влак утарен кертыт. Тушто 
когарге уке, электрод-влак 
коклаште торалык эн келшы-
ше. Нуно тулойыпым эсогыл 
системыште токым иземдыме 
годымат пуэн кертыт.

Умбакыже лиеш

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

ЗАЖИГАНИЙ СВЕЧАМ кунам вашталташ?

Чывылан 
ласка 
лийже

Мє‰гысє ферме

Зажиганий свечам кунам вашталташ кўлмє нер-
ген тўрлын ойлат. Иктышт тунам вашталтат, кунам 
умбакыже кудалаш ок лий, кўрылтыш лиеда. А ве-
сышт кажне ТО годым тидым ыштат, эсогыл двигательлан 
э‰гекым веле кондат. Чынжым гын кунам вашталтыман?

Автомашинам виктарышылан
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НАЛАМ прополисым.  

Тел.: 89026724634Р
е
кл

а
м

е

Колызын лукшо

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Палаш уто огыл

Требуются МОНОЛИТЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ  
в г. МОСКВА.  Тел.: 89278565594. Р

ек
ла

м
а

piskarev84@yandex.ru,  valeraivanov21@mail.ru

Мўй лектыш мо 
дене кылдалтын?

ИК пашаче мўкш 
суткаште омар-
ташке 0,4 грамм 
нектарым конден 
кертеш. Шке кўчык 
илышыж мучко 
тудо эн шукыжо 

15 граммым пога. Тышечын 5 грамм мўй 
лектеш. Ик отар, омарта гыч мыняр мўйым 
налын кертме кугыт ятыр тўрлє фактор 
дене кылдалтын: отар могай регионышто 
верланен, тушто климат условий мо-
гай, нектарым погымо жапыште ке‰ежым 
южын кокла температуржо, шошо да шыже 
эр але вара толмо, теле йўштє але леве 
шога, нектарым ойырышо кушкыл-влак 
улмо, мўкшын урлыкшо да ашныме усло-
вий, омартан кугытшо. Кажныжым посна 
ончена.

Отарын кушто, могай кундемыште 
верланымыже. Эн шуко мўйым Российын 
кечывалвел регионлаштыже да Украины-
ште (Краснодарский край, Крым, Одесса 
область) кўзат. Кужу да леве ке‰еж, «пуш-
кыдо» теле – мўкшлан илашыже да пашам 
ышташыже эн келшыше условий.

Мўкшызє чылажымат шотыш нал-
шаш: идалыкын тўрлє жапыште кокла 
температуржым, ке‰ежын кужытшым, 
шошо але шыже толмо жапым, мландын 
вий-куатшым, южын вўдыжгылыкшым, йўр 
але лум мыняр толмым, мўкшызын опыт-
шым.

Нектарым сайын ойырышо кушкы-
лын мыняр улмыжо. Лач тудо ситышын 
уло гын веле шуко мўйым кўзаш лиеш. Ра-
диус дене шотлымаште 1 километр кокла-
ште тыгай кушкыл сайын пеледеш – туге-
же сай лектышым вучо веле.

Йыр чара пустынь веле гын, тугеже мўк-
шызылан отарым ик вер гыч весыш куса-
рыме йєнлан э‰ертыман. Орава ўмбал-
нысе отар сай лектыш дене куандарен 
кертеш. Опытан мўкшызє-влак кундемым 
сайын шымлат, шке озанлыкыштым шуко 
пеледышан чодырашке, олыкыш на‰гаят. 
Тидымат шотыш налман: кажне урлык тўр-
лє пеледышым йєрата.

Мучашыже лиеш

ЭˆЫРИМЫШ те мом пижыктеда манын йодмы-
лан «макароным» манын вашештен. Мый эшеат чот 
єрым. Мый але марте э‰ыримыш макароным пи-
жыктыме нерген колын омыл ыле. Но шке мутшым 
пе‰гыдемдышашлан изирак банке гыч макарон чы-
выштышым луктын ончыктыш.

Вес кечынже кевытыш макароным налаш 
кайышым. Но кумылем волыш: ик кевытыштат 
шо‰гые‰ын ончыктымо гай кугытан макароным 
шым му. Мый ала-могай рожким налынам, шол-
тенам, тушко тамле пушым шарыше настам еша-
ренам. Тыге кочайын гай ондалчык кочкыш ыш 
лек. Раш, темлыме ондалчык кочкышемым карака  
аклен огыл. Мый уэш колызо деке йодаш миенам. 
Но тайныжым почаш ыш тў‰ал. Кевытыште шукер-
так налынам, эше изишак кодын, шкалан шолтымо 
семынак шолтем манын гына каласыш. Шижынам, 
тудо чыла ойлен огыл.

Икана интернетыште сай лектышыш шуаш пол-
шышо макароным ямдылыме рецептым муынам. 
Мыланем вигак даче лишнысе пўяште лийше сўрет 
ушышкем пурыш. Тиде рецептым терген ончышым. 
Тудо йєршынат неле лийын огыл. Ямдылышым. Вигак 

шуко шолдыра шере‰гым, ловалым, ик 
килограмман сазаным кучышым. 

А ончыч тиде верыштак копа 
кумдыкан шере‰гым веле 
кученам. Тылеч вара эреак 
тиде ондалчык кочкышым 
пеленем налам. Кажне га-
нат мє‰гє шуко кол дене 
пєртылам.

М.КАЗАНЦЕВ,
колызо-любитель

Иктаж лу-лучко ий ончыч 
дачем лишнысе пўяшке чўч-
кыдынак э‰ыртоям нумалын 
каенам. Но тыгыде карака 
ден ротан деч молым кучаш логалын огыл. 
Тиде пўяшкак кече еда гаяк ик шо‰гые‰ кош-
тын. Тудо ик шолдыра кол почеш весым лукте-
ден. Мый тудын деке лишемым, да мутланаш 
тў‰ална. Тудын ведраштыже 300-800 грамман 
иктаж коло наре карака койын, коклаште кок 
шемгол да икмыняр карп киеныт.

Єрыктарыше макарон
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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 новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+ 23.30 Экск- 
люзив 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Шонанпыл 9.38 
Преображение

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 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 «ЭКСПРОПРИА-
ТОР» 16+ 23.30 Семейные тайны 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+ 00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

6 АВГУСТА, ВТОРНИК

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, 00.25, 03.05 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 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+ 23.30 Про лю-
бовь 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 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 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

7 АВГУСТА, СРЕДА

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 новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ЭКС-
ПРОПРИАТОР» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+ 00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Туган тел 9.40 
Изге мечет

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 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+ 23.55 Вечерний 
Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 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, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.28 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт 11.25 Местное 
время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

8 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

9 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

5 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.20 Х/ф 
«НЕПОДСУДЕН» 6+ 09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 09.45 Слово пасты- 
ря 0+ 10.15 Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни 12+ 11.15 Честное слово 12+ 
12.15 Михаил Боярский. Один на всех 
16+ 18.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 23.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 
По секрету всему свету 12+ 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 
20.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 
11.40 Смеяться разрешается 12+ 14.00 
Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+ 
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+ 21.00 Х/ф 
«КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 16.00 День 

рождения Марий Эл радио-2018 12+ 
18.30 Наше время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

10 АВГУСТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.25 Часо-
вой 12+ 07.55 Здоровье 16+ 09.00 Кур-
бан-Байрам. Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 09.40 Непутевые за-
метки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10, 
12.20 Видели видео? 6+ 13.10 Наедине 
со всеми 16+ 14.10 Людмила Хитяева. 
«Я не могу быть слабой» 12+ 15.15 Х/ф 
«СТРЯПУХА» 12+ 16.35 КВН 16+ 18.00 
Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 21.50 Т/с 
«ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» 16+ 23.45 Х/ф 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+ 
07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя  
почта 12+ 08.40 Местное время. Вос-
кресенье 09.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 Д/ф «До-
рожная карта» 12+ 12.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+ 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 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

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

А тений Патриарший площадьыште вашлийына!
Марий Эл радио кажне ийын шке колыштшыжо- 

влакым КУГУ КОНЦЕРТ ПРОГРАММЕ дене куандара
Тў‰алтыште тудо «Строитель», вараракше ятыр ий почела 

«Дружба» стадионышто эртен. Тений муро фестиваль 24 ав-
густышто Йошкар-Олаште, Патриарший площадьыште, 
лиеш. Тудо радиостанцийын 14 ияш лўмгечыжлан пєлеклалтеш.

Молгунамсе семынак марий эстраде аланыште кумдан 
палыме артист-влак яндар йўкышт, сылне мурышт дене куан-
дарат, районласе усталык коллектив-шамычат мастарлыкым 
ончыктат. Тиддеч посна профессионал вокалист, тыгак само-

деятельный исполнитель-влак сценыш лектыт.

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак лиеш!

1-ше гыч 4-ше лаштык 
официальный, экономике, на-
циональный проект, социаль-
ный илыш, рўдола дене кыл-
далтше материаллан поян.

Тений Марий Элын ик эн ку-
гулан шотлалтше Морко рай-
онжылан – 95 ий. Илыш ва-
шталтме дене ты кундемыштат 
вашталтыш шагал огыл: чапле 
чодыражат шагалемын, произ-
водстват ончычсо гай огыл… 
Но тў‰жє тиде огыл, тў‰жє – 
калыкын паша кумылжо уло. 
Чыла тидын нерген лач Морко 
районлан пєлеклалтше 9-16-
шо лаштыклаште лудса.

«100 ийлан – шўдє ялыш» 
лаштык Волжский район ™лыл 
Азъяллан пєлеклалтын.

Марий Элысе историй да 
тўвыра поянлык памятник ра-
дамыш эше ик объект пуртал-

тын. Тудо Звенигово районысо 
Красногорский посёлкышто 
верланен да «Красногорский 
шўгарла» маналтеш. «Тўрлє 
тўсан Марий Эл» лаштыкыш-
те «Кугезе-шамыч деч увер то-
лын шуын» материалым лудса.

«…Лач ты гутлаште омса по-
чылт кайыш, пєртышкє мар-
дежла Терей Толин ватыже, 
Зой, пурен шогале. Кидышты-
же – презе вўра‰лыме канды-
ра. Куржын толын вик Лизукын 
ўпышкыжє пиже, кок век рўзен, 
ойлен-ойлен, кандыраж дене 
лупшаш тў‰але…» «Сылны-
мут садвечыште» Геннадий 
Алексеевын «Сулык» повесть-
шым умбакыже темла.

«Фотолаштык» Семёновка 
селасе 21-ше №-ан школышто 
туныктышо Александр Смир-
новлан пєлеклалтын.

«Марий Эл» газет мом воза?
Молгунамсе семынак газетын кажне номерже жап 
дене тєр ошкылеш да илышнан чыла шєрынжымат 

авалташ тырша

16+

Фестиваль 16 шагатлан тў‰алеш.
Рекламе  
шотеш
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Эрлашыжым пашаш толмеке, 
Валя йолташ ўдыржылан сай 
уверым ойлынеже ыле, а туды-
жо ончылтен мане:

– Йо‰ылыш лийыныт улмаш! 
Эрла тендан дек Петровмыт 
илаш куснат. Справедливость 
манметым кычалаш управле-
нийыш коштым, а тушко йош- 
тек илыше пошкудет, йўдым 
ласкан малаш ок лий, эре 

лўшкат манын, Зинаида ўмбак  
вуйым шияш толын ыле...

– ...Мемнан у пошкудына ты-
шеч каен манмым кольым, – 
Васли ватыж деч єрын йодо.

– Каяш йодыныт манын куты-

рат. Петровмытым мемнан дек 
илаш пуртат. Кайымыжлан ку-
мылет волыш огыл чай? – ма-
рийжым койдарен, Валя туш-
калтыш.

– Уке, мє‰гешла, пєръе‰ дек 
вожылде пижедылын кертмыже 
изиш лўдыктыш... А вет ўдыра-
машын тыгай лапка койышыжо 
пєръе‰ым йыгыжтара веле. А 
тыйже мыйым тудын дек ушка-
лынетак огыл? – помыжалтме 
гай лие Васли. – Ох, окмак, 
окмак, тый дечет моло мылам 
нигє ок кўл!

«Окмак... окмак огыл, а тиде 
яжар Зинан кидкопаж гыч са-
дак тыйым чывыштал налын 
кертна», – марийжым єндал-
шыжла, шке семынже шонал-
тыш Валентина.

огыл, а...

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

Окмак... окмак  

Мучаш. Тў‰алтышыже  
26-28-ше №-ан газетыште

МОГАЙ йо‰гыдо да тымык эр! 
Волгыдо, ояр, тыгай игечыже, 
очыни, куж-у жап шошым вучы-
мо деч вара эшеат тамлын чу-
чеш. Икмыняр кече ончыч лий-
ше леве йўр деч вара шудыжат 
шемалге-ужаргын коеш. Вўд-
лан куанен вигак нєлталалтын. 
Пуше‰ге укшлаште нєргє лыш-
таш-влак лектын шуыныт. Пазар 
тураште пуше‰гыжат шукырак. 
Тыште, калык тўшкаште, рўдє 
кевыт воктене, кўчык юбкым 
чийыше, те‰гылыште шинчыше 
самырык ўдыр-шамычын чара 
йолышт «йылгыжеш» веле. Чы-
лан тыгай мотор улыт! Шерым 
темен шуктышо теле вургемым 
кудашмылан чылан куаненыт. 

Ах, шошо юж, яндар да тамле, 
шўлен от тем! Тыгай игечыш-
те кєн мє‰гыштє шинчымыже 
шуэш?! Шо‰гыжо, самырыкше – 
чылан уремыште улыт. Кажныже 
пуйто шулдырым налше кайык 
гай эрыкыш лектын. Шошо – 
чынжымак могай йо‰гыдо, у ва-
шталтышым сєрышє, ала-мом 
тугайым вучымо пагыт!

...Мария ола урем дене ваш-
кыде ошкылеш. Каныш кече, 
тунемаш каяш огеш кўл. Тыго-
дым ўдырын шинчашкыже апте-
ке воктене шогышо кудло ийым 
эрталтышыла койшо ўдырамаш 
перныш. Эртен ошкедыше каж-
не е‰ ўмбак пуйто «лўен» онча. 
Шовыч йымачын лектын шогы-

шо това‰алтше ўп ярымжым 
чытырыше кидше дене тєрла-
тышын коеш. О-о, тиде ўды-
рамашым тудо палас! Эмым 
налаш полшаш оксам йодмыж-
лан университетыш ошкеды-
мыж годым ик гана веле огыл 
лу те‰гем кидышкыже кучыктен 
коден. Єрмаш, но ўдырама-
шын ала-молан эре лу але коло 
те‰ге эмым налаш ок сите. А 
вет шо‰гые‰лан да эше кўчен 
шогышылан полышым пуыде 
эртен каяш чонлан каньысырын 
да намысын чучеш. Кєлан кузе, 
тудо ок пале, но шо‰гые‰лан 
полшен, поро пашам ыштыме 
гай чонлан чучеш. Йорлылан 
полыш кидым шуялташ такшым 
уда койыш огыл. Но кўчызє 
ўдырамаш мокмыр дене орла-
ныше гай коеш...

Тиде ганат тудын оксам молан 
погымыжым тогдаяш йєсыжак 
огыл. Эртен кайышыжла, Мария 
оксам пуаш тетла тореш лияш 
ямдылалтын ыле. Но ўдырамаш, 
ўмбакыже ончалын, аптыраны-
ме гай лийын кайыш. Шинча-
жым кора‰дымыж дене Мария-
лан пашам куштылемдыш.

Умбакыже  лиеш

Кочо  
агытанора
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Кас кече йомо ломбер вуеш, а‰ыргыш мардеж.
Сирень пеледышым мокталтен, шўшпык муралеш.
Мый йы‰гыртем тыланет, та‰ем:
«Вашлийме верышкына вашкем».
Тый мылам ойлет: «Ша‰гысек вучем!»

Припев.
Лачак ик гана, ийлан – кок арня,
Шўшпык муралта, чоным йўлалта.

Куржам тошкемыш ужаш та‰ем,
Гитарым вачышке сакалтен,
Шыпак муралтем тыланет, та‰ем.

Сирень пеледыш тўсан тўрвет
шупшалмем шуэш.

Пеледше ломбо гае ўпет лывыла коеш.
Гитар сем ден шўшпык
Келшен йо‰гат, кеч эртен йўд.
Шўдыр-влак йолгат лўмынак тылат.

Припев.
Ах, ке‰еж йўд, сылне шўшпык йўк!
Руштыктарен мыйым памаш вўд.
Снеге там тўрвет когыньнам ушен.

Припев.
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Гороскоп 

почеш, таче мы-
лам каналтен шин-

чаш, изиш подылаш 
лиеш. Ну-у, а шўдыр 

дене, товатат, нигузе 
ўчашаш шотлан ок тол.

                 ***
– Колю, вара гаражыш-

тет кужун лият?
– Уке, Галю, ик чар-

кам пелтемат, 
мє‰гє толам 

веле.

Ш

Ы
РГЫЖАЛЫНА?

Йєратыме мурына

      Лачак ик гана
Мутшо ден семже  А.Куклинын

Анатолий Куклин мура
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«Й™ДВЕЛНЕ илыше 
марий-влак, шукышт 
тушкыла тыглай па-
шам ышташ миеныт 
гынат, мер илышыште 
чолга улыт. Мутат уке, 
ме тыште икте-весынан 
илышнам эскерен шоге-
на, кертме семын кылым 
кучена, уналат коштына. 
Кумылнам утларакше 
Сургут велысе марий-
влакын марий илыш 
дене илымышт, эреак 
мер паша дене шогылт- 
мышт савырышт.

Пыть-Ях олаште кызыт 
иктаж витле утла марий 
шотлалтеш. Нунын ко-
кла гыч ме пелыже ут-
лажым сайын палена, 
икте-весе дене кылым 
кучена. А такше 2000 
ийла тў‰алтыште тысе 
марий-влакын чотышт 
кокшўдє утла лийын, ма-
ныт. Мутат уке, пашаш 
толшо-влак паша ве-
рыштым вашталтылыт. 
Олана кугужак огыл. Ты-
ште пошкудо татар-влак 
шагалын огытыл. Но эн 
шукыжо Кавказ кундем 
гыч толшо-влак улыт.

Мемнан мер илышна 
тиде олаште 2018 ийыш-
те поснак кумда‰ кайыш. 
Регистрироватлыме ор-
ганизацийна уке. Сан-
дене ме, Сургут да Фё-
доровский марий-влак 
дене мутланен келшен, 
кодшо ий 10 ноябрьыш- 
те кугу погынымашым 
эртарышна. Тунам туш-
ко Сургут «Марий уше-
мым» вуйлатыше Раисия 

Сунгурова, Фёдоров-
ский посёлко гыч Юрий 
Таныгин, мемнан вокте-
нысе Пойково посёлко 
гыч Анатолий Алексе-
ев да моло опытан мер 
пашае‰-влак чумырге-
ныт ыле. Тыге мемнан 
кундемат марий сомы-
лышко шупшылалте.

2019 ий февраль 
тў‰алтышлан ме Пыть-
Яхыште кугу вашлий-
машым эртараш палем-
денна ыле. Тудо «Марий 
калыкнан чон йўкшє» 
маналтын. Тушко айват 
историй книгам возы-
шо Георгий Калитовым 
ўжынна ыле. Мемнан 
дене тыште шукынжо 
тудын «Черемис пикшын 
умдыжо» книгам луды-
ныт. Но Йўдвел – тудо 
Йўдвелак. Ты кечылаш-
те мемнан дене 47 гра-

дус йўштє лие. Мутат 
уке, Георгий Калитоват, 
Сургут, Нижневартовск, 
Нефтеюганск да моло 
ола гычат тыгайыште 
толын ышт керт. Но ме 
чылашт дене Интернет 
гоч пеш чапле онлайн-
конференцийым эрта-
рышна. Тидат сай йєн.

Мый шкежат, про-
фессионал омыл гынат, 
мураш йєратем. «Мый 
тыйым йєратем» мурым 
ик гана веле огыл Пыть-
Ях оласе мероприятий-
лаште ондакат муренам.

Тений шыжым «Калык-
влакын тўвырашт» ман-
ме ола кўкшытан меро-
приятий лиеш. Ме тушто 
шкенан марий улмынам 
ончыкташ шонена. Тыге 
ончалаш гын, меат ты-
ште моло гаяк чолга 
улына. Эше утларакат 

огыл гын. Верысе кучем 
денат кылна пе‰гыде. 
Нунат вет умылат: мы-
няр шукырак тўрлє тў-
выра лиеш, меропри-
ятият тунарак чапле 
лиеш. Умбакыже оласе 
проектлаштат участво-
ватлаш шонена. Тыгак 
Сургутышто эртаралт-
ше «Соцветие» фести-
вальышкат миен толаш 
кумыл уло. Нунын тушто 
кумданрак эртаралтеш. 
Вет опытым погыман…»

Тыгай шонымашан ай-
деме дене вашлийме 
деч вара Йўдвел Пыть-
Ях кундемыште илыше 
марий-влакын илышышт 
тўвыралан поян лиеш да 
нуно марий улмыштым 
арален кодат манын шо-
нымаш пе‰гыдеме веле.

Авторын да Интернет 
гыч налме фото

Палыдыме е‰ын вучыдымын йы‰гыртымыже йєршынат вучыдымо 
огыл ыле, молан манаш гын тыгайлан тунемалтын. Тыге ме тудын 
дене эше шинчаваш уждеак палыме лийна. Тиде Александр Саметов, 
Пошкырт кундемысе Калтаса селаште эрвелмарий-влак коклаште 
шочын-кушшо рвезе. Шукертсек Хант-Манси автоном округысо Пыть-
Ях олаште ила да пашам ышта. Ты кундемысе марий-влак коклаште 
мер пашам шуктен шога. Ме интервью семын ямдылышна гынат, ты-
ште лачак тудын вашмутшымак келыштарен веле тачысе шоныма-
шыжым почын пуэна.

Кугезе Марий кундемыш – УНАЛА
Чолга е‰  

Александр Саметов

Пыть-Яхыште марий-влакын вашлиймашышт
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